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V VSE BOLJ SPREMENLJIVEM SVETU 
OSTAJAMO STABILNI TAKO, DA SE 
PREMIŠLJENO PRILAGAJAMO.   

Jeklarji smo. Verjamemo v žilavost in 
odpornost. 400 let železarstva v Mežiški 
dolini in 150 let jeklarstva na Jesenicah nas 
povezujeta s svetovnimi temelji ustvarjanja 
vse boljših, vse odpornejših jekel in z njimi 
povezanih rešitev, zasnovanih za različne 
sodobne uporabe. 

Svoje tradicionalno jekleno jedro ohranjamo 
s spoštovanjem, svojo prilagodljivost 
povečujemo z razumevanjem potreb 
aktualnega in prihodnjega sveta.

»
LETO 2019 NA PRVI POGLED 
IN NAŠA SMER 2025 

VODILNI TRŽNI DELEŽI

» Smer 2025:
Naša priložnost je v nišah.
Do leta 2025 bomo krepili tržne
položaje na nišnih jeklarskih trgih.

SKUPINA SIJ V ŠTEVILKAH*

» Smer 2025:
Naše finančno stanje bo trdno,
dobičkonosnost bo nad povprečjem
industrije.

* Poslovni načrti Skupine SIJ za leto 2018 so predvideli odsvojitev preh-
rambne dejavnosti. Postopek je bil zaključen 21. februarja 2019. Pred-
stavljene ključne številke iz poslovanja tako prikazujejo poslovanje Skupine
SIJ brez prehrambne dejavnosti ‒ Skupine Perutnina Ptuj.

767,4
Prihodki od prodaje

(mio. EUR)

58,8
EBITDA

(mio. EUR)

37,6
Naložbe

(mio. EUR)

477,6
Proizvodnja jekla

(tisoč t)

84,6 %
Delež izvoza

3.859
Zaposleni
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1 proizvajalec debele nerjavne pločevine
v Evropski unijiŠt.

3 proizvajalec orodnih jekel
v Evropski unijiŠt.

10 proizvajalec industrijskih nožev
na svetuTop
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14.–20. stoletje
Razvoj fužin in železarskih
obratov na ozemlju današnje
Slovenije 

1969
Združeno podjetje Slovenske železarne
(Jesenice, Ravne na Koroškem, Štore) 

1991
Osamosvojitev Slovenije

in prestrukturiranje
slovenske industrije jekla

1993
Končana privatizacija
Slovenske industrije jekla

2007
Novi večinski lastnik, ruska

skupina KOKS s hčerinsko
družbo Dilon

2015–2019
Krepitev položaja na trgu – tudi z uvedbo

blagovnih znamk jekel, razvojem in inovacijami
ter krepitvijo trajnostnih načel delovanja

2019
Potrditev Strategije Skupine SIJ do leta 2025

 Zgodovinski mejnik: 150 let od začetka
industrijske proizvodnje jekla na Slovenskem

2007–2017
Obdobje intenzivnih naložb v posodobitev

proizvodnje in povečanje proizvodnih
zmogljivosti ter usmeritve v programe
proizvodov z višjo dodano vrednostjo

za nišne jeklarske trge

1986
Ukinitev še zadnjih plavžev; od tedaj v Sloveniji poteka

proizvodnja jekla iz izključno jeklenega odpadka

1992
Ustanovitev danes največjih
dveh jeklarskih družb
v Skupini SIJ, SIJ Acroni in
SIJ Metal Ravne

2005
Sistem Slovenske železarne

preimenovan v SIJ
– Slovensko industrijo jekla

2020
Zgodovinski mejnik: 400 let

jeklarstva v Mežiški dolini
PRIHODNOST GRADIMO NA TRDNIH TEMELJIH PRETEKLOSTI
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» Smer 2025:
Kapital je v ljudeh. Skupina SIJ bo med
najbolj zaželenimi delodajalci v Sloveniji 
in privlačna tudi za prave talente.

VIZIJA
Trajnostno rast in učinkovitost bomo dosegali z usmerjenostjo h kupcem, 
z izdelki z višjo dodano vrednostjo in zavzetimi zaposlenimi.

POSLANSTVO
Proizvajati širok nabor jekel in jeklenih izdelkov z upoštevanjem potreb
vseh ključnih deležnikov.

VREDNOTE
Delujemo v skladu z vrednotami poslovne odličnosti:
etično, strokovno, pošteno in verodostojno.
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Med stebri današnje STABILNOSTI 
so izkušnje iz PRETEKLOSTI

TEMELJI SEDANJOSTIletno poročilo
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400

150

100

LET JEKLARSTVA
1620-2020

LET INDUSTRIJSKE
PROIZVODNJE JEKLA
1869-2019

1620
prve fužine v Mežiški dolini,
v Črni na Koroškem; Melhior Puezt 

1774
industrijska proizvodnja železa
v Mežiški dolini

Danes
SIJ Metal Ravne

1873
zlata kolajna s svetovne razstave na Dunaju za postopek pridobivanja
feromangana v plavžu na Jesenicah, tehnični direktor Kranjske industrijske
družbe Lambert von Pantz

LET ŠTUDIJA METALURGIJE
1919-2019

1766
ustanovljena stolica za mehaniko
v okviru jezuitskega kolegija v Ljubljani; 

1919
ustanovitev Univerze v Ljubljani s tehniško fakulteto;
predavanja metalurgije na tedanjem oddelku
za rudarstvo in plavžarstvo (fužinarstvo)

1856
patent za tehniko masovne proizvodnje jekla,
Henry Bessemer

1869
ustanovitev Kranjske industrijske družbe;
začetek industrijske proizvodnje jekla na Slovenskem

1864
konstruirana in patentirana Siemens-Martinova peč

Danes
SIJ Acroni

Danes
Skupina SIJ z lastnim izobraževalnim centrom in mnogimi

projekti za povečevanje kompetenc zaposlenih, z vpetostjo
v srednješolsko izobraževanje metalurških tehnikov in

raziskovalno sodelovanje z visokošolskimi in drugimi
raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami

1810 – 1813 
izvajanje visokošolskega tehniškega pouka
v Écoles centrales v Ljubljani;
prvi slovenski inženirji, izšolani v Sloveniji 

letno poročilo
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SMO PONOSNI NASLEDNIKI
SPOŠTOVANJA VREDNE TRADICIJE
ŽELEZARSTVA IN JEKLARSTVA
V SRCU EVROPE.   

Skupina SIJ povezuje družbe, ki so nastale 
v krajih z izjemno dediščino železarstva in 
jeklarstva. Že v začetnih dobah razvoja so
tu nastajale inovacije, vredne svetovne
pozornosti, kakovostni proizvodi pa so
od tod že tedaj potovali v mnoge
oddaljene dežele. 

Z vztrajnim ohranjanjem in poglabljanjem 
tehniških izkušenj in znanj krepimo
stabilnost družb in Skupine SIJ
ter gospodarstva skupnosti,
v katerih delujemo.

»



 

STABILNOST ustvarja pogoje 
za našo VODILNOST

POUDARKI LETA 2019letno poročilo
2019
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RAZUMEMO POTREBE ZAHTEVNIH 
INDUSTRIJSKIH PANOG. REŠITVE 
ZANJE USTVARJAMO Z ODGOVOR-
NOSTJO ZA PRIHODNOST.   

Od nekdaj smo usmerjeni proti vrhu.
Vodilni položaj ohranjamo z nerjavno debelo 
pločevino družbe SIJ Acroni in z orodnim 
jeklom družbe SIJ Metal Ravne. Na izbranih 
nišnih trgih smo med vodilnimi ponudniki 
specialnih in visokolegiranih orodnih jekel.
S stabilnim poslovanjem ustvarjamo
pogoje za razvoj novih izdelkov in rešitev
za industrijsko zahtevne panoge. 

Svoj položaj ohranjamo z znanjem, svojo 
prihodnost povezujemo z odgovornostjo
za nove načine uporabe jekla. 

POVZETEK POSLOVANJA V LETU 2019

»
Enota mere 2017 2018 2019

Fizični kazalniki     

Proizvodnja odlitega jekla t 468.596 479.805 477.561

Proizvodnja gotovih proizvodov t 367.721 382.551 383.858

Finančni podatki     

Čisti prihodki od prodaje 000 EUR 754.870 793.277 767.351

Delež izvoza % 86,1 84,4 84,6

EBITDAa 000 EUR 77.273 61.681 58.818

EBITDA marža % 10,2 7,8 7,7

Čisti poslovni izid 000 EUR 14.406 6.501 44.908

Neto finančni dolg na dan 31. 12.     

Neto finančni dolgb 000 EUR 330.537 317.318 180.545

Poslovne združitvec 000 EUR 82.035 82.036 0

NFD/EBITDAd  3,2 3,8 3,1

Ključne številke o poslovanju Skupine SIJ

Kazalniki poslovanja za leto 2019 dokazujejo, da je Skupina 
SIJ, ki je zdaj v celoti usmerjena v metalurško dejavnost, fi-
nančno trdna. V skladu s poslovnimi načrti in strategijami 
smo v letu 2019 uspešno končali prodajo prehrambne de-

javnosti (Skupina Perutnina Ptuj). Ker smo na ravni Skupine 
SIJ popravili napake za leto 2018, so v pregledu upoštevani 
popravljeni podatki za to leto.1

a EBITDA: poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo + slabitve in odpisi vrednosti
+ odprava slabitev in odpisov vrednosti, izračun v razkritju 4.

b Neto finančni dolg (NFD): dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti – denar 
in denarni ustrezniki.

c Poslovne združitve obsegajo nakupe delnic Skupine Perutnina Ptuj in Holdinga
PMP do 31. decembra.

d NFD/EBITDA: NFD je upoštevan brez poslovnih združitev. 

1 Zaradi popravka napake kazalniki za leto 2018, prikazani v tabeli, niso enaki, kot 
so bili v letnem poročilu za leto 2018. Pojasnilo o tem objavljamo v računovodskem 
poročilu – razkritje Popravek napake.   
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IZVOZNA USMERJENOST

Skupina SIJ je v letu 2019 s prodajo ustvarila 767,4 milijona 
evrov prihodkov, od tega 84,6 odstotka na tujih trgih. Če-
prav je izvoz v primerjavi z letom prej vrednostno nižji, pa 
za 0,2 odstotne točke povečan delež izvoza tudi v letu 2019 
potrjuje dolgoletno izvozno naravnanost Skupine SIJ.

STABILEN OBSEG PROIZVODNJE 

Prodaja gotovih proizvodov iz jekla v tonah se je v letu 2019 
v primerjavi z letom prej povečala za dva odstotka. Čeprav 
je bila zaradi nenačrtovanih enkratnih izrednih dogodkov 
proizvodnja odlitega jekla za pol odstotka nižja, smo s pro-
izvodnjo gotovih izdelkov skupne količine ohranili na ravni 
leta 2018.

VPLIVI NA DOBIČKONOSNOST 

Na kazalnike dobičkonosnosti so v letu 2019 vplivale pred-
vsem cene surovin. Rezultat EBITDA je v primerjavi z letom 
prej nižji za 2,9 milijona evrov, EBITDA marža pa je nižja za 
0,1 odstotne točke.

ZNIŽEVANJE ZADOLŽENOSTI  

Zadolženost Skupine SIJ se je v letu 2019 znižala skoraj za 
polovico, k čemur je prispevala uspešna prodaja prehramb-
ne dejavnosti. Stanje neto finančnega dolga je bilo ob koncu 
leta 2019 glede na leto prej nižje za 136,8 milijona evrov. 
Kazalnik zadolženosti ob koncu leta 2019 je bil 3,1.

Čisti prihodki od prodaje (v milijonih evrov) in delež izvoza 
(v odstotkih)

Proizvodnja odlitega jekla in gotovih proizvodov (v tonah)

EBITDA (v milijonih evrov) in EBITDA marža (v odstotkih)

Neto finančni dolg na dan 31. december (v milijonih evrov) 
in NFD/EBITDA 

600200 400 800

2019 648,9
118,4

2018 669,8
123,5

2017 650,2

84,4 %

84,6 %

86,1 %

104,7

Prihodki od prodaje in storitev
v tujini

Prihodki od prodaje in storitev
v Sloveniji

0

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

20192018

479.805 477.561

383.858382.551

Proizvodnja odlitega jekla (t) Proizvodnja gotovih proizvodov (t)

2017

367.721

468.596

Neto finančni dolg Poslovne združitve NFD/EBITDA

350
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4

3,5

3

2,5

2

2017

248,5

3,1

2018

235,3

82,0

82,0

2019

180,5

3,2

3,8

EBITDA EBITDA marža
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0

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

2017

77,3

7,8 %
7,7 %

2018

61,7

2019

58,8

10,2 %
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POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI
IN DOSEŽKI SKUPINE SIJ V LETU 2019

Prva spletna nakupovalna platforma Sku-
pine SIJ omogoča nakup industrijskih no-
žev. Vzpostavljen je digitalni prodajni kanal 
za registrirane poslovne kupce, ki s svojimi 
rešitvami upošteva specifike poslovanja B2B.
Pilotni projekt shop.ravneknives.com bomo 
nadaljevali z vzpostavljanjem sodobnih sple-
tnih prodajnih kanalov tudi za druge izdelke. 

Perutnina Ptuj ni več del Skupine SIJ. 
Ukrajinska Skupina MHP, ena vodilnih družb 
v mednarodni kmetijski in živilskopredelo-
valni industriji, je 21. februarja pridobila 
nekaj več kot 90-odstotni delež v družbi 
Perutnina Ptuj. Javna agencija Republike 
Slovenije za varstvo konkurence je namreč 
14. februarja sprejela odločitev, da je vstop 
MHP v Perutnino Ptuj skladen s pravili kon-
kurence. Skupini SIJ in MHP sta tako lahko 
izvedli postopke za končanje transakcije, 
začete leta 2018. 

Nova člana nadzornega sveta s štiriletnim 
mandatom sta Štefan Belingar in Richard 
Pochon. Imenovanje je bilo potrjeno 9. aprila
na 34. seji skupščine delničarjev družbe 
SIJ d.d. Sprememba v nadzornem svetu je 
bila potrebna, ker je članu nadzornega sve-
ta Janku Jenku 11. aprila potekel mandat, 
Polona Marinko pa je 11. aprila odstopila 
z mesta člana nadzornega sveta. V manda-
tih drugih članov nadzornega sveta ni bilo 
sprememb. 

Nadzorni svet družbe SIJ d.d. je 12. aprila 
imenoval Štefana Belingarja za novega na-
mestnika predsednika nadzornega sveta ter 
za novega člana in predsednika revizijske 
komisije.

Prihodnji naložbeni načrti so tema redne-
ga letnega srečanja Evropske banke za 
obnovo in razvoj (EBRD) in Skupine SIJ. 
Predstavniki EBRD, pod vodstvom prvega 
podpredsednika Jürgena Rigterinka, in Sku-
pine SIJ, pod vodstvom predsednika uprave 
Andreya Zubitskega, so se 5. junija v Ljublja-
ni med drugim pogovarjali o podpori EBRD 
pri nadaljnjih privatizacijskih aktivnostih v 
lastništvu Skupine SIJ.

Napredno orodno jeklo SITHERM S140R 
za inovativna orodja nove generacije s 
podaljšano življenjsko dobo je v postopku 
mednarodne patentne prijave. Inovacija 
je bila predstavljena 6. junija na zaključni 
javni predstavitvi raziskovalno-razvojnega 
programa Materiali in tehnologije za nove 
aplikacije (MARTINA). 

Inovacije iz Skupine SIJ so prejemnice 
dveh zlatih in treh srebrnih priznanj. Pri-
znanja je podelila Gospodarska zbornica 
Slovenije (oziroma njeni zbornici) za go-
renjsko in koroško regijo v okviru razpisa za 
najboljše inovacije. Zlata inovacija, pove-
zana z naprednim orodnim jeklom SIHARD 
S671 – DURAWEAR, se je uvrstila tudi med 
kandidate za priznanje na državni ravni in za 
posebno priznanje za inovacijo, ki je nastala 
v sodelovanju med gospodarstvom in raz-
iskovalno organizacijo oziroma institucijo 
znanja.

februar april maj junij

https://shop.ravneknives.com/si/sl/
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Elektronska aplikacija Minuta za varnost 
je prejemnica bronastega priznanja za 
najboljše inovacije Gospodarske zbornice 
Slovenije v okviru osrednjeslovenske regije. 
Aplikacija, ki je nagrado prejela 20. junija, 
prispeva k izboljšanju varnosti pri delu. Za-
snovana je bila v okviru kampanje Znamo 
varno, zmoremo zdravo, s katero si priza-
devamo za zmanjševanje števila nezgod pri 
delu.

Nadzorni svet soglasno sprejme Letno 
poročilo družbe SIJ d.d. in Skupine SIJ za 
leto 2018. Obravnava revidiranega letnega 
poročila je bila vsebina 8. seje nadzornega 
sveta, na kateri so se člani sestali 10. julija.

Strateški svet za metalurgijo, katerega 
član je tudi Skupina SIJ, predstavi nujnost 
sprememb v zakonodaji Republike Slove-
nije na področjih okoljevarstva in razisko-
valne dejavnosti. Svet je 13. septembra 
svoje predloge predstavil mag. Vojmirju 
Urlepu, državnemu sekretarju v Kabinetu 
predsednika Vlade Republike Slovenije. 

150 let industrijske proizvodnje jekla na 
Slovenskem zaznamuje slavnostni dogo-
dek Uglašena tradicija jekla. S prireditvijo, 
ki sta se je 24. septembra na Stari Savi na 
Jesenicah, razglašeni za kulturni spomenik 
državnega pomena, udeležila tudi Zdravko 
Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, in mag. Zoran Poznič, minister 
za kulturo, smo opozorili na prelomne mej-
nike v jeklarski dediščini. Slovenska zgodba 
o industrijski proizvodnji jekla se je začela 
na Jesenicah z združitvijo tedanjih fužin in 
ustanovitvijo Kranjske industrijske družbe.

Na 35. skupščini delničarjev družbe SIJ d.d.
podelitev razrešnice upravi in odločitev o 
bilančnem dobičku za leto 2018. Na skup-
ščini, ki je bila 29. avgusta, so se delničarji 
seznanili z Letnim poročilom Skupine SIJ in 
družbe SIJ d.d. za leto 2018, z mnenjem po-
oblaščenega revizorja, s poročilom nadzor-
nega sveta o rezultatih preveritve letnega 
poročila ter z informacijo o prejemkih upra-
ve in nadzornega sveta. Skupščina je so-
glašala s predlogom uprave in nadzornega 
sveta, da izkazani bilančni dobiček za leto 
2018 v višini 43.976.225,16 evra ostane ne-
razporejen. Delničarji so podelili razrešnico 
upravi in nadzornemu svetu.

junij julij avgust september
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Na Dnevu inovativnosti Skupina SIJ prej-
me srebrno nacionalno priznanje. Prizna-
nje, ki nam ga je 25. septembra podelila 
Gospodarska zbornica Slovenije, je name-
njeno naprednemu orodnemu jeklu za delo 
v hladnem SIHARD S671 – DURAWEAR, ino-
vaciji v svetovnem merilu. 

Odločitev, da bo poslovanje družbe SIJ 
d.d. naslednja tri leta revidirala Revizijska 
družba Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljublja-
ne. To družbo je za revidiranje računovod-
skih izkazov družbe SIJ d.d. in konsolidiranih 
računovodskih izkazov Skupine SIJ za po-
slovna leta 2019, 2020 in 2021 imenovala 
36. skupščina delničarjev družbe SIJ d.d., ki 
je bila 14. oktobra; takrat so delničarji spre-
jeli tudi spremembe statuta.

Že 5. mednarodne konference SIJ Partner's
Summit se udeleži 106 ključnih kupcev 
in prodajnih agentov iz 24 držav. Delovna 
srečanja in predstavitve, ki so potekali od 
23. do 25. oktobra, omogočajo še večje ra-
zumevanje potreb kupcev in krepijo prilo-
žnosti za sodelovanje. 

Strategija Skupine SIJ do leta 2025 je osre-
dnja tema tradicionalne strateške konfe-
rence. Konference, ki je bila 3. in 4. decem-
bra, se je udeležilo 150 ključnih sodelavcev 
Skupine SIJ in je bila zadnja v nizu delavnic, 
na katerih je nastajala strategija.

Skupina SIJ je uspešno zaključila šesto 
zaporedno izdajo komercialnih zapisov v 
vrednosti 28 milijonov evrov. Namen iz-
daje komercialnih zapisov je optimizacija 
stroškov financiranja in razpršitev kratko-
ročnih virov financiranja, kar pomeni, da bo 
z zbranimi sredstvi Skupina SIJ zagotovila 
ustrezne likvidnostne vire za uravnavanje 
sezonskih potreb po obratnem kapitalu.

Izplačilu dividend je namenjenih 10 milijo-
nov evrov, preostali del bilančnega dobič-
ka za leto 2018 pa ostane nerazporejen. 
To je sklep 37. skupščine delničarjev družbe 
SIJ d.d., ki je bila 20. novembra. Na skup-
ščini so delničarji ponovno odločali o upo-
rabi bilančnega dobička in sprejeli sklep, 
da se od izkazanega bilančnega dobička 
43.976.225,16 evra dividendam delničar-
jev nameni 10 milijonov evrov. Dividende 
v višini 10,34 evra (in nadaljnje decimalke) 
na delnico so bile delničarjem izplačane 22. 
novembra 2019. Preostali bilančni dobiček 
33.976.225,16 evra je ostal nerazporejen.

Skupina SIJ izda petletne obveznice v vre-
dnosti 40 milijonov evrov in z 2,8-odsto-
tnim letnim kuponom. Pridobljena finančna 
sredstva, ki jih je omogočila izdaja obveznic 
25. novembra, bodo namenjena razpršitvi 
dolgoročnih virov financiranja, financiranju 
dolgoročnih naložb v proizvodno tehnologi-
jo, vključno z varstvom okolja in tehnologijo 
za energetsko učinkovitost, ter izboljšanju 
strukture ročnosti obstoječih posojilnih ob-
veznosti.

september oktober november december
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POMEMBNEJŠI DOGODKI PO ZAKLJUČKU 
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

februar
Matična družba SIJ d.d. prvič prejela cer-
tifikata ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015. 
Po vzpostavitvi novega centraliziranega sek-
torja za sisteme kakovosti in korporativnega 
vodenja ter interno presojevalno ekipo Sku-
pine SIJ, smo v letu 2019 prvič izvedli korpo-
rativno presojo Skupine SIJ. Matična družba 
SIJ d.d. je s ciljem nenehnega napredovanja 
in izboljševanja delovanja družbe SIJ d.d. 
in Skupine SIJ prvič prejela certifikata ISO 
9001:2015 in ISO 14001:2015. 

V Skupini SIJ smo sorazmerno z razširje-
nostjo koronavirusa v Sloveniji sprejeli 
preventivne ukrepe za zavarovanje zdravja 
zaposlenih in zagotavljanje čim bolj nemo-
tenega poslovanja. Tako smo od konca mar-
ca implementirali vse preventivne ukrepe, ki 
jih je sprejemal krizni tim Skupine SIJ. Dnev-
no smo spremljali situacijo na vseh ključnih 
področjih poslovanja (proizvodnja, prodaja, 
nabava, logistika, kadrovsko področje), upra-
vljali vsa prepoznana tveganja in spremljali 
ukrepe Republike Slovenije, Evropske unije, 
Evropskega jeklarskega združenja Eurofer in 
drugih pristojnih institucij.

V času izdaje letnega poročila v skupini še 
nismo beležili pomembnih vplivov na po-
slovanje, vsekakor pa skladno z napovedmi 
in razvojem epidemije v Republiki Sloveniji 
in na svojih ključnih evropskih trgih priča-
kujemo, da se bodo povečala tveganja in s 
tem tudi motnje v poslovanju, ki jih bomo s 
sprejemanjem novih ukrepov poskušali čim 
bolj zajeziti.

Trenutno ni pravnih omejitev za delovanje 
večine družb v Skupini SIJ, prav tako trenu-
tno ne pričakujemo večjih ustavitev jeklar-

skih družb. Oskrbovalne verige delujejo 
brez večjih omejitev, zaznavamo le občasne 
motnje v dobavah, kar uravnamo z rahlim 
povečanjem zalog surovin in materialov. Do 
izdaje letnega poročila je Skupina SIJ izpolni-
la tudi vse pogodbeno določene količinske 
pogoje za dobavo elektrike in zemeljskega 
plina. 

V sredini aprila ne čutimo večjih negativnih 
posledic pri prodaji svojih proizvodov, kar je 
v največji meri povezano z geografsko in pa-
nožno razpršenostjo naših trgov in kupcev. 
Kljub omejitvam glede prevozov in zapiranju 
nekaterih proizvodnih obratov naših kupcev 
lahko z aktivno prodajno politiko zadovoljivo 
oskrbujemo svoje ključne trge, tudi Italijo in 
Nemčijo. Soočamo se z minimalnimi odpo-
vedmi dobav naših proizvodov, ki pa na naše 
poslovanje nimajo večjega vpliva. 

Še posebno veliko pozornosti namenjamo 
upravljanju obratnega kapitala. Dnevno 
spremljamo spoštovanje plačilnih rokov 
kupcev ter uravnavamo nizko raven zalog 
proizvodov in nedokončane proizvodnje, pri 
čemer se še močneje usmerjamo v proizvo-
dnjo za znana naročila in optimizacijo proi-

zvodnih procesov. Likvidnost Skupine SIJ je 
posledično močna in stabilna.

Skupina SIJ v svojih izkazih ni upoštevala mo-
rebitnih prilagoditev knjigovodskih in pošte-
nih vrednosti sredstev, povezanih z nenehno 
spreminjajočimi se razmeram poslovanja za-
radi koronavirusa, saj gre za nepopravljivi do-
godek po datumu poročanja. Zaradi številnih 
nejasnosti, ki jih prinaša epidemija, morebi-
tnih učinkov na poslovanje Skupine SIJ v tem 
trenutku ni mogoče zanesljivo oceniti.

Skupina SIJ je s partnerjem sklenila okvirni 
sporazum o ustanovitvi skupnega podje-
ma, ki bo deloval na področju distribucije 
jekel, proizvodnje in prodaje standardnih in 
nestandardnih orodnih plošč, orodij in delov 
orodij za masovno proizvodnjo, tehničnih 
storitev toplotne in površinske obdelave 
orodnih jekel ter proizvodnje visoko zmo-
gljivih izdelkov za izboljšanje produktivnosti 
proizvodnje z uporabo inovativnih tehnolo-
gij. Projekt, ki naj bi bil zaključen do konca 
leta 2020, je del uresničevanja strategije ver-
tikalne integracije Skupine SIJ z diverzifikaci-
jo nabora proizvodov in storitev.

marec



letno poročilo
2019

15

O POSLOVNEM LETU Z UPRAVO DRUŽBE

Spoštovani delničarji, poslovni partnerji in 
sodelavci Skupine SIJ, 

smo ponosni nasledniki spoštovanja vredne 
tradicije železarstva in jeklarstva v srcu Evro-
pe. Na prelomu dveh pomembnih zgodo-
vinskih mejnikov za slovensko jeklarstvo, ob 
150-letnici začetka industrijske proizvodnje 
jekla na Slovenskem in 400-letnici jeklarstva 
v Mežiški dolini, je Skupina SIJ začrtala dvoj-
no novo pot: uspešno smo zaključili prodajo 
prehrambne dejavnosti (Skupine Perutnina 
Ptuj) in zapisali našo novo razvojno fazo, 
strategijo do leta 2025, našo smer, ki bo 
omogočila, da bomo v vse bolj spremenlji-
vem svetu ostali stabilna jeklarska skupina.   

Po revidiranih podatkih poslovanja je Skupina SIJ v letu 
2019 ustvarila 767,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, 
od tega 84,6 odstotka na tujih trgih, kar nas tradicionalno 
uvršča med največja slovenska izvozno naravnana podjetja. 
Ob tem smo ustvarili EBITDA 58,8 milijona evrov in 7,7-od-
stotno EBITDA maržo. Zadolženost Skupine SIJ se je v letu 
2019 znižala skoraj za polovico, kar je dokaz uspešnega 
upravljanja in prodaje prehrambne dejavnosti (Skupine Pe-

rutnina Ptuj). Neto finančni dolg je bil ob koncu leta 2019 
glede na leto prej nižji za 136,8 milijona evrov oziroma za 
43 odstotkov, sredstva od prodaje pa bomo namenili tudi 
nadaljnjemu razvoju primarne dejavnosti naše skupine – 
proizvodnji visokotehnoloških izdelkov iz jekel in končnih 
izdelkov iz jekel za nišne jeklarske trge, na katerih smo že od 
nekdaj usmerjeni proti vrhu. 

VSTOP V NOVE INDUSTRIJE IN PO POTEH
DIGITALIZACIJE

V letu 2019 je jeklarskemu poslovnemu področju Skupine 
SIJ uspelo ohraniti vodilne tržne deleže. Največji delež ima-
mo med proizvajalci debele nerjavne pločevine v Evropski 
uniji. V družbi SIJ Acroni, proizvajalki omenjene pločevine, 
smo še izboljšali storitve za kupce, saj smo uvedli globalno 
priznano plansko orodje, ki z upoštevanjem raznoterih pa-
rametrov generira plane proizvodnje za tri mesece vnaprej, 
s čimer se je izboljšala tudi točnost dobav.   

Na področju orodnih jekel, kjer smo v letu 2019 ohranili 
tretji največji tržni delež v Evropski uniji, smo še posebno 
ponosni na razvoj naprednega orodnega jekla SITHERM 
S140R za inovativna orodja nove generacije s podaljšano ži-
vljenjsko dobo, ki je tudi v postopku mednarodne patentne 
prijave. Začeli smo tudi postopek pridobivanja certifikata 
za vstop v letalsko industrijo in ga konec leta že uspešno 
zaključili. Naša druga največja jeklarska družba, SIJ Metal 
Ravne, je tako postala tretje podjetje v Sloveniji s tovrstnim 

Andrey Zubitskiy, 
predsednik uprave
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certifikatom in drugo podjetje z veljavnostjo certifikata za 
celoten program, ki izpolnjuje izjemno visoke zahteve letal-
ske industrije. 

Skupina SIJ se še naprej uvršča tudi med top deset proizva-
jalcev industrijskih nožev na svetu. V letu 2019 smo vzpo-
stavili tudi prvo nakupovalno platformo Skupine SIJ, in sicer 
za nakupe industrijskih nožev po spletu.

NALOŽBENI DOSEŽKI LETA 2019 IN
NOV NALOŽBENI CIKEL

V letu 2019 so bile naložbe v Skupini SIJ usmerjene pred-
vsem v izboljšave učinkovitosti proizvodnih zmogljivosti. 
Temeljito smo jih povečali in posodobili že na začetku na-
ložbenega cikla, ki je tekel od leta 2015 do lani: zagotovili 
smo boljše pogoje za proizvodnjo elektro pločevine za ele-
ktromotorje prihodnosti ter omogočili povečanje proizvo-
dnje valjev in širitev zmogljivosti naši družbi, vodilnemu 
dobavitelju orodjarski industriji v proizvodnji standardnih in 
nestandardnih orodnih plošč za vse tipe orodij.

Približno 300 milijonov evrov bomo do leta 2025 namenili 
naložbam za povečevanje učinkovitosti (posodobitev proi-
zvodnih linij in optimizacija procesov), za širitev dobičkono-
snejših proizvodnih programov in zmanjševanje vplivov na 
okolje. Našo strategijo podrobneje predstavljam v nadalje-
vanju.

ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH VIROV ZA
STABILNO POSLOVANJE

Lažje uresničevanje naložbene strategije in izvajanje začr-
tane finančne politike smo tudi v letu 2019 dosegli z zago-
tavljanjem finančnih sredstev. Skupina SIJ je izdala petletne 
obveznice v vrednosti 40 milijonov evrov in z 2,8-odstotnim 
letnim kuponom. Pridobljena finančna sredstva bodo na-
menjena razpršitvi dolgoročnih virov financiranja, financira-
nju dolgoročnih naložb v proizvodno tehnologijo, vključno z 
varstvom okolja in tehnologijo za energetsko učinkovitost, 
ter izboljšanju strukture ročnosti obstoječih posojilnih ob-
veznosti.

Uspešno pa smo že šestič zaključili tudi izdajo komercialnih 
zapisov v vrednosti 28 milijonov evrov. Namena izdaje ko-
mercialnih zapisov sta optimizacija stroškov financiranja in 
razpršitev kratkoročnih virov financiranja, kar pomeni, da bo z 
zbranimi sredstvi Skupina SIJ zagotovila ustrezne likvidnostne 
vire za uravnavanje sezonskih potreb po obratnem kapitalu.

NELOČLJIVO POVEZANI S SKUPNOSTMI

V Skupini SIJ se poleg finančnih rezultatov poslovanja zave-
damo tudi pomembnosti nefinančnih vidikov, in jih obrav-
navamo kot nepogrešljiv del stabilnosti in razvoja jeklarske 
dejavnosti. Vsi naši finančni in nefinančni uspehi temeljijo 
na vzpostavljanju in ohranjanju odgovornih razmerij do 
vseh ključnih deležnikov.  

V letu 2019 in tudi v letu 2020 bomo posebno pozornost 
namenili ohranjanju jeklarske kulturne in tehniške dedišči-
ne. Na Jesenicah, kjer so proizvodni obrati enega dela naših 
najvidnejših družb, smo v letu 2019 z dogodkom Uglašena 
tradicija jekla zaznamovali 150 let industrijske proizvodnje 
jekla na Slovenskem in 50. obletnico ustanovitve Slovenskih 
železarn, predhodnic današnje Skupine SIJ. Obiskovalci so 
lahko prisluhnili tudi Jeklenemu tolkalnemu orkestru, ki se 
je predstavil z edinstveno, še nikoli slišano uglasbitvijo je-
kel Skupine SIJ. Na Ravnah na Koroškem, kjer je drugi del 
naših najpomembnejših proizvodnih obratov, bomo v letu 
2020 zaznamovali 400 let železarstva v Mežiški dolini. Ob 
visokih mejnikih se v Skupini SIJ močno zavedamo, da naše 
delo nikoli ni zares končano, saj smo na krilih večtisočletne 
tradicije jeklarstva in kot steber panoge v Sloveniji vpeti v 
neskončen proces razvoja.

NAŠA SMER 2025

V letu 2019 smo tako na realnih tržnih, proizvodnih in fi-
nančnih predpostavkah oblikovali našo smer delovanja, 
strategijo Skupine SIJ do leta 2025. V celoletnem projektu 
je sodelovalo več kot 150 ključnih zaposlenih, da smo sku-
paj začrtali naše cilje ter na novo opredelili našo vizijo in 
poslanstvo.

Naše poslanstvo je proizvajati širok nabor jekel in jeklenih 
izdelkov z upoštevanjem potreb vseh ključnih deležnikov. 
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Trajnostno rast in učinkovitost bomo dosegali z usmerjeno-
stjo h kupcem, z izdelki z višjo dodano vrednostjo in zavzeti-
mi zaposlenimi. To je naša vizija.

Skupina SIJ bo leta 2025:

V Skupini SIJ verjamemo, da bo poleg naštetih treh 
stebrov naše strategije do leta 2025 ključno vodi-
lo do dolgoročne stabilnosti tudi uresničevanje 
trajnosti. Čeprav se po izpustih CO2 Skupina SIJ v 
letu 2019 uvršča med najboljša jeklarska podjetja 
v svetovnem merilu, bomo tudi do leta 2025 svojo 
proizvodnjo in proizvode še naprej razvijali tako, da 
bomo zmanjševali vplive na okolje. Tudi v prihodnje 
bomo delovali po načelih trajnostnega razvoja in 
krožnega gospodarstva. To je naša smer 2025.

Andrey Zubitskiy, 
predsednik uprave

» Finančno trdna in dobičkonosna
nad povprečjem panoge.
Našo učinkovitost in izkoristek zmogljivosti
bomo še povečevali ter s posodobitvami, 
avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje 
omogočali še višjo kakovost izdelkov.

» Še naprej vodilna v jeklarskih
tržnih nišah
Še bolj bomo osredotočeni na razvoj lastnih 
kvalitet jekel, da bi zagotavljali še večje koristi 
kupcem, kot so nižji stroški, boljši izkoristki in lažja 
nadaljnja obdelava materialov. Načrtujemo tudi 
nadaljnjo širitev produktnih blagovnih znamk.

» Zaželen delodajalec z
zavzetimi zaposlenimi
Razvoj zaposlenih je med najpomembnejšimi
kratkoročnimi prioritetami Skupine SIJ. Zdaj smo 
med najpomembnejšimi delodajalci v Sloveniji,
postati nameravamo zaželen in privlačen
delodajalec. 
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POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA

Spoštovani delničarji in vsi deležniki, 

skladno s pristojnostmi, določenimi z zako-
nodajo, statutom družbe in drugimi veljav-
nimi predpisi, je nadzorni svet v letu 2019 
spremljal in preverjal poslovanje družbe
SIJ d.d. in Skupine SIJ ter sprejemal odloči-
tve po prejemu ustreznih poročil in pojasnil 
uprave in po posvetih z revizijsko komisijo. 

Aktivnosti za krepitev dolgoročne stabilnosti Skupine SIJ 
je v letu 2019 usmerjalo več poslovnih dogodkov, ki jih je 
spremljal tudi nadzorni svet. Znižanje proizvodnje odlitega 
jekla v Evropski uniji v prvih šestih mesecih zaradi agresiv-
nega uvoza jekla iz neevropskih držav, okvare v proizvodnji 
v družbah Skupine SIJ, ki so vplivale na slabše operativne 
rezultate v začetku leta, in negotovost glede zaključevanja 
predhodnega poslovnega leta 2018 zaradi zamude pri revi-
diranju niso krepili zaupanja investitorjev. Hkrati pa je druž-
ba SIJ d.d. v letu 2019 nizala uspehe: z zaključeno prodajo 
naložbe v Perutnini Ptuj d.d. je pomembno znižala neto za-
dolženost skupine, ob koncu leta pa si je z uspešno, že šesto 
izdajo petletnih obveznic ter šesto izdajo komercialnih za-
pisov zagotovila dodatne vire financiranja, s katerimi lažje 
uresničuje naložbeno strategijo in izvaja začrtano finančno 
politiko.

V zaostrenih konkurenčnih razmerah namerava nadzorni 
svet vplivati na delovanje Skupine SIJ tako, da bo ta ohranila 
in krepila svoji vodilnost in prepoznavnost na trgu.

DELOVANJE NADZORNEGA SVETA V LETU 2019

V letu 2019 smo nadzorni svet sestavljali: 

- Evgeny Zverev, predsednik (od 22. februarja 2018),
- Štefan Belingar, namestnik predsednika
  (od 12. aprila 2019),
- Mitja Križaj,
- Boštjan Napast,
- Dmitry Davydov,
- Helena Ploj Lajovic,
- Richard Pochon (od 9. aprila 2019). 

Štefan Belingar in Richard Pochon sta bila za člana nadzorne-
ga sveta imenovana na 34. skupščini družbe SIJ d.d., 9. aprila
2019, ko sta članstvo v nadzornem svetu končala Janko
Jenko ob izteku mandata in Polona Marinko zaradi izstopa. 

Dne 12. aprila 2019 so bili zaradi sprememb v nadzornem 
svetu imenovani tudi člani revizijske komisije v sestavi: 

- Štefan Belingar (predsednik),
- Boštjan Napast,
- mag. Alan Maher.

Evgeny Zverev,
predsednik nadzornega sveta
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SODELOVANJE Z UPRAVO DRUŽBE

Člani nadzornega sveta smo spremljali delo uprave družbe 
SIJ d.d. na vseh relevantnih področjih poslovanja. V nadzor-
ni svet smo vključeni člani z različno strokovno izobrazbo in 
izkušnjami, predvsem s področij financ, davkov, gospodar-
skega prava in poznavanja procesa vodenja večjih gospo-
darskih družb. Člani nadzornega sveta smo s svojimi komen-
tarji, vprašanji ali mnenji redno opozarjali na svoja stališča 
in tako prispevali, da je uprava sprejemala preudarne po-
slovne odločitve, zaradi katerih je Skupina SIJ v letu 2019 
vzdrževala stabilnost in kredibilnost pri vodenju. 

Uprava je nadzorni svet obveščala o glavnih aktivnostih iz 
poslovanja v družbi SIJ d.d. in Skupini SIJ. Aktivno sodelova-
nje s člani nadzornega sveta – ne glede na njihovo lokacijsko 
razpršenost – je uprava Skupine SIJ zagotavljala in omogo-
čala s preglednimi in jasnimi gradivi. Člani nadzornega sveta 
smo se sestali na šestih rednih sejah in eni korespondenčni 
seji, proaktivno pa smo sodelovali tudi z revizijsko komisijo. 

KLJUČNE VSEBINE DELOVANJA 

V nadzornem svetu z zadovoljstvom ugotavljamo, da je 
proaktivna vloga revizijske komisije nadzornega sveta po-
membno prispevala k razčiščevanju vprašanj revidiranja po-
slovnega leta 2018, ki so povzročila zamudo objave revidira-
nega Letnega poročila družbe Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. 
za leto 2018. Ob razreševanju odprtih vprašanj s pooblašče-

nim revizorjem KPMG Slovenija d.o.o. je nadzorni svet upra-
vi naložil, naj dosledno skrbi za preglednost in zakonitost ter 
za odprto komunikacijo med vsemi organi upravljanja. 

Ugotavljamo, da je uprava temeljne cilje poslovanja in ra-
zvoja družbe SIJ d.d. ter Skupine SIJ v letu 2019 kakovostno 
izpolnila. Dokaz za to sta tudi uspešen zaključek prodaje 
delnic družbe Perutnina Ptuj d.d. in odziv vlagateljev na fi-
nančnem trgu, ki so v drugi polovici leta svoja sredstva vlo-
žili v ponovno izdane obveznice in novo serijo komercialnih 
zapisov. Ob upoštevanju napovedi in nekaterih že izkazanih 
kazalnikov o ohlajanju gospodarstva ocenjujemo, da je Sku-
pina SIJ kljub nekaterim zapletom ohranila stabilno zaupa-
nje vlagateljev in da ostaja močna skupina, ki je sposobna 
doseči zastavljene cilje v skladu s svojo strategijo.

Kot kaže že navedeno, je bilo poleg preverjanja finančnih 
in nefinančnih poročil o poslovanju Skupine SIJ delovanje 
nadzornega sveta v letu 2019 usmerjeno zlasti v pozorno 
obravnavo Letnega poročila Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. 
za leto 2018 skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja za 
leto 2018, pred tem pa predvsem v zaključek revizije. Na 8. 
seji nadzornega sveta, ki je bila 10. julija 2019, je nadzor-
ni svet po seznanitvi z ugotovitvami po poročilu revizijske 
komisije sprejel revidirani letni poročili za poslovno leto 
2018 in potrdil predlog uprave o uporabi bilančnega dobič-
ka. Delničarji so na redni letni skupščini potrdili predlog, da 
bilančni dobiček za leto 2018 v višini 43.976.225,16 evra 
ostane nerazporejen, kasneje pa so o uporabi bilančnega 

dobička ponovno odločali. Nadzorni svet se je ob sprejemu 
letnega poročila seznanil tudi z revidiranim poročilom o raz-
merjih s povezanimi osebami.

Pomembno vlogo v letu 2019 je nadzorni svet odigral tudi 
pri predlogu skupščini za imenovanje novega pooblaščene-
ga revizorja, nadzornemu svetu pa je pri tem pomagala ak-
tivna podpora revizijske komisije. Na seji, ki je bila 24. sep-
tembra 2019, je nadzorni svet s pomočjo revizijske komisije 
preveril ponudbe, ki so glede na obseg in kompleksnost 
Skupine SIJ morale zadostiti kakovosti in usposobljenosti za 
revidiranje tako velike skupine. Nadzorni svet je skupščini 
predlagal, da revidiranje poslovanja v letih od 2019 do 2021 
opravi družba Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljubljane, ki je bila 
nato za to nalogo imenovana na 36. skupščini delničarjev, 
14. oktobra 2019.

IZHODIŠČA ZA POSLOVANJE V LETU 2020

Nadzorni svet je bil septembra 2019 obveščen, da sta Dilon 
d.o.o. in Republika Slovenija prenovila v letu 2007 sklenjen 
delničarski sporazum, po katerem bodo razmerja v organu 
nadzora še naprej enako razdeljena med največja delničar-
ja. Oktobrska skupščina delničarjev je potrdila tudi spre-
membe statuta, ki bodo okrepile vlogo nadzornega sveta. 
Ta bo še več pozornosti posvečal usmerjanju uprave pri iz-
boljšavah poslovnih modelov, upravljanju s tveganji in kor-
porativnem upravljanju. 
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DELO KOMISIJE NADZORNEGA SVETA

Poleg obravnavanja drugih informacij o poslovanju družb 
Skupine SIJ je bilo delo revizijske komisije usmerjeno pred-
vsem v spremljanje obvezne revizije družbe SIJ d.d. in Sku-
pine SIJ za poslovno leto 2018. Revizijska komisija se je se-
stala na osmih rednih in osmih izrednih sejah, saj je aktivno 
sodelovala na več usklajevalnih sestankih, namenjenih revi-
diranju poslovnega leta 2018. 
 
Družba je revidirano Letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ 
d.d. za leto 2018 objavila 14. junija 2019, revizijska komisija 
pa je za nadzorni svet izdelala tudi poročilo v zvezi z ugoto-
vitvami o poteku postopka revidiranja, ki ga je obravnavala 
in sprejela na seji 10. julija 2019. 

Revizijska komisija se je aktivno lotila tudi preveritve po-
nudb in predstavitev ter podrobne obravnave in pregleda 
strokovnih primerjalnih analiz za revidiranje naslednjega 
triletnega obdobja od leta 2019 do leta 2021 in tako po-
membno pripomogla k sprejetju odločitev, ki so v pristojno-
sti nadzornega sveta. 

Nadzorni svet ocenjuje, da je v kompleksnih okoliščinah, ki 
so krojile vodenje družbe SIJ d.d. in Skupine SIJ v letu 2019, 
upravi s svojo zavzetostjo pri njihovem razreševanju uspelo 
združiti in izkoristiti pozitivne dosežke, ki jih je Skupina SIJ 
ustvarila pri prodaji nišnih proizvodov Skupine SIJ in na fi-
nančnih trgih. Nadzorni svet zato verjame, da bosta družba 

SIJ d.d. in Skupina SIJ z izpolnjevanjem zahtev širšega kroga 
deležnikov ohranjali kredibilnost in stabilnost tudi v priho-
dnjih letih.

Evgeny Zverev,
predsednik nadzornega sveta



 

Ohranjanje STABILNOSTI povezujemo 
s povečanjem UČINKOVITOSTI

ORGANIZIRANOST IN UPRAVLJANJEletno poročilo
2019
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VODENJE DRUŽB IN SKUPINE SIJ 
TEMELJI NA TRDNI, A PRILAGODLJIVI 
ORGANIZACIJI.    

Organiziranost Skupine SIJ prilagajamo tako, 
da zastavljene strateške cilje po posameznih 
strateških področjih dosegamo pregledno 
in učinkovito. S spoštovanjem upravljavskih 
načel zmanjšujemo tveganja in povečujemo 
možnosti nadaljnjega razvoja tako Skupine 
SIJ kot posameznih družb v njej.

PREDSTAVITEV DRUŽBE SIJ D.D. 

Družba SIJ d.d. je upravljajoča družba in ustanoviteljica 
oziroma neposredna ali posredna lastnica odvisnih družb
Skupine SIJ. Deluje po principih pogodbenega koncerna. 

Uprava družbe SIJ d.d. in njeno širše vodstvo tvorita vodstvo 
celotne Skupine SIJ, ki strateško vodi, usmerja in nadzoruje 
delovanje vseh družb v Skupini SIJ tako v Sloveniji kot v tuji-
ni. Družba SIJ nima registriranih podružnic.

CENTRALIZIRANE STORITVE ZA DRUŽBE
SKUPINE SIJ

Družba SIJ d.d. neposredno izvaja funkcijo upravljavca svo-
jih naložb v družbah Skupine SIJ. Pravna podlaga za to je po-

godba o obvladovanju, ki določa tudi izvajanje centralizira-
nih storitev za družbe Skupine SIJ ali sprejemanje odločitev 
preko večinskih deležev matične družbe, na podlagi katerih 
družba zagotavlja učinkovito upravljanje Skupine SIJ. S temi 
storitvami poteka upravljanje ključnih poslovnih funkcij ter 
sprejemanje strateških odločitev na ravni posamezne druž-
be in celotne Skupine SIJ. 

V skladu z dolgoročno razvojno strategijo bo Skupina SIJ
še naprej krepila in razvijala vertikalno integrirano strukturo.
Sočasno bo ohranjala razpršenost poslovnih področij, s 
čimer zmanjšuje nekatera poslovna tveganja.

Osnovni podatki

»
Firma: SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. 

Skrajšana firma:  SIJ d.d.

Sedež: Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana, Slovenija

Številka vložka: SRG 1/03550/00

Datum vpisa: 6. februar 1990

Osnovni kapital: 145.266.065,75 EUR

Število delnic: 994.616 navadnih kosovnih delnic

2,775 odstotka – lastne delnice

Matična številka: 5046432000

Davčna številka: SI 51018535

Osnovna dejavnost: 70.100 Dejavnost uprav podjetij
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Matična
družba
leta 2020
praznuje 

DELNICE IN PRAVICE DELNIČARJEV

Družba ima osnovni kapital razdeljen na 994.616 navadnih 
kosovnih delnic, ki so enega razreda in so izdane v nema-
terializirani obliki z oznako SIJR, z njimi pa se ne trguje na 
organiziranem trgu. Poleg lastnih delnic imetnikom dajejo 
glasovalne pravice brez omejitev. 

Družbi niso poznani nobeni dogovori med delničarji, ki bi lah-
ko povzročili omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic. 

Poleg glasovalnih pravic imajo imetniki delnic pravico do 
dela dobička (dividende) in do udeležbe pri upravljanju 
družbe ter pravico do ustreznega dela preostalega premo-
ženja po likvidaciji ali stečaju družbe. 

Vse delnice družbe so prosto prenosljive. Družba nima iz-
danih vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali posebne kon-
trolne pravice, prav tako nima delniške sheme za delavce 
ali predvidenih posebnih pogodbenih položajev za primere 
prevzemov.2

Do sredine leta 2021 še velja pooblastilo za nakup skupno 
27.610 lastnih delnic družbe, ki so ga delničarji podeli-
li upravi na 32. skupščini delničarjev družbe SIJ 21. junija 
2018. Drugih pooblastil v zvezi z izdajo delnic3 uprava nima. 

Lastniška struktura na dan 31. december 2019

Republika Slovenija 25,001 %

Dilon, d.o.o. 72,223 %

Drugi delničarji 0,001 %

Lastne delnice 2,775 %

2 Za družbo SIJ d.d. se uporabljajo določbe zakona, ki ureja prevzeme, pri čemer na 
dan 31. december 2017 niso bili podani posebni položaji po 11. točki šestega 
odstavka 70. člena ZGD. 

3 Družba SIJ d.d. je zavezana k uporabi zakona, ki ureja prevzeme, zato navajamo 
druge podatke in pojasnila skladno z določilom šestega odstavka 70. člena ZGD-1 
po stanju na zadnji dan poslovnega leta, če ta niso razvidna že iz drugih delov v 
letnem poročilu. V zvezi z določbo 70.b člena ZGD-1 družba izjavlja, da ne pade pod 
obveznost poročanja po omenjenem členu.

Ker družba SIJ d.d. in družbe v Skupini SIJ niso registrirane in ne opravljajo dejavnosti 
raziskovanja, iskanja, odkrivanja, razvijanja in izkoriščanja zalog mineralov, nafte, 
zemeljskega plina ali drugih zakonsko določenih materialov, niti ne opravljajo de-
javnosti v sektorju izkoriščanja pragozdov, nismo zavezani k poročanju po določbah 
člena 70.b Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
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POSLOVNI REZULTATI DRUŽBE SIJ D.D.

Finančni podatki Enota mere 2017 2018 2019

Čisti prihodki od prodaje 000 EUR 16.306 13.001 12.983

Drugi poslovni prihodki 000 EUR 22.908 10.821 126.511

EBIT 000 EUR 14.422 –10.483 116.231

EBITDAa 000 EUR 14.978 –9.923 116.958

Finančni izid 000 EUR –3.031 –448 –18.962

Poslovni izid pred davki 000 EUR 11.392 –10.931 97.269

Čisti poslovni izid 000 EUR 11.392 –4.634 84.882

Odlivi za naložbe 000 EUR 865 573 781

Izkaz finančnega položaja na dan 31. 12.     

Skupaj sredstva 000 EUR 363.438 378.400 407.465

Dolgoročna sredstva 000 EUR 195.532 199.067 278.542

Kapital 000 EUR 207.089 196.723 271.655

Dolgoročne in kratkoročne obveznosti 000 EUR 156.349 181.677 135.810

Neto finančni dolg na dan 31. 12.     

Dolgoročne finančne obveznosti 000 EUR 94.398 71.499 40.334

Kratkoročne finančne obveznosti 000 EUR 55.159 83.944 83.522

Denar in denarni ustrezniki 000 EUR 312 28.672 37.656

Neto finančni dolg 000 EUR 149.245 126.771 86.200

Zaposleni     

Stroški dela 000 EUR 9.979 11.200 10.119

Povprečno število zaposlenih 95,7 101,8 99,9

Finančni kazalniki     

Donosnost sredstev (ROA) % 3,0 –1,2 21,6

Donosnost kapitala (ROE) % 5,5 –2,3 36,2

Stopnja lastniškosti financiranja  0,6 0,5 0,7

Razmerje med dolgoročnimi viri in dolgoročnimi sredstvi  1,5 1,3 1,1

Razmerje med dolgoročnim dolgom in sredstvi  0,3 0,2 0,1

Čisti poslovni izid na zaposlenega 000 EUR 119 –46 850

a EBITDA: poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo.

Ključne številke o poslovanju družbe SIJ d.d.

Družba SIJ je upravljajoča družba in ustanovitelj oziroma 
neposredni ali posredni lastnik odvisnih družb Skupine SIJ. 
Prihodke ustvarja z opravljanjem storitev za družbe v Skupi-
ni SIJ, drugi vir prihodkov pa so izplačila udeležbe v dobičku 
na podlagi lastniških deležev v družbah. 

Družba SIJ za družbe v skupini opravlja storitve strateškega 
razvoja, tehnoloških raziskav, strateške nabave, trženja in 
prodaje, kadrovske, pravne in informacijsko-tehnološke sto-
ritve, storitve financiranja, pridobivanja in upravljanja finanč-
nih sredstev, storitve načrtovanja in analitičnega spremljanja 
poslovanja ter storitve korporativnega komuniciranja.

POVEČANJE KAPITALA DRUŽBE 

Družba je v letu 2019 ustvarila rekorden čisti poslovni izid 
84,9 milijona evrov, izplačala 10 milijonov evrov dividend 
in povečala kapital družbe za 74,9 milijona evrov. Povečan 
poslovni izid, ki je pred davki dosegel 97,3 milijona evrov, je 
povezan s prodajo prehrambne dejavnosti (Skupina Peru-
tnina Ptuj). Učinek te transakcije na poslovni izid pred davki 
je znašal 125,8 milijona evrov. 

Rezerve iz dobička so bile oblikovane skladno z določbami 
Zakona o gospodarskih družbah.
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Neto finančni dolg na dan 31. december (v milijonih evrov)

IZBOLJŠAN FINANČNI POLOŽAJ

Zaradi prodaje prehrambne dejavnosti se je občutno zmanj-
šal neto finančni dolg. Konec leta 2019 je bil 86,2 milijona 
evrov, kar je 40,6 milijona evrov manj kot leto prej. Za 31,6 
milijona evrov so se zmanjšale tudi finančne obveznosti. 
Denar in denarni ustrezniki so se povečali za 9 milijonov 
evrov.

Pojasnilo kazalnikov uspešnosti 

Naziv kazalnika Pojasnilo izračuna Uporaba

Donosnost sredstev 
(ROA)

Čisti poslovni izid / povprečno stanje sredstev
Povprečno stanje sredstev je izračunano kot
povprečje preteklega in tekočega leta.

Kazalnik prikazuje učinkovitost rabe sredstev družbe oziroma
kako učinkovito so sredstva družbe uporabljena za ustvarjanje
čistega poslovnega izida.

Prikazuje tudi uspešnost družbe pri ustvarjanju dobička na vložena 
sredstva. Višji je kazalnik, večji je zaslužek ob manjši naložbi.

Donosnost kapitala 
(ROE)

Čisti poslovni izid / povprečno stanje kapitala
Povprečno stanje kapitala je izračunano kot
povprečje preteklega in tekočega leta.

Kazalnik prikazuje donosnost lastniškega kapitala oziroma učin-
kovitost družbe pri ustvarjanju čistega poslovnega izida na enoto 
lastniškega kapitala.

Višji je kazalnik, bolj je družba učinkovita pri ustvarjanju čistega 
poslovnega izida.

Stopnja lastniškosti 
financiranja

Kapital / obveznosti do virov sredstev Višja vrednost kazalnika pomeni, da družba za financiranje sredstev 
uporablja več lastnega kapitala, kar pomeni večjo varnost deležnikov, 
predvsem upnikov. Višja stopnja lastniškosti financiranja pomeni 
nižje stroške financiranja, posledično pa višjo efektivno stopnjo 
obdavčitve. Pomembno je, da je stopnja lastniškosti financiranja na 
takšni ravni, da omogoča dolgoročno vzdržno financiranje oziroma 
dolgoročno plačilno sposobnost.

Razmerje med 
dolgoročnimi viri in 
dolgoročnimi sredstvi

(Kapital + dolgoročne finančne obveznosti)
/ dolgoročna sredstva

Kazalnik prikazuje kakovost financiranja sredstev.

Višja je vrednost kazalnika, večji del kratkoročnih sredstev se finan-
cira z dolgoročnimi viri, kar pomeni večjo varnost upnikov oziroma 
manjše tveganje v zvezi z likvidnostjo družbe.

Razmerje med 
dolgoročnim dolgom
in sredstvi

Dolgoročne finančne obveznosti / sredstva Kazalnik prikazuje, kolikšen delež sredstev bi družba lahko namenila 
za poplačilo dolgoročnega dolga ob odprodaji  sredstev.

Manjša je vrednost kazalnika, večja je varnost upnikov.
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Družba SIJ d.d. za prikaz uspešnosti poslovanja uporablja tudi merila uspešnosti, kot jih opredeljuje ESMA (European Secu-
rities and Markets Authority). 
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UPRAVLJANJE IN NADZOR V DRUŽBI SIJ D.D. 

NOTRANJE KONTROLE IN UPRAVLJANJE
TVEGANJ PRI RAČUNOVODSKEM POROČANJU

Notranje kontrole so postopki, ki nam zagotavljajo dosega-
nje zastavljenih ciljev, učinkovitost in uspešnost finančnega 
poročanja ter skladnost z zakoni, predpisi in pravilniki. V 
najširšem pomenu izraza notranje kontrole vključujejo vse 
aktivnosti, s katerimi nadziramo tveganja znotraj Skupine. 

Uspešna notranja kontrola daje vodstvu razumno zagotovi-
lo glede doseganja ciljev Skupine ter igra pomembno vlogo 
pri odkrivanju in preprečevanju goljufij ter zaščiti sredstev 
Skupine, tako fizičnega premoženja kot neopredmetenih 
sredstev, kakršna sta ugled in intelektualna lastnina (bla-
govne znamke ipd.).

V Skupini SIJ zato izvajamo številne notranje računovodske 
kontrole, ki so namenjene obvladovanju tveganj, predvsem 
glede:

- točnosti in zanesljivosti računovodskih podatkov, ki teme-
ljijo na verodostojnih knjigovodskih listinah in dokazilih o 
obstoju poslovnih dogodkov, iz katerih so nedvoumno raz-
vidni vsi podatki, pomembni za njihovo pravilno evidenti-
ranje;

- pravilnosti računovodskih podatkov, ki so pred objavo 
ustrezno preverjeni, kar zagotavljamo tako, da kontrole 
izvajamo na več ravneh: primerjanje podatkov analitičnih 
knjigovodstev s podatki v knjigovodskih listinah, s podatki 
poslovnih partnerjev in z dejanskim fizičnim stanjem sred-
stev, usklajevanje med analitičnimi knjigovodstvi in glavno 
knjigo;

- skladnosti z zakonodajo in drugimi predpisi;

- resničnosti in poštenosti računovodskega poročanja, kar 
zagotavljamo z enotnimi računovodskimi politikami ter 
vnaprej določenimi postopki in roki evidentiranja.

Usmeritve in postopke notranje kontrole smo določili na 
vseh ravneh, tako da tveganja, ki so povezana z računovod-
skim poročanjem, obvladujemo tudi s:

- poenotenim sistemom poročanja ter obsežnimi razkritji in 
pojasnili;

- pravočasno pripravo in vsebinsko zasnovo računovodskih 
izkazov in analiz, ki so podlaga za poslovno odločanje;

- rednimi letnimi zunanjimi revizijskimi pregledi poslovanja. 

Menimo, da sedanji sistem notranjih kontrol v Skupini SIJ 
zagotavlja učinkovito in uspešno doseganje poslovnih ciljev, 
delovanje v skladu z zakonskimi določili ter pošteno in tran-
sparentno poročanje v vseh pomembnih pogledih.

DVOTIRNO UPRAVLJANJE 

Družba SIJ d.d. ima dvotirni sistem upravljanja. Družbo vodi 
uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Upra-
vljanje družbe temelji na zakonskih določilih, statutu, inter-
nih aktih in mednarodnih dobrih poslovnih običajih.

Organi družbe so:
- skupščina delničarjev,
- nadzorni svet,
- uprava.

V letu 2019 je bil nadzorni svet spremenjen, medtem ko 
struktura delničarjev ostaja nespremenjena. Pri posame-

znih organih vodenja in nadzora družbe so v nadaljevanju 
navedene funkcije, ki veljajo na dan 31. december 2019. 

SKUPŠČINA DELNIČARJEV

Delničarji družbe SIJ d.d. uresničujejo svoje pravice prek 
skupščine družbe. Skladno z določili Zakona o gospodarskih 
družbah sta sklicevanje in izvedba skupščine urejena v sta-
tutu družbe.  

V letu 2019 je skupščina delničarjev potekala štirikrat:
9. aprila, 29. avgusta, 14. oktobra in 20. novembra.

Sklic skupščine je bil izveden z neposrednimi vabili delni-
čarjem. Aprilska, oktobrska in novembrska skupščina so 
bile univerzalne, sprejeti sklepi in informacije so na voljo 
na spletnih mestih SEOnet in med obvestili investitorjem 
na spletnem mestu družbe SIJ d.d., ključne teme skupščin 
v poslovnem letu 2019 pa so v relevantnih mesecih pred-
stavljene tudi v poglavju Pomembnejši poslovni dogodki v 
letu 2019.

NADZORNI SVET 

Nadzorni svet družbe SIJ d.d. ima skladno z določili statu-
ta družbe sedem članov. Člane nadzornega sveta imenuje 
skupščina. Za volitve članov nadzornega sveta, o katerih 
odloča skupščina, mora predloge za sprejemanje sklepov 
v objavi dnevnega reda skupščine navesti le nadzorni svet, 
razen za točke dnevnega reda, ki jih delničarji predlagajo na 
podlagi drugega odstavka 296. člena Zakona o gospodar-
skih družbah. Nadzorni svet nadzoruje poslovanje skladno s 
svojimi pristojnostmi, določenimi v Zakonu o gospodarskih 
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Člani nadzornega sveta in revizijske komisije družbe SIJ d.d. v letu 2019

Ime in
priimek

Evgeny Zverev Štefan Belingar Mitja Križaj Boštjan Napast

Funkcija predsednik nadzornega
sveta, predstavnik
večinskega lastnika

namestnik predsedni-
ka nadzornega sveta in 
predsednik revizijske 
komisije, predstavnik 
Republike Slovenije

član nadzornega sveta,
predstavnik Republike
Slovenije

član nadzornega sveta
in član revizijske komisije,
predstavnik večinskega
lastnika

Spol M M M M

Prvo
imenovanje
na funkcijo

30. 8. 2013 11. 4. 2019 9. 6. 2017 19. 2. 2018

Trenutni
mandat

19. 2. 2018–19. 2. 2022 11. 4. 2019–11. 4. 2023 9. 6. 2017–9. 6. 2021 19. 2. 2018–19. 2. 2022

Strokovni
profil

pravo, združitve 
in prevzemi

ekonomija, finance
in bančništvo

ekonomija, bančništvo,
naložbe

strojništvo, energetika

Reference
in članstvo v
organih nad-
zora drugih
družb

vodstvene funkcije
v Skupini SIJ in pred
prodajo tudi član 
nadzornega sveta 
družbe Perutnina
Ptuj d.d.

vodstvene funkcije
na finančnem področju, 
zlasti v bančništvu

vodstvene in nadzorne 
funkcije v različnih
podjetjih, član
upravnega odbora
DUTB d.d. 

vodstvene in nadzorne 
funkcije v različnih
podjetjih s področja 
energetike, predsednik
uprave družbe
Geoplin d.o.o. Ljubljana

tabela se nadaljuje →

družbah, Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, statutu 
družbe in drugih veljavnih predpisih. 

KOMISIJA NADZORNEGA SVETA

Z boljšim in uspešnejšim nadzorovanjem vodenja poslov 
družbe, še zlasti pri upravljanju tveganj, je povezano delo 
revizijske komisije. Pristojnosti komisije so določene z 280. 
členom Zakona o gospodarskih družbah. Revizijsko komisijo 
sestavljajo predsednik komisije Štefan Belingar, član Boštjan 
Napast in neodvisni strokovnjak mag. Alan Maher. 
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Člani nadzornega sveta in revizijske komisije družbe SIJ d.d. v letu 2019

Ime in priimek Dmitry Davydov Helena Ploj Lajovic Richard Pochon Alan Maher

Funkcija član nadzornega sveta,
predstavnik večinskega
lastnika

članica nadzornega
sveta; predstavnica
večinskega lastnika

član nadzornega sveta,
predstavnik večinskega
lastnika

član revizijske komisije, 
neodvisni strokovnjak

Spol M Ž M M

Prvo
imenovanje
na funkcijo

9. 6. 2017 19. 2. 2018 11. 4. 2019 18. 4. 2016

Trenutni
mandat

19. 2. 2018–19. 2. 2022 19. 2. 2018–19. 2. 2022 11. 4. 2019 –11. 4. 2023 9. 4. 2016–19. 2. 2022

Strokovni
profil

knjigovodstvo, logistika civilno in gospodarsko
pravo

ekonomija, finance
in davki

ekonomija, davki

Reference
in članstvo v
organih nad-
zora drugih
družb

vodstvene funkcije
v Skupini IMH iz
Ruske federacije

vodstvene funkcije v 
Skupini SIJ in pred
prodajo članica nad-
zornega sveta družbe 
Perutnina Ptuj d.d.

vodstvene funkcije na
mednarodnem finan-
čnem in davčnem
področju, direktor in 
partner Léman Cabinet
Fiscal SA, Pully, Švica

vodstvene izkušnje in 
sodelovanje pri večjih
mednarodnih projektih
podjetniškega pre-
strukturiranja

nadaljevanje tabele
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SISTEM VODENJA DRUŽBE SIJ D.D. IN SKUPINE SIJ 

SIJ d.d. kot večinski lastnik strateško upravlja družbe v svoji 
lasti. Uprava družbe SIJ d.d. in njeno širše vodstvo sta pri-
stojna za strateško vodenje, usmerjanje in nadzor delo-
vanja vseh družb v Skupini SIJ v Sloveniji in tujini. Uprava 
družbe SIJ d.d. vodenje in strateško upravljanje uresničuje 
s sprejemanjem sklepov, navodil in drugih aktov skladno s 
svojimi pristojnostmi. Kot vodstvo družbe in Skupine SIJ ali 
kot družbenik odvisnih družb aktivno strateško upravlja in 
usmerja vse ključne poslovne procese v skupini. Za dosega-
nje ciljev poslovanja po posameznih strateških področjih je 
pristojno tudi širše vodstvo družbe SIJ d.d. 

UPRAVA

Skladno z določili statuta družbe SIJ d.d. njeno upravo se-
stavljajo do štirje člani. Predsednika in člane uprave imenu-
je nadzorni svet. Imenovani so lahko za mandatno obdobje 
največ šest let z možnostjo ponovitve mandata. Trajanje 
mandata se določi z vsakokratnim sklepom o imenovanju. 
Predsednik uprave zastopa družbo neomejeno in posamič-
no, člani uprave pa družbo zastopajo skupaj s predsedni-
kom uprave. Nadzorni svet skladno z določili statuta nadzo-
ruje delo uprave. 

Ime in 
priimek

Andrey Zubitskiy Tibor Šimonka Viacheslav Korchagin Igor Malevanov

Funkcija predsednik uprave član uprave član uprave član uprave

Zastopanje zastopa samostojno skupno zastopanje
s predsednikom uprave

skupno zastopanje
s predsednikom uprave

skupno zastopanje
s predsednikom uprave

Mandat 18. 7. 2017–18. 7. 2023 22. 2. 2018–22. 2. 2024 9. 4. 2018–9. 4. 2024 22. 2. 2018–22. 2. 2024

Strokovni 
profil

tehnologija, metalurgija,
ekonomija

finance in ekonomija strojništvo, metalurgija,
komerciala, ekonomija

finance, zavarovalništvo
in ekonomija

Reference vodstvene funkcije v
IMH Rusija in v Dilon 
Cooperatief Nizozemska, 
častni konzul Ruske
federacije v Republiki
Sloveniji

vodstvene funkcije v
različnih podjetjih,
med letoma 2002 
in 2014 predsednik 
uprave SIJ d.d. in od 
leta 2016 do februarja 
2019 predsednik uprave 
Perutnine Ptuj d.d.

vodstvene funkcije v 
različnih podjetjih v
Ruski federaciji, med 
letoma 2007 in 2014 
član uprave SIJ d.d. in 
od leta 2016 do febru-
arja 2019 član uprave 
Perutnine Ptuj d.d.

vodstvene funkcije v 
različnih podjetjih v
Ruski federaciji, med
letoma 2007 in 2017 
vodil področje financ 
v SIJ d.d. in tudi član 
uprave SIJ d.d.

Uprava v poslovnem letu 2019
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ŠIRŠE VODSTVO 

Širše vodstvo družbe SIJ d.d. je odgovorno za doseganje ci-
ljev poslovanja po posameznih strateških področjih celotne 
skupine in za dosledno izvajanje vzpostavljenih mehaniz-
mov konsolidiranih področij poslovanja. V letu 2019 so bili 
člani širšega vodstva: 

- Marjana Drolc Kaluža, direktorica za nabavo,
- Dušica Radjenović, direktorica za prodajo, 
- Liudmyla Maslii, direktorica kadrov,
- Tadeja Primožič Merkač, direktorica za sisteme kakovosti 
   in korporativnega vodenja,
- Evgeny Zverev, direktor za pravne zadeve in korporativno 
   upravljanje,
- Slavko Kanalec, direktor za tehnologijo,
- Vladimir Arshinov, direktor sektorja za IT.

Širše vodstvo sestavljajo tudi vodje drugih centraliziranih 
področij Skupine SIJ.

NOVI STANDARDI UČINKOVITEGA VODENJA 

Sektor za sisteme kakovosti in korporativnega vodenja, ki 
smo ga v letu 2019 vzpostavili v družbi SIJ d.d., sistematično 
skrbi za prehod na sodobno razumevanje kakovosti, v kate-
rem so poudarjene kompetence sodelavcev, upravljanje s 
tveganji, iskanje priložnosti in vzpostavljanje praks učinko-
vitega vodenja. 

UPOŠTEVANJE POLITIKE RAZNOLIKOSTI

V letu 2019 družba SIJ d.d. ni sprejela politike zagotavljanja 
raznolikosti uprave in nadzornega sveta. Uprava in nadzorni 
svet pri svojem delovanju zagovarjata načelo, da je razu-
mevanje potreb sodobnega in prihodnega sveta, ki teži k 
spoštovanju demokratičnih odnosov in vključevanju razno-
vrstnosti, pomembno za učinkovito delo organov vodenja 
in nadzora, ter menita, da je z interdisciplinarnimi kom-
petencami članov uprave in nadzornega sveta raznolikost 
ustrezno zagotovljena. Vključevanje raznovrstnosti glede 
na spol, starost, izobrazbo ali druge okoliščine prenašamo v 
vse strukture delovanja Skupine SIJ, saj se z načrtnim vklju-
čevanjem, povečevanjem kompetenc in vlaganjem v druž-
beno koristne projekte povečuje kakovost življenja zaposle-
nih in skupnosti, kjer je Skupina SIJ prisotna, posledično pa 
to zagotavlja stabilen temelj tudi za delo organov vodenja 
in nadzora. 

SODELOVANJE UPRAVE V MEDNARODNIH 
ZDRUŽENJIH 

Uprava je v letu 2019 še naprej aktivno sodelovala v med-
narodnih jeklarskih združenjih, zunaj Skupine SIJ pa člani 
uprave niso izvajali lastnih dejavnosti, ki bi bile pomembne 
glede na njihov položaj v Skupini SIJ. 
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ORGANIZIRANOST DRUŽB V SKUPINI SIJ 

V Skupini SIJ je povezanih 25 družb. Po pogodbi o obvlado-
vanju, sklenjeni med krovno družbo SIJ d.d. in šestimi nepo-
sredno odvisnimi družbami z omejeno odgovornostjo v Slo-
veniji (SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, Noži Ravne, SIJ Elektrode 
Jesenice, SIJ SUZ in SIJ ZIP Center), je delovanje odvisnih 
družb podrejeno vodenju matične družbe. Pogodbo je leta 
2007 sklenila tudi družba Železarna Jesenice, ki posredno 
ostaja podrejena enotnemu vodenju. 

Druge odvisne družbe so praviloma v 100-odstotnem la-
stništvu ali pod prevladujočim vplivom matične družbe, 
večinoma pa so organizirane kot družbe z omejeno odgo-
vornostjo. 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

SIJ Acroni (SI) Železarna Jesenice (SI)

SIJ Metal Ravne (SI)

Noži Ravne (SI) SIJ Ravne Systems (UK) (GB)

SIJ Ravne Systems (SI)

SIJ Elektrode Jesenice (SI)

SIJ SUZ (SI)

SIJ ZIP Center (SI)

Odpad Pivka (SI), 74,9 % Metal – Eko Sistem (RS), 70 %

Dankor (HR), 91 %

TOPMetal (BA), 51 %KOPO International (US)

SIJ Ravne Steel Center (SI) ORO MET (SI), 51 %

SIJ MWT (DE)

Sidertoce (IT)

Griffon & Romano (IT) Inoxpoint (IT)

Niro Wenden (DE), 85 %

SIJ Asia (DE)

SIJ Polska (PL)

OOO SSG (RU)

Holding PMP (SI)
Družbe brez označenega odstotka lastništva so v 
100-odstotni lasti družbe SIJ d.d. ali njenih odvisnih 
družb.
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Jeklarstvo in
predelava

Surovinske baze

Obdelava in
distribucija

Sedež in druge
storitve

SIJ Polska,
Poznan

SIJ Ravne Systems (UK),
Sittingbourne

SIJ Asia,
Düsseldorf

Niro Wenden,
Wenden

SIJ MWT,
Landsberg am Lech

Griffon & Romano,
Melzo

Sidertoce,
Gravellona Toce Inoxpoint,

Montegalda ORO MET,
Košana

Odpad Pivka,
Pivka

SIJ Acroni, SIJ SUZ,
SIJ Elektrode Jesenice,

Jesenice
Železarna Jesenice,

Jesenice

SIJ d.d.,
Ljubljana
Holding PMP,
Ljubljana
SIJ Ravne
Steel Center,
Ljubljana

SIJ Metal Ravne,
SIJ Ravne Systems, Noži Ravne,
Ravne na Koroškem
SIJ ZIP Center,
Ravne na Koroškem

TOP Metal,
Banja Luka

Metal-Eko Sistem,
Jagodina

Dankor,
Osijek

KOPO International,
New Jersey, ZDA

OOO SSG,
Moskva, Rusija

GEOGRAFSKA RAZPRŠENOST DRUŽB V SKUPINI SIJ 

Krovna družba in največje odvisne družbe v Skupini SIJ ima-
jo sedeže v Sloveniji. Druge odvisne družbe imajo sedeže še 
v Italiji, Nemčiji in Veliki Britaniji, na Hrvaškem, v Bosni in 
Hercegovini, Srbiji, vzhodni Evropi, Rusiji in ZDA.
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Skupina SIJ največ prihodkov ustvari s proizvodnjo jekla, ki 
je smiselno povezana s preostalimi poslovnimi področji – 
od zbiranja in prodaje jeklenega odpadka do distribucije je-
kla in njegove predelave v končne izdelke. Program jeklenih 
polizdelkov nadgrajujemo z dodelavo in proizvodnjo konč-
nih kovinskih izdelkov z visoko dodano vrednostjo.

Družbe Skupine SIJ delujejo na petih poslovnih področjih:

- Surovine
Družbe tega poslovnega področja zbirajo, predelujejo in 
sortirajo kovinske odpadke ter jih pripravljajo za transport 
in osnovno predelavo v jeklarstvu.

- Jeklarstvo
Jeklarske družbe proizvajajo jeklo za nadaljnjo predelavo v 
ploščatem in paličastem programu in razvijajo nove vrste 
jekla po meri kupcev.

- Predelava
Družbe ob izkoriščanju sinergije s proizvodnimi procesi 
jeklarstva izdelujejo končne izdelke in polizdelke, kot so 
industrijski noži, valji, dodajni materiali za varjenje ter vle-
čene, brušene in luščene jeklene palice. 

- Obdelava in distribucija
Družbe na ključnih trgih s servisnimi in drugimi storitvami 
razvijajo in poglabljajo neposredni stik s končnimi kupci. 

- Upravljanje in druge storitve 
Upravljanje je v domeni obvladujoče družbe SIJ d.d. Druge 
družbe izvajajo koncesijske storitve in storitve zaposlova-
nja invalidov.

PROGRAMSKA SHEMA: VERTIKALNO INTEGRIRAN POSLOVNI MODEL

KOPO International,
New Jersey (US)

Inoxpoint,
Montegalda (IT)

SIJ Ravne Systems (UK),
Sittingbourne (GB) Holding PMP,

Ljubljana (SI)

TOPMetal,
Banja Luka (BA)

Griffon & Romano,
Melzo (IT)

SIJ Asia,
Düsseldorf (DE)

SIJ SUZ,
Jesenice (SI) OOO SSG,

Moskva (RU)

Metal-Eko Sistem,
Jagodina (RS) 

Niro Wenden,
Wenden (DE)

SIJ Polska,
Poznan (PL)

SIJ Elektrode Jesenice,
Jesenice (SI) Železarna Jesenice,

Jesenice (SI)

Dankor,
Osijek (HR)

SIJ Metal Ravne,
Ravne na Koroškem (SI)

Sidertoce,
Gravellona Toce (IT)

SIJ MWT,
Landsberg am Lech (DE)

Noži Ravne,
Ravne na Koroškem (SI) SIJ ZIP Center,

Ravne na Koroškem (SI)

Odpad Pivka,
Pivka (SI)

SIJ Acroni,
Jesenice (SI)

SIJ Ravne Steel Center,
Ljubljana (SI)

ORO MET,
Košana (SI)

SIJ Ravne Systems,
Ravne na Koroškem (SI) SIJ d.d.,

Ljubljana (SI)

SUROVINSKE BAZE JEKLARSTVO OBDELAVA IN DISTRIBUCIJAPREDELAVA UPRAVLJANJE IN
DRUGE STORITVE

STORITVEDISTRIBUCIJASUROVINE PROIZVODNJA
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IZJAVA O UPRAVLJANJU SKLADNO S KODEKSI

Družba SIJ d.d. v skladu z določilom petega odstavka 70. 
člena Zakona o gospodarskih družbah podaja izjavo o upra-
vljanju, ki se nanaša na upoštevanje kodeksov upravljanja, 
in sicer za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 
2019, medtem ko so pojasnila glede upravljanja in delova-
nja organov upravljanja razkrita v poglavju Upravljanje in 
nadzor v družbi SIJ d.d. 

Pri upravljanju družbe SIJ d.d. in Skupine SIJ je družba SIJ d.d.
enako kot v preteklih letih s konkludentnimi ravnanji smisel-
no sledila določilom Slovenskega kodeksa upravljanja jav-
nih delniških družb in Kodeksu korporativnega upravljanja 
družb s kapitalsko naložbo države, in sicer v delu, kjer se 
določbe obeh kodeksov skladajo z zakonodajo in dobrimi 
poslovnimi običaji. Družba v letu 2019 ni sprejela lastnega 
Kodeksa upravljanja, prav tako ni celovito uporabila Sloven-
skega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kode-
ksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo 
države.4

V nadaljevanju pojasnjujemo nekatera glavna odstopanja 
Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb:

OKVIR UPRAVLJANJA DRUŽB

Družba nima posebej sprejetega dokumenta Politika upra-
vljanja (ali v njenem okviru strategije komuniciranja) ali Po-
litika raznolikosti. Podlaga za dejansko upravljanje družb v 
Skupini SIJ so zlasti pogodba o obvladovanju, akti o ustano-
vitvi ali drugi akti družb Skupine SIJ. Družba pri imenovanju 

organov vodenja ali nadzora deluje usmerjeno k raznoliko-
sti – z iskanjem dopolnjevanja med člani glede na strokov-
nost, izkušnje, veščine in medsebojno spoštovanje.

RAZMERJE MED DRUŽBO IN DELNIČARJI

Lastništvo družbe SIJ d.d. je razdeljeno med dva najve-
čja delničarja, ki sta septembra 2019 obnovila delničarski 
sporazum. Pri razmerjih med družbo in delničarji zato pr-
venstveno zasledujemo določbe Zakona o gospodarskih 
družbah z upoštevanjem specifik urejenega delničarskega 
razmerja.

NADZORNI SVET

V tem delu družba prvenstveno zasleduje določbe Zakona o 
gospodarskih družbah in strukturo kandidatov v nadzornem 
svetu glede na volilne predloge dveh največjih delničarjev. 
V ta namen nadzorni svet nima posebej ustanovljene ka-
drovske komisije ali drugih komisij, družba pa od članov tudi 
ne zbira izjav o neodvisnosti. Ker člani nadzornega sveta de-
lujejo celovito in se s svojo strokovnostjo medsebojno do-
polnjujejo po področjih kompetenc, nadzorni svet tudi ne 
ocenjuje posameznih članov, saj se delo celotnega organa 
ovrednoti v luči priprave poročila nadzornega sveta za po-
samezno poslovno leto. Ker družba zagotavlja administra-
tivno, tehnično in organizacijsko podporo, sekretar nadzor-
nega sveta ni posebej določen.

ZUNANJI REVIZOR

V letu 2019 je skupščina delničarjev imenovala družbo 
Deloitte Revizija d.o.o. za opravljanje obvezne revizije v 
poslovnih letih 2019–2021. Družba meni, da je zunaj pri-
poročil kodeksov glede časovnih menjav revizijskih družb 
pomembno predvsem, da je obravnava časovne omejitve 
revidiranja pri subjektih javnega interesa skladna z Uredbo 
(EU) št. 537/2014. 

Navedbe se smiselno navezujejo tudi na opredelitev do Ko-
deksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko nalož-
bo države, kjer se določbe vsebinsko prekrivajo. 

Andrey Zubitskiy,
predsednik uprave

Evgeny Zverev,
predsednik nadzornega sveta

4  Za leto 2019 so za družbo SIJ d.d. veljala določila Slovenskega kodeksa upravljanja 
javnih delniških družb z dne 27. oktobra 2016, ki velja od 1. januarja 2017 dalje in sta ga 
nazadnje v prenovljeni obliki sporazumno oblikovala Ljubljanska borza in Zdru-
ženje nadzornikov Slovenije. Objavljen je na spletnem naslovu Ljubljanske borze

www.ljse.si. Ob upoštevanju kapitalske naložbe države v družbi SIJ d.d. je družba na-
slovnik tudi za uporabo določil Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko 
naložbo države od marca 2016, ki ga je uprava družbe SDH sprejela s soglasjem nad-
zornega sveta in je objavljen na spletnih straneh družbe SDH www.sdh.si.

http://www.ljse.si/
https://www.sdh.si/
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NAŠA STRATEGIJA JE SODELOVANJE 
S KUPCI OD ZAZNAVANJA POTREB 
DO IZVEDBE UČINKOVITIH REŠITEV.    

Stabilno poslovanje dosegamo z razvojem 
novosti in rešitev po meri kupcev. 
Delujemo etično, strokovno, pošteno in 
verodostojno. V sodelovanju s partnerji, 
ki se lahko zanesejo na naše znanje in 
izkušnje, inovativnost in poslovno odličnost, 
sebi in kupcem ustvarjamo priložnosti 
za pravočasno in stroškovno učinkovito 
odzivanje na spremembe v okolju. 
V skladu s strateškimi usmeritvami bomo
do leta 2025 krepili svoj položaj v ključnih 
nišah, povezanih z industrijami prihodnosti. 

POSLOVNA STRATEGIJA 

» Leta 2025 bomo finančno uspešni, še naprej med vodilni-
mi na nišnih jeklarskih trgih in privlačni za talente. Z izbolj-
ševanjem učinkovitosti, izboljšanimi procesi, naložbami in 
krepitvijo zavzetosti zaposlenih bomo ohranjali vodilnost na 
svetovnih nišnih trgih, na področju nerjavnih in specialnih 
jekel pa bomo še naprej v samem evropskem vrhu. Naša 
dobičkonosnost bo nad povprečjem panoge. 

Smer delovanja do leta 2025 smo oblikovali v letu 2019. 
V celoletnem projektu je sodelovalo več kot 150 ključnih 
zaposlenih, ki so na prelomu dveh pomembnih mejnikov v 

zgodovini slovenskega jeklarstva in Skupine SIJ zastavili našo 
smer do leta 2025, pot do naslednjih mejnikov v našem po-
slovanju. Naše delo namreč nikoli ni zares končano, saj smo 
na krilih večtisočletne tradicije jeklarstva in kot steber pa-
noge v Sloveniji vpeti v neskončen proces razvoja. To sim-
bolizirajo tri pike iz našega korporativnega znaka, trije stebri 
v naši novi razvojni fazi, ki nas bodo vodili do treh ključnih 
ciljev za leto 2025. Ob tem bomo ohranjali trdne temelje in 
konkurenčne prednosti Skupine SIJ, vzpostavljene v prete-
klih razvojnih fazah.

Smer 2025 − nova razvojna faza Skupine SIJ

2007
Novi večinski lastnik, ruska
skupina KOKS s hčerinsko
družbo Dilon

2015–2019
Uvedba lastnih blagovnih znamk jekel

in krepitev trajnostnega delovanja

2019
Zgodovinski mejnik:

150 let od začetka industrijske
proizvodnje jekla na Slovenskem

2007–2017
Intenzivne naložbe in usmeritev

na nišne jeklarske trge

2020–2025
Strategija Skupine SIJ

do leta 2025

2020
Zgodovinski mejnik:

400 let jeklarstva v Mežiški dolini

2025

Leta 2025 bomo:
Finančno trdni,
nadpovprečno dobičkonosni
Še naprej vodilni v jeklarskih
tržnih nišah
Zaželen delodajalec z
zavzetimi zaposlenimi

»
»
»
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Nišna
usmerjenost

Tržne niše in krepitev
blagovnih znamk

Učinkovitost
Večja učinkovitost in

izkoristek zmogljivosti

Zaposleni
Razvoj zaposlenih

in ustrezna
organizacijska

kultura

TRI PIKE, TRIJE KLJUČNI STEBRI USPEHA 

Naši cilji temeljijo na realnih tržnih, proizvodnih in finanč-
nih predpostavkah. Dosegali jih bomo s premišljenim stra-
teškim delovanjem, povezanim zlasti z razvojem zaposlenih, 
s povečevanjem učinkovitosti in izkoriščanjem zmogljivosti 
ter s še intenzivnejšim razvojem ne le izdelkov z visoko do-
dano vrednostjo, temveč zlasti rešitev po meri kupcev. 
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VODILNI V NIŠAH ZARADI KAKOVOSTI
IN PRILAGODLJIVOSTI  

V Skupini SIJ bomo svojo konkurenčno prednost in vodil-
nost še naprej gradili na nišnih jeklarskih trgih z višjimi 
dodanimi vrednostmi. V Evropski uniji se uvrščamo na sam 
vrh proizvajalcev nerjavne debele pločevine in na tretje 
mesto med proizvajalci orodnega jekla. V svetovnem merilu 
smo v prvi deseterici proizvajalcev industrijskih nožev. 

V prihodnje bomo še bolj osredotočeni na razvoj lastnih 
kvalitet jekel, ki dosegajo boljše lastnosti kot standardizira-
ne kvalitete, in pri tem zagotavljali še večje koristi kupcem, 
kot so nižji stroški, boljši izkoristki in lažja nadaljnja obde-
lava materialov. V mednarodnem prostoru bomo  krepili 
prepoznavnost korporativne znamke Skupine SIJ. Načrtu-
jemo nadaljnjo širitev produktnih blagovnih znamk. 

Jeklarske proizvode bomo nadgrajevali s celovitimi reši-
tvami za kupce. Z načrtnim sodelovanjem s kupci in spre-
mljanjem povratnih informacij bomo povečevali svojo pri-
lagodljivost in vpeljevali izboljšave na vseh področjih delo-
vanja.

UČINKOVITI ZARADI IZKORISTKA
ZMOGLJIVOSTI IN VIROV 

Zaradi izkoriščanja sinergij v Skupini SIJ, ki vertikalno pove-
zuje vse faze proizvodnje od surovin do končnih izdelkov, 
bomo še povečevali delež jekla, ki ga znotraj skupine 
predelamo v končne proizvode. Lastna surovinska baza 
in obvladovanje oskrbovalne verige nam poleg stroškovne 
učinkovitosti omogočata boljši nadzor kakovosti vhodnih 

surovin in s tem tudi kakovosti tako jekel kot končnih iz-
delkov za kupce.

Srednjeročno bomo z naložbami v tehnološke izboljšave v 
proizvodnji še naprej razvijali naše proizvodne zmogljivo-
sti in povečevali njihovo izkoriščenost. Z odpravljanjem 
ozkih grl bomo sproščali zmogljivosti za nišne proizvodne 
programe z višjo dodano vrednostjo in za širjenje ponudbe 
z dodatnimi kvalitetami in dimenzijami izdelkov. Dolgoroč-
no bomo posodabljali, avtomatizirali in digitalizirali dele 
proizvodnje, kar bo omogočalo še višjo kakovost izdelkov. 

Z delovanjem po načelih krožnega gospodarstva in nadalj-
njimi izboljšavami na tem področju skrbimo za nizek ogljič-
ni odtis, s čimer se že danes uvrščamo med najučinkovi-
tejša jeklarska podjetja v svetovnem merilu. Še naprej si 
bomo prizadevali za večkratno uporabo vode v proizvodnih 
postopkih, zmanjševanje hrupa, odpadkov in emisij prahu 
ter za učinkovito rabo energije. Tudi z vlaganji v nadaljnje 
izboljšave na teh področjih povečujemo svojo učinkovitost. 

UGLEDEN IN ZAŽELEN DELODAJALEC
Z ZAVZETIMI SODELAVCI 

Med najpomembnejšimi kratkoročnimi prioritetami Skupi-
ne SIJ je razvoj zaposlenih. Ciljno izobraževanje vodstvenih 
kadrov, nagrajevanje delovne uspešnosti, vpeljava interne-
ga kariernega načrtovanja za vse zaposlene so del sistema-
tičnih prizadevanj za izboljšanje organizacijske klime ter 
povečevanje zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih. Naš 
cilj je še izboljšati delodajalski ugled Skupine SIJ. Zdaj smo 
med najpomembnejšimi delodajalci v Sloveniji, postati na-
meravamo zaželen in privlačen delodajalec.

TRIJE DOSEGLJIVI CILJI V LETU 2025
 
Naša vizija, ki smo jo v letu 2019 opredelili na novo, je do-
seganje trajnostne rasti in učinkovitosti z usmerjenostjo h 
kupcem, z izdelki z višjo dodano vrednostjo in zavzetimi za-
poslenimi.

Naše poslanstvo je proizvajati širok nabor jekel in jeklenih 
izdelkov z upoštevanjem potreb vseh ključnih deležnikov.

Naši cilji, naša smer. V Skupini SIJ bomo:

» Finančno trdni,
            nadpovprečno dobičkonosni

» Še naprej vodilni v jeklarskih
 tržnih nišah

» Zaželen delodajalec z
 zavzetimi zaposlenimi
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VPLIVI ZUNANJEGA OKOLJA
IN PRILOŽNOSTI SKUPINE SIJ 

Viri:

1. Evropska komisija. November 2019. European Economic Forecast Autumn 2019. 
Dostopno na povezavi (28. 11. 2019).

2. Združeni narodi – konferenca o trgovanju in razvoju UNCTAD. September 2019. 
Trade and Trade Diversion Effects of United States Tariffs on China. Dostopno na
povezavi (28. 11. 2019).

3. Svetovno jeklarsko združenje. Oktober 2019. Worldsteel Short Range Outlook. 
Dostopno na povezavi (28. 11. 2019).

4. Evropska komisija. Julij 2019. In focus EU-MERCOSUR. Dostopno na povezavi
(28. 11. 2019).

5. Svetovni ekonomski forum. 1. november 2019. Why Trade Wars Have No
Winners. Dostopno na povezavi (28. 11. 2019).

Gospodarska rast v letu 2019

Kitajska
Indija

ZDA
Rusija

6,1 %
5,6 %

2,3 %
1,0 %

Obseg povračilnih ukrepov največjih trgovinskih partneric ZDA

Kitajska
EU

Turčija
Indija

15−25 %
10−25 %

4−70 %
10−50 %

25−40 %

2,90 mrd $
1,80 mrd $
1,40 mrd $

97,70 mrd $

Rusija 0,43 mrd $

Rast porabe jekla

Rast povpraševanja po jeklu

EU (2019)
Stopnja carinSvet (2019)

EU (2019)
Svet (2019)

– 1,2 %
3,9 %

– 2,8 %
3,9 %

EU (28) 2020

Napovedi gospodarske rasti za leto 2019

EU (28) 2019
1,4 %
1,4 %

GIBANJA GLOBALNE EKONOMIJE NOVI TRENDI POVPRAŠEVANJA PO JEKLU GLOBALNI PROTEKCIONIZEM

- Krepitev gospodarske rasti v letu 2020
- ZDA navkljub uvoznim omejitvam še vedno dobičkonosen trg
  za Skupino SIJ

Vplivi in priložnosti

- Pospeševanje prodaje na trge zunaj Evropske unije z višjimi
  stopnjami rasti
- Ohranjanje prisotnosti na nišnih jeklarskih trgih s  stabilnejšim 
   povpraševanjem

Vplivi in priložnosti

- Obnovitev že uveljavljenih izvzetij
- Spodbujanje ameriških kupcev k podpori poslanim izvzetjem
  Skupine SIJ
- Odprta vrata v Južno Ameriko s trgovinskim sporazumom Mercosur

Vplivi in priložnosti

Opažanja in trendi

-odstotna globalna rast (GDP) v letu 2019 in napoved
o njeni počasni okrepitvi v letu 2020

Opažanja in trendi

-odstotni padec rasti proizvodnje jekla
v Evropski uniji v letu 2019

milijard dolarjev − polletna svetovna
izguba zaradi trgovinskih vojn

milijarde evrov dajatev − prihranek zaradi podpisa
trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in
državami Mercosur* (28. 6. 2019)

-odstotna rast svetovne proizvodnje
jekla v letu 2019

Opažanja in trendi

*Argentina, Brazilija, Paragvaj, Urugvaj, Venezuela

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip115_en_0.pdf
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2569
https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/worldsteel-short-range-outlook-2019.html
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mercosur-association-agreement/
https://www.weforum.org/agenda/2019/11/who-benefits-from-a-trade-war/
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ANALIZA POSLOVANJA  

Finančni podatki Enota mere 2017 2018 2019

Čisti prihodki od prodaje 000 EUR 754.870 793.277 767.351

EBITa 000 EUR 24.652 –3.891 –5.154

EBIT marža % 3,3 –0,5 –0,7

Amortizacija 000 EUR 50.097 48.333 49.780

EBITDAb 000 EUR 77.273 61.681 58.818

EBITDA marža % 10,2 7,8 7,7

EBITDA na zaposlenega EUR 21.554 16.130 15.477

Poslovni izid pred davki 000 EUR 6.462 –19.572 –17.004

Čisti poslovni izid 000 EUR 14.406 6.501 44.908

Odlivi za naložbe 000 EUR 53.027 36.959 37.555

Izkaz finančnega položaja na dan 31. 12.     

Skupaj sredstva 000 EUR 1.139.736 1.143.831 950.205

Kapital 000 EUR 402.937 399.256 418.928

Obratni kapital na dan 31. 12.     

Zaloge 000 EUR 194.720 207.135 212.398

Terjatve do kupcev 000 EUR 84.361 74.089 69.138

Obveznosti do dobaviteljevc 000 EUR 197.595 183.994 180.076

Obratni kapital  000 EUR 81.486 97.230 101.460

Neto finančni dolg na dan 31. 12.     

Dolgoročne finančne obveznosti 000 EUR 268.115 231.095 162.840

Kratkoročne finančne obveznosti 000 EUR 97.330 150.303 137.954

Denar in denarni ustrezniki 000 EUR 34.909 64.080 120.250

Neto finančni dolgd 000 EUR 330.537 317.318 180.545

Poslovne združitvee 000 EUR 82.035 82.036 0

NFD/EBITDAf  3,2 3,8 3,1

Zaposleni     

Povprečno število zaposlenih 3.585 3.824 3.800

Ključne številke iz poslovanja5 Skupine SIJKazalniki poslovanja leta 2019 dokazujejo, da je Skupina SIJ, 
ki je zdaj v celoti usmerjena v metalurško dejavnost, finanč-
no trdna. V skladu s poslovnimi načrti in strategijami smo v 
letu 2019 uspešno končali prodajo prehrambne dejavnosti 
(Skupina Perutnina Ptuj).

a  EBIT: poslovni izid iz poslovanja.
b  EBITDA: poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo + slabitve in odpisi vrednosti + 

odprava slabitev in odpisov vrednosti, izračun v razkritju 4.
c  Obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva.
d Neto finančni dolg (NFD): dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti – denar 

in denarni ustrezniki.
e  Poslovne združitve obsegajo nakupe delnic Skupine Perutnina Ptuj in Holdinga PMP 

do 31. decembra.
f  NFD/EBITDA: NFD je brez poslovnih združitev.

5 Zaradi popravka napake kazalniki za leto 2018, prikazani v tabeli, niso enaki, kot 
so bili v letnem poročilu za leto 2018. Pojasnilo o tem objavljamo v računovodskem 
poročilu – razkritje Popravek napake.
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SPREMEMBE V STRUKTURI PRODAJE 

Skupina SIJ je v letu 2019 ustvarila 767,4 milijona evrov pri-
hodkov od prodaje. V primerjavi z letom 2018 se je v letu 
2019 izrazito povečalo povpraševanje po nožih in kovanih 
valjih. Prodajo valjev smo glede na leto prej povečali za kar 
36 odstotkov. Zaradi obsežnih naročil so bile proizvodne 
zmogljivosti za te proizvode zasedene daljše časovno obdo-
bje. Prodajo kovinskih nožev smo povišali za šest odstotkov, 
Skupina SIJ pa se še naprej uvršča med top deset proizvajal-
cev industrijskih nožev na svetu. Prodaja varilnih žic in elek-
trod se je nekoliko zmanjšala.

V primerjavi z letom 2018 so se predvsem zaradi nižjih pro-
dajnih količin za šest odstotkov zmanjšali tudi prihodki iz 
prodaje hladno valjane pločevine in za tri odstotke prihodki 
iz kovanih, valjanih in drugih proizvodov.

VEČJI DELEŽ PROIZVODOV Z VIŠJO
DODANO VREDNOSTJO   

Jedro naše proizvodnje so nerjavna, orodna in specialna je-
kla. S kakovostnimi izdelki smo usmerjeni na nišne jeklarske 
trge, v posameznih segmentih pa ohranjamo vodilne po-
ložaje na trgu. V letu 2019 smo za dve odstotni točki tako 
povečali prodajo nerjavnih jekel, ki sodijo med naše najbolj 
dobičkonosne programe. Konkurenčnost Skupine SIJ krepi-
mo tudi z lastnim razvojem, ki ga usmerjamo v sodelovanju 
s kupci.

Prodaja po skupinah proizvodov (v milijonih evrov) 

Delež količinske prodaje posameznih vrst jekel
(v odstotkih)

Nerjavna jekla

Specialna jekla

Konstrukcijska jekla

Orodna jekla

Druga jekla

Drugi prihodki

30 %

25 %

2017 2018 2019

6 %
11 %

11 %

15 % 15 %
17 %

17 %

1 %

1 %

1 %
17 %

20 %

28 %

27 %

27 %
29 %

150.0 200.0 250.0 300.0 350.0100.050.0 400.0

319.9
341.3Debela pločevina

338.7

179.5
195.7Kovani, valjani

in drugi proizvodi
189.8

75.7
76.5Hladno valjana

pločevina
71.9

10.2
15.7Vroče valjana

pločevina
13.2

17.7
17.9
19.1

8.0
7.9

Industrijski noži

10.8

14.2
16.0

Industrijski valji

14.9

40.1
43.1Drugi proizvodi
45.9

9.0
9.0Storitve

Varilne žice in
elektrode

10.9

71.5
62.4Železni odpadek

51.5

9.2
7.6

0.6
Drugi prihodki

0.0

2018 20192017
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STABILEN POLOŽAJ NA KLJUČNIH TRGIH    

Skupina SIJ je s 84,6 odstotka izvoza tudi v letu 2019 med 
največjimi slovenskimi izvozniki. Naši glavni izvozni trgi osta-
jajo Nemčija, Italija in druge evropske države. Delež prodaje 
na domačem trgu znaša 15,4 odstotka.

Na naš najpomembnejši izvozni trg, v Nemčijo, smo v letu 
2019 izvozili za odstotno točko več proizvodov. Naš izvoz na 
ta trg je presegel izvoz preteklega leta za 1,8 milijona evrov. 
Za 0,6 odstotne točke smo povečali tudi prodajo na trge 
drugih evropskih držav, kar ne drži za Italijo.

Delež prihodkov od prodaje po trgih (v odstotkih)

28,0 %

23,8 %

18,5 %

8,1 %

6,2 %

15,4 %
 Slovenija

84,6 %
Izvoz

Preostala
Evropa

Nemčija

Italija

ZDA
Preostali
svet

Na italijanskem trgu smo zaradi zmanjšanega povpraševa-
nja prodali za 0,9 odstotne točke manj proizvodov. Prodaja 
na tem trgu je bila nižja za 12,2 milijona evrov. 

Zaradi negotovih trgovinskih razmer, pri čemer izstopajo 
predvsem ZDA in še vedno veljavne 25-odstotne dajatve 
na uvoz jekla, ki so jih uvedle junija 2018, smo se v Skupini 
SIJ z različnimi aktivnostmi trudili zadržati izvoz na ameriški 
trg. Uvedba carin je povzročila za 0,7 odstotne točke nižjo 
prodajo na ameriškem trgu, izpad pa bi bil brez številnih do-
datnih aktivnosti Skupine SIJ še večji.

VPLIV POSLOVNIH PODROČIJ NA EBITDA 

Skupina SIJ je v letu 2019 ustvarila 58,8 milijona evrov EBITDA. 

Izrazit vpliv na EBITDA celotne Skupine SIJ ima poslovno 
področje jeklarstvo, ki je leta 2019 ustvarilo za 4,5 milijona 
evrov nižji EBITDA v primerjavi z letom 2018. Na kazalnik 
dobičkonosnosti poslovanja jeklarskega poslovnega podro-
čja sta ključno vplivala prodajni miks proizvodov ter razmer-
je med prodajnimi in nabavnimi cenami.

EBITDA  most (v milijonih evrov)

Prodajni
miks

5,8

EBITDA
z vplivi

jeklarstva

57,2

EBITDA
2018

61,7

Obdelava jekel
in distribucija

–2,7

Fiksni
stroški

–3,2

Drugi vplivi
poslovanja

–2,4

Variabilni
stroški

–5,3

Surovinska
baza

–3,1

Upravljanje
in druge
storitve z

drugimi vplivi
konsolidacije

2,2

EBITDA
2019

58,8

Predelava

5,2

Prodajne
in nabavne

cene

2,3

Količine

–1,7

Vplivi jeklarskega
poslovnega področja

Vplivi drugih
poslovnih področij
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Vpliv jeklarstva na EBITDA

Jeklarsko poslovno področje je z izboljšanim in prilagojenim 
prodajnim miksom ustvarilo pozitiven vpliv v višini 5,8 mili-
jona evrov ter z uspešnim usklajevanjem cen prodaje in na-
bave rezultat Skupine SIJ izboljšalo še za 2,3 milijona evrov. 
Tako ustvarjen skupni vpliv prodaje, ki znaša 8,1 milijona 
evrov, je skoraj v celoti pokril negativni vpliv 8,5 milijona 
evrov, ki je nastal zaradi višjih procesnih stroškov. 

Negativen vpliv 5,3 milijona evrov so imeli variabilni stroški, 
predvsem zaradi stroškov energentov, ognjevzdržnih mate-
rialov in grafitnih elektrod ter proizvodnih storitev. Nega-
tivno so vplivali tudi fiksni stroški v višini 3,2 milijona evrov 
zaradi stroškov dela. Drugi vplivi z negativnim učinkom na 
rezultat jeklarskega poslovnega področja – njihov seštevek 
je 2,4 milijona evrov – so povezani z enkratnimi dogodki. 

Vpliv področja obdelava in distribucija 

Druga poslovna področja so tesno povezana s poslovanjem 
jeklarskega poslovnega področja. Področje obdelave in dis-
tribucije, ki zaradi svojih neposrednih aktivnosti na trgu pri 
končnih kupcih neposredno zaznava gibanje podajnih cen 
in povpraševanja, se je v letu 2019 soočalo z nižjimi proda-
nimi količinami. 

Vpliv predelave  

Področje predelave je v letu 2019 izboljšalo poslovanje in 
doseglo rezultat, ki je za 5,2 milijona evrov boljši kot leto 
prej. To je povezano predvsem z optimizacijo proizvodnje in 
obvladovanjem procesnih stroškov.

OBVLADOVANJE ODHODKOV    

Struktura poslovnih odhodkov (v odstotkih)

Stroški blaga, materiala in storitev

Stroški dela

Amortizacija
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Večino poslovnih odhodkov Skupine SIJ obsegajo stroški stra-
teških surovin. Čeprav njihove cene nihajo, smo v letu 2019 
znižali stroške blaga, materiala in storitev za 35,8 milijona 
evrov. Delež stroškov surovin se je znižal za 1,2 odstotne točke.

Cene surovin 

Poleg sekundarnih surovin (nerjavni in nelegirani jekle-
ni odpadek) so ključne surovine za proizvodnjo nerjavnih 
in specialnih jekel nikelj, krom, molibden, vanadij, silicij in 
mangan. Glede na konec leta 2018 so v letu 2019 cene teh 

surovin v glavnem kazale negativen trend.  Cenovno naj-
stabilnejša surovina je bil molibden, ki je manj odvisen od 
porabe v jeklarski industriji. Rekorder v izgubi vrednosti je 
bil vanadij, čigar vrednosti so padle na raven, nižjo kot pred 

divjo rastjo v letu 2018. Svojevrstno gibanje smo zaznali pri 
nihanju cene niklja. Zaradi nepričakovane predčasne prepo-
vedi prodaje niklja iz Indonezije na Kitajsko so špekulacije 
glede razpoložljivosti v letu 2020 povzročile nenaden skok 
cene na borzi LME (London Metal Exchange). Dogajanja so 
se umirila proti koncu leta, ko so neugodni makroekonom-
ski pogoji ohladili napovedi porab.

Gibanje ključnih cen surovin za proizvodnjo nerjavnih in 
orodnih jekel (v ameriških dolarjih na kilogram)

Ni_LME - nikelj FERMo - molibden FeV - vanadij
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Stroški energentov

V Skupini SIJ so največji porabniki energentov jeklarski družbi 
in predelovalne družbe. V letu 2019 so te družbe skupaj po-
rabile več kot 524.300 tisoč megavatnih ur električne energi-
je in več kot 832.107 tisoč megavatnih ur zemeljskega plina.  

V stroških blaga, materiala in storitev v letu 2019 dosega-
jo stroški za energente 11,5 odstotka, kar je 0,9 odstotne 
točke več kot leta 2018. Stroški energije, ki so znašali 66,6 
milijona evrov, so bili v primerjavi z letom prej višji za tri 
odstotke oziroma za 1,7 milijona evrov. Razlog so predvsem 
višje nabavne cene električne energije. Te so bile za obe je-
klarni višje v povprečju za 8 odstotkov.

ZMERNOST NALOŽBENIH ODLIVOV 

Odlivi za naložbe so v letu 2019 znašali 37,6 milijona evrov 
in so bili za dva odstotka višji od predhodnega leta. V za-
dnjih dveh letih, po dokončanju velikih naložbenih projek-
tov, se razmerje med naložbami in amortizacijo preveša na 
stran slednje. Ta je v letu 2019 za 12,2 milijona evrov pre-
segla vrednost naložb. Umirjen obseg naložb je v skladu s 
strateškimi usmeritvami Skupine SIJ.

ZNIŽEVANJE ZADOLŽENOSTI

Neto finančna zadolženost Skupine SIJ, ki je konec leta 2019 
dosegla 180,5 milijona evrov, se je v primerjavi z letom 
2018 znatno znižala. K temu je pomembno prispevala pro-
daja prehrambne dejavnosti. Naložbe in druge aktivnosti iz 
rednega delovanja smo v letu 2019 financirali iz EBITDA. 

Stroški energentov (v milijonih evrov) Amortizacija in odlivi za naložbe (v milijonih evrov)
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FINANČNA STABILNOST IN DOLGOROČNI VIRI 
FINANCIRANJA

Dolžniška struktura na dan 31. december (v odstotkih) 

Kapital

Dolgoročne finančne obveznosti

Kratkoročne finančne obveznosti 
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Po uspešni prodaji prehrambne dejavnosti smo delež lastni-
škega kapitala v dolžniški strukturi povečali. Glede na leto 
prej je delež kratkoročnih finančnih obveznosti nekoliko 
višji zaradi prenosa obveznic z dolgoročnih na kratkoročne 
finančne obveznosti, kar je povezano z obveznicami z zapa-
dlostjo v juliju 2020. Delež dolgoročnih finančnih obvezno-
sti je zato nekoliko nižji. Delež drugih obveznosti je nižji za 
osem odstotnih točk.

KOMERCIALNI ZAPISI Z NIZKO
OBRESTNO MERO

Decembra 2019 je Skupina SIJ že šestič izdala enoletne ko-
mercialne zapise z oznako SIK06 v skupni nominalni vrednosti 
28 milijonov evrov. Z njimi smo nadomestili obstoječe komer-
cialne zapise, vredne 30 milijonov evrov, ki so zapadli decem-
bra 2019. 

Obrestna mera novih komercialnih zapisov je 0,9 odstotka le-
tno, kar je najnižja obrestna mera izdanih komercialnih zapi-
sov, dosežena na slovenskem kapitalskem trgu v zadnjih letih, 
in pomembno prispeva k zniževanju stroškov financiranja.

ZAUPANJE V OBVEZNICE SIJ6

Poleg komercialnih zapisov je Skupina SIJ novembra 2019 
izdala 5-letne obveznice z oznako SIJ6 v skupni nominalni 
vrednosti 40 milijonov evrov in z 2,8-odstotnim letnim ku-
ponom. Z novo izdajo obveznic smo nadomestili obveznice 
z oznako SIJ4, ki so zapadle v izplačilo novembra 2019. 

Odziv na komercialne zapise in obveznice kaže na visoko za-
upanje institucionalnih in zasebnih vlagateljev v stabilnost 
poslovanja Skupine SIJ in uspešno uresničevanje strategije 
razvoja Skupine SIJ.

ZNESEK OBSTOJEČIH OBVEZNOSTI 

V povezavi s pogoji obveznic z oznako SIJ5 in SIJ6 je Skupina 
SIJ v letnem poročilu zavezana objavljati skupni znesek tako 
imenovanih obstoječih obveznosti. Ta znesek je enak sku-
pnemu znesku z zavarovanji zavarovanih obveznosti (vključ-

Kratkoročne obveznosti
(neto)

Dolgoročne
obveznosti

Dolgoročna
sredstva

Obratni kapital

Kapital

513

101

419

183

13

no s prostimi, še ne črpanimi zneski posojil po sklenjenih 
pogodbah). Skupaj z dopustnimi objavljenimi izjemami po 
določilih izdaje obveznic je znesek z zavarovanji zavarovanih 
obveznosti 31. decembra 2019 znašal 27 milijonov evrov. 
V primerjavi z letom 2018 je znesek manjši, in sicer zaradi 
izločitve zavarovanih obveznosti prehrambne dejavnosti in 
zaradi odplačevanja glavnic posojil.

STABILNA FINANČNA STRUKTURA

Struktura finančnega položaja: pokritje sredstev z viri na 
dan 31. december (v milijonih evrov)
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UPRAVLJANJE OBRATNEGA KAPITALA

Obratni kapital iz poslovanja na dan 31. december
(v milijonih evrov)
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UČINKOVITO UPRAVLJANJE ZALOG 

Zaloge po vrstah na dan 31. december (v milijonih evrov)

V Skupini SIJ ustrezno upravljamo obratni kapital. Medletne 
spremembe v obratnem kapitalu upravljamo z odobrenimi 
kreditnimi linijami, terjatve in obveznosti pa aktivno in učin-
kovito spremljamo na dnevni ravni. Učinkovito upravljanje 
terjatev izvajamo tudi s posebnim programom zavarovanja 
terjatev, imenovanim Securitization of trade receivables. S 
takšnimi aktivnostmi in dosledno izterjavo terjatev smo še 
dodatno izboljšali obrat terjatev. Posebno pozornost name-
njamo tudi obvladovanju obveznosti do dobaviteljev.

Uspešnost jeklarske in predelovalne dejavnosti je odvisna 
od upravljanja zalog, še posebno od optimalnih zalog med-
faznih proizvodov in zalog strateških surovin. Ustreznost za-
log je ključna za nemoteno proizvodnjo. 

Vrednost zalog je bila ob koncu leta 2019 glede na leto prej 
višja za 2,5 odstotka. Zaloge materiala in surovin so bile – 
predvsem zaradi višjih cen surovin – vrednostno višje za 5,2 
odstotka. 
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Pojasnilo kazalnikov uspešnosti 

Naziv kazalnika Pojasnilo izračuna Uporaba

Čisti prihodki 
od prodaje

Čisti prihodki od prodaje v izkazu
vseobsegajočega donosa (Razkritje 1)

Čisti prihodki od prodaje so del kazalnikov EBITDA marža
in delež izvoza.

Delež izvoza Čisti prihodki od prodaje v tujini v primerjavi s
celotnimi čistimi prihodki od prodaje v izkazu
vseobsegajočega donosa (Razkritje 1)

Prikazuje stopnjo vključenosti v mednarodno menjavo in
meri delež izvoza blaga.

EBIT Poslovni izid iz poslovanja v izkazu
vseobsegajočega donosa

Prikazuje izid iz poslovanja in je del kazalnika EBITDA.

EBITDA Poslovni izid iz poslovanja v izkazu
vseobsegajočega donosa pred amortizacijo
in drugimi nedenarnimi postavkami (Razkritje 4)

EBITDA je eden od pokazateljev uspešnosti skupine, ki predstavlja 
približek denarnega toka iz opravljanja njene osnovne dejavnosti. 
Višja vrednost tega kazalnika odraža višji denarni tok iz poslovanja, 
kar pomeni nižje tveganje vlagateljev. 

EBITDA marža Delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje
v izkazu vseobsegajočega donosa.

Kot relativni kazalnik se uporablja za primerjalne analize
s podobnimi podjetji v industriji. 

Čisti poslovni izid Čisti poslovni izid poslovnega leta v izkazu 
vseobsegajočega donosa.

Je razlika med celotnim poslovnim izidom, obračunanim
davkom iz dobička in odloženimi davki in je poslovni izid,
s katerim je mogoče razpolagati. 

Neto finančni dolg Seštevek dolgoročnih in kratkoročnih finančnih 
obveznosti, zmanjšan za denar in denarne
ustreznike v izkazu finančnega položaja. 

Neto finančni dolg je del kazalnika NFD/EBITDA.

NFD/EBITDA NFD/EBITDA Finančni kazalnik, ki primerja neto finančni dolg in EBITDA.
Kazalnik prikazuje zmožnost poplačila finančnih dolgov.
Za polletne podatke se uporablja EBITDA za zadnjih 12 mesecev. 
Nižja vrednost kazalnika pomeni, da je skupina sposobna v večji
meri in hitreje odplačevati dolgove ter da je tveganje neplačila
za vlagatelje nižje.  

Skupina SIJ za prikaz uspešnosti poslovanja uporablja tudi 
alternativna merila uspešnosti, kot jih opredeljuje ESMA 
(European Securities and Markets Authority).
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NALOŽBENE AKTIVNOSTI 

V zadnjih dveh letih so naložbe v Skupini SIJ usmerjene 
predvsem v izboljšave učinkovitosti proizvodnih zmogljivo-
sti, ki smo jih temeljito povečali in posodobili v intenzivnem 
naložbenem ciklusu v letih od 2015 do 2017. 

Uvedene nove tehnologije in zmogljivosti smo z naložbami 
v letu 2019 nadgrajevali tako, da smo:

- izboljšali finalizacijo proizvodov z razreznimi centri, obde-
   lovalnimi zmogljivostmi ipd.,
- odpravljali ozka grla in povečevali učinkovitost proizvodnje,
- zniževali emisije hrupa v okolje,
- zniževali porabo energije in ogljični odtis.

Pet izbranih naložb leta 2019 

Odlivi za naložbe 2019 (v milijonih evrov)

Družba 2019

SIJ Acroni 17,1 

SIJ Metal Ravne 10,5

SIJ Ravne Systems 4,8

ORO MET 1,5

Preostale naložbe 3,7

Skupaj 37,6

1,5 mio. eur
povečanje storilnosti ogrodja
elektro jekel za elektromotorje
prihodnosti

Posodobitev
ogrodja ZRM
SIJ Acroni

1,2 mio. eur
Nova
proizvodna hala
ORO MET

0,8 mio. eur
Digitalizacija
načrtovanja proizvodnje 
SIJ Acroni

0,7 mio. eur
Rezkalni stroj
Correa
SIJ Ravne Systems

0,55 mio. eur
Pogon motorja
Steckel
SIJ Acroni

nadaljnji razvoj in rast vodilnega
dobavitelja v podpori  orodjarske
industrije v proizvodnji orodnih plošč 

povečevanje točnosti realizacije
proizvodnje in dobav
kupcem

povečanje proizvodnje
valjev  

zagotovljeni boljši pogoji za proizvodnjo
elektro pločevin,  namenjenih za
avtomobilske elektromotorje
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standardnih in nestandardnih orodnih plošč za vse tipe oro-
dij, smo pomanjkanje prostora za namestitev novih strojev 
odpravili z novo proizvodno halo. Boljši pogoji za nadaljnji 
razvoj in rast podjetja so povezani tudi z možnostmi za ve-
čjo prodajo orodnih jekel družbe SIJ Metal Ravne, skladno z 
vertikalno integracijo Skupine SIJ. 

NAČRTOVANE NALOŽBE DO LETA 2025  

V skladu s Strategijo Skupine SIJ do leta 2025 bomo nalož-
benim aktivnostim namenili približno 300 milijonov evrov, 
učinkovitost naložb pa bomo ocenjevali predvsem po dose-
ganju načrtovanih proizvodnih ciljev in zmanjševanju stro-
škov. 

Do leta 2025 nameravamo s temeljito pripravljenimi, odlič-
no izvedenimi in ves čas spremljanimi naložbami dosegati:
 
- povečevanje učinkovitosti na vseh obstoječih proizvodnih 
   programih družbe SIJ Acroni, 
- posodobitev vroče valjarne in širitev specialne metalurgije 
   v družbi SIJ Metal Ravne, 
- zniževanje stroškov pri proizvodnji varilnih dodajnih mate- 
   rialov v družbi SIJ Elektrode Jesenice,
- razvoj novih izdelkov z naložbami v družbi SIJ Ravne Systems, 
- posodobitev opreme v družbi SIJ SUZ in drugih obratih in
- razvoj področja obdelava jekel in distribucija. 

Že v letu 2020 bomo v družbi SIJ Metal Ravne povečevali 
zmogljivosti za toplotno obdelavo v kovačnici, z dograditvi-
jo odpraševalne naprave pa bomo zmanjšali razpršene vire 
emisij v okolje.

Štiri odstotke naložb usmerjenih neposredno v zmanjše-
vanje vplivov na okolje

S podpisom listine za trajnostni razvoj Svetovnega jeklarske-
ga združenja se je Skupina SIJ zavezala, da bo svojo proizvo-
dnjo in proizvode razvijala tako, da bo zmanjševala vplive na 
okolje. V prihodnjih petih letih bo 10,5 milijonov evrov na-
menjenih neposredno za naložbe za zmanjševanje vplivov 
na okolje, skladno s sedmimi fokusnimi področji, ki so jih 
jeklarska podjetja in ključni deležniki prepoznali kot ključna 
trajnostna področja. 

Zaradi vlaganj po načelu BAT (best available technology) pa 
bo Skupina SIJ svoje vplive na okolje posredno zmanjševala 
z vsemi načrtovanimi naložbami.

Približno 300 mio. EUR
bomo skladno s Strategijo Skupine SIJ do leta 2025 namenili 
naložbam za povečevanje učinkovitosti (posodobitev proi-
zvodnih linij in optimizacija procesov), za širitev dobičkono-
snejših proizvodnih programov in zmanjševanje vplivov na 
okolje.

NALOŽBENI DOSEŽKI LETA 2019 

Pripravljeni na zahtevne kupce in elektromotorje
prihodnosti 

V družbi SIJ Acroni smo posodobili elektroregulacijsko opre-
mo na ogrodju ZRM in tako povečali njegovo storilnost ter 
zožili tolerančno področje debelin hladno valjanih trakov 
elektro jekel. Skupaj s posodobitvami pogonskega motorja 
ogrodja Steckel, ki jih bomo v letu 2020 še nadaljevali, vzpo-
stavljamo boljše pogoje za proizvodnjo elektro pločevine za 
elektromotorje prihodnosti. 

Hkrati smo v tej največji jeklarski družbi Skupine SIJ uvedli 
pomemben informacijski sistem – globalno priznano plan-
sko orodje, ki z upoštevanjem raznoterih parametrov gene-
rira plane proizvodnje za tri mesece vnaprej, jih po potre-
bi (denimo v primeru zastojev) replanira in tako povečuje 
učinkovitost ter nadzor nad materialnimi tokovi tudi v izre-
dnih razmerah. Storitev za kupce je bistveno izboljšana, kar 
prinaša tudi finančne učinke.  

Posodobljeni za večjo proizvodnjo valjev 

V družbi SIJ Ravne Systems, proizvajalki proizvodov iz jekla, 
smo se konec leta 2018 soočili s povečanim povpraševa-
njem po valjih za jeklarsko in aluminijsko industrijo. Z novim 
rezkalnim strojem smo odpravili zaznano ozko grlo. Z na-
ložbo smo lahko že v letu 2019 povečali proizvodnjo valjev. 

Usmerjeni v rast 

V družbi ORO MET, ki sodi v poslovno področje predelava 
in je vodilni dobavitelj orodjarski industriji v proizvodnji 
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Reciklaža
Skupina SIJ
Danes:
Delovanje po načelih krožnega gospodarstva
in izdelava jekla izključno iz sekundarnih surovin,
vedno znova recikliranih surovin

Voda
Skupina SIJ
Smer 2025:
Neposredne naložbe za zmanjšanje porabe pitne vode

Kakovost zraka
Skupina SIJ
Smer 2025:
Neposredne naložbe za zmanjšanje razpršenih
emisij v okolje

Aplikacije proizvodov
Skupina SIJ
Danes:
Raziskave in razvoj novih jekel z daljšo življenjsko dobo

Podnebne spremembe
Skupina SIJ
Danes:
Delovanje po načelih krožnega gospodarstva in že danes nižji
ogljični odtis v primerjavi z integralnimi jeklarskimi podjetji

Smer 2025:
Neposredne naložbe za zmanjševanje porabe električne energije

Dobavna veriga
Skupina SIJ
Danes:
Zaveza dobaviteljev k varovanju okolja
z upoštevanjem vseh zakonskih zavez in
mednarodnih standardov ter z lastnimi
aktivnostmi za zmanjševanje
obremenitev okolja 

Stranski proizvodi
Skupina SIJ
Danes:
Lasten obrat za predelavo stranskih proizvodov
(žlindra) v nove proizvode

Odvečna toplota iz proizvodnje jekla kot vir
ogrevanja mest, v katerih posluje Skupina SIJ

7 fokusnih
področij
Svetovnega
jeklarskega
združenja

Sedem fokusnih področij Svetovnega jeklarskega združenja in naložbe ter delovanje Skupine SIJ
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2016−2019
MARTINA
SITHERM S140R
novo orodno jeklo za večjo produktivnost
in daljšo življenjsko dobo orodij

2019−2022
RIS ALiCE
Vzpostavitev registra
sekundarnih surovin

2018−2020
ČMRLJ

Ultravisoko trdnostno jeklo, uporabno
na področjih, kjer je zaželeno izjemno zmanjšanje

teže premikajočih se komponent

2018−2020
INEVITABLE

Razvoj matematičnega modela
za dinamično spremljanje procesa

taljenja v elektroobločni peči
 

RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE 

Prepričani smo, da bomo z novorazvitim jeklom še bolj utr-
dili svoj položaj na trgu orodnih jekel.

ČMRLJ, za doseganje čistosti in lastnosti z mikrolegiranjem 
jekel

V okviru projekta ČMRLJ za doseganje čistosti in lastnosti 
z mikrolegiranjem jekel smo v letu 2019 izdelali prve labo-
ratorijske šarže jekla s 15 različnimi kombinacijami legirnih 
elementov. Cilj projekta je identificirati primerne mikrole-
girne elemente ter raziskati njihov vpliv na končne lastnosti 
obstoječih in novih jekel. Projekt bo omogočil razvoj novega 

fino zrnatega in varivega mikrolegiranega jekla v poboljša-
nem stanju. Ultravisoko trdnostno jeklo bo uporabno na 
področjih, kjer je zaželeno izjemno zmanjšanje teže premi-
kajočih se komponent (denimo žerjavi, dvigala in podobno). 
Zmanjševanje teže je ena od lastnosti, s katero ponudniki 
jekla omogočamo tudi manjšo porabo goriva pri premikih 
in s tem zmanjšanje emisij.

Projekt, za katerega smo v sodelovanju s partnerji pridobili 
sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Re-
publike Slovenije ter Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
se je začel januarja 2019, končal pa se bo decembra 2020. 

Ključni razvojno-raziskovalni projekti do leta 2022Razvojno-raziskovalna dejavnost Skupine SIJ je usmerje-
na predvsem v materiale in tehnologije za nova jekla ter v 
zmanjševanje obremenitev okolja. Sistematična inovacijska 
dejavnost v družbah Skupine SIJ z mnogimi izboljšavami pri-
naša prihranke na različnih področjih delovanja. 

POMEMBNEJŠI RAZVOJNO-RAZISKOVALNI 
PROJEKTI 

V letu 2019 smo uspešno zaključili projekt razvoja napre-
dnih orodnih jekel za inovativna orodja naslednje generacije 
(MARTINA) in začeli več novih projektov, povezanih z mikro-
legiranjem jekel, točnostjo izračunov nemerljivih procesnih 
spremenljivk in vzpostavljanjem registra sekundarnih surovin. 
Zahtevnejše projekte uresničujemo v sodelovanju z različnimi 
partnerskimi znanstvenimi, izobraževalnimi, gospodarskimi in 
drugimi organizacijami. Vključeni smo v tehnološko zahtevne 
projekte, sofinancirane s sredstvi Evropske unije.  

Novo orodno jeklo za inovativna orodja nove generacije
 
Po dveh letih in pol smo januarja 2019 uspešno zaključili ra-
zvojno-raziskovalni program MARTINA (Materiali in tehno-
logije za inovativne aplikacije), ki ga je sofinanciralo Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. 
Z razvojem novega jekla SITHERM S140R smo odgovorili na 
zahteve orodjarskega trga po večji produktivnosti in daljši 
življenjski dobi orodij. Razviti koncept legiranja novega je-
kla SITHERM S140R prinaša drugačne kombinacije lastno-
sti tega jekla, ki ob enaki trdoti ter primerljivi žilavosti in 
prekaljivosti dosega bistveno višjo toplotno prevodnost kot 
standardna orodna jekla za delo v vročem. Te lastnosti za-
gotavljajo uporabnikom novega jekla boljši odvod toplote iz 
orodja, skrajšanje proizvodnih časov in višjo produktivnost. 



52

letno poročilo
2019

Matematični model peči v projektu INEVITABLE 

V okviru konzorcija6 industrijskih partnerjev, inštitutov, spe-
cializiranih za metalurgijo in sorodne tehnologije krmiljenja, 
ter raziskovalnih ustanov in svetovalnih podjetij s področja 
nadzora avtomatizacije procesov sodelujemo kot industrij-
ski partner pri razvoju matematičnega modela za elektroo-
bločno peč (EOP). Model bo zagotavljal višjo točnost izraču-
nov nemerljivih procesnih spremenljivk in realno časovno 
procesiranje podatkov vzporedno s procesom taljenja v ele-
ktroobločni peči. V nadaljevanju bomo razvijali algoritem 
za diagnostiko in spremljanje valjavskega ogrodja za hladno 
valjanje pločevine. Za uspešno izvedbo projekta, ki se je za-
čel oktobra 2019, je bil ustanovljen razvojno-projektni tim, 
sestavljen iz predstavnikov razvoja, jeklarne, hladne valjar-
ne, informacijske tehnologije in naložb. Za projekt, ki ga 
koordinira Institut »Jožef Stefan«, smo pridobili nepovratna 
sredstva na mednarodnem razpisu Horizon 2020.

Do registra sekundarnih surovin s projektom RIS ALiCE  

V sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo, vodilnim par-
tnerjem projekta RIS ALiCE,7 in drugimi partnerji iz jugo-
vzhodne Evrope8 soustvarjamo mrežo povezav med proizva-
jalci ali imetniki različnih sekundarnih surovin in njihovimi 
uporabniki, predvsem cementarnami. Sekundarne surovine 
iz jeklarn, termoelektrarn, rudnikov in industrije aluminija 
lahko proizvajalci cementa uporabijo pri razvoju različnih 
alternativnih veziv, pri katerih portlandski cementni klinker 
deloma ali v celoti nadomestijo z drugimi, okolju prijaznej-
šimi surovinami. V okviru triletnega projekta, za katerega 
smo pridobili sredstva Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo (EIT) oziroma programa Horizon 2020, bomo 

vzpostavili uporabniku prijazen in enostavno nadgradljiv re-
gister sekundarnih surovin. 

SISTEMATIČNO SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI 
ZAPOSLENIH 

V Skupini SIJ je inovacijska dejavnost pomemben del orga-
nizacijske kulture. Z uresničevanjem predlogov sodelavcev 
smo v letu 2019 ustvarili 1,5 milijona evrov gospodarske 
koristi in 5,5 milijona evrov prihrankov. Za nagrade smo av-
torjem idej izplačali 79 tisoč evrov.

V letu 2019 smo zaposlene spodbudili k snovanju in oddaji 
koristnih predlogov z novo elektronsko aplikacijo, ki s po-
enostavljenim postopkom od identifikacije do odkupa idej 
omogoča še večjo preglednost inovacijskih procesov. 

Digitalno upravljanje inovativnih potencialov 

Pod skupnim imenom Imam idejo! je zaposlenim na vo-
ljo več različnih kanalov za oddajo idej – iskric, koristnih 
predlogov in tehničnih izboljšav. Novi sistem omogoča 
zaposlenim predlog oddati kadar koli in kjer koli – tudi po 
mobilnem telefonu. Sistem, ki omogoča takojšnji odziv in 
sledljivost predlogov, presojevalcem in skrbnikom področja 
izboljšav olajša obdelavo idej in analitiko. Projekt, uveden 
junija 2019, je bil nagrajen tudi z bronastim priznanjem Go-
spodarske zbornice Slovenije za inovacije osrednjesloven-
ske regije.

6 V konzorciju so industrijski partnerji SIJ Acroni, Voestalpine Stahl, Sidenor Aceros
Especiales in Eibar Precision Casting; inštituti BFI, K1-MET in Fundacion Azterlan; 
raziskovalne ustanove in svetovalna podjetja SIEMENS, Univerza v Ljubljani – 
Fakulteta za elektrotehniko, IJS – Oddelek za sisteme in vodenje ter COMPUREG.

7 Ang. Alrich industrial residues for mineral binders in ESEE region.
8 Poleg Zavoda za gradbeništvo Slovenije in družbe SIJ Acroni pri projektu sodelujejo 

še Geološki zavod Slovenije, Salonit Anhovo, Termoelektrarna Šoštanj in Lucis. Drugi 
partnerji so iz Madžarske (BZN in Agrego), Bosne in Hercegovine (IKK), Severne 
Makedonije (UKIM-FTM, ESM, Cementarnica USJE), Srbije (VINS), Francije (CEA) in 
Avstrije (TU-Wien).

355 idej,

167 koristnih predlogov,

30 tehničnih izboljšav
so v letu 2019 oddali zaposleni v Skupini SIJ.
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TRŽENJE IN UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK

V Skupini SIJ smo strateško usmerjeni k zagotavljanju reši-
tev po meri kupcev. Celovite rešitve vključujejo razvoj ma-
terialov, polizdelkov in izdelkov, optimiziranje proizvodne 
tehnologije za že usvojene proizvode, zagotavljanje prilago-
dljivosti in kratkih dobavnih rokov ter ustreznih podpornih 
storitev. Razvoju neposrednih stikov s kupci namenjamo 
številne aktivnosti, kot so prodajna konferenca in produk-
tno-razvojne delavnice. Visokokakovostne končne izdelke 
razvijamo v sodelovanju s kupci in po njihovih zahtevah. Po-
vezave s kupci še krepimo z načrtno digitalizacijo marketin-
škega delovanja, ki pomembno prispeva tudi k strateškemu 
upravljanju blagovnih znamk. Novosti, s katerimi ohranja-
mo in krepimo svoj položaj na nišnih trgih, predstavljamo 
na sejemskih in drugih predstavitvah. 

CERTIFICIRANI DOBAVITELJ ZAHTEVNIH
INDUSTRIJ

Proizvodi iz Skupine SIJ so povezani z različnimi panogami, 
še posebno s strojno in avtomobilsko industrijo, z nafto, pli-
nom in petrokemijo, z energetiko pri proizvodnji turbin in 
z gradbeništvom oziroma stroji za zemeljska dela. Izpolnje-
vanje najvišjih zahtev dokazujejo postopki certificiranja pri 
različnih kupcih. V letu 2019 smo postali potrjeni dobavitelj 
za nuklearno industrijo in smo v postopku pridobivanja cer-
tifikata za vstop v letalsko industrijo. 

PRODUKTNE NOVOSTI LETA 2019 

Dvanajst produktnih blagovnih znamk različnih vrst in kako-
vosti jekel, ki jih proizvaja Skupina SIJ, dopolnjujemo z no-
vostmi, plodom lastnega razvoja in inovacij. Z jekli, ki smo 
jih razvili v letu 2019, presegamo standarde in pričakovanja 

Skupina SIJ: 10 najpomembnejših novosti pri jeklih lastnih blagovnih znamk iz leta 2019 

Vrsta jekla Novost

Orodna SIHARD S671    
Ledeburitno jeklo za delo v hladnem ima v primerjavi s standardnim jeklom (SIHARD 2379) kar 120 odstotkov višjo 
relativno odpornost reznega robu proti krušenju, 70 odstotkov višjo odpornost proti nalepljanju mehkih materialov 
in 30 odstotkov višjo abrazijsko odpornost. 

Inovacijo je nagradila Gospodarska zbornica Slovenije.

SIHARD R247
Jeklo, legirano s tremi odstotki kroma, je primerno za izdelavo valjev za valjanje aluminija in aluminijevih litin. 
Ponaša se z optimalnim razmerjem med kakovostjo in ceno.

SIHARD K241 
Jeklo za delo v hladnem, kaljivo na zraku, je primerno za izdelavo industrijskih nožev.

SIMOLD S985 
Visoka trdota, polirna sposobnost in obrabna obstojnost so značilnosti tega jekla. Primerno je tudi za farmacevtsko 
industrijo.

Specialna SIQUAL 6948
Konstrukcijsko jeklo za poboljšanje se uporablja za nadaljnje kovanje.

SIQUAL 7218
Konstrukcijsko jeklo za poboljšanje je primerno za uporabo pri nizkih temperaturah (od –10 do +350 °C) za naftno 
industrijo (visokotlačne cevi, prirobnice, visokotlačni bloki ventilov).

SIQUAL 8963 
Konstrukcijsko jeklo je razvito za naftno industrijo z dimenzijami premera do 280 mm. 

Nerjavna SINOXX S341
Izboljšana žilavost pri sobni temperaturi in pri temperaturah pod lediščem ter izboljšana mehanska obdelovalnost 
so lastnosti tega jekla.

SINOXX 4481
To je jeklo VOD z martenzitno-avstenitno mikrostrukturo z višjo trdnostjo, primerno je za uporabo v energetiki 
(vodne turbine).

SINOXX E88 
To je jeklo VOD z izjemno visokimi mehanskimi lastnostmi, primerno za pogonske dele v jedrskih reaktorjih.
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kupcev. Novosti krepijo prepoznavnost in ugled naših bla-
govnih znamk, ki od uvedbe leta 2016 nenehno naraščata.

Poleg najpomembnejših novosti, ki zbujajo tudi pozornost 
ocenjevalcev na razpisih za inovacije, smo pri različnih je-
klih optimizirali tehnologijo izdelave, še izboljšali mehanske 
lastnosti, optimizirali površine predkovanih dimenzij in po-
dobno. Za kupce na posameznih trgih smo razvili izdelke s 
posebnimi zahtevami. 

INFORMACIJSKA PODPORA ZA ŠE BOLJŠO
USMERJENOST H KUPCEM 

V Skupini SIJ uporabljamo informacijsko-komunikacijske 
sisteme za upravljanje odnosov s kupci. Doslej so družbe 
v Skupini SIJ sisteme uporabljale na različne načine, v letu 
2019 pa smo vzpostavili enotno platformo Salesforce za še 
boljšo usmerjenost h kupcem. Z informacijsko tehnologijo 
podprti poenoteni poslovni procesi omogočajo celovitejše 
informacije in razumevanje potreb kupcev, zaznavo prodaj-
nih priložnosti in sledljivost marketinških in prodajnih ak-
tivnosti. Poenoteni poslovni procesi so pomemben del še 
boljšega sodelovanja s kupci.

RAZVOJ DIGITALNIH PRODAJNIH KANALOV 

Boljšo nakupno izkušnjo naprednejših kupcev zagotavljajo 
tudi novi spletni prodajni kanali, ki se uveljavljajo tudi na 
medorganizacijskih (B2B) trgih. V letu 2019 smo pilotno 
uvedli spletni prodajni kanal za industrijske nože (shop.rav-
neknives.com), v prihodnosti pa načrtujemo tudi razširitev 
prodajnega programa še z drugimi izdelki Skupine SIJ.

PREDVIDLJIVE DOSTAVE ZA VEČJE
ZADOVOLJSTVO KUPCEV

Pomemben del izpolnjevanja pričakovanj kupcev so zane-
sljivi dobavni roki. V največji jeklarski družbi smo v letu 2019 
uvedli napreden sistem planiranja, ki obvladuje celotno 
preskrbovalno verigo in ne posega v obstoječe operativne 
procese. S premišljeno izbranim globalnim planskim infor-
macijskim sistemom (Quinitiq), ki generira plan proizvodnje 
za tri mesece vnaprej in pri tem upošteva razpoložljivost su-
rovin in opreme ter prioritete naročil, so ob nenačrtovanih 
zastojih takoj mogoča ustrezna replaniranja. Tako tudi ob iz-
rednih okoliščinah nadziramo materialni tok, zagotavljamo 
ustrezno raven zalog ter ustrezno učinkovitost in storitev za 
kupca. 

JEKLO ZA DELO
V HLADNEM
Sihard S671,
nagrajena inovacija  

https://shop.ravneknives.com/si/sl/
https://shop.ravneknives.com/si/sl/
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S SKRBNIM RAVNANJEM Z
MATERIALI, ENERGIJO IN DRUGIMI 
VIRI POVEČUJEMO TUDI FINANČNO 
USPEŠNOST.     

Z vse večjo povezanostjo družb v Skupini SIJ
sklepamo lastne snovne kroge in optimizira-
mo porabo energentov in drugih virov.
Z izpolnjevanjem zahtev okoljsko odgovornih 
partnerjev in z izbiro dobaviteljev, ki delujejo
družbeno odgovorno in v skladu z zahtev-
nimi standardi, omogočamo in spodbujamo 
trajnostno ravnanje tudi v drugih 
gospodarskih panogah.   

Z odgovornim ravnanjem dosegamo 
pomembne prihranke, z vsaj delno oskrbo s 
surovinami iz lastnih virov pa zmanjšujemo 
tudi tveganja nekaterih dobav materiala.

»
IZJAVA O NEFINANČNEM POSLOVANJU 
DRUŽBE SIJ D.D. IN SKUPINE SIJ

V družbi SIJ d.d. in Skupini SIJ se pomembnosti nefinančnih 
vidikov poslovanja zavedamo že ves čas svojega delovanja. 
Obravnavamo jih kot nepogrešljiv del stabilnosti in razvoja 
jeklarske dejavnosti. Vsi naši finančni in nefinančni uspehi 
temeljijo na vzpostavljanju in ohranjanju zavzetosti zaposle-
nih in na odgovornih razmerjih do vseh ključnih deležnikov.  

V sodobnem mednarodnem okolju si še posebno prizade-
vamo za dolgoročno zaupanje vlagateljev. Delujemo demo-
kratično, z medsebojnim spoštovanjem in transparentnim 
poslovanjem, brez nepoštenih poslovnih praks. 

Pri svojem delovanju sledimo načelom trajnostnega razvo-
ja, ki vključujejo odgovorno ravnanje z zaposlenimi, varova-
nje okolja in skrb za ustrezne oblike delovanja in sodelova-
nja s širšim družbenim okoljem. 

Aktivnosti, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, v poročilu 
o trajnostnem delovanju, temeljijo na vrednotah in premi-
šljenih politikah upravljanja razmerij z vsemi deležniki, ki so 
smiselno vpete v poslovni model Skupine SIJ. Tako kot pri 
načrtovanju rasti z upoštevanjem načel trajnostnega delo-
vanja stavimo na povezovanje, tako v poslovnem modelu 
vertikalne integracije povezujemo vse deležnike v verigi. 
Razmerja z deležniki skrbno načrtujemo in upravljamo. 

Nefinančne vidike poslovanja učinkovito obvladujemo s 
skrbnim pregledovanjem, načrtovanjem, poročanjem, 
upravljanjem tveganj in nadzorom. V predstavljanje ure-
sničevanja ciljev področnih politik nefinančnega poslovanja 
vključujemo ključne nefinančne kazalnike uspešnosti, ki so 

pomembni za doseganje rezultatov na posameznih podro-
čjih. 

Skrb za družbeno odgovorno ravnanje in za nefinančne vi-
dike našega poslovanja nenehno povezujemo s poslovno 
uspešnostjo in doseganjem sinergij med družbami v Skupini 
SIJ ter v lokalnem, nacionalnem in globalnem okolju.

Andrey Zubitskiy,
predsednik uprave
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STRATEGIJA IN POLITIKE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Ključno vodilo dolgoročne vizije Skupine SIJ je delovanje po 
načelih trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva. Vse 
deležnike, s katerimi poslujemo, spodbujamo in usmerjamo 
h gospodarnemu in k trajnostnemu ravnanju.

Delujemo družbeno odgovorno in smo podpisniki Listi-
ne trajnostnega razvoja Svetovnega združenja jeklarjev. 
Spoštujemo sedem zavez, s katerimi globalno pomembni 
jeklarji prispevamo k uresničevanju 17 ciljev trajnostnega 
razvoja OZN.

Deležniki trajnostnega razvoja Skupine SIJ

Zaveze globalnih jeklarjev in Skupine SIJ

Izboljšujemo varnost in zdravje pri delu.

Spoštujemo lokalne skupnosti
in sodelujemo z njimi.

Delujemo po visokih etičnih standardih. 

Krepimo sodelovanje z najpomembnejšimi deležniki
in zanje ustvarjamo vrednost.

Svojo proizvodnjo in proizvode razvijamo tako,
da zmanjšujemo vplive na okolje.

Poslujemo transparentno.

Svojo trajnostno naravnanost širimo po celotni
prodajni in nabavni verigi.

Kupci
Zagotavljamo in razvijamo

trajnostne rešitve
za naše kupce.

Dobavitelji
Spodbujamo krožno
gospodarstvo v celotni
nabavni verigi.

Družbeno in naravno okolje
Podpiramo razvoj lokalne in širše skupnosti

ter zmanjšujemo vpliv na okolje.

Zaposleni
Z znanjem in kompetencami

razvijamo Skupino SIJ in
skrbimo za varnost pri delu.

Delničarji
Razvijamo trajnostno politiko,
nadgrajujemo in zagotavljamo
transparentnost poročanja.



58

letno poročilo
2019

SKRBNO Z OKOLJEM IN NARAVNIMI VIRI  

KROŽNO GOSPODARNI 
 
V Skupini SIJ se na vseh ravneh svojega poslovanja usmer-
jamo v trajnostno delovanje. Naše proizvodne družbe se 
uvrščajo med sodobne reciklažne jeklarne, ki za delovanje 
uporabljajo sekundarne surovine, hkrati pa v proizvodnjo 
vključujejo lastne stranske proizvode. 

S povezovanjem med družbami v Skupini SIJ ter z drugimi 
podjetji skrbimo za zaključevanje tokokrogov materialov, 
polizdelkov in proizvodov. Z zaključevanjem snovnih krogov, 
z zmanjševanjem porabe vode in energije na tono proizve-
denega jekla, z zmanjševanjem količine komunalnih odpad-
kov na zaposlenega in s sistematičnim upravljanjem vplivov 
na okolje obvladujemo svoj energetski in ogljični odtis. 

Krožno med družbami v skupini 

Vertikalna povezanost družb v Skupini SIJ nam omogoča 
celovitejše izpolnjevanje potreb kupcev, z vidika jeklarskih 
procesov pa jo je mogoče razumeti tudi kot zaključen krog 
gospodarnega ravnanja med družbami, usmerjenimi v su-
rovine, jeklarstvo, predelavo in distribucijo, ki vključuje tudi 
vračanje odpadkov v proizvodnjo.

Osnovno surovino, jekleni odpadek, zbiramo v lastnih zbir-
nih skladiščih v Srbiji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini 
ter Sloveniji. S tako zbranimi sekundarnimi surovinami proi-
zvajamo v Sloveniji, na izbranih lokacijah v Evropi pa imamo 
distribucijsko-razrezne centre, v katerih jeklo obrežemo, iz-
režemo, dodatno toplotno obdelamo oziroma prilagodimo 
potrebam kupcev. Odrezke, torej lastne odpadke, vračamo 
neposredno v jeklarni in tako ponovno smotrno izkoristimo 

IZDELAVA
ODKOVKA

KOVANI VALJ 
ZA VALJANJE
PLOČEVINE

IZRABLJENI
VALJI

ZBIRANJE
JEKLENEGA
ODPADA
(VHODNE
SUROVINE)

Primer krožnega gospodarstva v Skupini SIJ 



59

letno poročilo
2019

legirne elemente (nikelj, krom, vanadij in druge). Podobno 
velja za vse kovinske odpadke. 

ZAKLJUČEVANJE JEKLARSKIH TOKOKROGOV

V jeklarski dejavnosti v Skupini SIJ ne nastajajo več odpad-
ki kot nekoč, temveč stranski proizvodi, ki jih porabimo v 
lastnih procesih, jih vgradimo v končne izdelke ali pa smo 
zanje našli druge končne uporabnike. Nove koristne načine 
uporabe stranskih proizvodov raziskujemo v različnih la-
stnih in partnerskih razvojno-raziskovalnih projektih.

V zadnjih letih smo zaprli vse masne krogotoke, povezane 
s proizvodnjo jekla. Od 175.434 ton ostanka od vhodnih 
materialov ga po končani proizvodnji, reciklaži in predelavi 
ostane le še 0,07 odstotka. Skoraj 31 odstotkov ostanka so 
sekundarni proizvodi: bela in črna žlindra. Na deponije od-
lagamo samo običajne komunalne odpadke.

TRAJNOSTNA UPORABA STRANSKIH
PROIZVODOV

Žlindra 

Z uporabo žlindre, enega najzanimivejših in ponovno upo-
rabnih stranskih proizvodov, lahko znižujemo porabo talilne 
energije in stroške surovin. Od leta 2018 jo predelujemo 
z lastno linijo. Del uporabimo v lastni proizvodnji, ostanek 
pa oddamo drugim podjetjem za uporabo v gradbeništvu 
in cestogradnji. Obenem raziskujemo nove možnosti njene 
uporabe. V letu 2018 smo s partnerji raziskovali možnosti 
izdelave žlindrine izolacijske volne in pridobili sredstva za 
raziskovalni projekt izdelave okolju prijaznejšega veziva – 

Tokokrog surovin v jeklarskih družbah Skupine SIJ v letu 2019 (t)

VHODNI MATERIALI IZHODNI MATERIALI

Nekovinski dodatki 49.995 t

Odpadki
2018: 180.047
2019: 175.434

Predelava
2018: 23.385
2019: 7.747

Reciklaža
2018: 158.057
2019: 167.425

Izdelki
2018: 361.055
2019: 362.868

Bela žlindra
2018: 51.182
2019: 51.765

Črna žlindra
2018: 71.331
2019: 60.067

Odlaganje
2018: 1.176
2019: 252

Jekleni odpadek
2018: 353.188
2019: 361.730

Interni povratek
2018: 155.020
2019: 162.980

Nekovinski dodatki
2018: 56.544
2019: 57.684

Legure
2018: 54.375
2019: 53.757

žlindrine volne (SLagWool). Po uspešnih testiranjih lastnosti 
izdelane volne iščemo industrijskega partnerja za trženje 
proizvoda. 

Peskarski prah

Pri peskanju pločevine nastane do 115 ton odpadnega pe-
skarskega prahu na mesec. Prah, ki je sestavljen iz železa v 
kovinski ali oksidni obliki in iz nezanemarljivega deleža kro-

ma in niklja, že od leta 2018 uporabljamo v lastni proizvo-
dnji, ostanek peskarskega prahu z ustrezno vsebnostjo žele-
zovega oksida pa uporabljamo za redčenje taline. Z uporabo 
prahu zmanjšujemo stroške legur in dosedanjega odlaganja 
prahu.  
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ODVEČNA TOPLOTA ZA OGREVANJE MEST IN 
LASTNIH DRUŽB

Pri proizvodnji jekla nastaja odvečna toplota, s katero že 
ogrevamo del skupnosti, v kateri delujemo. Pomen tega 
vira ogrevanja se v lokalnih skupnostih, v katerih delujemo, 
povečuje. 

Povečanje uporabe odvečne toplote (MWh) na Ravnah na 
Koroškem
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Ogrevanje lokalne skupnosti Ravne na Koroškem 

Na Ravnah na Koroškem odvečno toploto, ki nastane v pro-
cesu elektroobločne peči, Skupina SIJ oddaja lokalnemu do-
bavitelju energije za daljinsko ogrevanje, ki z njo pokriva že 
približno 41 odstotkov toplote, potrebne za oskrbo mesta. 
Del odvečne toplote Skupina SIJ donira za ogrevanje zim-
skega in pokritega letnega bazena Športnega centra Ravne 
na Koroškem. Glede na povečevanje deleža odpadne toplo-
te pričakujemo, da bo v letu 2020, ko bomo predvidoma 
oddali 9.000 megavatnih ur toplotne energije, ta toplota za-
doščala za skoraj polovico vseh potreb Raven na Koroškem 
in da bo postala prioritetni ogrevalni vir.
 
Inovativna uporaba odvečne toplote

V letu 2020 bomo na Ravnah na Koroškem namestili toplo-
tni izmenjevalnik v obliki toplotnih cevi na eno od večjih 
peči. Demonstracijski projekt ETEKINA, za katerega smo leta 
2017 skupaj s partnerji iz tujine pridobili sredstva iz progra-
ma Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020,9
se bo nadaljeval s spremljanjem rezultatov. 

Pričakujemo, da bomo z novo tehnologijo izrabe odvečne 
toplote iz dimnih plinov dosegli najmanj 40-odstotni izkori-
stek in pridobili več kot 3.500 megavatnih ur toplotne ener-
gije na leto. Uporabili jo bomo za dogrevanje dovajanega 
svežega zraka v peči in za ogrevanje lastnih prostorov. V letu 
2019 smo v skladu s časovnico projekta izvedli dimenzioni-
ranje postrojenja in pripravljalna dela.

Soproizvodnja toplote na Jesenicah 

Za uvedbo tovrstne izrabe odvečne toplote si prizadevamo 
tudi na Jesenicah, kjer imamo vzpostavljeno soproizvodnjo 
toplote in električne energije. V letu 2019 smo proizvedli 
2.851 megavatnih ur električne energije in 4.121 megava-
tnih ur toplotne energije. Z učinkovito rabo in soproizvo-
dnjo energije prispevamo k zmanjševanju toplogrednih pli-
nov, hkrati pa smo toplotno samooskrbni.

Skrajševanje transportnih poti 

Z novimi tehnologijami predelave odpadkov, ki smo jih že 
testirali v letu 2019, nameravamo lastne odpadke procesi-
rati na lokacijah lastnih jeklarskih družb in tako še skrajšati 
transportne poti. 

Na Jesenicah smo vzpostavili novo skladišče jeklenega od-
padka, ki ga po novem dobavljamo neposredno v jeseniško 
jeklarno in ne v Pivko, s čimer smo skrajšali transportne poti 
in zmanjšali svoje vplive na okolje. Na Jesenicah pripravlja-
mo tudi direktno zakladanje v elektroobločno peč, zato se 
bo izboljšal izplen vložka v jeklarni.

9 Horizon 2020, Sporazum o dodelitvi št. 768772.

40 -odstotni izkoristek 
odvečne toplote

nameravamo dosegati z novo tehnologijo, vpeljano v okviru 
evropskega projekta  ETEKINA. 



61

letno poročilo
2019

ZMANJŠEVANJE OGLJIČNEGA ODTISA

Skupina SIJ sodi med akterje, ki z odgovornim ravnanjem 
izpolnjujemo načela krožnega gospodarstva in vztrajno 
zmanjšujemo svoj odtis na okolje. V primerjavi s svetovni-
mi železarnami in jeklarnami, ki so po podatkih Svetovnega 
jeklarskega združenja v letu 2019 v povprečju emitirale kar 
690 kilogramov ogljikovega dioksida na tono proizvedenega 
jekla, naše emisije znašajo 457 kilogramov na tono, kar je 
tretjino manj od povprečja industrije.

Glede na podatke Svetovnega jeklarskega združenja o izpu-
stih CO2 se uvrščamo med najboljših pet odstotkov jeklar-
skih družb v svetovnem merilu. Za razliko od tako imenova-
nih integralnih železarn, kjer je osnovna vhodna surovina 
ruda, energent pa koks, je v jeklarnah, med katere se uvr-
ščata tudi jeklarski družbi Skupine SIJ, osnovna surovina je-
kleni odpadek, energenti pa so okolju prijaznejši.

Skupina SIJ je s svojima jeklarskima družbama vključena v 
trgovanje z emisijskimi kuponi. Ker se trgovalno obdobje v 
letu 2020 izteče, pripravljamo strategijo za naslednje trgo-
valno obdobje 2020–2030. Strategija bo usklajena s Strate-
gijo Skupine SIJ do leta 2025 in z Nacionalnim energetskim 
podnebnim načrtom (NEPN) Republike Slovenije.  

Prizadevanja za zmanjševanje ogljičnega odtisa povezuje-
mo tudi s pripravo različnih projektov za razpise, povezane s 
podnebno politiko Evropske unije in z inovacijskim fondom 
za sofinanciranje inovativnih nizkoogljičnih tehnologij.10

Upravljanje izbire dobaviteljev 

Vse proizvodne družbe Skupine SIJ od leta 2019 pri oskr-
bi s surovinami delujejo po prenovljenih in poenotenih 
Splošnih nabavnih pogojih za blago in storitve, kar prispe-
va k stabilnejšim nabavnim procesom. Pri izbiri in presoji 
dobaviteljev spoštujemo načela Etičnega kodeksa, ki smo 
ga sprejeli in dobaviteljem predstavili v letu 2019. Določa 
ničelno toleranco do delovanj, ki pomenijo zakonsko nedo-
pustno ravnanje ali kršitev vzpostavljenih vrednot in etičnih 
standardov.

Dobavitelje izbranih surovin presoja tim presojevalcev Sku-
pine SIJ, usposobljen za področja zagotavljanja kakovosti, 
proizvodnje in nabave v metalurških družbah. V letu 2019 
je bilo opravljenih pet podrobnih presoj dobaviteljev.

Informacijska podpora nabavnim procesom 

Strateške nabavne odločitve podpirajo informacijsko-ko-
munikacijske rešitve. V Skupini SIJ smo v letu 2019 vpeljali 
sistem za elektronsko posredovanje ponudb (eTendering) 
s portalskim dostopom za dobavitelje in z avtomatiziranim 
kreiranjem nabavnega naročila izbranemu dobavitelju. Sis-
tem prispeva k večji učinkovitosti v nabavnem ciklu, pri izva-
janju analiz porabe in sprejemanju odločitev ter pri zbiranju 
podatkov o porabi po posameznih dobaviteljih. S skrbnim 
nadzorom porabe optimiziramo stroške, s transparentnimi 
izbirnimi postopki krepimo zaupanje dobaviteljev. 

Etični kodeks: Zaveze dobaviteljev na sedmih področjih

10 Evropska komisija. Marec 2019. Innovation Fund. Dostopno na povezavi
     (3. december 2019).

Preprečevanje korupcije
in podkupovanja

Spoštovanje pravic zaposlenih

Prepoved dela otrok

Zdravje in varnost zaposlenih 

Varstvo okolja

Spoštovanje etičnega kodeksa skozi
celotno dobaviteljevo dobavno verigo
  

Izpolnjevanje več kot le
zakonskih predpisov 

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund
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Trajnostno usmerjeni globalni ponudniki  

Temelj nabavne politike Skupine SIJ, ki povečuje zanesljivost 
dobav tudi v obdobjih izrazitih cenovnih nihanj na trgu, so 
dolgoročno strateški odnosi s ključnimi dobavitelji. Globalni 
ponudniki niklja, kroma, molibdena, vanadija in drugih su-
rovin, ki so poleg jeklenega odpadka ključne za proizvodnjo 
jekel, svoje delovanje povezujejo s trajnostno ustreznimi 
praksami. 

Pri oskrbi s surovinami nenehno sledimo razvoju in novo-
stim. V proizvodnjo vpeljujemo kakovostne, stroškovno 
učinkovite in okolju prijazne substitute. Zaradi stroškovne 
in kakovostne optimizacije ključnih materialov smo v letu 
2019 testirali ali začeli testirati kar 143 novosti (novih mate-
rialov in novih dobaviteljev). 

Odgovorni certificirani dobavitelji 

Pri nabavi okoljsko in družbeno občutljivih materialov, ki 
jih ni mogoče nadomestiti s substituti, delujemo po na-
čelih posebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, kot jo določa 
Uredba (EU) 2017/821 o uvozu naravnih mineralnih virov 
s konfliktnih območij. To surovino kupujemo le od ponu-
dnikov z ustreznim certifikatom in poročilom RMI_CMRT. 
Ferovolfram je nepogrešljiv na primer pri hitroreznih jeklih 
SIRAPID. V letu 2019 smo sodelovali s štirimi dobavitelji vol-
frama in ferovolframa. Njihovo ustrezno delovanje dokazu-
je omenjeni certifikat. 

Reciklirane surovine iz lastnih virov 

Glavna surovina za proizvodnjo jekla v družbah Skupine SIJ 
je jekleni odpadek. Poleg nakupov nerjavnega in nelegira-

nega jeklenega odpadka kot vir uporabljamo lastni odpa-
dek, ki nastane pri proizvodnji jekla. Po ustreznem loče-
vanju in pripravi ga vračamo v proizvodni proces. Tovrstna 
uporaba materiala je okolju prijazna in zmanjšuje potrebe 
po uporabi primarnih naravnih virov.  

Razvite tehnologije za recikliranje materiala nam omogoča-
jo, da uporabo sekundarnih surovin nenehno povečujemo. 
Pri nerjavnih jeklih uporaba sekundarnih surovin že presega 
83 odstotkov. 

V vertikalno integrirani Skupini SIJ se z jeklenim odpadkom 
deloma oskrbujemo iz lastnih virov. Delež te surovine iz Slo-
venije povečujemo. Konec leta 2018 je na Jesenicah začelo 
delovati dodatno skladišče jeklenega odpadka. Z njim do-
datno skrajšujemo transportne poti in zmanjšujemo tvega-
nja za manipulacijo in pripravo lastnega odpadka v primeru 
okvar.

Delež jeklenega odpadka iz Slovenije in drugih držav

83 odstotkov
sekundarnih surovin

v Skupini SIJ uporabljamo za proizvodnjo najbolj dobičkono-
snih programov, nerjavnih jekel.

Slovenija Druge države

2017

2018

2019

48 %48 % 48 %52 % 52 %52 %
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PARTNERSKO Z ENERGIJO 

S celovitim informacijskim sistemom za energetski menedž-
ment v največjih metalurških družbah, s partnerskim delo-
vanjem z izbranimi dobavitelji električne energije in zemelj-
skega plina ter s številnimi projekti v družbah Skupine SIJ 
obvladujemo porabo energije tako zaradi lastnih stroškov 
kot zaradi odgovornosti do skupnosti, v katerih delujemo. 
Čeprav smo zaradi svoje dejavnosti med večjimi porabniki 
energentov v Sloveniji, s številnimi posodabljanji in ukrepi 
za učinkovito rabo energije dosegamo zmanjševanje speci-
fične rabe energije.  

Novi hranilnik za stabilnost elektrosistema
 
Hranilnik električne energije z močjo 12 MW, ki od leta 2019 
deluje na območju jeklarske družbe na Jesenicah, je med 
največjimi v tem delu Evrope. Kot pomoč pri sistemskih sto-
ritvah prispeva k stabilnejšemu elektrosistemu celotne dr-
žave. Skupina SIJ si s priklopom na hranilnik električne ener-
gije pomaga pri sistemskih storitvah, nižanju konične moči 
in rezervnem napajanju, hkrati pa ji to omogoča natanč-
nejše napovedovanje stanja električne energije. S takšnimi 
učinki je del ukrepov za možno nižjo končno ceno električne 
energije. Skupina SIJ si skupaj z investitorjem projekta pri-
zadeva za aktivno sodelovanje posebno velikih porabnikov 
energije pri uravnavanju trga električne energije. 

Pilotno upravljanje prilagodljivega odjema energije
 
V letu 2020 bomo predvidoma dokončali aktivnosti pri pro-
jektu Demonstracija celostnega energetskega upravljanja 
(DEUP),11 s katerim skupaj s partnerji dosegamo cilje Stra-
tegije pametne specializacije Slovenije, povezane s pretvor-
bo, distribucijo in upravljanjem energije. Kot večji industrij-
ski odjemalec smo vpeti v projekte za aktivno vključevanje 
odjema, napredno vodenje odziva odjema in upravljanje z 
energijo. Za Skupino SIJ je posebno pomemben del projek-
ta, usmerjen v Platformo za vodenje prilagodljivega odjema 
ter v ciljno prilagojeno aplikacijo Steelflex za jeklarsko in-
dustrijo.

Varčna razsvetljava 

V družbah Skupine SIJ sistematično uvajamo energetsko 
varčno razsvetljavo LED. V letu 2019 smo zamenjavo po-
tratnejše razsvetljave nadaljevali v jeklarski družbi na Rav-
nah na Koroškem, v letu 2020 jo bomo izvajali tudi v drugih 
družbah. Pri prehodu na razsvetljavo, ki poleg izboljšave de-
lovnih razmer prinaša tudi prihranke pri porabi električne 
energije, nam pomaga subvencija iz Uredbe o zagotavljanju 
prihrankov.  

Zmanjšanje specifične rabe energije (MWh/t)

11 Projekt Demonstracija celostnega energetskega upravljanja (DEUP) je bil izbran na 
javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, 
javne agencije, »Pilotni/demonstracijski projekti – i. sklop: pretvorba, distribucija 
in upravljanje energije« za sofinanciranje operacije »Demonstracija celostnega 
energetskega upravljanja« s sklepom št. 303-7-4/2016/7, ki jo delno financirata 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.
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DELUJEMO ODGOVORNO DO
ZAPOSLENIH IN DO SKUPNOSTI,
V KATERIH ŽIVIMO IN DELAMO 

Skupina SIJ ni le med najpomembnejšimi 
in skozi čas zelo zanesljivimi zaposlovalci 
v Sloveniji. Z načrtnimi izobraževanji, 
povečevanjem kompetenc zaposlenih, 
projekti in naložbami, ki povečujejo 
kakovost življenja zaposlenih, njihovih 
družinskih članov in skupnosti, v katerih 
deluje, je tudi med pomembnimi vlagatelji 
v družbeno pomembne in koristne novosti. 
Z načrtnim zaposlovanjem in skrbjo za 
usposobljenost, zdravje in varnost ljudi 
povečujemo pripadnost in zavzetost, 
odgovornost in storilnost dobro 
usposobljenih zaposlenih.

AMBICIOZNO Z ZAPOSLENIMI  

» Med ključnimi strateškimi cilji Skupine SIJ do leta 2025 je 
biti med najbolj zaželenimi delodajalci v Sloveniji in privlač-
no podjetje za največje talente. Visokokvalificirani in zavzeti 
zaposleni, kar je ena od najpomembnejših razvojnih usme-
ritev v strategiji Skupine SIJ, so temelj za doseganje vseh 
drugih strateških ciljev. 

Z vlaganji v povečevanje kompetenc in kakovost delovnih 
razmer, s konkurenčnimi pogoji zaposlovanja in možnostmi 
kariernega napredovanja, s spodbujanjem kreativnosti in 
inovativnosti ter omogočanjem različnih vrst delovanja zu-
naj delovnega okolja bomo pri zaposlenih krepili predanost, 
odgovornost, poštenost in zavzetost za kakovostno delova-
nje na vseh področjih poslovanja. 

MED NAJPOMEMBNEJŠIMI ZAPOSLOVALCI 

S svojimi družbami zaposlujemo več kot 3.800 ljudi in smo 
med najpomembnejšimi zaposlovalci v Sloveniji, ki ima v ce-
loti približno 902 tisoč delovno aktivnih prebivalcev. Pomen 
Skupine SIJ pri zaposlovanju je posebno izrazit v gorenjski in 
koroški regiji, kjer delujeta dve največji družbi Skupine SIJ. 
V gorenjski občini Jesenice zaposlujemo petino aktivnega 
prebivalstva občine, na Ravnah na Koroškem kar tretjino. 
To, da smo regijski steber zaposlovanja, povečuje tudi našo 
odgovornost za življenje skupnosti, v katerih delujemo.

Število zaposlenih
v občini

Število zaposlenih
v Skupini SIJ %

Ravne na Koroškem 5.078 1.684 32,2

Jesenice 7.225 1.693 23,4

Delovno aktivno prebivalstvo v občini in zaposleni v druž-
bah Skupine SIJ

Vir: Republika Slovenija, Statistični urad. 2018. 

Delež zaposlenih v družbah Skupine SIJ v ključnih občinah  

23,4 %
32,2 %

Ravne na
KoroškemJesenice
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STRUKTURA ZAPOSLENIH 

Uresničevanje strateških in ambicioznih letnih poslovnih 
načrtov, med drugim tudi povečan obseg proizvodnje, za-
gotavljamo s široko in dobro usposobljenimi zaposlenimi. 
Zaradi posodobitev procesov in razvojnih smernic družb in 
Skupine SIJ se počasi povečuje delež bolj izobraženih sode-
lavcev. Povprečna starost zaposlenih se niža, vendar je še 
vedno več kot tretjina naših sodelavcev starejših od 50 let.
S tem je povezano tudi povečevanje dolgotrajne bolniške od-
sotnosti, kar ustvarja potrebo po pripravi naslednikov in bolj 
široki usposobljenosti zaposlenih za lažje nadomeščanje. 

Potrebe po novih sodelavcih nameravamo v prihodnjem 
obdobju bolj kot s povečevanjem zaposlovanja obvladovati 
s povečevanjem produktivnosti na zaposlenega. To bomo 
dosegali tako s strokovnimi usposabljanji kot z nadaljnjo op-
timizacijo procesov. 
 
Zaradi specifik dela v metalurški dejavnosti med zaposleni-
mi prevladujejo moški. Delež žensk ostaja relativno majhen. 

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Zaradi delovne intenzivnosti panoge, visoke povprečne 
starosti zaposlenih ter obvladovanja bolniških odsotnosti 
in nezgod pri delu posebno skrb namenjamo ukrepom za 
varnost pri delu in varovanje zdravja. 

Inovativna Minuta za varnost 

Kampanjo Znamo varno, zmoremo zdravo, s katero že od 
leta 2016 podpiramo sistemske ukrepe za zagotavljanje 
varnosti pri delu, smo v letu 2018 dopolnili z enotno ele-

2017 2018 2019

Število zaposlenih 3.770 3.922 3.859

Povprečna starost (v letih) 44,5 42,4 40,5

Delež žensk (%) 16,9 16,3 16,6

Število invalidov 325 335 336

Bolniška odsotnost (%) 6,1 6,5 7,8

Število nezgod 193 143 148

Faktor pogostosti nezgod (F2) 31,8 26,0 27,3

Ključni podatki o zaposlenih na dan 31. december

ktronsko aplikacijo. Delo vsake izmene v šestih proizvodnih 
družbah se obvezno začne z izvedbo protokola Minuta za 
varnost, ki ga od leta 2019 podpira tudi elektronska aplika-
cija, nagrajena z bronastim priznanjem osrednjeslovenske 
zbornice GZS za inovativnost. 

Varno pri delu, varno doma 

O lastni vlogi pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 
ozaveščamo tako zaposlene kot njihove družinske člane. V 
letu 2019 smo obudili skoraj 100 let star poziv iz jeseniške 
jeklarne: Očka, vrni se zdrav domov! Z različnimi komuni-
kacijskimi sredstvi in številnimi aktivnostmi, kot sta bili na 
primer družinski ustvarjalni natečaj in poligon varnega dela 
na prireditvi Sijev dan, smo spodbude za varno in zdravo 
delovanje prenesli tudi v domače okolje. 

2.000 otrok zaposlenih 
se je lahko preizkusilo na poligonu varnega dela v okviru
Sijevega dneva.

Nagrajevanje najvarnejših obratov

Doseganje ciljev na področju varnosti in zdravja pri delu 
sproti spremljamo in ocenjujemo po premišljenih kriterijih. 
Stremimo k cilju: nič nezgod pri delu in nagrajujemo obrate 
z najmanj nezgodami. Na podlagi rezultatov smo v začetku 
leta 2020 razglasili najvarnejša proizvodna obrata. 
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Zdravo tudi v prostem času 

Skrb za zdravje in dobro počutje zaposlenih sega tudi onkraj 
delovnega časa. Zaposleni lahko med drugim brezplačno ali 
subvencionirano uporabljajo športne objekte in počitniške 
zmogljivosti na različnih lokacijah, tudi v termalnih sredi-
ščih. 

ZNANJE IN KOMPETENCE 

Naložbe v izobraževanje 

Načrtni razvoj, prepoznavanje in povečevanje znanja, uspo-
sobljenosti in kompetenc zaposlenih razumemo kot eno od 
ključnih področij zagotavljanja uspešnosti in trajnostnega 
razvoja Skupine SIJ. V letu 2019 smo za izobraževanje in 
usposabljanje sodelavcev namenili 535.575 evrov. 

Zaposlene spodbujamo k izobraževanju ob delu, ki ga z vsa-
koletnimi internimi razpisi tudi sofinanciramo. V letu 2019 
se je v srednješolskih in univerzitetnih programih ob delu 
izobraževalo 85 zaposlenih Skupine SIJ.  

Programi mentorstva

Z načrtnim upravljanjem mentorstva skrbimo za prenos 
specifičnih znanj na nove sodelavce, ustrezno pedagoško in 
andragoško usposobljeni mentorji pa svoje znanje prenaša-
jo tudi na dijake in študente, ki jim omogočamo praktična 
usposabljanja že med šolanjem. Delo mentorjev redno ana-
liziramo in jih dodatno usposabljamo.

2017 2018 2019

III. bolonjska stopnja 1,5 1,5 1,5

II. bolonjska stopnja 8,1 7,8 8,5

I. bolonjska stopnja 11,3 11,2 10,3

Srednja šola 25,7 25,8 26,4

Srednja poklicna šola 27,6 28,2 28,7

Nižja poklicna šola 10,4 10,0 9,7

Osnovna šola 15,4 15,5 15,0

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. december (v odstotkih)

478
155

mentorjev 
s strokovno izobrazbo in izkušnjami

mentorjev
s pedagoško-andragoško izobrazbo

Usmerjenost v tehniške poklice
 
Za Skupino SIJ so ključni tehniški poklici, ki so pomembni 
tudi za izpolnjevanje potreb spreminjajočih se in na novo 
razvijajočih se industrij prihodnosti. Tehniške poklice meta-
lurške dejavnosti že več let načrtno predstavljamo v osnov-
nih in srednjih šolah, z visokimi šolami pa sodelujemo pri 
pripravi in izvedbi strokovnih predmetov, praktičnega izo-
braževanja, projektov in zaključnih nalog. 

Udeležujemo se informativnih dnevov, dnevov odprtih vrat, 
poklicnih sejmov in drugih prireditev, ki mladim omogočajo 
bolj informirane izbire poklicev in izobraževanj. 

V preteklih letih smo v sodelovanju s Srednjo šolo Ravne 
vzpostavili in izvajali izobraževalni program za poklic me-
talurškega tehnika. V Srednji šoli Jesenice sodelujemo pri 
programu za poklic strojnega tehnika. 
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Štipendiranje in praktično usposabljanje  

Perspektivnim dijakom in študentom omogočamo štipendi-
je in praktična usposabljanja že med šolanjem. V letu 2019 
štipendiramo 140 mladih, vključenih v programe srednje-
šolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter višje-
šolskega in univerzitetnega študija. Praktičnih usposabljanj, 
ki jih v metalurških družbah izvajamo pod mentorstvom 
strokovno usposobljenih sodelavcev, se je v letu 2019 ude-
ležilo 129 dijakov in študentov. 

PLAČE, NAGRADE IN SOCIALNI DIALOG  

Novi plačni sistem z napredovanji 

Od začetka leta 2020 je v štirih družbah Skupine SIJ v veljavi 
novi plačni sistem, ki z manjšim številom različnih delovnih 
mest ter ureditvijo njihovega vrednotenja in umeščanja v 
range omogoča široko usposobljenim sodelavcem napredo-
vanje, družbam pa vitko organizacijo. 

Prenovljeni plačni sistem, ki smo ga v letu 2019 vzpostavljali 
v sodelovanju s strokovnim partnerjem s svetovno uvelja-
vljeno metodologijo vrednotenja delovnih mest, zaposlenim 
zagotavlja višjo osnovno plačo, ki vključuje vse neobvezne 
dodatke. Vsi delavci zagotovo ohranjajo letno bruto plačo, 

140 dijakov in študentov 
štipendirajo družbe Skupine SIJ

244 jubilantov 
je bilo v letu 2019 nagrajenih za 10, 20, 30 let dela v družbah 
Skupine SIJ

Dolgoročna socialna varnost 
 
Zaposlenim v Skupini SIJ povečujemo socialno varnost z 
vplačevanjem dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 
2019 smo dodatno pokojninsko zavarovanje vplačevali za
2.574 zaposlenih. Povprečna vplačana premija je bila 
725,70 evra, skupni znesek vplačanih premij pa je znašal 
1.867.954 evrov. 
 
Spoštovanje socialnega dialoga 

V Skupini SIJ spoštujemo načela socialnega dialoga med sindi-
kati, zaposlenimi in delodajalci ter vse dogovore na ravni kolek-
tivnih pogodb dejavnosti in podjetniških kolektivnih pogodb.

Uporabljamo različne oblike formalnega in osebnega komu-
niciranja. Z zaposlenimi komuniciramo tudi po drugih ka-
nalih, kot so interna revija SIJ, interni časopisi posamičnih 
družb, intranet, interno družbeno omrežje, oglasne deske, 
interna televizija, zbori delavcev ter druge oblike formalne-
ga in osebnega komuniciranja. 

S predstavniki sindikatov imamo redna mesečna formalna 
srečanja, komunikacija pa ves čas poteka tudi po neformal-
nih kanalih komuniciranja. V letu 2019 smo sindikate aktiv-
no vključevali v vse faze prenove plačnega sistema v najve-
čjih družbah Skupine SIJ.

ZAGOTAVLJANJE ENAKIH MOŽNOSTI  

Pravice zaposlenih 

V družbah Skupine SIJ skrbno spoštujemo pravice zaposle-
nih. Zaposlenim zagotavljamo enake možnosti, ne glede 

mnogim pa se zaradi napredovanj plača poviša. Za višja pla-
čila zaposlenim namenjamo 2,5 milijona evrov na leto. 

Ob uvajanju novega, enostavnega, fleksibilnega in transpa-
rentnega plačnega sistema smo v sodelovanju z vodstvi 
družb in predstavniki reprezentativnih sindikatov poskrbeli 
tudi za ustrezne spremembe podjetniških kolektivnih po-
godb. S spremembami smo se odzvali tudi na spremembe 
Zakona o minimalni plači.

Naj sodelavci, jubilanti in inovatorji 

Zaposleni v Skupini SIJ so lahko za svoje delo in dosežke na-
grajeni tudi s posebnimi priznanji in nagradami za naj so-
delavce po izboru sodelavcev, kot jubilanti pa za dolgoletno 
zvestobo zaposlitvi v družbah Skupine SIJ. Posebne nagrade 
za predloge za izboljšanje procesov so dodatna spodbuda 
najboljšim inovatorjem za zavzeto iskanje inovativnih rešitev.
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na spol in druge okoliščine. Tudi zaradi upoštevanja in spo-
štovanja njihovega zasebnega in družinskega življenja ter 
skupnosti, v katerih živijo, gradimo partnerstva z lokalnim 
družbenim okoljem. Skrbno izbiramo nove sodelavce in 
spoštujemo zakonske predpise v vseh državah, v katerih po-
slujemo. Za delodajalski ugled skrbimo z raznoterimi doda-
tnimi ugodnostmi za zaposlene in njihove družinske člane.

Strokovno z ranljivimi skupinami 

Pomemben del ciljev trajnostnega razvoja in vrednot etič-
nega delovanja Skupine SIJ je ustvarjanje možnosti za inva-
lide in posameznike s posebnimi potrebami. Pri zmanjšani 
delovni zmožnosti za ustrezno prezaposlitev sodelavcev 
skrbimo v vseh družbah Skupine SIJ. 

Stabilno zaposlitev invalidom omogočamo v družbi SIJ ZIP 
Center, ki je v celoti integrirana v korporativno upravlja-
nje Skupine SIJ. V programih mizarstva, tiskarne in storitev 
ohranjamo in dodatno ustvarjamo delovna mesta za inva-
lide. V primeru zmanjšane delovne zmožnosti za ustrezno 
prezaposlitev sodelavcev skrbimo tudi v drugih družbah 
Skupine SIJ. 

Možnosti za koroške invalide 

SIJ ZIP Center kot koncesionar Ministrstva za delo, družine 
in socialne zadeve in enake možnosti izvaja zaposlitveno in 
poklicno rehabilitacijo ter program socialne vključenosti. 
Del podjetja je Center za rehabilitacijo invalidov Koroške. V 
njegove koncesijske programe je vključenih 51 oseb. 

Vključevanje mladih s posebnimi potrebami

V okviru nacionalnega projektnega partnerstva Prehod 
mladih s posebnimi potrebami na trg dela je v delo SIJ ZIP 
Centra vključenih 17 mladih s posebnimi potrebami. S pro-
jektom, katerega partner je tudi naše podjetje, rešujemo 
problematiko visoke nezaposljivosti te ranljive skupine.

ŽIVLJENJE V SKUPINI SIJ

Odpiramo vrata 

Zaposleni v Skupini SIJ krepimo vezi med seboj tako v de-
lovnem okolju kot pri prostočasnih dejavnostih. Svoje delo 
radi predstavljamo bližnjim in lokalnim skupnostim. V letu 
2019 smo spomladi odprli vrata jeseniške družbe SIJ Acroni, 
jeseni pa podjetja SIJ Ravne Systems. Družinam, sosedom in 
šolarjem smo pokazali svoje proizvodne obrate.

4 športne štipendije 
smo podelili otrokom zaposlenih v družbah Skupine SIJ v so-
delovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije.

Med seboj se spoštujemo in navdihujemo  

V Skupini SIJ med zaposlenimi prevladujejo moški. Ob 8. 
marcu, dnevu žena, smo kot navdih za razmišljanje o ena-
kopravnosti, ki jo sicer zagotavljamo na vseh ravneh našega 
delovanja, z majhno pozornostjo prijetno presenetili vse 
sodelavke.

K rasti in povezovanju se spodbujamo tudi s Knjižnim klu-
bom SIJ. V letu 2019 smo brali in debatirali o svetovnih po-
slovnih knjižnih uspešnicah, ki jih je Skupina SIJ pomagala 
izdati v slovenščini. 

Omogočamo športna doživetja in dosežke 

Ob sponzoriranju športa mislimo tudi na zaposlene. Omo-
gočamo jim brezplačne ali cenejše vstopnice za športne 
aktivnosti, tekme in dogodke. Z Olimpijskim komitejem Slo-
venije, s katerim že vrsto let sponzorsko sodelujemo, smo v 
letu 2019 podelili štipendije štirim nadarjenim športnikom 
– otrokom naših zaposlenih. Poleg štipendije smo jim omo-
gočili tudi mentorstvo olimpijke Petre Majdič, ambasadorke 
projekta Jeklena volja.

Na DNEVIH
ODPRTIH VRAT
jeklarstvo približujemo
mlajšim generacijam
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Premagujemo kilometre in korake

Kakovostno preživljanje prostega časa zaposlenih in njiho-
vih družinskih članov spodbujamo tudi v Športnem društvu 
SIJ, ki povezuje 250 članov. V letu 2019 so sodelovali na 
številnih kolesarskih in tekaških dogodkih. Ob Ljubljanskem 
maratonu so izvedli dobrodelno akcijo Delamo korake za 
male junake. Vsak njihov pretečeni kilometer smo prevre-
dnotili v evre, podvojeni znesek pa je Skupina SIJ kot do-
nacijo namenila vrtcem in šolam v lokalnih skupnostih na 
Jesenicah, Ravnah na Koroškem in v Ljubljani.

Praznujemo na Sijevem dnevu 

Junija se zaposleni z družinami družimo na tradicionalnem 
Sijevem dnevu. Na že šesti tovrstni prireditvi, ki je bila 16. 
junija 2019, je kar 4.500 udeležencev sodelovalo pri špor-
tnih in zabavnih doživetjih, praznovalo dosežke, čestitalo 
najboljšim sodelavcem, jubilantom in inovatorjem. 

Zaposleni smo radi prostovoljci
 
V povezavi s sponzorstvi in donatorstvi smo septembra 
pripravili 2. Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo. 147 so-
delavcev družb Skupine SIJ je v sodelovanju s športniki iz 
društev in klubov, ki jih sponzoriramo, opravilo več kot 300 
prostovoljskih delovnih ur v lokalnih skupnostih, v dveh le-
tih več kot 600 ur.

Razveseljujemo otroke in odrasle 

Ob koncu leta 2019 smo vse zaposlene obdarili s praktičnim 
darilom, več kot tisoč otrok zaposlenih pa je obiskal in ob-
daril Dedek Mraz.

Zaposleni se družimo
tudi v okviru

ŠPORTNEGA
DRUŠTVA
SIJ.

Lokalni skupnostim
vračamo tudi skozi

PROSTOVOLJSKO
DELO.
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Razumevanje jekla kot vsestranskega materiala
na vseh področjih človekovega delovanja 

Družbena
odgovornost

Krepitev korporativne
blagovne znamke SIJ 

Namen
sodelovanja

Sponzorstva in donacije upravljamo po enotnih smernicah, 
ki veljajo za Skupino SIJ in povezane družbe v njej. Družbe-
no pomembne projekte povezujemo z nazivom Jeklena vo-
lja. Ključna področja našega sodelovanja so šport, kultura, 
izobraževanje in humanitarni projekti. Glavnino aktivnosti 
usmerjamo v lokalne skupnosti, kjer delujemo.

Namen sodelovanja v družbeno pomembnih projektih

VSESTRANSKO POVEZANI S ŠPORTOM 

Na nacionalni ravni podpiramo vrhunske športne dosežke, 
na lokalni ravni pa omogočamo programe športa, v katere so 
lahko vključeni tudi zaposleni in njihovi družinski člani. Vzpo-
stavljamo tudi inovativno infrastrukturo za kakovostno preži-
vljanje prostega časa – jeklene poligone za vadbo na prostem. 

Olimpijsko izvirni 

Z Olimpijskim komitejem Slovenije smo sklenili sodelovanje 
za nov olimpijski cikel do leta 2022. V sodelovanju z Olim-
pijskim komitejem Slovenije postavljamo tudi jeklene poli-
gone za vadbo na prostem, ki so plod razvoja in izdelave 
Skupine SIJ. Do konca leta 2019 smo lokalnim skupnostim 
donirali že 11 poligonov, s čimer brezplačno vadbo na pro-
stem omogočamo še več kot 22 odstotkom prebivalcev Slo-
venije. Z našo novo zavezo, s komitejem sklenjeno do leta 
2022, pa jih bomo skupnostim podarili še devet. Od leta 
2020 bodo na njih lahko jekleno voljo preizkušali tudi v Pivki,
Slovenj Gradcu in Tržiču.  

V letu 2019 smo iz jekla izdelali slovensko olimpijsko baklo, 
ki bo vrednote jeklene volje ponesla po vsej Sloveniji in tudi 
na prestavljene olimpijske igre v Tokio leta 2021.  
 

DRUŽBENO POMEMBNO SODELOVANJE S SKUPNOSTMI 

prebivalcem Slovenije
jekleni poligoni za vadbo na
prostem omogočajo vadbo
za preizkušanje jeklene volje.
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Tesno s skupnostmi, od koder izvirajo naše korenine

Skupina SIJ je tesno povezana z lokalnimi skupnostmi na Je-
senicah in Ravnah na Koroškem, kjer deluje večina družb iz 
Skupine SIJ in kjer biva večina zaposlenih z družinami. Kot 
družbeno odgovorno podjetje podpiramo številne športne 
klube. Jeklarstvo je na Jesenicah že več kot 70 let poveza-
no s hokejskim klubom HDD SIJ Acroni Jesenice, podpiramo 
tudi lokalni nogometni klub. Na Koroškem pa smo partner 
odbojkarskega, nogometnega, plavalnega in smučarskega 
kluba Fužinar. 

Ambasadorsko s Petro Majdič 

Jekleno voljo in pozitivne izkušnje z znamko SIJ v lokalnih 
športnih klubih in med mladimi v skupnostih širimo z am-
basadorko, legendarno olimpijko Petro Majdič, nekdanjo 
smučarsko tekačico. V sodelovanju z njo smo v letu 2019 iz-
vedli vrsto aktivnosti za prebujanje jeklene volje pri mladih 
športnikih, motivacijske delavnice za srednješolce in aktiv-
nosti na Sijevem dnevu za zaposlene in njihove družine, kar 
nam omogoča neposredno in tesno sodelovanje z našimi 
ključnimi deležniki. 

Iz jekla so tudi priznanja za športnika leta, ki jih podeljuje 
Društvo športnih novinarjev Slovenije. Skulpture iz jekla so 
najboljši športniki v letu 2019 prejeli že četrtič.

S tovrstnimi aktivnostmi se Skupina SIJ pridružuje pobudi 
Svetovnega jeklarskega združenja pri promoviranju jekla kot 
vsesplošno uporabnega materiala, tudi v športu in športni 
infrastrukturi.

leta športniki leta v Sloveniji
prejemajo jeklene skulpture.

mladih iz lokalnih
skupnosti
je bilo vključenih
v delavnice
jeklene volje
z ambasadorko
Petro Majdič.
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OSREDOTOČENI NA IZOBRAŽEVANJE
 
S podpiranjem strokovnih konferenc, sponzorstvi in dona-
cijami izobraževalnim ustanovam za tehniške poklice ter z 
različnimi tekmovanji in natečaji za mlade opozarjamo na 
razvoj metalurgije in jeklarstva ter razvojne priložnosti širše 
jeklarske panoge. Z inovativnimi sodelovanji omogočamo 
tudi dostop do drugih, zlasti poslovnih znanj.

OHRANJAMO JEKLARSKO DEDIŠČINO
 
Na kulturnem področju posebno pozornost namenjamo 
partnerstvom za ohranjanje jeklarske kulturne in tehni-
ške dediščine. Na Jesenicah smo v letu 2019 z dogodkom 
Uglašena tradicija jekla zaznamovali 150 let jeklarstva in 
50. obletnico ustanovitve Slovenskih železarn, predhodnic 
današnje Skupine SIJ. Obiskovalci so lahko prisluhnili tudi 
Jeklenemu tolkalnemu orkestru, ki se je predstavil z edin-
stveno, še nikoli slišano uglasbitvijo jekel Skupine SIJ. Na Ko-
roškem bomo v letu 2020 zaznamovali 400 let železarstva v 
Mežiški dolini. 

100 let študija metalurgije v Sloveniji 

V letu 2019 smo podprli razstavo Ko zapoje kovina – tisoč-
letja metalurgije na Slovenskem in pri njej tudi aktivno so-
delovali. Razstava, ki opozarja tudi na stoletnici Univerze v 
Ljubljani in študija metalurgije v Sloveniji, je nastala v sode-
lovanju Univerze v Ljubljani, Naravoslovnotehniške fakulte-
te in Narodnega muzeja Slovenije. 
 
Svetovne uspešnice v slovenščini

Skupina SIJ v sodelovanju z založbo UMco že od leta 2015 
v inovativno naravnanem založniškem modelu omogoča iz-
daje svetovno priznanih knjig za poslovno in osebno rast. 
Založniško-knjižni projekt dopolnjuje delovanje Knjižnega 
kluba SIJ, namenjenega zaposlenim.

obletnica industrijske
proizvodnje jekla
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V SKUPINI SIJ UPRAVLJANJE
TVEGANJ RAZUMEMO KOT
UPRAVLJANJE PRILOŽNOSTI ZA
DOSEGANJE IN PRESEGANJE
ZASTAVLJENIH CILJEV.     

V izjemno hitro spreminjajočem se 
globalnem okolju in ob ohlajanju 
gospodarstva na posameznih trgih
nenehno iščemo priložnosti za nadaljnji 
razvoj in koristi Skupine SIJ, pri čemer 
upoštevamo omejitve posameznih 
geografskih območij in našega delovanja
na njih. Temu prilagajamo strateške
načrte in odločitve. 

»
SISTEM PRESOJE TVEGANJ IN
ZAZNAVE PRILOŽNOSTI

Tveganja, ki se pojavljajo v poslovanju, vplivajo na sposob-
nost izvajanja zastavljene strategije in trajnostnega razvoja 
vseh družb v Skupini SIJ. Izpostavljenost tveganjem zato re-
dno spremljamo v celotni skupini. Proces upravljanja tve-
ganj je vzpostavljen na vseh ravneh poslovnega vodenja in 
odločanja. 

Ukrepe za sistematično upravljanje priložnosti in tveganj 
na ravni Skupine SIJ načrtujemo, izvajamo in spremljamo 
dnevno, tedensko, mesečno in na ravni doseganja poslov-

nih rezultatov v poslovnem letu. Sistem temelji na zaokro-
ženem procesu načrtovanja, koordiniranja, spremljanja in 
poročanja. Vključuje določanje in izvedbo ukrepov za ubla-
žitev vplivov ter spremljanje uspešnosti upravljanja tveganj. 
Družbe posameznih poslovnih področij izkazane priložnosti 
in ukrepe za zmanjšanje ugotovljenih tveganj vgrajujejo v 
mesečne načrte in analize odmikov, kar prispeva k lažjemu 
presojanju njihovih poslovnih rezultatov in finančnega po-
ložaja.

Mesečno
Potrebne ukrepe načrtujemo glede na dosežene
mesečne poslovne rezultate; uspešnost izvedenih
ukrepov ocenjujemo mesečno.

Tedensko
Tedensko obravnavamo operativno poslovanje,
identificiramo operativne težave in spremljamo
izvedbo ukrepov.

Dnevno
Spremljamo rabo energije, proizvodnjo
po agregatih, prodajo in denarni tok,
za hitro reagiranje ter za tekoči nadzor
nad procesi.

Letno
Letni načrti so podlaga za uvedbo ukrepov

in za ublažitev vplivov ter spremljanje
uspešnosti upravljanja tveganj.

Dolgoročno
Strategija je podlaga za letna planiranja,

identifikacijo tveganj, sledenje viziji
in zastavljenim vrednotam.

 

upravljanje
priložnosti
in tveganj



76

letno poročilo
2019

OCENE PRILOŽNOSTI PO PROIZVODIH IN TRGIH 

Presojo tveganj povezujemo s prepoznavanjem in ocenje-
vanjem priložnosti – dogodkov in dogajanj, ki krepijo naše 
sposobnosti za doseganje in preseganje zastavljenih ciljev. 
Tveganja in priložnosti presojamo z vidika širokega portfelja 
proizvodov za različne trge, raznovrstnosti poslovnih podro-
čij in njihove vertikalne povezanosti. V spreminjajočem se 
globalnem okolju nenehno iščemo priložnosti za nadaljnji 
razvoj in koristi Skupine SIJ, pri čemer upoštevamo omeji-
tve posameznih geografskih območij in našega delovanja 
na njih. Temu prilagajamo strateške načrte in odločitve. 
Prioritete pri upravljanju tveganj določamo glede na ocene 
verjetnosti za udejanjanje določenega tveganja in glede na 
vplive tveganja na ocenjevani proces.

PRIORITETA: FINANČNA IN KOMERCIALNA 
TVEGANJA

Prioritete na področju upravljanja tveganj določamo glede 
na ocene verjetnosti za udejanjanje določenega tveganja 
in glede na vplive tveganja na ocenjevani proces. Zaradi  
pomembnosti in verjetnosti hitrih sprememb v metalurški 
dejavnosti posebno pozornost posvečamo finančnim in ko-
mercialnim tveganjem.

Področje tveganja Opis tveganja Način obvladovanja Izpostavljenost 2019

Tečajno tveganje Tveganje v okviru poslovanja s tujimi 
plačilnimi sredstvi, vezano na spremembe 
gibanja deviznih tečajev

Metoda politike cen preko integriranja tečaja v 
razliko v ceni, ujemanja (»matching«) oziroma 
uravnavanja prodaje in nabave ter z uravnavanjem 
ravnotežja med prilivi in odlivi po valutah

Kreditno tveganje Tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne 
pogodbene stranke – tveganje neplačila

Aktivna in sistematična spremljava terjatev glede 
na bonitetno oceno kupcev, dnevno preverjanje 
zapadlih terjatev ter visok delež prvovrstno zavaro-
vanih terjatev

Likvidnostno tveganje Tveganje plačilne nesposobnosti zaradi
primanjkljaja razpoložljivih finančnih virov

Dnevno spremljanje denarnih tokov, dolgoročno 
likvidnostno planiranje, ustrezna likvidnostna
rezerva in spremljava likvidnosti na ravni skupine

Obrestno tveganje Tveganje potencialne spremembe denarnih 
tokov zaradi spremembe obrestnih mer

Spremljanje finančnih trgov in gibanja obrestnih 
mer, ohranjanje ustreznega deleža posojil s fiksno 
obrestno mero in aktivno spremljanje trga

Finančna tveganja

Nizka izpostavljenost

Zmerna izpostavljenost

Visoka izpostavljenost

Področje tveganja Opis tveganja Način obvladovanja Izpostavljenost 2019

Kadrovsko tveganje Tveganje, povezano z zagotavljanjem
strokovno usposobljenega kadra,
razpoložljivostjo kadra in ohranjanjem
socialnega dialoga zaradi pozitivne
gospodarske klime 

Sistematično delo s ključnimi kadri, sistem
nagrajevanja, mentorski program, stalno
izobraževanje, promocija tehniških poklicev
s tesnim sodelovanjem z izobraževalnimi
institucijami

Kadrovska tveganja

PREGLED ZNAČILNIH TVEGANJ IN
NAČINI OBVLADOVANJA
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Področje tveganja Opis tveganja Način obvladovanja Izpostavljenost 2019

Nabavna tveganja Nabava kakovostnih in cenovno ustreznih 
surovin, tveganje nepravočasne oskrbe,
spremembe nabavnih cen

Skrbno načrtovanje oskrbovalne verige, pogajanja 
in iskanje ustreznih dobaviteljev, dolgoročne
okvirne pogodbe z dobavitelji

Prodajna tveganja Padec obsega naročil in izguba kupcev
zaradi slabega gospodarskega stanja in
slabše kupne moči gospodarskih subjektov
ter uvedba uvoznih restrikcij posameznih 
držav

Uskladitev nabavnih pogojev s prodajnimi pogoji 
do kupcev, prilagajanje prodajnih aktivnosti po 
meri končnih uporabnikov v različnih industrijah, 
skrb za kakovostni portfelj kupcev, prilaganje 
modelov trženja različnim porabniškim industrijam 
in z nadaljnjim prestrukturiranjem proizvodnega 
programa v smeri povečevanja deleža zahtevnejših 
– nišnih izdelkov

Naložbena tveganja Tveganje napačnih odločitev o naložbah v 
proizvodne in druge zmogljivosti, tveganje 
postopka izvedbe naložbe

Sistematično načrtovanje izvedbe naložbe, analiza 
trga za izračun ekonomike projekta, skrbna selek-
cija potencialnih izvajalcev in izbira; stalen nadzor 
nad strokovnostjo, izvedbo, kakovostjo, stroški in 
dogovorjenim terminskim načrtom znotraj eno-
tnega informacijskega sistema vodenja projektov; 
obravnava predlogov naložb na multidisciplinarnih 
investicijskih komisijah; vzpostavljen sistem meseč-
nega nadzora nad potekom in doseganji načrtova-
nih učinkov naložb

Tveganja, povezana s 
kakovostjo

Neustrezna kakovost vhodnih materialov
za proizvodni proces, neustrezno izvajanje 
razvojnega in proizvodnega procesa,
neustrezna kakovost končnih proizvodov

Nadgradnja certificiranih sistemov vodenja in sle-
denje spremembam na področju sistema kakovosti, 
skrbno izvajanje kontrole kakovosti v vseh razvojnih 
in proizvodnih procesih, dodatno varovanje ustrezne 
kakovosti proizvodov z zavarovanjem produktne 
odgovornosti; vzpostavljen sistem dnevnega spre-
mljanja količine neskladnih izdelkov ter dnevno ana-
liziranje in priprava ukrepov; kakovost eden izmed 
kriterijev za izračun mesečne variabilne nagrade

Komercialna tveganja

Nizka izpostavljenost

Zmerna izpostavljenost

Visoka izpostavljenost
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tabela se nadaljuje →

Področje tveganja Opis tveganja Način obvladovanja Izpostavljenost 2019

Emisije v zrak Zmanjševanje izpustov CO2, dopustni
izpusti prahu, emisije v zrak skladne
z zakonodajo

Izvajanje monitoringa, skrbno načrtovanje 
naložbenih projektov, usmerjenih v tehnologije,
s katerimi se znižujejo porabe energije in 
posledično emisije CO2, kakovostno sprotno 
poročanje, spremljanje trga kuponov CO2

Emisije v vodo Zagotavljanje skladnosti z zakonodajo Izvajanje monitoringa z lastnim laboratorijem
z akreditiranimi metodami, skrbno načrtovanje 
naložbenih projektov, ozaveščanje zaposlenih, 
nadzor nad izvajanjem tehnoloških procesov,
kakovostno poročanje

Emisije hrupa Zagotavljanje skladnosti z zakonodajo
o hrupu na delovnem mestu in o emisiji
hrupa v okolico industrijskih objektov

Skrbno načrtovanje naložbenih projektov,
nadzor nad izvajanjem tehnoloških procesov,
kakovostno poročanje

Emisija v tla Količina odloženih odpadkov,
količina deponiranih komunalnih
odpadkov

Skrbno načrtovanje naložbenih projektov, 
ozaveščanje zaposlenih, nadzor nad izvajanjem 
tehnoloških procesov, inovacije v tehnoloških 
postopkih, kakovostno poročanje

Poraba vhodnih
materialov

Zagotavljanje visokih izplenov končnih izdel-
kov v primerjavi z vhodnim materialom,
zagotavljanje nizke specifične porabe pomo-
žnih materialov, zmanjševanje porabe vode
in pitne vode

Skrbno načrtovanje naložbenih projektov, 
ozaveščanje zaposlenih, nadzor nad izvajanjem 
tehnoloških procesov, inovacije v tehnoloških 
postopkih, spremljanje deleža porabe sekundarnih 
surovin, kakovostno poročanje

Okoljska tveganja

Področje tveganja Opis tveganja Način obvladovanja Izpostavljenost 2019

Raziskave in razvoj Tveganja, povezana z doseganjem in
zagotavljanjem varnostnih in tehničnih
standardov, ter tveganja, povezana s
procesom razvoja novih izdelkov 

Neprestano vlaganje v nove tehnološke, program-
ske in tržne posodobitve. Skrbno načrtovanje
razvojnih projektov, kakovostno poročanje,
ustrezen nadzor

Razvojno-raziskovalna tveganja

Nizka izpostavljenost

Zmerna izpostavljenost

Visoka izpostavljenost
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Področje tveganja Opis tveganja Način obvladovanja Izpostavljenost 2019

Poraba energentov Tveganja, povezana s povečanjem
specifičnih porab električne energije
in tehničnih plinov

Skrbno načrtovanje naložbenih projektov, 
ozaveščanje zaposlenih, nadzor nad izvajanjem 
tehnoloških procesov, inovacije v tehnoloških 
postopkih, kakovostno poročanje

Operativna tveganja
s potencialnim
negativnim vplivom
na okolje

Tveganja strojelomov, tehnoloških
motenj, onesnaženj, požarov,
radioaktivnosti in drugih nevarnih pojavov

Preventivne vaje in notranji postopki za primere 
izrednih dogodkov, sodelovanje z zunanjimi usta-
novami za varstvo okolja, ozaveščanje zaposlenih
za prijavljanje izrednih dogodkov, nadzor nad iz-
vajanjem tehnoloških procesov, spremljanje
kazalnikov (število izrednih dogodkov/milijon
opravljenih ur), kakovostno poročanje

Tveganja,
povezana s krožnim 
gospodarstvom

Tveganja uporabe nevarnih snovi in 
izkoriščanja ponovne uporabe odpadnih 
surovin in toplote, tveganja, povezana z 
uresničevanjem strategije trajnostnega 
razvoja

Zmanjševanje uporabe nevarnih snovi,
100-odstotno izvajanje radioaktivne kontrole,
skrbno načrtovanje naložbenih projektov, 
ozaveščanje zaposlenih, inovacije v tehnoloških 
postopkih, kakovostno poročanje

nadaljevanje tabele

Druga tveganja

Področje tveganja Opis tveganja Način obvladovanja Izpostavljenost 2019

Pravna tveganja Tveganje, povezano s spremembo
zakonodaje ali razlaganjem zakonodaje

Spremljanje zakonodaje ter sodne prakse in
priprava ukrepov

Tveganje, povezano s sklepanjem
komercialnih pogodb

Pregledovanje vseh pogodb, ki se sklepajo
z dobavitelji in kupci s preliminarnim
preverjanjem bonitet

Tveganje, povezano s prevzemi družb in 
prestrukturiranjem poslovanja

Aktivno upravljanje portfelja naložb 

Sodelovanje v vseh fazah projektov in procesov

Tveganje ugleda in 
dobrega imena

Tveganje, povezano s kakovostjo storitev in 
proizvodov, neetične poslovne prakse itd.

Aktivno izvajanje korporativnega upravljanja,
analiziranje odzivov trga in spremljanje
upravljanja naših blagovnih znamk

tabela se nadaljuje →

Nizka izpostavljenost

Zmerna izpostavljenost

Visoka izpostavljenost
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Področje tveganja Opis tveganja Način obvladovanja Izpostavljenost 2019

Informacijska
tveganja

Tveganje nedoseganja načrtovanih
koristi projektne implementacije

Implementacija in stalne izboljšave standardiziranih 
pristopov in procesov pri planiranju obsega in 
proračuna projekta v povezavi z jasno definiranimi 
cilji, implementacijo meril za merjenje uspešnosti 
projektov ter osredotočenostjo projektnega 
menedžmenta na širši vpliv projekta na poslovanje 
in upravljanje s tveganji

Tveganje sprejemanja kompetentnih
odločitev zaradi pomanjkanja
usposobljenega kadra

Aktivnosti, povezane z višanjem kulture in zrelosti 
projektnega menedžmenta. Sodelovanje z drugimi 
družbami pri rekrutiranju internih posameznikov
za vodenje projektov, iskanje znanja zunaj podjetja, 
organizacija šolanj za obstoječe zaposlene, nada-
ljevanje razvoja mentorskega programa za vodje 
projektov

Tveganje nevarnosti vdora v informacijski 
sistem predvsem z dostopom do informacij, 
občutljivih za skupino, in do osebnih
podatkov zaposlenih

Uporaba kompleksnih programov varovanja
informacij, ki vključuje tudi nadgradnjo strojno 
opreme in podatkovnih centrov, metode in orodja 
za zaščito programske opreme in uvajanje novih 
postopkov in novih politik varstva podatkov

nadaljevanje tabele

Nizka izpostavljenost

Zmerna izpostavljenost

Visoka izpostavljenost
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NABAVNA TVEGANJA

Nabavna tveganja so v metalurški dejavnosti povezana pred-
vsem z zagotavljanjem kakovostnih surovin za izdelavo jekel 
ter s cenovnimi tveganji zaradi časovnega zamika med naba-
vo surovin in prodajo proizvodov. Za vsako surovino je izdelan 
postopek odobravanja in uvajanja dobaviteljev in surovin, za 
redne dobave velja postopek spremljanja kakovosti z določe-
no periodiko vzorčenja in ocenjevanja dobaviteljev. V ta pro-
ces so vključeni oddelki razvoja in vhodne kontrole, tehnolo-
gija in nabava. 

Ukrepi: doplačila za legure in pravočasni zakupi

Vir cenovnih tveganj v nabavi je časovni zamik med nabavo 
surovine in prodajo proizvoda, saj višje oziroma nižje cene 
surovin prenašamo na prodane cene proizvodov. Ta tveganja 
zmanjšujemo z usklajevanjem nabave in prodaje ter s teden-
skim usklajevanjem načrtov proizvodnje in nabave. 

Cene glavnih surovin v letu 2019 so imele v glavnem negati-
ven trend, a so se v nestabilnem makroekonomskem razvoju 
kratkoročno odzivale tako na pozitivne kot negativne novice. 
Prenos v prodajne cene smo obvladovali s poslovnim mode-
lom doplačil za legure, za prodajne posle z vnaprej določeno 
ceno pa z določanjem ustreznih cen surovin. Ključna aktivnost 
je naravnana na pravočasne zakupe in pravilne nakupne mo-
dele na podlagi usklajenih načrtov prodaje. Čeprav tveganje 
ocenjujemo kot visoko, ga z upravljanjem obvladujemo.

PRODAJNA TVEGANJA

Zaradi poslovanja v različnih geopolitičnih in makroeko-
nomskih razmerah ter pravnih in konkurenčnih okoljih smo 
izpostavljeni različnim in različno intenzivnim prodajnim 
tveganjem. 

V Skupini SIJ redno spremljamo izpostavljenost različnim 
vrstam komercialnih tveganj in temu primerno sprejema-
mo ukrepe za njihovo obvladovanje. Pri prodaji nenehno 
nadgrajujemo in fleksibilno prilagajamo sistem upravljanja 
s prodajnimi riziki. Količinsko in cenovno tveganje v največji 
možni meri obvladujemo z uskladitvijo nabavnih pogojev s 
prodajnimi pogoji do kupcev.

Ukrep: skrbni pregled strank 

V letu 2019 smo uvedli Splošna pravila skrbnega pregleda 
strank Skupine SIJ zaradi preveritve omejevalnih ukrepov, ki 
zaposlenim v Skupini SIJ dajejo ustrezne usmeritve in pripo-
ročila za preverjanje statusa poslovnih partnerjev, preden 
z njimi sklenemo poslovno razmerje. S predhodnim pre-
verjanjem statusa poslovnih partnerjev povečujemo tudi 
skrbnost pri zagotavljanju skladnosti poslovanja Skupine SIJ 
v skladu z zakonodajo, drugimi pravili, veljavnimi priporočili 
in internimi predpisi družb ter tudi mednarodnimi pravili. 
Urejenost in transparentnost poslovanja Skupine SIJ, ki je 
aktivna na mednarodnem trgu, je pomemben element za-
gotavljanja celovite korporativne integritete. 

Izziv: prilagajanje modelov trženja

Prodajna tveganja zmanjšujemo tako, da zmanjšujemo kon-
centracijo prodaje velikim odjemalcem in povečujemo de-
lež prodaje manjšim končnim porabnikom, s stalno lokalno 
prisotnostjo na posameznih ključnih trgih, širjenjem lastne 
prodajne mreže, novimi agenti na perspektivnih tržnih se-
gmentih, marketinškimi aktivnostmi za iskanje in pridobiva-
nje novih kupcev ter s sistematičnim spremljanjem tržnih 
gibanj in aktivnosti konkurentov. 

Sistematično spremljamo spremembe v porabniški industri-
ji in na trgu ter proaktivno prilagajamo modele trženja tako, 
da lahko na prepoznanih ključnih tržnih segmentih dosega-
mo stabilnejšo rast prodaje v daljšem časovnem obdobju. 

Tveganje zamud dobav ključnim kupcem zaradi proizvodnih 
zastojev zmanjšujemo z varnostnimi zalogami končnih iz-
delkov. 

Specifično: povezave z zaščitnimi ukrepi EU 

Tesno sodelujemo z evropsko jeklarsko organizacijo Eurofer, 
vlado Republike Slovenije in Evropsko komisijo za uvedbo 
zaščitnih ukrepov trga Evropske unije pred povečanjem 
uvoza iz tretjih držav. 

Tveganje zmanjšanja količinske prodaje, povezano s 25-od-
stotno uvozno carino na jeklo, ki so jo ZDA sprejele leta 
2018, smo obvladovali z nadaljnjim vlaganjem zahtevkov na 
ameriško trgovinsko ministrstvo za izvzetje naših proizvo-
dov iz zaščitnih ukrepov in z uspešnim prenašanjem povi-
šanja cen na kupce. 

KLJUČNA TVEGANJA LETA 2019
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KADROVSKA TVEGANJA

Tveganje nižje produktivnosti

Metalurške in livarske dejavnosti se v Sloveniji soočamo s 
pomanjkanjem tehnično usposobljenega in izobraženega 
kadra. Vpis na izobraževalne programe za tehniške pokli-
ce metalurškega tehnika, inženirja metalurgije in inženirja 
strojništva se iz leta v leto zmanjšuje. Izobraževalni pro-
grami, primerni za pripravo strokovnjakov za proizvodne 
programe taljenja jekla, valjanja, kovanja in predelave ko-
vinskih materialov, se v zadnjih dvajsetih letih niso razvijali, 
mnogi so bili ukinjeni. Zato smo odvisni od prenosa znanj s 
starejših generacij metalurgov na mlade prek izobraževanja 
na delu – s programi mentorstva. Daljše obdobje uvajanja in 
zahtevnejša usposabljanja so vir tveganja za nižjo produk-
tivnost pri istem številu zaposlenih.

Tveganja se povečujejo tudi s staranjem delovne sile. V Sku-
pini SIJ je več kot 30 odstotkov zaposlenih starejših od 50 
let, zato se pojavljajo tveganja dolgotrajne in kratkotrajne 
odsotnosti, izgube ključnih znanj in kompetenc pri odhodu 
zaposlenih v pokoj ali na dolgotrajno bolniško ter zmanjša-
nja produktivnosti zaradi odklonitve nočnega dela in na-
sploh dela v štirih izmenah.

Ukrep: preoblikovanje delovnega okolja

Mladi se vse bolj usmerjajo v poklice, ki jim omogoča-
jo fizično manj zahtevno delo v vse bolj avtomatiziranem 
delovnem okolju. Za družbe v Skupini SIJ je to nov izziv in 
hkrati tveganje, saj se povečujejo potrebe po vlaganju v av-
tomatizacijo in robotizacijo delovnega okolja ter potrebe po 

hitrejšem izvajanju naložb v avtomatizacijo in preoblikova-
nje delovnega okolja na raven, primerljivo z drugimi viso-
kotehnološkimi proizvodnimi podjetji v Sloveniji. Skladno s 
strategijo do leta 2025 bomo številne naložbe namenili za 
avtomatizacijo proizvodnje.

Ukrep: novi plačni sistem 

Tako zaradi razmer v panogi kot zaradi spremembe Zakona 
o minimalni plači12 smo že v letu 2019 ocenili ekonomska 
in socialna tveganja, ki za družbe v Skupini SIJ nastanejo s
1. januarjem 2020. Pripravili in uvedli smo novi plačni sis-
tem, ki omogoča enakomeren dvig plač za vsa delovna me-
sta glede na trg dela in rast minimalne plače v Republiki Slo-
veniji, hkrati pa ohranja razmerje med plačami na manj in 
bolj zahtevnih delovnih mestih. Tveganje smo obvladovali 
tudi s prizadevnim in proaktivnim upravljanjem socialnega 
dialoga – s pogajanji s sindikati in sklenitvijo novih podjetni-
ških kolektivnih pogodbah, ki podpirajo novi plačni sistem.

UPRAVLJANJE DRUGIH TVEGANJ

Tako načrtno in sistematično kot spremljamo v letu 2019 
ključna finančna, komercialna (nabavna in prodajna) ter ka-
drovska tveganja, tako letno, mesečno, tedensko in dnev-
no spremljamo in upravljamo tudi razvojno-raziskovalna 
tveganja, ki so ključna za strateško izpolnjevanje potreb in 
zahtev kupcev, okoljska tveganja, ki so neločljivo povezana 
z družbeno odgovornim delovanjem družbe in z zagotavlja-
njem varnosti in zdravja pri delu, ter druga tveganja, kot so 
informacijska in pravna tveganja ter tveganja, povezana z 
ohranjanjem ugleda in dobrega imena.

12 Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) določa pravico 
do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in 
objave. Minimalna plača se od 1. januarja 2020 dvigne na 940,58 evra bruto.
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Vse ravni  STABILNOSTI  
temeljijo na finančni  PREGLEDNOSTI 

RAČUNOVODSKO POROČILO letno poročilo
2019
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BILANCE, IZKAZI IN DODATNA
RAZKRITJA SO TEMELJ ZAUPANJA 
ZA VSE DELEŽNIKE.     

Tako kot z jeklom soustvarjamo stabilnost 
mnogih življenjskih in gospodarskih področij, 
tako z ustreznim upravljanjem finančnih 
in vseh drugih virov in sredstev skrbimo 
za stabilno poslovanje celotne Skupine 
SIJ. Dosežke dokazujemo s številkami. 
Prihodnost načrtujemo na rezultatih 
poslovanja. 

» RAČUNOVODSKO
POROČILO SKUPINE SIJ
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IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE 

Uprava je odgovorna za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2019 s pripa-
dajočimi usmeritvami in pojasnili, ki po njenem najboljšem vedenju vključujejo pošten prikaz 
razvoja in izidov poslovanja skupine ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bi-
stvenih tveganj, ki jim je skupina izpostavljena.

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov dosledno upora-
bljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu 
poštene vrednosti, previdnosti in dobrega gospodarjenja ter da konsolidirani računovodski 
izkazi predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja skupine in izidov njenega 
poslovanja za leto 2019.

Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov 
za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so konsolidirani računovodski 
izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju skupine 
ter skladni z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, 
sprejetimi v Evropski uniji. 

Davčne oblasti lahko kadar koli v roku petih let po poteku leta, v katerem je bilo treba da-
vek odmeriti, preverijo poslovanje skupine, kar lahko povzroči nastanek dodatne obveznosti 
plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova davka od dohodka pravnih oseb ali drugih 
davkov in dajatev. Uprava ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno po-
membno obveznost iz tega naslova.

Ljubljana, 20. april 2020

Andrey Zubitskiy
Predsednik uprave

Tibor Šimonka
Član uprave

Igor Malevanov
Član uprave

Viacheslav Korchagin
Član uprave
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000 EUR Razkritje 2019
2018

Popravljeno

Čisti prihodki od prodaje 1 767.351 793.277

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 2 (640.119) (643.697)

Kosmati poslovni izid 127.232 149.580

Stroški prodajanja 2 (35.003) (44.519)

Stroški splošnih dejavnosti 2 (87.253) (92.513)

Drugi poslovni prihodki 3 7.336 6.347

Drugi poslovni odhodki 4 (17.678) (23.242)

Oslabitve (dobički/izgube) poslovnih terjatev 18 212 456

Poslovni izid iz poslovanja (5.154) (3.891)

Finančni prihodki 5 3.095 1.861

Finančni odhodki 6 (14.976) (17.641)

Finančni izid (11.881) (15.780)

Delež dobička v pridruženih družbah 10 31 99

Poslovni izid pred davki (17.004) (19.572)

Davki 7 (6.984) 5.942

Čisti poslovni izid poslovnega leta iz delujočega poslovanja (23.988) (13.630)

Dobiček iz ustavljenega poslovanja 15 68.896 20.131

Čisti poslovni izid poslovnega leta 44.908 6.501

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
Popravek napak je podrobneje predstavljen v razkritju 31. 

000 EUR Razkritje 2019
2018

Popravljeno

Spremembe, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

Davek iz dobička, povezan s sestavinami vseobsegajočega 
donosa (15) (9)

Aktuarski čisti dobički (izgube) za pokojninske programe (872) 39

Spremembe, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid

Sprememba drugih rezerv iz naslova sprememb finančnih 
sredstev po pošteni vrednosti 11 78 48

Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorb računovodskih izkazov 
poslovanja v tujini (20) 147

Drugi vseobsegajoči donos iz ustavljenega poslovanja 15 19 264

Skupaj drugi vseobsegajoči donos (810) 489

Vseobsegajoči donos 44.098 6.990

Čisti poslovni izid, ki pripada: 44.908 6.501

Lastnikom obvladujoče družbe 44.218 3.693

Neobvladujočemu deležu 690 2.808

Vseobsegajoči donos, ki pripada: 44.098 6.990

Lastnikom obvladujoče družbe 43.414 4.038

Neobvladujočemu deležu 684 2.952

Vseobsegajoči donos, ki pripada
lastnikom obvladujoče družbe: 43.414 4.038

Delujoče poslovanje (25.482) (14.531)

Ustavljeno poslovanje 68.896 18.569

KONSOLIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

tabela se nadaljuje →

nadaljevanje tabele

KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI
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000 EUR Razkritje 31. 12. 2019
31. 12. 2018
Popravljeno 1. 1. 2018

SREDSTVA

Dolgoročna sredstva 512.715 504.390 521.086

Neopredmetena sredstva 8 21.947 24.491 35.069

Opredmetena osnovna sredstva 9 407.194 439.045 452.508

Naložbene nepremičnine 63 65 166

Naložbe v pridružene družbe 10 1.846 1.815 1.716

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko 
drugega vseobsegajočega donosa 11 1.351 1.273 1.215

Finančne terjatve 12 54.067 30 30

Poslovne terjatve 141 75 198

Druga sredstva 13 1.005 330 503

Odložene terjatve za davek 14 25.101 37.266 29.681

Kratkoročna sredstva 437.490 639.441 614.783

Sredstva (skupine) za odtujitev 15 4.993 259.972 267.392

Zaloge 16 212.397 207.135 194.720

Finančne terjatve 17 18.942 24.767 25.848

Poslovne terjatve 18 75.479 79.877 88.899

Terjatve za davek iz dobička 659 976 1.023

Denar in denarni ustrezniki 19 120.250 64.080 34.909

Sredstva iz pogodb s kupci 337 0 0

Druga sredstva 20 4.433 2.634 1.992

Skupaj sredstva 950.205 1.143.831 1.135.869

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kapital 21 418.928 399.256 399.070

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 412.817 379.280 381.017

Vpoklicani kapital 145.266 145.266 145.266

Kapitalske rezerve 11.461 11.461 11.461

Rezerve iz dobička 5.940 1.696 1.696

Rezerva za pošteno vrednost (2.310) (2.285) (2.366)

Prevedbene razlike 205 857 593

Zadržani dobički 252.255 222.285 224.367

000 EUR Razkritje 31. 12. 2019
31. 12. 2018
Popravljeno 1. 1. 2018

Neobvladujoči delež 6.111 19.976 18.053

Dolgoročne obveznosti 182.668 252.013 285.766

Rezervacije za zaslužke zaposlencev 22 15.552 14.120 14.160

Druge rezervacije 23 770 3.824 1.148

Razmejeni prihodki 24 1.732 1.838 1.925

Finančne obveznosti 25 162.840 231.095 268.115

Poslovne obveznosti 937 633 403

Obveznosti iz pogodb s kupci 837 486 0

Odložene obveznosti za davek 14 0 17 15

Kratkoročne obveznosti 348.609 492.562 451.033

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 15 889 113.582 133.145

Finančne obveznosti 26 137.954 150.303 97.330

Poslovne obveznosti 27 198.891 222.656 217.985

Obveznosti za davek iz dobička 6.369 273 393

Obveznosti iz pogodb s kupci 200 342 0

Druge obveznosti 28 4.306 5.406 2.180

Skupaj obveznosti do virov sredstev 950.205 1.143.831 1.135.869

KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
nadaljevanje tabele

tabela se nadaljuje →

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
Popravek napak je podrobneje predstavljen v razkritju 31.
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KONSOLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA

Konsolidirani izkaz gibanja kapitala za leto 2019

000 EUR

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

Neobvla-
dujoči
delež Skupaj

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobička

Rezerva za 
pošteno

vrednost

Aktuarski 
dobički

(izgube)
Prevedbene 

razlike
Zadržani

dobički Skupaj

Stanje na dan 31. 12. 2018 145.266 11.461 1.696 317 (2.602) 857 222.285 379.280 19.976 399.256

Izplačane dividende 0 0 0 0 0 0 (10.000) (10.000) 0 (10.000)

Prodaja neobvladujočega deleža 0 0 0 0 769 (642) 0 127 (14.549) (14.422)

Skupaj transakcije z lastniki 0 0 0 0 769 (642) (10.000) (9.877) (14.549) (24.426)

Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 44.218 44.218 690 44.908

Druge spremembe v vseobsegajočem donosu 0 0 0 64 (858) (10) 0 (804) (6) (810)

Skupaj spremembe v vseobsegajočem donosu 0 0 0 64 (858) (10) 44.218 43.414 684 44.098

Oblikovanje zakonskih rezerv 0 0 4.244 0 0 0 (4.244) 0 0 0

Skupaj spremembe v kapitalu 0 0 4.244 0 0 0 (4.244) 0 0 0

Stanje na dan 31. 12. 2019 145.266 11.461 5.940 381 (2.691) 205 252.255 412.817 6.111 418.928

000 EUR

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

Neobvla-
dujoči
delež Skupaj

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobička

Rezerva za 
pošteno

vrednost

Aktuarski 
dobički

(izgube)
Prevedbene 

razlike
Zadržani

dobički Skupaj

Stanje na dan 31. 12. 2017 145.266 11.461 1.696 278 (2.644) 593 227.911 384.561 18.376 402.937

Sprememba zaradi uvedbe MSRP 9 0 0 0 0 0 0 (3.544) (3.544) (323) (3.867)

Stanje na dan 1. 1. 2018 145.266 11.461 1.696 278 (2.644) 593 224.367 381.017 18.053 399.070

Izplačane dividende 0 0 0 0 0 0 (5.696) (5.696) (1.061) (6.757)

Odkup neobvladujočega deleža 0 0 0 0 0 0 (78) (78) 30 (48)

Skupaj transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 (5.774) (5.774) (1.031) (6.805)

Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 3.693 3.693 2.808 6.501

Druge spremembe v vseobsegajočem donosu 0 0 0 39 42 264 0 345 144 489

Skupaj spremembe v vseobsegajočem donosu 0 0 0 39 42 264 3.693 4.038 2.952 6.990

Stanje na dan 31. 12. 2018 145.266 11.461 1.696 317 (2.602) 857 222.285 379.280 19.976 399.256

Konsolidirani izkaz gibanja kapitala za leto 2018 – popravljeno

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. Popravek napak je podrobneje predstavljen v razkritju 31.
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000 EUR 2019
2018

Prilagojeno

Denarni tok pri poslovanju

Poslovni izid pred davki 64.821 4.225

Prilagojen za:

Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 49.896 48.465

Delež dobička v pridruženih družbah (31) (99)

Prihodke od obresti (2.954) (1.680)

Odhodke od obresti 12.614 17.142

Dobiček pri prodaji finančnih sredstev (84.461) 0

Oslabitev sredstev 15.740 19.255

(Odprava) oblikovanje popravkov vrednosti in rezervacij (1.816) 5.181

Neto ostali (prihodki) odhodki (2.189) 297

Denarni tok pri poslovanju, pred obratnim kapitalom 51.620 92.786

Spremembe v obratnem kapitalu

Sprememba poslovnih terjatev 130 (3.433)

Sprememba zalog (9.351) (19.364)

Sprememba poslovnih obveznosti (22.207) 9.361

Sprememba davkov, razen davka iz dobička (1.448) (226)

Spremembe v obratnem kapitalu (32.876) (13.662)

Izdatki pri rezervacijah (2.821) (50)

Prejemki pri subvencijah 500 4.219

Izdatki za odpravnine in jubilejne nagrade (1.261) (1.511)

Izdatki za davek iz dobička (1.140) (2.558)

Neto denarni tok pri poslovanju 14.022 79.224

Denarni tok pri naložbenju

Izdatki pri naložbah v odvisne družbe (699) (48)

Prejemki pri naložbah v odvisne družbe 202.617 0

Izdatki pri opredmetenih osnovnih sredstvih (26.209) (40.535)

Prejemki pri opredmetenih osnovnih sredstvih 2.503 1.196

Izdatki pri neopredmetenih sredstvih (1.562) (1.716)

000 EUR 2019
2018

Prilagojeno

Izdatki pri danih posojilih (47.056) (15.268)

Prejemki pri danih posojilih 158 18.211

Prejete obresti 1.990 88

Prejete dividende 96 103

Prejemki (izdatki) pri ostalih sredstvih 53 (26)

Neto denarni tok pri naložbenju 131.891 (37.995)

Denarni tok pri financiranju

Prejemki pri prejetih posojilih 364.234 677.144

Izdatki pri prejetih posojilih (449.308) (679.679)

Izdatki pri najemih (3.037) (2.392)

Izdatki za obresti (11.375) (15.247)

Izplačane dividende (10.000) (6.757)

Neto denarni tok pri financiranju (109.486) (26.931)

Denar in denarni ustrezniki na dan 1. 1. 83.828 69.534

Prevedbene razlike 34 (4)

Neto sprememba denarja in denarnih ustreznikov 36.427 14.298

Denar in denarni ustrezniki na dan 31. 12. 120.289 83.828

KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNEGA TOKA*

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
Prilagoditev je podrobneje predstavljena v razkritju 31. 

*Izkaz denarnega toka je prikazan skupaj za delujoče in ustavljeno poslovanje.

nadaljevanje tabele

tabela se nadaljuje →
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POJASNILA H KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

POROČAJOČA DRUŽBA

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (v nadaljevanju družba SIJ ali obvladujoča druž-
ba), je družba s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Gerbičeva ulica 98, 
1000 Ljubljana. V nadaljevanju so predstavljeni konsolidirani računovodski izkazi za leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2019.

Te konsolidirane računovodske izkaze je sestavila obvladujoča družba SIJ d.d. in obsegajo 
vse njene hčerinske družbe (v nadaljevanju: skupina). Konsolidirane računovodske izkaze za 
širši krog odvisnih družb sestavlja družba DILON Cooperatief U. A., ki je končna obvladujoča 
družba družbe SIJ d.d. Konsolidirano letno poročilo za Skupino DILON Cooperatief je mogo-
če dobiti na sedežu družbe DILON Cooperatief U. A., Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 
CM Amsterdam Zuidoost, Amsterdam, Nizozemska.

PODLAGA ZA SESTAVO

Konsolidirani računovodski izkazi so predstavljeni v tisoč evrih. Zaradi zaokroževanja vre-
dnostnih podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj pri seštevkih v preglednicah.

Pri izbiri računovodskih smernic in odločanju o njihovi uporabi kot tudi pri pripravi konsolidi-
ranih računovodskih izkazov je poslovodstvo upoštevalo naslednje tri zahteve: konsolidirani 
računovodski izkazi so razumljivi, če jih njihovi uporabniki razumejo brez težav; informacije 
so primerne, če uporabniku pomagajo pri sprejemanju ekonomskih odločitev; informacije 
so bistvene, če bi njihov izpust ali neresnično podajanje lahko vplivala na ekonomske odlo-
čitve uporabnikov.

Uprava je konsolidirane računovodske izkaze skupine odobrila 20. aprila 2020. 

Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni skladno z Mednarodnimi standardi raču-
novodskega poročanja (MSRP) s pripadajočimi pojasnili, ki jih sprejema Odbor za mednaro-
dne računovodske standarde (OMRS), in tolmačenji Odbora za pojasnjevanje mednarodnih 
standardov računovodskega poročanja (OPMSRP), sprejetimi v Evropski uniji (EU), ter skla-
dno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD).

A. Izjava o skladnosti

Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, ki so 
stopili v veljavo 1. januarja 2019

- MSRP 16 – Najemi, ki ga je EU sprejela 31. oktobra 2017 (velja za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje);

- Spremembe MSRP 9 – Finančni instrumenti – Elementi predplačila z negativnim nadome-
stilom, ki jih je EU sprejela 22. marca 2018 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. janu-
arja 2019 ali pozneje);

- Spremembe MRS 19 – Zaslužki zaposlencev – Sprememba, omejitev ali poravnava progra-
ma, ki jih je EU sprejela 13. marca 2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 
2019 ali pozneje);

- Spremembe MRS 28 – Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige – Dol-
goročni deleži v pridruženih podjetjih in skupnih podvigih, ki jih je EU sprejela 8. februarja 
2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje);

- Spremembe različnih standardov zaradi Izboljšav MSRP (obdobje 2015–2017), ki izhajajo 
iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 23), predvsem 
z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 14. marca 
2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje);

- OPMSRP 23 – Negotovost glede obravnav davka iz dobička, ki ga je EU sprejela 23. oktobra 
2018 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje).

Prehod na MSRP 16 Najemi 

Področje uporabe MSRP 16 obsega najeme vseh sredstev, vendar z nekaterimi izjemami. 
Najemniki morajo skladno s standardom vse najeme obračunavati po enotnem modelu v 
okviru izkaza finančnega položaja, podobno kot so obračunavali finančne najeme skladno z 
MRS 17. Skupina je MSRP 16 uveljavila za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali 
pozneje.

Pri uvedbi MSRP 16 je skupina uporabila metodo poenostavljenega prehoda, skladno s ka-
tero ni preračunala primerjalnih informacij. Ob prehodu ni ponovno presojala, ali je posa-
mezna pogodba na datum prehoda najemna. Skupina je pogodbe, ki so bile pred datumom 
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prehoda razvrščene med najemne skladno z MRS 17, na datum prehoda obračunala kot 
najeme skladno z MSRP 16. 

Skupina je za najeme, ki jih je predhodno evidentirala kot poslovne, na datum uveljavitve stan-
darda izmerila finančno obveznost na podlagi sedanje vrednosti najemnin, ki na ta dan še niso 
bile plačane. Skupina je pri diskontiranju uporabila predpostavljeno obrestno mero na datum 
uveljavitve standarda. Za najeme, ki so bili predhodno evidentirani kot poslovni, je pripoznala 
pravico do uporabe sredstev v znesku, ki je enak obveznosti iz najema.

Skupina je uveljavila MSRP 16 za večino predhodno evidentiranih poslovnih najemov. 

Na datum uveljavitve standarda je skupina upoštevala izjeme, in sicer za kratkoročne naje-
me, kjer je trajanje najema največ 12 mesecev in najemniki nimajo možnosti nakupa, ter 
za najeme z nizko vrednostjo, kjer je skupina upoštevala vrednosti novih sredstev, ki posa-
mično ne presegajo zneska pet tisoč evrov. Pri teh najemih skupina pripozna najemnine 
kot strošek, in sicer enakomerno v obdobju trajanja najema. Navedeni stroški so razkriti v 
okviru postavke Stroški blaga, materiala in storitev v izkazu poslovnega izida.

Pravica do uporabe sredstva se amortizira, obveznosti iz najema pa obrestujejo.

Obračunavanje najemov se na strani najemodajalcev bistveno ne spremeni. Najemodaja-
lec najem glede na njegovo naravo opredeli kot poslovni ali finančni. Najem se razvrsti kot 
finančni najem, če se z njim prenesejo vsa pomembna tveganja in koristi, povezani z lastni-
štvom. V nasprotnem primeru gre za poslovni najem.

MSRP 16 nadomešča obstoječa navodila za ravnanje z najemi, ki so bila zajeta v MRS 17 
Najemi, OPMSRP 4 Določanje, ali dogovor vsebuje najem, SOP-15 Poslovni najemi – Spod-
budnine, SOP-27 Ocenjevanje vsebine transakcij, ki vključujejo pravno obliko najema. 

Več o usmeritvah skupine kot najemniku oziroma najemodajalcu je opisano v delu 'Po-
membne računovodske usmeritve, Opredmetena osnovna sredstva, podpoglavje Najemi'.

Učinek uvedbe standarda MSRP 16

Učinek uvedbe standarda MSRP 16 na izkaz finančnega položaja skupine na dan 1. januarja 
2019

Skupina pravice do uporabe sredstev in obveznosti iz najema ne izkazuje kot posebne po-
stavke v izkazu finančnega položaja, temveč jih ločeno razkriva v pojasnilih h konsolidiranim 
računovodskim izkazom, kot to predvideva MSRP 16.

Učinek uvedbe standarda MSRP 16 na izkaz poslovnega izida skupine v obdobju od 1. janu-
arja do 31. decembra 2019

Skupina predvideva, da uvedba sprememb ostalih obstoječih standardov v obdobju začetne 
uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na njene konsolidirane računovodske izkaze.

Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, vendar 
še niso v veljavi 

- Spremembe MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov in MRS 8 – Računovodske 
usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake – Opredelitev pomembnosti, ki 
jih je EU sprejela 29. novembra 2019 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 
ali pozneje);

- Spremembe MRSP 9 – Finančni instrumenti, MRS 39 – Finančni instrumenti: pripozna-
vanje in merjenje in MSRP 7 – Finančni instrumenti: razkritja – Reforma referenčnih 
obrestnih mer, ki jih je EU sprejela 15. januarja 2020 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 
1. januarja 2020 ali pozneje);

- Spremembe sklicevanj na konceptualni okvir v MSRP, ki jih je EU sprejela 29. novembra 
2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje).

Skupina predvideva, da uvedba teh novih standardov in sprememb v obdobju začetne upo-
rabe ne bo imela pomembnega vpliva na njene konsolidirane računovodske izkaze.

Uskladitev obveznosti iz najemov na datum uveljavitve standarda, 1. januarja 2019

v 000 EUR 1. 1. 2019 Učinek uvedbe MSRP 16 31. 12. 2018

Pravica do uporabe sredstev 6.905 1.365 5.540

Kratkoročne obveznosti iz najema 1.703 215 1.488

Dolgoročne obveznosti iz najema 3.996 1.150 2.846

Skupaj obveznosti iz najema 5.699 1.365 4.334

 v 000 EUR 2019

Povečanje amortizacije sredstev za uporabo 560

Povečanje obresti iz naslova najemov 26

Zmanjšanje drugih stroškov (577)

Povečanje v izkazu poslovnega izida 9

 v 000 EUR

Obveze za poslovne najeme na dan 31. 12. 2018 1.700

Kratkoročni najemi in najemi nizke vrednosti (284)

Učinek diskontiranja zgornjih postavk ob uporabi predpostavljene obrestne mere (1,89 %) (51)

Finančne obveznosti, evidentirane po MRS 17, na dan 31. 12. 2018 4.334

Obveznosti iz najema na dan 1. 1. 2019 5.699
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Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU še ni 
sprejela

- MSRP 14 – Zakonsko predpisani odlog plačila računov (velja za letna obdobja, ki se začnejo
1. januarja 2016 ali pozneje) – Evropska komisija je sklenila, da ne bo pričela postopka 
potrjevanja tega vmesnega standarda ter da bo počakala na izdajo njegove končne verzije;

- MSRP 17 – Zavarovalne pogodbe (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 
ali pozneje);

- Spremembe MSRP 3 – Poslovne združitve – Opredelitev poslovnega subjekta (v veljavi 
za poslovne združitve, pri katerih je datum prevzema enak datumu začetka prvega letnega 
poročevalskega obdobja, ki se začne 1. januarja 2020 ali pozneje, in pridobitve sredstev, 
do katerih pride na začetku tega obdobja ali po njem);

- Spremembe MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 28 – Naložbe v pri-
družena podjetja in skupne podvige – Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem 
in njegovim pridruženi podjetjem oz. skupnim podvigom ter nadaljnje spremembe (datum 
pričetka veljavnosti je odložen za nedoločen čas do zaključka raziskovalnega projekta v 
zvezi s kapitalsko metodo).

Skupina predvideva, da uvedba teh novih standardov in sprememb obstoječih standardov v 
obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na konsolidirane računovodske iz-
kaze. Obračunavanje varovanja pred tveganjem v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in ob-
veznosti, katerega načel EU ni sprejela, ostaja še naprej neregulirano. Skupina ocenjuje, da 
obračunavanje varovanja pred tveganji v zvezi s finančnimi sredstvi ter obveznostmi skladno z 
MRS 39 – Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje ne bi imelo pomembnega vpliva na 
konsolidirane računovodske izkaze, če bi bilo uporabljeno na datum izkaza finančnega položaja.

B. Podlaga za merjenje

Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi izvirnih vrednosti, razen finanč-
nih instrumentov, ki so prikazani po pošteni ali odplačni vrednosti.

C. Funkcionalna in predstavitvena valuta

Konsolidirani računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih, evro pa je tudi 
funkcionalna valuta obvladujoče družbe.

D. Uporaba ocen in presoj

Priprava konsolidiranih računovodskih izkazov zahteva, da poslovodstvo oblikuje ocene, 
presoje in predpostavke, ki vplivajo na izkazane zneske sredstev in obveznosti, razkritje po-

gojnih sredstev in obveznosti na dan priprave konsolidiranih računovodskih izkazov ter na 
izkazane zneske prihodkov in odhodkov v poročevalnem obdobju. 

Ker so ocene podvržene subjektivni presoji in določeni stopnji negotovosti, se poznejši 
dejanski rezultati lahko razlikujejo od ocen. Ocene se redno preverjajo. Spremembe raču-
novodskih ocen se pripoznajo v obdobju, v katerem so bile ocene spremenjene, če spre-
memba vpliva samo na to obdobje, ali v obdobju spremembe in v prihodnjih obdobjih, če 
sprememba vpliva na prihodnja obdobja. 

Ocene in predpostavke so prisotne najmanj pri naslednjih presojah:

Ocena življenjske dobe amortizirljivih sredstev (razkritji 8 in 9 ter usmeritvi I in J)

Skupina pri ocenjevanju življenjske dobe sredstev upošteva pričakovano fizično izrabljanje, 
tehnično staranje, gospodarsko staranje ter pričakovane zakonske in druge omejitve upora-
be. Prav tako skupina preverja dobo koristnosti pri pomembnejših sredstvih za primer, če bi 
prišlo do spremenjenih okoliščin in bi bila potrebna sprememba dobe koristnosti in s tem 
prevrednotenje stroškov amortizacije.

Oslabitve sredstev

Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in kritičnih presojah, ki jih je poslovodstvo pri-
pravilo v procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki najmočneje vplivajo na zneske v 
konsolidiranih računovodskih izkazih, so bili uporabljeni pri presoji vrednosti: 

- opredmetenih osnovnih sredstev (razkritje 9);
- naložb v pridruženo družbo (razkritje 10);
- dobrega imena (razkritje 8);
- finančnih sredstev po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa (razkritje 11);
- finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti (vključno s poslovnimi terjatvami) 
  (usmeritev L);
- finančnih terjatev (razkritji 12 in 17).

Ocenjevanje poštene vrednosti sredstev (razkritje 12 ter usmeritvi L in P)

Poštena vrednost je uporabljena pri finančnih sredstvih, merjenih po pošteni vrednosti pre-
ko drugega vseobsegajočega donosa, in finančnih sredstvih, merjenih po pošteni vrednosti 
preko poslovnega izida. Vse ostale postavke v konsolidiranih računovodskih izkazih predsta-
vljajo nabavno oziroma odplačno vrednost.
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Pri merjenju poštene vrednosti nefinančnega sredstva mora skupina upoštevati zmožnost 
tržnega udeleženca ustvarjati gospodarske koristi z najboljšo uporabo sredstva ali z njegovo 
prodajo drugemu udeležencu na trgu, ki bo sredstvo uporabil v najboljši meri. Skupina upo-
rablja metode vrednotenja, ki so primerne v danih okoliščinah in za katere so na voljo zado-
stni podatki, predvsem z uporabo ustreznih tržnih vhodnih podatkov in minimalno uporabo 
netržnih vhodnih podatkov.

Vsa sredstva in obveznosti, ki so v konsolidiranih računovodskih izkazih merjeni ali razkriti 
po pošteni vrednosti, so razvrščeni v hierarhijo poštene vrednosti na podlagi najnižje ravni 
vhodnih podatkov, ki so pomembni za merjenje celotne poštene vrednosti:

1. raven – tržne cene (neprilagojene) z delujočega trga za podobna sredstva in obveznosti;
2. raven – model vrednotenja, ki neposredno ali posredno temelji na tržnih podatkih;
3. raven – model vrednotenja, ki ne temelji na tržnih podatkih.

Za sredstva in obveznosti, ki so bili v konsolidiranih računovodskih izkazih pripoznani že v 
prejšnjih obdobjih, skupina ob zaključku vsakega obdobja poročanja ugotovi, ali je prišlo do 
prehoda med ravnmi, tako da ponovno preveri razporeditev sredstev, upoštevajoč najnižjo 
raven vhodnih podatkov, ki so pomembni za merjenje celotne poštene vrednosti.

Hierarhija poštenih vrednosti sredstev in obveznosti skupine je predstavljena v razkritju
Finančni instrumenti in tveganja.

Ocena oblikovanih rezervacij (razkritje 23 in usmeritev R)

Rezervacija je pripoznana, ko ima skupina zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne 
obveze, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti, in če je verjetno, da bo pri poravnavi obveze po-
treben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi. Možne obveze v konsolidiranih 
računovodskih izkazih niso pripoznane, ker bo njihov dejanski obstoj potrjen z nastopom ali 
ne nastopom dogodkov šele v nenapovedljivi prihodnosti, na kar skupina ne more vplivati. 
Poslovodstvo redno preverja, ali je za poravnavo možne obveznosti verjeten odliv sredstev, 
ki omogočajo ekonomske koristi. Če postane verjeten, se možna obveznost prerazporedi 
tako, da se v konsolidiranih računovodskih izkazih zanjo oblikuje rezervacija v trenutku, ko 
se spremeni stopnja verjetnosti.

Ocena oblikovanih rezervacij za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke zaposlencev 
(razkritje 22 in usmeritev S)

V okviru zavez za določene pozaposlitvene in druge zaslužke so evidentirane sedanje vre-
dnosti odpravnin ob upokojitvi in jubilejne nagrade. Pripoznane so na podlagi aktuarskega 
izračuna, ki ga pripravi pooblaščeni aktuar in odobri poslovodstvo. Aktuarski izračun temelji 

na predpostavkah in ocenah, veljavnih v času nastanka izračuna, ki se zaradi sprememb v 
prihodnje lahko razlikujejo od takrat veljavnih dejanskih predpostavk. To se nanaša pred-
vsem na določitev diskontne stopnje ocene fluktuacije zaposlenih, ocene smrtnosti in oce-
ne rasti plač. Obveze za določene zaslužke so zaradi kompleksnosti aktuarskega izračuna in 
dolgoročnega značaja postavke občutljive za spremembe navedenih ocen.

Ocena možnosti koriščenja terjatev za odložene davke (razkritje 14 in usmeritev H)

Skupina oblikuje odložene terjatve za davek iz naslova: oblikovanja rezervacij za jubilejne 
nagrade in odpravnine ob upokojitvi, slabitve finančnih naložb, slabitve terjatev, neizkori-
ščenih davčnih olajšav, davčne izgube.

Skupina na dan zaključenih konsolidiranih računovodskih izkazov preveri višino izkazanih 
terjatev in obveznosti za davek. Odložene terjatve za davek pripozna v primeru verjetnega 
razpoložljivega prihodnjega čistega dobička, v breme katerega bo v prihodnje mogoče upo-
rabiti odloženo terjatev. Odloženi davek se odpravi za znesek, za katerega ni verjetno, da bo 
zanj mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.

E. Napake iz preteklih let

Skupina popravi napake iz preteklih let za nazaj, in sicer v prvih konsolidiranih računovod-
skih izkazih, ki so odobreni za objavo po odkritju napake. Napake skupina popravi s preraču-
navanjem primerjalnih zneskov iz predstavljenega preteklega obdobja ali preteklih obdobij, 
v katerih so se napake pojavile, in preračunavanjem začetnih saldov sredstev, dolgov in ka-
pitala za prvo predstavljeno preteklo obdobje, če se je napaka pojavila pred prvim predsta-
vljenim preteklim obdobjem.

Popravek napak je podrobneje predstavljen v razkritju 31.
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Obvladujoča družba skupine

SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., 
Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, Slovenija

Dejavnost
uprav podjetij 428.449 292.639 105.866

SIJ – odvisne družbe

SIJ ACRONI d.o.o.,
Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice, Slovenija

Proizvodnja 
jekla 100 416.003 177.033 (4.364)

SIJ METAL RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, 
Ravne na Koroškem, Slovenija

Proizvodnja 
jekla 100 205.956 77.483 (10.695)

NOŽI RAVNE d.o.o.,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, 
Slovenija

Proizvodnja 
industrijskih 
nožev 100 1.090 554 (102)

SIJ ELEKTRODE JESENICE d.o.o.,
Cesta železarjev 8, Jesenice,
Slovenija

Proizvodnja
dodajnih 
materialov
za varjenje 100 9.052 1.284 (1.255)

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

Proizvodnja 
vlečenih žic 100 6.219 2.815 152

SIJ ZIP CENTER d.o.o.,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, 
Slovenija

Usposabljanje
in izobraževa-
nje invalidov 100 2.437 769 88

ODPAD d.o.o. Pivka,
Velika Pristava 23, Pivka,
Slovenija

Pridobivanje 
sekundarnih 
surovin iz 
ostankov 74,90 28.574 7.973 210

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

Razrez jekla, 
inženiring in 
trgovinska 
dejavnost 85 15.897 (3.427) (1.239)

SIJ RAVNE STEEL CENTER d.o.o.,
Litostrojska cesta 60, Ljubljana, Slovenija

Trgovinska 
dejavnost 100/77,28* 33.273 18.189 876

SESTAVA KONSOLIDIRANE SKUPINE  

Konsolidirani računovodski izkazi Skupine SIJ vsebujejo računovodske izkaze obvladujoče 
družbe in računovodske izkaze družb v skupini.

Skupino družb, v katerih ima obvladujoča družba svoje finančne naložbe, sestavljajo nasle-
dnje družbe:
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GRIFFON & ROMANO S.P.A.,
Via Dossetti 11,
Loc. Casinello de Dosso,
Italija

Toplotna 
obdelava in 
trgovina s 
specialnimi 
jekli 100 22.523 363 (3.681)

SIJ Asia GmbH,
Berger Str. 2, 40213 Düsseldorf, Nemčija

Trgovinska 
dejavnost 100 134 99 (62)

SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, 
Slovenija

Proizvodnja 
metalurških 
strojev 100 43.402 11.830 (870)

SIJ POLSKA Sp. Z.o.o.,
ul. Zamkowa 7 lok.11, Poznan, Poljska

Trgovinska 
dejavnost 100 1 1 0

HOLDING PMP d. d.,
Vinarski trg 1, Ptuj, Slovenija

Finančne 
storitve 100 19.461 16.581 8.449

KOPO International Inc.,
100 Village Court, Suite # 202, Hazlet,
New Jersey 07730, ZDA

Trgovinska 
dejavnost 100* 29.144 2.276 224

OOO SSG, 119019, Moskva,
Novy Arbat, d. 21, pom. I,
et. 21, kom. -29, Rusija

Oddajanje in 
upravljanje
lastnih in na-
jetih nepre-
mičnin 100 504 503 (204)

SIJ ACRONI – odvisne družbe

ŽELEZARNA JESENICE, d.o.o.,
Cesta železarjev 8, Jesenice, Slovenija

Trgovanje z 
lastnimi ne-
premičninami 100 10.740 10.185 398

ODPAD – odvisne družbe

DANKOR, d.o.o.,
Vukovarska 436,
Osijek, Hrvaška

Pridobivanje 
sekundarnih 
surovin iz 
ostankov 91 1.344 553 44

METAL-EKO SISTEM DOO JAGODINA,
Put Kneza Mihaila 107, Jagodina, 
Srbija 

Pridobivanje 
sekundarnih 
surovin iz 
ostankov 70 3.959 1.586 20

''TOPMETAL'' d.o.o.
Karađorđeva 69, Laktaši,
Bosna in Hercegovina

Pridobivanje 
sekundarnih 
surovin iz 
ostankov 51 886 0 (463)

nadaljevanje tabele

tabela se nadaljuje →
tabela se nadaljuje →
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SIJ Ravne Steel Center – odvisne družbe

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

Trgovinska 
dejavnost 100 13.005 5.271 696

SIJ MWT GmbH,
Celsiusstrasse 17, Nemčija

Trgovinska 
dejavnost 100 4.119 (289) (424)

ORO MET d.o.o.,
Neverke 56, Košana, Slovenija

Proizvodnja
orodja za 
stroje 51 13.710 7.536 1.173

NOŽI RAVNE – odvisne družbe

SIJ Ravne Systems (UK) Limited,
12 Conqueror Court, Sittingbourne, Kent, 
ME10 5BN, Velika Britanija 

Trgovinska 
dejavnost 100 813 74 8

nadaljevanje tabele

* V letu 2019 je obvladujoča družba SIJ d.d. od odvisne družbe SIJ METAL RAVNE d.o.o. odkupila 100-odstotni delež v družbi KOPO 
INTERNATIONAL in 22,72-odstotni delež v družbi SIJ RAVNE STEEL CENTER d.o.o. ter s tem postala 100-odstotna lastnica. S tran-
sakcijama se sestava skupine ni spremenila.

Konec februarja 2019 je skupina iz sredstev (skupine) za odtujitev naložbo v družbo PMP 
Holding prerazporedila nazaj med naložbe v odvisne družbe. Aprila 2019 je skupina ustano-
vila družbo OOO SSG, Rusija. 

Manjšinski deleži v okviru kapitala niso materialno pomembni, saj predstavljajo le 1,5 od-
stotka celotnega kapitala. Spodaj so razkriti deleži, ki pripadajo manjšinskim delničarjem na 
podlagi čistega poslovnega izida za leti 2019 in 2018.

Čisti poslovni izid poslovnega leta, ki pripada manjšincem

000 EUR 2019 2018

NIRO Wenden (113) (219)

ORO MET 575 654

ODPAD 53 221

DANKOR 14 51

TOPMETAL (286) (63)

Ustavljeno poslovanje 447 2.164

Čisti poslovni izid poslovnega leta, ki pripada manjšincem 690 2.808

POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE

A. Odvisne družbe 

Odvisne družbe so družbe, ki jih obvladuje skupina. Obvladovanje obstaja, ko i) je naložbe-
nik izpostavljen ali upravičen do spremenljivih donosov iz vpletenosti oz podjetja, v katero 
naložbi; ii) ima možnost vplivati na zadevni donos na podlagi svojega obvladovanja podjetja, 
v katero naložbi, oz prejemnika finančne naložbe; iii) obstaja povezava med močjo in dono-
som. Računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v konsolidirane računovodske izkaze 
od datuma, ko se obvladovanje začne, do datuma, ko se preneha. Računovodske usmeritve 
odvisnih družb so usklajene z računovodskimi usmeritvami skupine.

Po izgubi obvladovanja skupina odpravi pripoznanje sredstev in obveznosti odvisne družbe 
in neobvladujočih deležev, pa tudi pripoznanje drugih sestavin kapitala, ki se nanašajo na 
odvisno družbo. Kakršni koli presežki ali primanjkljaji, ki se pojavijo pri izgubi obvladovanja, 
se pripoznajo v poslovnem izidu. Če skupina zadrži kakšen delež v prejšnji odvisni družbi, 
se ta delež izmeri po pošteni vrednosti na datum izgube obvladovanja. Kasneje se ta delež 
glede na stopnjo obvladovanja v kapitalu obračuna kot naložba v pridruženo družbo (obra-
čunana po kapitalski metodi) ali kot naložba v kapitalske instrumente po MSRP 9.

Pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov so izločena stanja, dobički in izgube, ki izha-
jajo iz poslov znotraj skupine. Nerealizirani dobički iz poslov s pridruženimi družbami (obra-
čunani po kapitalski metodi) se izločijo le do obsega deleža skupine v tej družbi. Nerealizirane 
izgube se izločijo na enak način kot dobički, pod pogojem, da ne obstaja dokaz o oslabitvi.

B. Naložbe v pridružene družbe

Pridružene družbe so družbe, v katerih skupina pomembno vpliva na poslovanje, vendar jih 
ne obvladuje.

Naložbe v pridružene družbe se ob začetnem pripoznanju merijo po nabavni vrednosti, 
nato pa se obračunavajo po kapitalski metodi. Konsolidirani računovodski izkazi zajemajo 
delež skupine v dobičkih in izgubah, izračunan po kapitalski metodi po opravljeni uskladitvi 
računovodskih usmeritev, in sicer od datuma začetka do datuma konca pomembnega vpli-
va. Če je delež skupine v izgubah večji od njenega deleža, se knjigovodska vrednost deleža 
skupine zmanjša na nič, delež v nadaljnjih izgubah pa se preneha pripoznavati.

C. Poslovne združitve

Poslovne združitve se obračunavanjo po prevzemni metodi na dan, ki je enak datumu pre-
vzema, ko skupina pridobi obvladovanje. Prevzeta sredstva in obveznosti se v konsolidiranih 
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izkazih pripoznajo po pošteni vrednosti, ocenjeni na dan nakupa. Presežek kupnine nad 
neto pošteno vrednostjo pridobljenih sredstev se izkaže v okviru neopredmetenih sredstev 
kot dobro ime.

Skupina vrednoti dobro ime po pošteni vrednosti prenesene kupnine, povečani za pripozna-
no vrednost kakršnega koli neobvladujočega deleža v prevzeti družbi in pošteno vrednost 
morebitnega deleža v kapitalu prevzete družbe (postopna združitev) ter zmanjšani za čisto 
pripoznano vrednost prevzetih sredstev in obveznosti, vrednotenih na dan prevzema. Če je 
presežek negativen, se učinek pripozna neposredno v poslovnem izidu. 

Stroški nabave, razen stroškov, povezanih z izdajo kapitalskih ali dolžniških instrumentov, ki 
nastanejo v povezavi s poslovno združitvijo, se pripoznajo, ko se pojavijo.

D. Obračunavanje nakupov neobvladujočih deležev

Skupina nakupe neobvladujočih deležev, pri katerih ne prihaja do sprememb v obvladovanju 
družbe, obračunava kot posle z lastniki, zaradi česar se dobro ime ne pripozna. Sprememba 
neobvladujočih deležev temelji na sorazmernem deležu čistih sredstev odvisne družbe. Vsi 
presežki oziroma razlika med stroški dodatne naložbe in knjigovodsko vrednostjo sredstev 
se pripoznajo v kapitalu.

E. Prevedba tujih valut 

Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcionalno valuto po menjalnem 
tečaju ECB (Evropske centralne banke) na dan sklenitve posla. Denarna sredstva in obvezno-
sti, izraženi v tuji valuti ob koncu poročevalskega obdobja, se preračunajo v funkcionalno va-
luto po takrat veljavnem menjalnem tečaju. Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike 
med odplačno vrednostjo v funkcionalni valuti na začetku obdobja in odplačno vrednostjo 
plačil med obdobjem, in odplačno vrednostjo v tuji valuti, preračunano po menjalnem te-
čaju 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 izkazu poslovnega izida. 

Izkazi poslovnega izida in izkazi denarnih tokov posameznih družb skupine v tujini, katerih 
funkcionalna valuta ni evro, so preračunani v poročevalsko valuto obvladujoče družbe na 
podlagi povprečnega deviznega tečaja, izkazi finančnega položaja pa so preračunani v poro-
čevalsko valuto z uporabo tečaja, veljavnega na datum poročanja. 

Tečajne razlike so pripoznane v vseobsegajočem donosu in izkazane v postavki prevedbene 
razlike znotraj kapitala. Če gre za odvisne družbe v tujini, ki niso v polni lasti, se ustrezen so-
razmerni delež razporedi med neobvladujoči delež. Ko se družba v tujini odtuji na način, da 
obvladovanje ali pomemben vpliv ne obstaja več, se ustrezen nabrani znesek v prevedbeni 
rezervi prerazporedi kot poslovni izid oziroma kot prihodek ali odhodek iz naslova odtujitve. 
Če skupina odtuji zgolj del svojega deleža in ob tem ohrani obvladovanje, se ustrezen soraz-
merni delež nabranega zneska prerazvrsti med neobvladujoči delež.

F. Prihodki

Prihodki iz pogodb s kupci

Skupina obračuna pogodbo s kupcem, če so izpolnjena vsa naslednja merila skladno z MSRP 
15: (i) pogodbene stranke so odobrile pogodbo (pisno, ustno ali skladno z drugimi običajni-
mi poslovnimi praksami) in so zavezane k izpolnitvi svojih obvez; (ii) skupina lahko opredeli 
pravice vsake stranke v zvezi z blagom ali storitvami, ki bodo prenesene; (iii) skupina lahko 
opredeli plačilne pogoje za blago ali storitve, ki bodo prenesene; (iv) pogodba ima komerci-
alno vsebino in (v) verjetno je, da bo skupina prejela nadomestilo, do katerega bo imela pra-
vico v zameno za blago ali storitve, ki bodo prenesene kupcu. Za vsako izvršitveno obvezo 
skupina na začetku pogodbe določi, ali jo izpolnjuje postopoma ali v določenem trenutku. 
Če družba ne izpolnjuje izvršitvene obveze postopoma, se ta izpolni v določenem trenutku.

Prihodki iz pogodb s kupci se pripoznajo ob prenosu obvladovanja blaga ali storitev na kup-
ca v znesku, ki odraža nadomestilo, za katerega skupina meni, da bo do njega upravičena 
v zameno za to blago ali storitve. Prihodki iz pogodb s kupci se pripoznajo po pošteni vre-
dnosti prejetega poplačila, zmanjšanega za vračila in popuste, rabate za nadaljnjo prodajo 
in količinske popuste. 
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Prodaja blaga in storitev

Prihodki in drugi poslovni prihodki se pripoznajo, ko je storitev opravljena in je kupec prido-
bil obvladovanje nad blagom ali storitvijo skladno z MSRP 15, kot je predstavljeno v spodnji 
tabeli po glavnih virih prihodkov.

Vir prihodkov Značilnosti in časovna zadostitev izvršilnih obvez, po-
membni plačilni roki

Pojasnilo računovodske
politike

Prodaja končnih 
proizvodov*

Kupec prevzame nadzor nad proizvodi, ko so dostavljeni in 
sprejeti skladno s pravili Incoterms, določenimi v prodajni 
pogodbi (potrditvi naročila). V tem trenutku se pripoznajo
prihodki. Če so popusti dogovorjeni s pogodbami, so pri-
poznani kot zmanjšanje prodaje ob trenutku prodaje. Kupci 
napišite prevzetih proizvodov ne morejo več vračati, razen 
kadar so ugotovljena odstopanja od prodajne pogodbe in so 
le-ta predhodno tudi potrjena in skladna s splošnimi prodaj-
nimi pogoji. Plačilni rok je določen s prodajno pogodbo.

Prihodki so pripoznani v 
trenutku, ko so proizvodi 
dostavljeni v prostore 
kupca ali jih kupec 
prevzame v prostorih 
prodajalca.

Prodaja železnega 
odpadka

Kupec prevzame nadzor nad železnim odpadkom, ko je 
dostavljen in sprejet v njegove prostore ter ga je kupec kva-
litativno in kvantitativno pregledal oziroma ko ga je prevzel 
v prostorih prodajalca. V tem trenutku so tudi pripoznani 
prihodki. Če so popusti dogovorjeni s pogodbami, so pripo-
znani kot zmanjšanje prodaje ob trenutku prodaje. Kupec 
nima pravice do vračila železnega odpadka. Plačilni rok je 
določen s prodajno pogodbo.

Prihodki so pripoznani 
v trenutku, ko je jekleni 
odpadek dostavljen v 
prostore kupca ali jih
kupec prevzame v
prostorih prodajalca.

Storitve
(pretaljevanje, 
prevaljanje,
prekovanje) in 
drugi prihodki

Kupec prevzame nadzor nad storitvijo, je ta dostavljena skla-
dno s prodajno pogodbo. Prihodki se pripoznajo v trenutku, 
saj kupec ne prevzame istočasno in porabi koristi, ki jih 
zagotavlja izvajanje obvez podjetja, med izvajanjem obvez 
s strani podjetja. Če so popusti dogovorjeni s pogodbami, 
so pripoznani kot zmanjšanje prodaje ob trenutku prodaje. 
Kupci opravljenih storitev ne morejo zavrniti, razen kadar 
so ugotovljena odstopanja od prodajne pogodbe in so le-ta 
predhodno tudi potrjena in skladna s splošnimi prodajnimi 
pogoji. Plačilni rok je določen s prodajno pogodbo.

Prihodki se pripoznajo v 
trenutku, ko so storitve 
dostavljene kupcu in jih 
je ta sprejel v prostorih 
prodajalca.

Drugi proizvodi Kupec prevzame nadzor nad drugimi proizvodi, kot je stro-
jegradnja, ko so dostavljeni in sprejeti skladno s pravili Inco-
terms, določenimi v prodajni pogodbi (potrditvi naročila).
V tem trenutku se pripoznajo prihodki. Če so popusti dogo-
vorjeni s pogodbami, so pripoznani kot zmanjšanje prodaje 
ob trenutku prodaje. Kupci prevzetih proizvodov ne morejo 
zavrniti ali vrniti, razen kadar so ugotovljena odstopanja od 
prodajne pogodbe in so le-ta predhodno tudi potrjena in 
skladna s splošnimi prodajnimi pogoji. Plačilni rok je določen 
s prodajno pogodbo.

Prihodki so pripoznani v 
trenutku, ko so proizvodi 
dostavljeni v prostore 
kupca ali jih kupec 
prevzame v prostorih 
prodajalca.

* Končni proizvodi so debela pločevina, hladno in vroče valjani trakovi in pločevina, kovani in valjani proizvodi, industrijski noži, 
   industrijski valji, varilna žica in elektrode.

Sredstva iz pogodb s kupci

Sredstvo iz pogodbe je pravica do nadomestila v zameno za blago ali storitve, ki so prenese-
ne na kupca, vendar kupcu še niso bile zaračunane. Med sredstvi iz pogodb skupina izkazuje 
nezaračunane prihodke za dobavljeno blago in storitve kupcem.

Obveznosti iz pogodb s kupci

Obveznost iz pogodbe je obveznost prenosa blaga ali storitev na kupca v zameno za nado-
mestilo, ki ga je skupina prejela od kupca. V okviru obveznosti iz pogodb s kupci skupina 
izkazuje obveznosti za prejete varščine ter obveznosti iz naslova odobrenih količinskih po-
pustov. Obveznosti iz pogodbe se pripoznajo kot prihodki, ko skupina izpolni svojo izvršitve-
no obvezo po pogodbi.

Finančni prihodki

Prihodki iz naslova dividend so pripoznani, ko je vzpostavljena delničarjeva pravica do pla-
čila. Finančni prihodki obsegajo prihodke iz obresti in pozitivne tečajne razlike, nastale pri 
financiranju in naložbenju. Prihodki iz obresti se pripoznajo v času trajanja finančnega in-
strumenta z uporabo metode veljavne obrestne mere.

G. Odhodki

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v poročevalnem obdobju po-
vezano z zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zane-
sljivo izmeriti. Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti 
zalog, gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago proda-
no. Stroški, ki se ne morejo zadrževati v zalogah gotovih proizvodov in nedokončane proi-
zvodnje, so ob svojem nastanku že pripoznani kot poslovni odhodki.

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja (če se ti ne usredstvijo), negativne tečaj-
ne razlike, nastale pri financiranju in naložbenju, spremembe poštene vrednosti finančnih 
sredstev po pošteni vrednosti preko poslovnega izida in izgube zaradi oslabitve vrednosti 
finančnih sredstev. Stroški izposojanja se v poslovnem izidu pripoznajo z uporabo metode 
veljavne obrestne mere.

H. Obdavčitev

Davki vključujejo obveznosti za obračunani 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 drugem vseobsegajočem donosu.
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Obveznosti za davek iz dobička temeljijo na obdavčljivem dobičku za poslovno leto. Obdav-
čljivi 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 postavke, 
ki niso nikoli obdavčljive ali odbitne. Obveznost skupine 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 polo-
žaja za začasne razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter nji-
hovimi knjigovodskimi vrednostmi v konsolidiranih računovodskih izkazih. Odloženi davek 
se določi z uporabo davčnih stopenj (in zakonov), ki so bile veljavne na dan izkaza finančne-
ga položaja in za katere se pričakuje, da bodo uporabljene, ko se realizira odložena terjatev 
za davek ali poravna odložena obveznost za davek.

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. Če v prihodnje ni na razpolago obdavčljivega dobička v zadostni višini, da bi se od-
ložene terjatve za davek oblikovale za celotno vrednost neizkoriščenih davčnih olajšav, se le-
te oblikujejo glede na ročnost možnosti uveljavljanja davčnih olajšav skladno z zakonodajo.
Odložena obveznost za davek se pripozna za vse obdavčljive začasne razlike, razen če se 
pojavi iz začetnega pripoznanja dobrega imena ali začetnega pripoznanja sredstva ali obve-
znosti v poslu, ki ni poslovna združitev in v času posla ne vpliva niti na računovodski dobiček 
niti na obdavčljivi dobiček (davčno izgubo).

Skupina ne sestavlja skupinskega obračuna davka od dobička. Družbe v skupini so samo-
stojni zavezanci za sestavo in vložitev obračuna davka skladno s pravili, določenimi z davčno 
zakonodajo države, v kateri imajo svoj sedež. Davek od dobička se obračuna po trenutno 
veljavnih davčnih stopnjah od ugotovljenih davčnih osnov za vsako družbo v skupini.

I. Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva z določljivo dobo koristnosti so izkazana po nabavni vrednosti, 
zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitev. Nabavna vrednost vklju-
čuje stroške, ki se lahko neposredno pripišejo pridobitvi posameznega sredstva. Stroški 
izposojanja, ki se lahko pripišejo neposredno nakupu ali izdelavi sredstva v pripravi, se pri-
poznajo kot del nabavne vrednosti takega sredstva. Za poznejše merjenje neopredmetenih 
sredstev se uporablja model nabavne vrednosti. 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upošteva-
nju dobe koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela neopredmetenega sredstva. 
Amortizacija se začne obračunavati, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo.

Neopredmetena sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti se ne amortizirajo, temveč se 
oslabijo.

Ocenjene dobe koristnosti za posamezna neopredmetena sredstva znašajo od dveh do de-
set let za tekoče in primerljivo leto. Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale 
vrednosti skupin sredstev se preverijo ob koncu vsakega poslovnega leta in se 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 skupino, in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi drugi 
izdatki so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki takoj, ko nastanejo.

Dobro ime se pripozna kot sredstvo in se najmanj enkrat letno pregleda zaradi oslabitve. 
Vsaka oslabitev se takoj pripozna v konsolidiranem izkazu poslovnega izida in se naknadno 
ne odpravi. Ob odtujitvi odvisne družbe se ustrezni znesek dobrega imena vključi v ugotav-
ljanje poslovnega izida.

J. Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema) so izkazana po nabavni 
vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitev, razen zemljišč 
in drugih sredstev, ki se ne amortizirajo in se izkazujejo po nabavnih vrednostih, zmanjša-
nih 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 upošteva-
nju dobe koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela opredmetenega osnovnega 
sredstva. Najeta sredstva (v 2018) in pravica od uporabe sredstev (v letu 2019) se amortizi-
rajo ob upoštevanju trajanja najema in dobe koristnosti, odvisno od tega, katera je krajša. 
Zemljišča in nedokončane gradnje se ne amortizirajo. Amortizacija se začne obračunavati, 
ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo.
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Ocenjene dobe koristnosti za posamezne vrste opredmetenih osnovnih sredstev za tekoče 
in primerljivo obdobje:

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti skupin sredstev se preverijo 
ob koncu vsakega poslovnega leta in se 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 skupino, in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi drugi izdatki so pripoznani 
v poslovnem izidu kot odhodki takoj, ko nastanejo.

Pripoznanje knjigovodske vrednosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva se 
odpravi ob odtujitvi ali kadar se ne pričakuje prihodnjih gospodarskih koristi iz njegove upo-
rabe ali odtujitve.

Dobički ali izgube, ki izhajajo iz odprave pripoznanja posameznega opredmetenega osnov-
nega sredstva, se določijo na podlagi razlike med čisto prodajno vrednostjo ob odtujitvi, če 
obstaja, in knjigovodsko vrednostjo sredstva. Učinek odtujitev skupina pripozna med drugi-
mi poslovnimi prihodki oziroma odhodki.

Najemi

Računovodska usmeritev, ki se uporablja po 1. januarju 2019

Najeme ureja nov standard MSRP 16, ki je veljaven od 1. januarja 2019. Skladno z novim 
standardom skupina uporablja enoten model za večino postavk najema v izkazu finančnega 
položaja. Učinek novega standarda je povzet v delu 'Podlaga za sestavo'.

i. Skupina kot najemnik

Skupina ob sklenitvi pogodbe presoja, ali je pogodba najemna ali morda vsebuje najem. 
Skupina pripozna obveznost iz najema in pravico do uporabe sredstev, če presodi, da je na-

 Dobe koristnosti

Nepremičnine od 10 do 60 let

Proizvajalna oprema od 5 do 25 let

Računalniška oprema od 2 do 10 let

Motorna vozila od 2 do 10 let

Druga oprema od 2 do 10 let

jeto sredstvo opredeljeno, in ko sredstvo v uporabi obvladuje. Pravica do uporabe sredstev 
se amortizira, obveznosti iz najema pa obrestujejo.

Skupina upošteva izjeme, ki jih standard omogoča, in sicer za kratkoročne najeme, kjer je 
trajanje najema največ 12 mesecev in nimajo možnosti nakupa, ter za najeme z nizko vre-
dnostjo, kjer skupina upošteva vrednosti novih sredstev, ki posamično ne presegajo pet 
tisoč evrov. Pri teh najemih pripozna skupina najemnine kot odhodek, in sicer enakomerno 
v obdobju trajanja najema, razen če bi bila druga podlaga bolj reprezentativna. 

Spremenljive najemnine, ki niso odvisne od indeksa ali mere, niso vključene v merjenje 
obveznosti iz najema in pravice do uporabe sredstev. S tem povezana plačila se pripoznajo 
v obdobju nastanka dogodka kot poslovni odhodek.

Obveznost iz najema se na datum začetka najema izmeri po sedanji vrednosti prihodnjih 
najemnin in diskontira po obrestni meri, sprejeti ob najemu. Če obrestne mere ni mogoče 
neposredno določiti, se uporabi predpostavljena obrestna mera za dodatno izposojanje. 
Skupina obveznost iz najema ponovno izmeri tako, da spremenjene najemnine diskontira z 
uporabo spremenjene diskontne mere, če se je spremenilo trajanje najema ali se je spre-
menila ocena izrabe možnosti nakupa sredstva, ki je predmet najema. Pri tem najemnik 
določi spremenjeno diskontno mero kot obrestno mero, sprejeto pri najemu za preostali 
del trajanja najema.

Skupina na datum začetka najema meri sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe, po na-
bavni vrednosti. Vrednost sredstva, ki predstavlja pravico do uporabe, zajema znesek za-
četnega merjenja obveznosti iz najema in najemnine, plačane na datum začetka najema 
ali pred njim, zmanjšane za prejete spodbude za najem in povečane za vse začetne ne-
posredne stroške. Po datumu začetka najema skupina sredstvo, ki predstavlja pravico do 
uporabe, meri po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube 
zaradi oslabitve sredstev ter popravljeni za ponovno merjenje obveznosti iz najema, če se 
spremeni indeks ali mera.

Sredstvo s pravico do uporabe se amortizira od datuma začetka najema do konca njegove 
dobe koristnosti oziroma do konca trajanja najema, če je ta krajša od dobe koristnosti sred-
stva. Če najem prenaša lastništvo nad sredstvom ali če vrednost sredstva, ki predstavlja pra-
vico do uporabe, odraža pričakovanje, da bo skupina izrabila možnost nakupa, se sredstvo, 
ki predstavlja pravico do uporabe, amortizira od datuma začetka najema do konca dobe 
koristnosti sredstva, ki je predmet najema. 

Skupina za ugotavljanje, ali je sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe, oslabljeno, in za 
obravnavanje oslabitve sredstev uporablja MRS 36. 
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ii. Skupina kot najemodajalec

Skupina vsakega od svojih najemov razvrsti med poslovne ali finančne najeme. Najem se 
razvrsti med finančne najeme, če se z njim pretežno prenesejo na najemnika vsa pomemb-
na tveganja in koristi, povezana z lastništvom sredstva, ki je predmet najema. Vsi drugi na-
jemi se razvrstijo kot operativni najemi. Skupina nastopa kot najemodajalec samo pri po-
slovnih najemih. 

Prihodki od najemnin iz poslovnega najema se pripoznajo na podlagi metode enakomerne 
časovne porazdelitve. Začetne neposredne stroške, ki so nastali pri pridobitvi poslovnega 
najema, skupina prišteje h knjigovodski vrednosti sredstva, ki je predmet najema. Te stroške 
pripozna kot odhodek med trajanjem najema na enaki podlagi kot prihodke iz najema.

Računovodska usmeritev, ki se je uporabljala pred 1. januarjem 2019

i. Skupina kot najemnik

Finančni najemi: poslovodstvo pri presoji, ali gre za finančni najem, upošteva presojo vsebi-
ne najemne pogodbe, ali se pretežno prenesejo na najemnika vsa tveganja in koristi, pove-
zani z lastništvom najetega sredstva. Upoštevani dejavniki vključujejo dolžino najema glede 
na dobo koristnosti sredstva, sedanjo vrednost minimalnih najemnin glede na pošteno vre-
dnost sredstva in ali skupina pridobi lastništvo sredstva ob koncu najema. Za najem zemljišč 
in zgradb se najprej dodelijo minimalne najemnine kot sestavni del, ki temelji na relativnih 
poštenih vrednostih ustreznih deležev najema. Vsaka komponenta se nato oceni ločeno za 
morebitno obravnavo kot finančni najem, pri čemer se upošteva dejstvo, da običajno doba 
koristnosti zemljišča traja nedoločen čas. Obrestni element najemnin se izkazuje v izkazu 
poslovnega izida kot finančni strošek v obdobju najemne pogodbe.

Poslovni najemi: vsi drugi najemi se obravnavajo kot poslovni najemi. Najem se pripozna kot 
strošek po metodi enakomerne časovne porazdelitve.

ii. Skupina kot najemodajalec

Prihodki od najemnin se pripoznajo enakomerno po obdobju trajanja najema.

K. Naložbene nepremičnine

Naložbene nepremičnine se ob začetnem pripoznanju izmerijo po nabavni vrednosti, 
zmanjšani za amortizacijski popravek in nabrano izgubo zaradi oslabitev. Za poznejše merje-
nje naložbenih nepremičnin se uporablja model nabavne vrednosti.

Obravnava amortizacijskih stopenj in metode obračuna amortizacije je enaka kot pri opred-
metenih osnovnih sredstvih.

L. Finančni instrumenti

Finančni instrumenti vključujejo neizpeljana finančna sredstva in neizpeljane finančne ob-
veznosti. Finančni instrumenti so izkazani po pošteni in po odplačni vrednosti. Poštena vre-
dnost je cena, ki bi jo dosegli s prodajo sredstva oziroma bi jo plačali s prenosom obveznosti 
na podlagi urejenega posla med udeleženci na trgu na datum merjenja.

Neizpeljana finančna sredstva

Finančna sredstva skupine se ob začetnem pripoznanju razvrstijo v eno od naslednjih sku-
pin: finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti, finančna sredstva po pošteni vre-
dnosti preko drugega vseobsegajočega donosa ali denarna sredstva.

Skupina pripozna terjatve in posojila ter vloge oziroma depozite na dan njihovega nastan-
ka. Druga sredstva pripozna na datum sklenitve posla oziroma ko skupina postane stranka 
v pogodbenih določilih instrumenta. Skupina odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko 
ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz finančnega 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.

Oslabitev finančnih sredstev je podrobneje opisana v pojasnilu O.

i. Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa

Finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa, 
ki imajo naravo dolžniškega instrumenta, so tista finančna sredstva, ki jih skupina posedu-
je za pridobivanje pogodbenih denarnih tokov, ki predstavljajo izključno plačila glavnice in 
obresti od neporavnane glavnice. Za dolžniške instrumente, ki so pripoznani po pošteni 
vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa, se prihodki od obresti, tečajne razlike 
in izgube zaradi oslabitve ali razveljavitve pripoznajo v izkazu poslovnega izida in obračuna-
jo na enak način kot pri finančnih sredstvih po odplačni vrednosti. Vse ostale spremembe 
poštene vrednosti se pripoznajo v izkazu drugega vseobsegajočega donosa. Po odpravi pri-
poznanja se kumulativna sprememba poštene vrednosti, ki je pripoznana v drugem vseob-
segajočem donosu, prerazporedi v izkaz poslovnega izida.

Finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa, 
ki imajo naravo kapitalskega instrumenta, so tista finančna sredstva, ki izpolnjujejo oprede-



104

letno poročilo
2019

litev kapitala skladno z MRS 32 – Finančni instrumenti in za katere se skupina odloči za ne-
preklicno razvrstitev v skupino kapitalskih instrumentov po pošteni vrednosti preko drugega 
vseobsegajočega donosa ter jih ne poseduje za namene trgovanja. Razvrstitev se določi po 
posameznem instrumentu. Dobički in izgube iz naslova teh finančnih sredstev se nikoli ne 
razporedijo v izkaz poslovnega izida. 

Dividende iz naslova kapitalskih instrumentov se pripoznajo kot drugi poslovni prihodki v 
izkazu poslovnega izida ob vzpostavitvi pravice do plačila.

ii. Finančna sredstva po odplačni vrednosti

Med finančna sredstva po odplačni vrednosti skupina razvršča finančna sredstva, ki jih po-
seduje za pridobivanje pogodbenih denarnih tokov, ki predstavljajo izključno plačila glav-
nice in obresti od neporavnane glavnice. Skupina med finančna sredstva po odplačni vre-
dnosti razvršča posojila, poslovne in druge terjatve. Glede na zapadlost so razvrščena med 
kratkoročna (zapadlost do 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja) ali dolgoroč-
na finančna sredstva (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja). 
Posojila in terjatve so na začetku pripoznani po pošteni vrednosti, povečani za neposredne 
stroške posla. Po začetnem pripoznanju se posojila in terjatve izmerijo po odplačni vredno-
sti po metodi veljavne obrestne mere, zmanjšani za pričakovane kreditne izgube. Dobički in 
izgube se pripoznajo v poslovnem izidu ob odpravi, spremembi ali oslabitvi.

Zavarovanje poslovnih terjatev se ne obravnava kot poseben finančni instrument, temveč 
kot sestavni del terjatev. Zavarovalne police se sklepajo obdobno in se nanašajo na določe-
ne terjatve in/ali poslovne partnerje. Sklenjena zavarovalna polica je fleksibilna, pri čemer 
se poslovni partnerji za čas trajanja zavarovalne police lahko dodajajo ali izvzemajo iz zava-
rovanja. Zavarovalne police se nanašajo izključno na zavarovanje poslovnih terjatev.

iii. 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 skupine zajemajo poslovne, finančne in druge obveznosti. 
Skupina na začetku te obveznosti pripozna na datum transakcije, ko skupina postane pogod-
bena stranka v zvezi z instrumentom. Skupina odpravi pripoznanje obveznosti, če so obveze, 
določene v pogodbi, izpolnjene, razveljavljene ali zastarane.

Neizpeljane obveznosti se na začetku izkazujejo po pošteni vrednosti, povečani za transak-
cijske stroške, ki se neposredno pripisujejo poslu. Po začetnem pripoznanju se izmerijo po 
odplačni vrednosti. Glede na zapadlost so razvrščene med kratkoročne (zapadlost do 12 
mesecev po datumu izkaza finančnega položaja) ali dolgoročne obveznosti (zapadlost nad 
12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja).

M. Sredstva (skupine) za odtujitev

Sredstva ali skupina za odtujitev, ki obsega sredstva in obveznosti, za katere se pričakuje, 
da bo njihova vrednost poravnana predvsem s prodajo in je prodaja zelo verjetna, se razvr-
stijo med sredstva in obveznosti za prodajo. Neposredno pred razvrščanjem sredstva med 
sredstva za prodajo se izvede ponovna meritev sredstev ali skupine za odtujitev. Skladno s 
tem se dolgoročno sredstvo ali skupina za odtujitev pripozna po knjigovodski vrednosti ali 
po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in sicer po tisti, ki je nižja. Izgube zaradi 
oslabitve ob prerazvrstitvi sredstev med sredstva, namenjena za prodajo, in kasnejše izgube 
ali dobički ob ponovnem merjenju se izkazujejo v poslovnem izidu. Dobički se ne izkazujejo 
v višini, ki presega morebitne kumulativne izgube zaradi oslabitve. 

Ko se neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva razporedijo med sred-
stva, namenjena za prodajo, se prenehajo amortizirati. Po razporeditvi med sredstva, name-
njena za prodajo, se prav tako preneha obračunavanje naložb po kapitalski metodi.

Ustavljeno poslovanje je sestavni del podjetja skupine, ki je bilo odtujeno ali bo odtujeno 
skladno z usklajenim načrtom. Skupina v izkazu vseobsegajočega donosa poroča poslovni 
izid ustavljenega poslovanja ločeno od delujočega poslovanja v izkazu vseobsegajočega do-
nosa. Skupina ob prodaji odpravi pripoznanje sredstva (skupine) za odtujitev, učinek od-
tujitev, zmanjšan za stroške, ki jih lahko pripišemo neposredno prodaji, pa pripozna med 
drugimi poslovnimi prihodki oziroma odhodki.

N. 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, uvo-
zne dajatve in neposredni stroški nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. 
Neposredni stroški nabave so prevozni stroški, stroški nakladanja, prekladanja in razklada-
nja, stroški spremljanja blaga in drugi stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno prido-
bljenemu trgovskemu blagu, materialu ali storitvam. Popusti pri nakupni ceni obsegajo tako 
tiste, ki so navedeni na računu, kot tudi tiste, ki so dobljeni kasneje in se nanašajo na posa-
mezno nabavo. Vrednost gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje vključuje celotne 
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proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške izdelavnega materiala, proizvodne stroške dela, 
amortizacije in storitev ter druge proizvajalne stroške.

Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po dejanskih cenah, zaloge gotovih pro-
izvodov in nedokončane proizvodnje pa po metodi stalnih cen z odmiki do dejanskih proi-
zvajalnih cen. Zaloge se vodijo po metodi tehtanih povprečnih cen.

Čista iztržljiva vrednost je ocenjena na podlagi prodajne cene v običajnem poslovanju, zmanj-
šane za ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje. Odpisi poškodovanih, pre-
tečenih in neuporabnih zalog se opravljajo redno med letom po posameznih postavkah.

O. Oslabitev sredstev

Finančna sredstva

Skladno z MSRP 9 skupina uporablja model pričakovanih izgub, skladno s katerim ne pri-
poznava samo nastalih izgub, temveč tudi izgube, za katere se pričakuje, da bodo nastale v 
prihodnosti. Skupina oceni dokaze o oslabitvi finančnih instrumentov. Če se na datum po-
ročanja kreditno tveganje pri finančnem instrumentu od začetnega pripoznanja ni znatno 
povečalo, temelji ocena oslabitev na pričakovanih kreditnih izgubah, povezanih z verjetno-
stjo neplačila finančnega instrumenta v naslednjih 12 mesecih. Za finančna sredstva, kot so 
terjatve do kupcev, ki ne vsebujejo pomembne sestavine financiranja, se uporablja poeno-
stavljen pristop, na podlagi katerega se popravek vrednosti izračunava kot znesek, ki je enak 
pričakovanim kreditnim izgubam v celotnem obdobju trajanja finančnega sredstva. Skupina 
oblikuje skupine terjatev na podlagi njihovih zavarovanosti, zapadlosti, podobnih značilnosti 
tveganja in poplačljivosti v preteklih letih, ki so popravljene za oceno poslovodstva o tem, 
ali so dejanske izgube zaradi tekočih gospodarskih pogojev lahko večje ali manjše od izgub, 
ki jih predvideva pretekli razvoj.

Če se je kreditno tveganje bistveno povečalo od začetnega pripoznanja, vendar sredstva še 
ne kažejo objektivnih dokazov za oslabitev, temelji ocena oslabitev na verjetnosti neplačila v 
obdobju celotnega trajanja finančnega sredstva. Pričakovane kreditne izgube predstavljajo 
razliko med pogodbenimi denarnimi tokovi, ki so zapadli po pogodbi, in vsemi denarnimi 
tokovi, za katere skupina pričakuje, da jih bo prejela. Za finančna sredstva, ki na dan poroča-
nja kažejo objektivne znake oslabitve, se popravek vrednosti zaradi pričakovanih kreditnih 
izgub oblikuje v celoti.

Skupina pripozna odpis finančnega sredstva, kadar utemeljeno pričakuje, da pogodbenih 
denarnih tokov ne bo uspela izterjati. Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev so lah-
ko naslednji: neizpolnitev ali kršitev s strani dolžnika; prestrukturiranje zneska, ki so ga drugi 

dolžni skupini, če se ta strinja; znaki, da bo dolžnik šel v stečaj; izginotje delujočega trga za 
tovrstni instrument. Skupina dokaze o oslabitvi posojil oceni za vsako posojilo posebej.

Kot finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega do-
nosa, se vodijo naložbe v lastniške vrednostne papirje oziroma deleže drugih družb, za ka-
tere je bila ob začetnem pripoznanju sprejeta nepreklicna odločitev, da niso v posesti za 
trgovanje. Poštena vrednost vrednostnih papirjev, ki kotirajo na borzi, se izmeri po borznem 
tečaju na dan poročanja. Dobički ali izgube iz spremembe poštene vrednosti se pripoznajo 
v drugem vseobsegajočem donosu in so prikazani neposredno v kapitalu kot rezerva za 
poštene vrednosti finančnih instrumentov v neto znesku. Zneski, predstavljeni v drugem 
vseobsegajočem donosu, se ne smejo naknadno prenesti v poslovni izid. Nabrani dobiček 
ali izguba se prenaša znotraj lastniškega kapitala.

Nefinančna sredstva

Skupina ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost pomembnih nefinanč-
nih sredstev z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstaja-
jo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva.

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote (DUE) je vrednost pri uporabi 
ali poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določa-
nju 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 (DUE). Vsaka odvisna družba 
predstavlja DUE. Če je dobro ime razporejeno na DUE, se test oslabitve opravi vsako leto. 
Oslabitev se najprej razporedi na dobro ime, preostanek oslabitve pa na podlagi knjigovod-
ske vrednosti posameznih sredstev sorezmerno na sredstva znotraj DUE. Pri razporeditvi 
oslabitve na posamezno sredstvo DUE se knjigovodska vrednost posameznega sredstva ne 
zmanjša pod vrednost, ki je višja od poštene vrednosti, zmanjšane za stroške odtujitve (če 
je izmerljiva), pod vrednost pri uporabi (če jo je mogoče določiti), ali pod vrednost, ki je 
enaka nič evrov.

Za DUE, na katero ni razporejeno dobro ime, se preizkus oslabitve opravi, če obstajajo znaki 
oslabitve. Morebitna oslabitev se razporedi na posamezno sredstvo DUE sorazmerno.

Oslabitev sredstva ali DUE se pripozna v primeru, ko njegova (njena) knjigovodska vrednost 
presega njegovo (njeno) nadomestljivo vrednost. Oslabitev se pripozna v poslovnem izidu.
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Skupina izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih ob koncu poročevalskega obdobja 
ovrednoti in tako ugotovi, ali je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne obstaja. Izguba 
zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih skupina do-
loči 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.

Izguba zaradi oslabitve dobrega imena se ne odpravlja.

Dobro ime, ki tvori del knjigovodske vrednosti naložbe v pridruženo družbo, se ne pripozna 
ločeno in se zato ne preizkusi ločeno za oslabitev. Namesto tega se celoten znesek naložbe 
v pridruženo podjetje preizkusi za oslabitev kot eno samo sredstvo, ko obstaja objektiven 
dokaz, da se lahko naložbo v pridruženo družbo oslabi.

P. Določanje poštene vrednosti

Glede na računovodske usmeritve skupine je v številnih primerih potrebna določitev pošte-
ne vrednosti tako nefinančnih kot tudi finančnih sredstev in obveznosti, bodisi zaradi mer-
jenja 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 obve-
znost med dobro obveščenima in voljnima strankama v premišljenem poslu. Skupina pri 
določanju poštene vrednosti finančnega instrumenta upošteva naslednjo hierarhijo ravni 
določanja poštene vrednosti:

- prva raven zajema tržne cene na delujočih trgih za enaka sredstva in obveznosti;
- druga raven zajema vrednosti, ki niso enake tržnim cenam v smislu prve ravni, a jih je kljub 

temu mogoče pridobiti neposredno s trga (cene za enaka ali podobna sredstva ali obve-
znosti na manj aktivnih ali neaktivnih trgih) ali posredno (na primer vrednosti, ki so izpe-
ljane iz tržnih cen na aktivnem trgu, na podlagi obrestnih mer in krivulj donosa, implicitnih 
nestanovitnosti in kreditnih razponov);

- tretja raven zajema vhodne podatke za sredstvo ali obveznost, ki ne temelji na zasnova-
nih tržnih podatkih, pri tem pa morajo neopazovani podatki izražati predpostavke, ki bi jih 
udeleženci na trgu porabili pri določanju sredstva ali obveznosti, vključno s predpostavka-
mi o tveganjih.

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 to-
kov, 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 vre-
dnost 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. Če ponujena tržna cena ne obstaja, se uporabi metoda diskon-
tiranih denarnih tokov, za katere se pričakuje, da bodo izhajali iz uporabe in morebitne 
prodaje sredstev. 

Naložbene nepremičnine

Poštena vrednost naložbenih nepremičnin se oceni s pomočjo skupne vrednosti pričakova-
nih denarnih tokov iz oddajanja nepremičnine v najem. Donos, ki odseva posebna tveganja, 
je vključen v izračun vrednosti nepremičnine na podlagi diskontiranih neto denarnih tokov 
na letni ravni.

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida in finančna sredstva po 
pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa

Poštena vrednost finančnih sredstev po pošteni vrednosti preko poslovnega izida in finanč-
nih sredstev po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa se določa skla-
dno s predhodno določeno hierarhijo ravni določanja poštene vrednosti finančnih instru-
mentov.

Terjatve in posojila

Poštena vrednost terjatev in posojil se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih 
tokov, razobrestenih po tržni obrestni meri ob koncu poročevalskega obdobja. Ocena upo-
števa kreditno tveganje teh finančnih sredstev. 

Zaloge

Poštena vrednost zalog se določi na podlagi njihove pričakovane prodajne vrednosti pri 
rednem poslovanju, zmanjšane za ocenjene stroške prodaje.
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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.

Q. Kapital

Vpoklicani kapital

Vpoklicani kapital obvladujoče družbe se pojavlja kot delniški kapital, ki je nominalno opre-
deljen v statutu družbe, registriran na sodišču in so ga vplačali njegovi lastniki.

Kapitalske rezerve

Kapitalske rezerve sestavljajo zneski, ki jih obvladujoča družba ali njene odvisne družbe 
pridobijo iz vplačil, ki presegajo najmanjše nominalne vrednosti deležev, ki presegajo knji-
govodske vrednosti pri odtujitvi predhodno pridobljenih lastnih deležev, zneski na podlagi 
poenostavljenega zmanjšanja vpoklicanega kapitala in zneski na podlagi odprave splošnega 
prevrednotovalnega popravka. 

Rezerve

Med rezerve sodijo: zakonske rezerve, druge rezerve iz dobička, rezerva za pošteno vre-
dnost, aktuarski dobički in izgube. 

Lastne delnice

Če obvladujoča družba ali njene odvisne družbe kupijo lastniški delež, se plačani znesek, 
vključno s transakcijskimi stroški, brez davka odšteje od celotnega kapitala kot lastne delni-
ce (trezorske delnice), vse dokler se teh delnic ne umakne, ponovno izda ali proda.

Dividende
 
Dokler dividend ne odobri skupščina delničarjev, so predvidene dividende obravnavane kot 
zadržani dobički. 

R. Rezervacije

Rezervacije se pripoznajo, če ima skupina zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne 
obveze, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti, in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potre-

ben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi.

S.Rezervacije za zaslužke zaposlencev

Skupina je skladno z zakonskimi predpisi in kolektivno pogodbo zavezana k izplačilu jubilej-
nih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane rezervaci-
je. 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 na-
grad do upokojitve. Izračun z uporabo projicirane enote pripravi aktuar, ki je izbran na ravni 
skupine. Stanje rezervacij se preverja periodično oziroma takrat, ko se bistveno spremenijo 
predpostavke, uporabljene za ugotovitev višine rezervacij.

T. Razmejeni prihodki

Razmejeni prihodki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke.

Državne in druge subvencije, prejete za kritje stroškov, so pripoznane dosledno kot prihodki 
v obdobjih, v katerih nastajajo zadevni odhodki, ki naj bi jih subvencije nadomestile. 

Na podlagi invalidskega statusa odvisne družbe v skupini oblikujejo razmejene prihodke 
v višini obračunanih, a ne plačanih prispevkov (odstopljeni prispevki) iz plač in na plače. 
Namenjene so za pokrivanje stroškov skladno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in za-
poslovanju invalidov (ZZRZI). Porabljeni razmejeni prihodki se odpravijo v korist poslovnih 
prihodkov tekočega leta.

U. Izkaz denarnega toka

V izkazu denarnega toka so prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in denarnih 
ustreznikov za poslovno leto, za katero se sestavlja. Izkaz denarnega toka je sestavljen po 
posredni metodi.

V. Poročanje po poslovnih področjih (razkritje 29)

Poslovno področje je sestavni del skupine, ki opravlja poslovne dejavnosti, iz naslova katerih 
dobiva prihodke in s katerimi ima odhodke, ki se nanašajo na transakcije z drugimi poslov-
nimi področji skupine. Poslovna področja se med seboj razlikujejo po tveganjih in donosih. 
Poročanje po poslovnih področjih temelji na sistemu notranjega poročanja, ki ga poslovod-
stvo uporablja pri odločanju.
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Skupina ima širok nabor kupcev in ni odvisna le od nekaj večjih strank.

Pri pripravljanju in predstavljanju konsolidiranih računovodskih izkazov skupina upošteva 
naslednja poslovna področja:

- Jeklarstvo: dejavnost skupine, ki jo sestavlja proizvodnja jeklenih plošč in trakov različnih 
dimenzij in kvalitet iz nerjavnih, konstrukcijskih, elektro in specialnih vrst jekla ter jeklenih 
profilov iz legiranih, nelegiranih, specialnih, orodnih in konstrukcijskih jekel.

- Obdelava jekel in distribucija: to poslovno področje predstavlja vertikalno integriranost 
skupine navzdol. Prek njega ima skupina neposreden stik s kupci in izvaja hitro dobavo 
jekla zahtevanih dimenzij in kakovosti ter izvršuje druge servisne in poprodajne storitve. 

- Surovinska baza: zbiranje, predelava in sortiranje kovinskih odpadkov ter njihova priprava 
za transport in snovno predelavo v poslovnem področju jeklarstva. 

- Predelava: proizvodnja polizdelkov in gotovih izdelkov iz jekla ter izkoriščanje sinergije s 
proizvodnimi procesi v poslovnem področju jeklarstva. 

- Upravljanje in druge storitve: poslovno, finančno in drugo svetovanje za družbe skupine 
ter izvajanje storitev s področja socialne pomoči in koncesijskih storitev, povezanih z zapo-
slovanjem invalidov.

- Prehrambna dejavnost – ustavljeno poslovanje: reja perutnine, proizvodnja krmil, peru-
tninskega mesa in izdelkov.

Vsaka odvisna družba za namene dodelitev sredstev in oceno uspešnosti poroča upravi na 
tedenskih sejah vodstva. Posamezno poslovno področje združuje odvisne družbe, ki imajo 
podobno naravo izdelkov in proizvodnih procesov ter sorodne metode za distribucijo izdel-
kov kupcem.

Poslovna področja so podrobneje predstavljena v poslovnem delu letnega poročila v po-
glavju Organiziranost družb v Skupini SIJ.

RAZKRITJA K POSAMEZNIM
POSTAVKAM V KONSOLIDIRANIH
RAČUNOVODSKIH IZKAZIH

000 EUR 2019 2018

V Sloveniji 118.443 123.483

V tujini: 648.908 669.794

 - Nemčija 182.593 180.821

 - Italija 142.210 154.371

 - ZDA 62.369 69.804

 - Hrvaška 10.261 11.440

 - Avstrija 21.758 21.628

 - druge države 229.717 231.730

Čisti prihodki od prodaje 767.351 793.277

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
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000 EUR Jeklarstvo
Obdelava jekel 

in distribucija
Surovinska 

baza Predelava

Prehrambna de-
javnost (ustavlje-

no poslovanje)

Skupaj
poslovna 
področja

Upravljanje in 
druge storitve Skupaj

Izločitev 
ustavljenega 

poslovanja
Čisti prihodki

od prodaje

Debela pločevina 292.204 46.518 0 0 0 338.722 0 338.722 0 338.722

Hladno valjana pločevina 69.432 2.441 0 0 0 71.873 0 71.873 0 71.873

Vroče valjana pločevina 9.489 3.728 0 0 0 13.217 0 13.217 0 13.217

Kovani, valjani in drugi proizvodi 125.459 56.767 0 7.587 0 189.813 0 189.813 0 189.813

Industrijski noži 0 2.845 0 16.206 0 19.051 0 19.051 0 19.051

Industrijski valji 0 0 0 10.782 0 10.782 0 10.782 0 10.782

Varilne žice in elektrode 0 0 0 14.901 0 14.901 0 14.901 0 14.901

Železni odpadek 0 776 68.807 45 0 69.628 0 69.628 (18.119) 51.509

Storitve in drugi prihodki od prodaje 5.437 38.399 200 11.654 41.459 97.149 1.804 98.953 (41.470) 57.483

Čisti prihodki od prodaje 502.021 151.474 69.007 61.175 41.459 825.136 1.804 826.940 (59.589) 767.351

000 EUR Jeklarstvo
Obdelava jekel 

in distribucija
Surovinska 

baza Predelava

Prehrambna de-
javnost (ustavlje-

no poslovanje)

Skupaj
poslovna 
področja

Upravljanje in 
druge storitve Skupaj

Izločitev 
ustavljenega 

poslovanja
Čisti prihodki

od prodaje

Debela pločevina 283.730 57.613 0 0 0 341.343 0 341.343 0 341.343

Hladno valjana pločevina 73.838 2.617 0 0 0 76.455 0 76.455 0 76.455

Vroče valjana pločevina 11.537 4.191 0 0 0 15.728 0 15.728 0 15.728

Kovani, valjani in drugi proizvodi 127.006 60.229 0 8.511 0 195.746 0 195.746 0 195.746

Industrijski noži 0 2.280 0 15.664 0 17.944 0 17.944 0 17.944

Industrijski valji 0 0 0 7.937 0 7.937 0 7.937 0 7.937

Varilne žice in elektrode 0 0 0 15.981 0 15.981 0 15.981 0 15.981

Železni odpadek 0 1.001 70.892 30 0 71.923 0 71.923 (9.473) 62.450

Storitve in drugi prihodki od prodaje 6.817 38.110 99 13.007 269.985 328.018 1.676 329.694 (270.001) 59.693

Čisti prihodki od prodaje 502.928 166.041 70.991 61.130 269.985 1.071.075 1.676 1.072.751 (279.474) 793.277

Čisti prihodki od prodaje po proizvodih in poslovnih področjih za leto 2019

Čisti prihodki od prodaje po proizvodih in poslovnih področjih za leto 2018
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000 EUR 2019 2018

Stroški blaga, materiala in storitev 578.429 614.236

Stroški dela 124.326 124.940

- stroški plač 90.573 93.606

- stroški socialnih zavarovanj 17.056 16.726

- drugi stroški dela 16.697 14.608

Stroški amortizacije 49.780 48.333

Drugi stroški 9.439 8.567

Sprememba vrednosti zalog 401 (15.347)

Poslovni odhodki 762.375 780.729

2. POSLOVNI ODHODKI

000 EUR

Proizvajalni
stroški 

prodanih
proizvodov

Stroški
prodajanja

Stroški 
splošnih

dejavnosti Skupaj

Stroški blaga, materiala in storitev 528.569 28.699 21.161 578.429

Stroški dela 65.320 5.832 53.174 124.326

Stroški amortizacije 42.000 384 7.396 49.780

Drugi stroški 3.829 88 5.522 9.439

Sprememba vrednosti zalog 401 0 0 401

Ustavljeno poslovanje 41.898 10.289 2.389 54.576

Poslovni odhodki 682.017 45.292 89.643 816.951

Izločitev ustavljenega poslovanja (41.898) (10.289) (2.389) (54.576)

Poslovni odhodki 640.119 35.003 87.253 762.375

000 EUR

Proizvajalni
stroški 

prodanih
proizvodov

Stroški
prodajanja

Stroški 
splošnih

dejavnosti Skupaj

Stroški blaga, materiala in storitev 547.513 37.718 29.005 614.236

Stroški dela 65.945 6.330 52.665 124.940

Stroški amortizacije 41.388 396 6.549 48.333

Drugi stroški 4.198 75 4.294 8.567

Sprememba vrednosti zalog (15.347) 0 0 (15.347)

Ustavljeno poslovanje 191.815 46.744 17.310 255.869

Poslovni odhodki 835.512 91.263 109.823 1.036.598

Izločitev ustavljenega poslovanja (191.815) (46.744) (17.310) (255.869)

Poslovni odhodki 643.697 44.519 92.513 780.729
Pregled stroškov po funkcionalnih skupinah za leto 2019

Pregled stroškov po funkcionalnih skupinah za leto 2018

Znesek, porabljen za revidiranje letnih poročil za leto 2019, je znašal 305 tisoč evrov. Zne-
sek, porabljen za druge dovoljene storitve, je znašal 34 tisoč evrov.

 2019 2018

Osnovna šola 596 582

Nižja poklicna šola 372 382

Srednja poklicna šola 1.095 1.081

Srednja šola 989 1.002

I. bolonjska stopnja 445 423

II. bolonjska stopnja 302 300

III. bolonjska stopnja 60 55

Skupaj 3.859 3.825

Povprečno število zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe
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000 EUR 2019 2018

Odprava popravkov zalog (razkritje 16) 1.311 0

Prihodki iz naslova dobljenih subvencij (razkritje 24) 2.433 1.970

Prejete odškodnine 1.524 3.019

Dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 1.084 0

Odprava rezervacij za arbitražni postopek (razkritje 23) 311 0

Drugi prihodki 673 1.358

Drugi poslovni prihodki 7.336 6.347

000 EUR 2019
2018

Popravljeno

Slabitev dobrega imena (razkritje 8) 0 9.436

Odhodki iz naslova donacij in sponzorstev 718 471

Slabitev zalog (razkritje 16) 593 6.723

Slabitve neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (razkritje 8 in 9)

15.122 1.536

Izguba pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 0 335

Oblikovanje rezervacij za arbitražni postopek (razkritje 23) 0 3.115

Drugi odhodki 1.245 1.626

Drugi poslovni odhodki 17.678 23.242

000 EUR 2019
2018

Popravljeno

Poslovni izid iz poslovanja (5.154) (3.891)

Amortizacija 49.780 48.333

Slabitve (dobički/izgube) poslovnih terjatev (212) (456)

Slabitev dobrega imena 0 9.436

Slabitve neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev

15.122 1.536

Slabitev zalog 593 6.723

Odprava popravkov zalog (1.311) 0

EBITDA 58.818 61.681

3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

4. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 

Izračun EBITDA

Popravek napake je podrobneje predstavljen v razkritjih 8, 9 in 29.

000 EUR 2019 2018

Prihodki od obresti 2.945 1.588

Tečajne razlike 145 189

Drugi prihodki 5 84

Finančni prihodki 3.095 1.861

000 EUR 2019 2018

Odhodki od obresti 12.352 15.217

Tečajne razlike 176 82

Drugi odhodki 2.448 2.342

Finančni odhodki 14.976 17.641

000 EUR 2019 2018

Davek iz dobička (1.179) (1.036)

Odloženi davek (5.805) 6.978

Davki (6.984) 5.942

000 EUR 2019
2018

Popravljeno

Poslovni izid pred davki (17.004) (19.572)

Izračunani davek po veljavni davčni stopnji 19 % (3.231) (3.719)

Davčni učinki:

- prihodkov, ki niso predmet obdavčitve (146) (92)

- davčno nepriznanih odhodkov 939 1.980

- davčnih olajšav (998) (3.517)

- davčnih izgub, za katere niso pripoznane odložene terjatve za davek 3.021 (727)

- davčnih izgub, za katere so bile odložene terjatev za davek odpravljene 7.109 0

- sprememb davčne stopnje 290 133

Davki 6.984 (5.942)

Efektivna davčna stopnja 0 % 0 %

5. FINANČNI PRIHODKI

6. FINANČNI ODHODKI

7. DAVKI
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Med učinki davčnih olajšav skupina prikazuje davčne olajšave, ki jih je izkoristila pri obra-
čunih davka od dohodka pravnih oseb, in neizkoriščene davčne olajšave, za katere je evi-
dentirala odložene terjatve za davek. Neizkoriščene davčne olajšave lahko družbe v skupini 
koristijo v naslednjih letih skladno z zakonodajo države, v kateri poslujejo. 

Na dan 31. decembra 2019 ima skupina za 154 tisoč evrov (2018: 234 tisoč evrov) ne-
poravnanih obveznosti za nakup neopredmetenih sredstev. Že vnaprej znanih pogodbenih 
obveznosti za nakup v letu 2019 je bilo za 1.201 tisoč evrov (2018: 15 tisoč evrov). Neopred-
metena sredstva na dan 31. decembra 2019 in 31. decembra 2018 niso dana kot poroštva 
za obveznosti.

8. NEOPREDMETENA SREDSTVA

Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2019

000 EUR
Programska 

oprema
Dobro

ime

Sredstva
v prido-
bivanju Skupaj

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2018 24.636 20.599 1.111 46.346

Neposredne nabave 0 0 1.327 1.327

Prenos s sredstev v pridobivanju 1.294 0 (1.294) 0

Odtujitve (15) 0 0 (15)

Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 89 89

Prevedbene razlike (1) 0 0 (1)

Prenos na sredstva (skupine) za odtujitev 0 (1.003) 0 (1.003)

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2019 25.914 19.596 1.233 46.743

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2018 (10.106) (11.749) 0 (21.855)

Amortizacija (2.489) 0 0 (2.489)

Odtujitev 15 0 0 15

Prevedbene razlike (20) 0 0 (20)

Slabitev (447) 0 0 (447)

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2019 (13.047) (11.749) 0 (24.796)

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2018 14.530 8.850 1.111 24.491

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2019 12.867 7.847 1.233 21.947

000 EUR 31. 12. 2019
31. 12. 2018
Popravljeno

ODPAD d.o.o. Pivka 1.397 1.397

RAVNE STEEL CENTER d.o.o. 758 758

DANKOR, d.o.o. 154 154

NIRO Wenden GmbH 0 0

SIDERTOCE S. p. A. 0 0

GRIFFON & ROMANO S.P.A. 0 0

METAL-EKO SISTEM DOO 0 1.003

ORO MET d.o.o. 5.538 5.538

Knjigovodska vrednost dobrega imena 7.847 8.850

Test oslabitev dobrega imena

Za leto 2018 je skupina dobila mnenje s pridržkom, ki navaja, da so obstajala znamenja 
oslabitve za določene denar ustvarjajoče enote (v nadaljevanju DUE), ki jim pripadajo dobra 
imena, ki so nastala pri preteklih poslovnih združitvah, saj so bili dejanski izidi iz poslovanja 
slabši, kot so bili prvotno načrtovani. Poslovodstvo skupine je pripravilo oceno nadomestlji-
ve vrednosti posameznih DUE (brez uporabe zunanjega ocenjevalca vrednosti), na podlagi 
katere je bila pripoznana oslabitev v višini 2.819 tisoč evrov, in sicer v višini 1.054 tisoč evrov 
pri družbi Sidertoce in v višini 1.765 tisoč evrov pri družbi Griffon & Romano.

Zato je ocene nadomestljive vrednosti naložb v odvisne družbe za leto 2019 izdelal zuna-
nji ocenjevalec vrednosti z licenco SIR. Ker je za diskontno stopnjo ocenjevalec vrednosti 
uporabil druge vire, kot so bili uporabljeni v letu 2018, je skupina preverila ocene tudi za 
leto 2018. Ob enakih projekcijah in stopnjah preostalega denarnega toka so bile za leto 
2018 pri nekaterih ocenah vrednosti ugotovljene drugačne vrednosti. Ugotovljene dodatne 
oslabitve je skupina popravila v letu 2018 kot popravek napake. Učinek popravka napake je 
predstavljen v razkritju 31 in v nadaljevanju.

Dobra imena so bila na dan 31. decembra 2019 preizkušena za morebitno oslabitev. Nado-
mestljive vrednosti predstavljajo oceno poštenih vrednosti, zmanjšanih za stroške proda-
je, ugotovljenih z uporabo metode sedanje vrednosti prostih pričakovanih denarnih tokov. 
Uporabljena metoda sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov poskuša na 
podlagi analize preteklega poslovanja in ocene poslovnih možnosti v prihodnosti načrtovati 
prihodnje donose lastnikov v obliki denarja, ki jih nato z ustrezno diskontno stopnjo prevede 
na sedanjo vrednost. Tako izračunana vrednost na podlagi prostih denarnih tokov pred-
stavlja donos, zahtevan za tveganje, ki ga predstavlja naložba v družbo. Gre za teoretično 



113

letno poročilo
2019

najustreznejšo in tudi v praksi najuporabnejšo metodo ocenjevanja vrednosti podjetja, saj se 
osredotoča na tisto, kar je za investitorje najbolj pomembno – donos v obliki denarnega toka.

Projekcije za vse DUE so bile pripravljene z vidika večinskega lastnika. Skladno s predme-
tom ocenjevanja vrednosti je upoštevan petodstotni diskont za tržljivost (vključno s stroški 
prodaje). Uporabljena diskontna stopnja je opredeljena kot tehtano povprečje stroškov ce-
lotnega kapitala (WACC) ter odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tve-
ganja, ki so značilna za ocenjevano sredstvo. V projekcijah so bila upoštevana vsa dejstva, 
znana do izdelave letnega poročila. Morebitnih prilagoditev knjigovodskih vrednosti sred-
stev zaradi hitrega razvoja koronavirusa skupina še ni ocenila in upoštevala v projekcijah, 
saj na tej stopnji poslovodstvo ne more zanesljivo oceniti učinka in ker morebitne posledice 
predstavljajo nepopravljivi dogodek po datumu poročanja. 

Kot kontrolna metoda je uporabljena metoda primerljivih borznih družb. Zaradi nezado-
stnega nabora primerljivih družb in nepopolne primerljivosti primerljivih družb in ocenjeva-
ne družbe je navedena metoda uporabljena zgolj kot kontrolna metoda, s katero se preveri 
rezultate, dobljene z metodo sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov.

Iz popravljene ocene nadomestljive vrednosti je skupina za dobra imena pri nekaterih druž-
bah ugotovila potrebo po dodatni ali popolni oslabitvi vrednosti v letu 2018 in oslabitve 
pripoznala kot popravek napake, in sicer: Sidertoce v višini 2.503 tisoč evrov, NIRO Wenden 
v višini 872 tisoč evrov in Griffon & Romano v višini 3.242 tisoč evrov. V letu 2019 ni ugoto-
vljenih potreb po oslabitvi. V letu 2019 je bilo dobro ime pri družbi Metal-Eko Sistemi v višini 
1.003 tisoč evrov preneseno v sredstva (skupine) za odtujitev. 

Pregled določitve nadomestljive vrednosti DUE, ki jim pripada dobro ime za leto 2019

Dobro ime

Uporabljene pomembne predpostavke Analiza občutljivosti

Znesek
slabitve

(000 EUR)

Dobro ime
po preizkusu 

oslabitve
(000 EUR)

Datum
ocenjevanja

Projekcije 
poslovanja

Poslovno
leto

Diskontna 
stopnja 
(WACC)

Dolgoročna 
stopnja
rasti

Ciljna
EBITDA
marža

Rast čistih 
prihodkov

Nadomestlji-
va vrednost

(000 EUR)

Zgornja meja 
razpona

(000 EUR)

Sprememba
diskontne 

stopnje (WACC) 
+/–0,5 %

(000 EUR)

Sprememba 
dolgoročne

stopnje rasti 
+/–0,5 %

(000 EUR)

ODPAD
(poslovno področje: 
surovinska baza) 31. 12. 2019 2020–2025 2019 9,39 % 2,0 %

3,0 % – 
dosežena v 
zadnjih letih

v prvem letu 
–6,8 %, nato
2 % letno 5.308 5.612 +595/–535 +32/–32 0 1.397

SIJ RAVNE STEEL CENTER
(poslovno področje: 
obdelava jekel in
distribucija) 31. 12. 2019 2020–2025 2019 9,85 % 1,7 %

10,6 % – 
dosežena v 
zadnjih letih

v prvem letu 
–1,7 %, nato
od 2,2 %, 2,2 %, 
1,1 %, 1,7 %
in 1,7 % 24.178 24.688 +940/–849 +125/–124 0 758

DANKOR
(poslovno področje: 
surovinska baza) 31. 12. 2019 2020–2025 2019 9,38 % 1,5 %

9,2 % – 
dosežena v 
zadnjih letih

v prvem letu
 –4,1 %, nato 
1,9 % letno 924 964 +80/–72 +4/–4 0 154

ORO MET
(poslovno področje: 
obdelava jekel in
distribucija) 31. 12. 2019 2020–2025 2019 9,10 % 1,0 %

12 % – 
dosežena v 
zadnjih letih

v prvem letu 
4,3 %, nato 
10,7 %, nato 
7,5 %, 5 %, 5 % 
in 1,5 % 7.870 8.146 +525/–469 +28/–28 0 5.538
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Dobro ime

Uporabljene pomembne predpostavke Analiza občutljivosti

Znesek
slabitve

(000 EUR)

Dobro ime
po preizkusu 

oslabitve
(000 EUR)

Datum
ocenjevanja

Projekcije 
poslovanja

Poslovno
leto

Diskontna 
stopnja 
(WACC)

Dolgo-
ročna 
stopnja
rasti

Ciljna
EBITDA
marža

Rast čistih 
prihodkov

Nadomestlji-
va vrednost

(000 EUR)

Zgornja meja 
razpona

(000 EUR)

Sprememba
diskontne 

stopnje (WACC) 
+/–0,5 %

(000 EUR)

Sprememba 
dolgoročne

stopnje rasti 
+/–0,5 %

(000 EUR)

ODPAD
(poslovno področje: 
surovinska baza) 31. 12. 2018 2019–2023 2018 8,92 % 1,5 %

2,8 % – 
dosežena v 
zadnjih letih

v prvem letu
10 %, nato
6 %, nato pa
2 % letno 8.168 8.905 +1.329/–1.163 +425/–371 0 1.397

SIJ RAVNE STEEL CENTER
(poslovno področje: 
obdelava jekel in
distribucija) 31. 12. 2018 2019–2023 2018 8,85 % 1,7 %

14,3 % – višja 
kot dosežena 
v zadnjih letih; 
primerljiva s 
podobnimi
dejavnostmi
v Evropi

v prvem letu
6 %, nato
4 % letno 14.920 16.219 +1.988/–1.726 +543/–474 0 758

DANKOR
(poslovno področje: 
surovinska baza) 31. 12. 2018 2019–2023 2018 9,04 % 1,5 %

12,5 % – nižja 
od dosežene v 
preteklem letu

v prvem letu 
8 %, nato 2 % 
letno 2.570 2.710 +219/–191 +160/–140 0 154

NIRO Wenden
(poslovno področje: 
obdelava jekel in
distribucija) 31. 12. 2018 2019–2023 2018 7,76 % 1,5 %

5,2 % – višja 
kot dosežena 
v zadnjih letih; 
primerljiva s 
podobnimi 
dejavnostmi
v Evropi

v prvem letu
10 %, nato
8 %, 6 %, 6 % 
in 4 % 1.594 1.758 +375/–352 +204/–191 0 872

NIRO Wenden
(poslovno področje: 
obdelava jekel in
distribucija)  2019–2023

2018 
poprav-
ljeno 7,74 % 1,5 %

5,2 % – višja 
kot dosežena 
v zadnjih letih; 
primerljiva s 
podobnimi 
dejavnostmi
v Evropi

v prvem letu
10 %, nato
8 %, 6 %, 6 % 
in 4 % 0 / / / 872 0

SIDERTOCE
(poslovno področje: 
obdelava jekel in
distribucija) 31. 12. 2018 2019–2023 2018 9,19 % 1,5 %

11,9 % – višja
kot dosežena
v zadnjih letih; 
primerljiva s 
podobnimi 
dejavnostmi
v Evropi

v prvem letu 
4 %, nato
2 % letno 7.370 7.815 +792/–695 +163/–143 1.054 2.503

Pregled določitve nadomestljive vrednosti DUE, ki jim pripada dobro ime za leto 2018

tabela se nadaljuje →
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nadaljevanje tabele

Dobro ime

Uporabljene pomembne predpostavke Analiza občutljivosti

Znesek
slabitve

(000 EUR)

Dobro ime
po preizkusu 

oslabitve
(000 EUR)

Datum
ocenjevanja

Projekcije 
poslovanja

Poslovno
leto

Diskontna 
stopnja 
(WACC)

Dolgo-
ročna 
stopnja
rasti

Ciljna
EBITDA
marža

Rast čistih 
prihodkov

Nadomestlji-
va vrednost

(000 EUR)

Zgornja meja 
razpona

(000 EUR)

Sprememba
diskontne 

stopnje (WACC) 
+/–0,5 %

(000 EUR)

Sprememba 
dolgoročne

stopnje rasti 
+/–0,5 %

(000 EUR)

SIDERTOCE
(poslovno področje: 
obdelava jekel in
distribucija)  2019–2023

2018 
poprav-
ljeno 9,44 % 1,5 %

11,9 % – višja
kot dosežena
v zadnjih letih; 
primerljiva s 
podobnimi 
dejavnostmi
v Evropi

v prvem letu 
4 %, nato
2 % letno 6.999 7.418 +739/–652 +138/–122 2.503 0

GRIFFON & ROMANO
(poslovno področje: 
obdelava jekel in
distribucija) 31. 12. 2018 2019–2023 2018 9,02 % 1,5 %

6,7 % – višja
kot dosežena
v zadnjih letih;
primerljiva s 
podobnimi
dejavnostmi
v Evropi

v prvem letu
23 %, nato
10 %, 8 %,
6 % in 4 % 3.665 4.017 +1.218/–1.070 +143/–133 1.765 3.242

GRIFFON & ROMANO
(poslovno področje: 
obdelava jekel in
distribucija)  2019–2023

2018 
poprav-
ljeno 9,44 % 1,5 %

6,7 % – višja 
kot dosežena 
v zadnjih letih;
primerljiva s 
podobnimi
dejavnostmi 
v Evropi

v prvem letu
23 %, nato
10 %, 8 %,
6 % in 4 % 0 / / / 3.242 0

METAL-EKO SISTEM
(poslovno področje: 
surovinska baza) 31. 12. 2018 2019–2023 2018 9,24 % 1,5 %

4 % – višja
kot dosežena 
v zadnjih letih;
primerljiva s 
podobnimi
dejavnostmi 
v Evropi

v prvem letu 
-11,8 %, nato 
2 %, nato 4 % 
letno 1.900 2.011 +187/–165 +118/–104 0 1.003

ORO MET
(poslovno področje: 
obdelava jekel in
distribucija) 31. 12. 2018 2019–2023 2018 8,92 % 1,5 %

15,7 % – 
dosežena v 
zadnjih letih

v prvem letu
14 %, nato
12 %, nato
10 % letno 13.659 14.496 +1.190/–1.038 +627/–548 0 5.538
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Test oslabitev programske opreme

Za leto 2018 je skupina dobila mnenje s pridržkom, ki navaja, da so obstajala znamenja oslabi-
tve za določene DUE, saj so bili dejanski izidi iz poslovanja slabši, kot so bili prvotno načrtovani. 

Skupina je v letu 2019 na podlagi presoje uspešnosti poslovanja posameznih DUE preverjala 
znake oslabitve in pristopila k oceni vrednosti, kjer so znaki obstajali. Ugotovljene oslabitve 
so prerazporejene na sredstva DUE. Če  ni dobrega imena, ki bi ga bilo treba oslabiti, je raz-
poreditev na posamezna sredstva izvedena sorazmerno. Ocene nadomestljive vrednosti DUE 
je izdelal ocenjevalec vrednosti z licenco SIR. Projekcije in ocene so bile pripravljene z vidika 
večinskega lastnika. V projekcijah in ocenah so bila upoštevana vsa dejstva, znana do izdela-
ve letnega poročila. Morebitnih prilagoditev knjigovodskih vrednosti sredstev zaradi hitrega 
razvoja koronavirusa skupina še ni ocenila in upoštevala v projekcijah, saj na tej stopnji poslo-
vodstvo ne more zanesljivo oceniti učinka in ker morebitne posledice predstavljajo nepopra-
vljivi dogodek po datumu poročanja. 

Pri določitvi nadomestljive vrednosti DUE je bila uporabljena metoda sedanje vrednosti priča-
kovanih prostih denarnih tokov, ki poskuša na podlagi analize preteklega poslovanja in ocene 
poslovnih možnosti v prihodnosti načrtovati prihodnje donose lastnikov v obliki denarja, ki jih 
nato z ustrezno diskontno stopnjo prevede na sedanjo vrednost. Tako izračunana vrednost 
posamezne DUE skupine na podlagi prostih denarnih tokov predstavlja donos, ki se zahteva za 
tveganja, ki ga predstavljajo DUE. Gre za teoretično najbolj ustrezno in tudi praktično najbolj 
aplikativno metodo ocenjevanja vrednosti DUE, saj se osredotoča na tisto, kar je za investitor-
je najbolj pomembno, in sicer donos v obliki denarnega toka. Projekcije so bile pripravljene z 
vidika večinskega lastnika družbe (DUE). V projekcijah so bila upoštevana vsa dejstva, znana 
do izdelave letnega poročila. Uporabljena diskontna stopnja je opredeljena kot tehtano pov-
prečje stroškov celotnega kapitala (WACC) in odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti 
denarja in tveganja, ki so značilna za ocenjevano DUE (odvisno družbo). Kot kontrolna metoda 
je uporabljena metoda primerljivih borznih družb. Zaradi nezadostnega nabora primerljivih 
družb in nepopolne primerljivosti primerljivih družb in ocenjevane družbe je navedena meto-
da uporabljena zgolj kot kontrolna metoda, s katero se preveri rezultate, dobljene z metodo 
sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov.

Med uporabljenimi pomembnejšimi predpostavkami so: diskontna stopnja (WACC) v višini 
9,24 odstotka, dolgoročna stopnja rasti v višini 1,1 odstotka, ciljna EBITDA marža v višini 12,7 
odstotka, kar je primerljivo z doseženimi v preteklih obdobjih, ter rast čistih prihodkov, in sicer 
v prvem letu padec za 4,6 odstotka, nato pa postopna rast od 1,1 do 4,4 odstotka. 

Tako ugotovljena oslabitev je bila razporejena na posamezno sredstvo DUE (na neopredmete-
na sredstva, in sicer  na programsko opremo, ter na zemljišča, zgradbe in oprema) na podlagi 

njegove knjigovodske vrednosti. Na dan 31. decembra  znaša oslabitev DUE, razporejena na 
programsko opremo, 474 tisoč evrov. Del tako ugotovljene oslabitve bi moral biti pripoznan v 
letu 2018, zato je bila izvedena kot popravek napake v višini 27 tisoč evrov. Na dan 31. decem-
bra 2019 je bila izvedena oslabitev v višini 447 tisoč evrov.

000 EUR
Programska 

oprema
Dobro

ime

Sredstva
v prido-
bivanju Skupaj

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2017 22.555 20.599 1.779 44.933

Neposredne nabave 0 0 1.412 1.412

Prenos s sredstev v pridobivanju 2.080 0 (2.080) 0

Prevedbene razlike 1 0 0 1

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2018 24.636 20.599 1.111 46.346

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2017 (7.551) (2.313) 0 (9.864)

Amortizacija (2.527) 0 0 (2.527)

Prevedbene razlike (1) 0 0 (1)

Slabitev (27) (9.436) 0 (9.463)

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2018 (10.106) (11.749) 0 (21.855)

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2017 15.004 18.286 1.779 35.069

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2018 14.530 8.850 1.111 24.491

Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2018 – popravljeno



117

letno poročilo
2019

000 EUR Zemljišča Zgradbe Oprema Drugo

Sredstva
v prido-
bivanju Skupaj

Nabavna vrednost na dan 
31. 12. 2018 35.365 292.991 907.155 45.743 8.127 1.289.381

Učinek uvedbe MSRP 16 76 511 246 533 0 1.365

Nabavna vrednost na dan 
1. 1. 2019 35.442 293.502 907.401 46.274 8.127 1.290.745

Neposredne nabave 0 0 0 0 32.303 32.303

Prenos s sredstev v pridobivanju 0 3.168 27.088 3.525 (33.782) 0

Odtujitve (928) (680) (18.100) (1.580) 0 (21.288)

Prevedbene razlike 7 (2) 16 2 0 23

Prenos na neopredmetena 
sredstva 0 0 0 0 (89) (89)

Prenos na sredstva (skupine) 
za odtujitev (1.132) (96) (1.445) (93) 0 (2.765)

Nabavna vrednost na dan 
31. 12. 2019 33.390 295.892 914.960 48.129 6.559 1.298.930

Popravek vrednosti na dan
31. 12. 2018 (163) (190.806) (622.409) (36.956) 0 (850.335)

Amortizacija (14) (5.061) (39.195) (3.135) 0 (47.405)

Odtujitve 0 649 17.706 1.444 0 19.798

Prevedbene razlike 0 1 (6) (1) 0 (6)

Prenos na sredstva (skupine) 
za odtujitev 7 10 794 77 0 888

Slabitev (417) (3.789) (10.126) (344) 0 (14.676)

Popravek vrednosti na dan
31. 12. 2019 (587) (198.997) (653.236) (38.916) 0 (891.736)

Sedanja vrednost na dan 
31. 12. 2018 35.203 102.185 284.745 8.785 8.127 439.045

Sedanja vrednost na dan 
31. 12. 2019 32.803 96.895 261.724 9.213 6.559 407.194

9. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2018

Največji del novih nabav in zaključenih investicij v opredmetena osnovna sredstva predsta-
vljajo:

- dodatna vlaganja v brusilni stroj v jeklarni;
- sanacija motorja v vroči valjarni;
- tekoče posodobitve (remonti);
- nakup dodatnih vozil za potrebe internega cestnega transporta;
- obnova kovaškega stroja in manipulatorja;
- palete za transport materiala med obrati;
- tekoče posodobitve obstoječih sestavnih delov proizvodnih zmogljivosti.

Odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev se večinoma nanašajo na prodajo in odpis opre-
me zaradi obnove temeljnih proizvodnih sklopov ter na odpis neuporabne in zastarane 
opreme. Opredmetena osnovna sredstva, katerih sedanja vrednost na dan 31. decembra 
2019 znaša 6.460 tisoč evrov (2018: 6.236 tisoč evrov), so dana kot poroštva za obveznosti. 
Na dan 31. decembra 2019 ima skupina za 2.988 tisoč evrov (2018: 8.352 tisoč evrov) ne-
poravnanih obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih sredstev in za 13.100 tisoč evrov 
(2018: 5.105 tisoč evrov) že vnaprej znanih pogodbenih obveznosti za nakup. 

Za leto 2018 je skupina dobila mnenje s pridržkom, ki navaja, da so obstajala znamenja 
oslabitve za določene denar ustvarjajoče enote (DUE), saj so bili dejanski izidi iz poslovanja 
slabši, kot so bili prvotno načrtovani. Poslovodstvo skupine je pripravilo oceno nadomestlji-
ve vrednosti posameznih DUE in zaključilo, da dodatne oslabitve niso potrebne. 

Skupina je v letu 2019 na podlagi presoje uspešnosti poslovanja posameznih DUE preverjala 
znake oslabitve in pristopila k oceni vrednosti, kjer so znaki obstajali. Ocene nadomestljive 
vrednosti sredstev je izdelal ocenjevalec vrednosti z licenco SIR. Projekcije in ocene so bile 
pripravljene z vidika večinskega lastnika. V projekcijah in ocenah so bila upoštevana vsa 
dejstva, znana do izdelave letnega poročila. 

Morebitnih prilagoditev knjigovodskih vrednosti sredstev zaradi hitrega razvoja koronaviru-
sa skupina še ni ocenila in upoštevala v projekcijah, saj na tej stopnji poslovodstvo ne more 
zanesljivo oceniti učinka in ker morebitne posledice predstavljajo nepopravljivi dogodek po 
datumu poročanja. 

Pri določitvi nadomestljive vrednosti DEU je bila uporabljena metoda sedanje vrednosti pri-
čakovanih prostih denarnih tokov, ki poskuša na podlagi analize preteklega poslovanja in 
ocene poslovnih možnosti v prihodnosti načrtovati prihodnje donose lastnikov v obliki de-
narja, ki jih nato z ustrezno diskontno stopnjo prevede na sedanjo vrednost. Tako izračuna-
na vrednost posamezne DUE skupine na podlagi prostih denarnih tokov predstavlja donos, 
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ki se zahteva za tveganja, ki ga predstavljajo DUE. Gre za teoretično najbolj ustrezno in tudi 
praktično najbolj aplikativno metodo ocenjevanja vrednosti DUE, saj se osredotoča na tisto, 
kar je za investitorje najbolj pomembno, in sicer donos v obliki denarnega toka. Projekcije so 
bile pripravljene z vidika večinskega lastnika družbe (DUE). V projekcijah so bila upoštevana 
vsa dejstva, znana do izdelave letnega poročila. Uporabljena diskontna stopnja je opredelje-
na kot tehtano povprečje stroškov celotnega kapitala (WACC) in odraža sprotne tržne ocene 
časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za ocenjevano DUE (odvisno družbo). 
Kot kontrolna metoda je uporabljena metoda primerljivih borznih družb. Zaradi nezado-
stnega nabora primerljivih družb in nepopolne primerljivosti primerljivih družb in ocenjeva-
ne družbe je navedena metoda uporabljena zgolj kot kontrolna metoda, s katero se preveri 
rezultate, dobljene z metodo sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov.

Med uporabljenimi pomembnejšimi predpostavkami so: diskontna stopnja (WACC) v višini 
9,24 odstotka, dolgoročna stopnja rasti v višini 1,1 odstotka, ciljna EBITDA marža v višini 
12,7 odstotka, kar je primerljivo z doseženimi v preteklih obdobjih, ter rast čistih prihodkov, 
in sicer v prvem letu padec za 4,6 odstotka, nato pa postopna rast od 1,1 do 4,4 odstotka. 
Nepremičnine, oprema in druga sredstva predstavljajo denar ustvarjajočo enoto, ker za po-
samezne procese ni možna prepoznava denarnih pritokov. Gre za sredstva družbe SIJ Metal 
Ravne, ki se nahajajo na lokaciji, kjer se jih tudi uporablja. Na ocenjevalni dan so v delujo-
čem stanju in redno servisirana. 

Tako ugotovljena slabitev ocenjenih DUE je bila razporejena na posamezno sredstvo znotraj 
DUE na podlagi knjigovodske vrednosti posameznega sredstva. Vrednost sredstev, katerih 
pošteno vrednost, zmanjšano za stroške prodaje, je bilo mogoče določiti, ni bila zmanjšana 
pod to vrednost.

000 EUR
Osnova za pošteno vrednost, 

zmanjšano za stroške prodaje
Oslabitev v letu 

2019

Oslabitev
v letu 2018,

 popravljeno

Zemljišča in zgradbe Metoda kapitalizacije donosov 209 220

Oprema in druga sredstva Nabavno vrednostni način 731 1.289

Zemljišča, zgradbe, oprema
in druga sredstva

Poštena vrednost, zmanjšana za 
stroške prodaje, ni določljiva 13.736 0

Skupaj 14.676 1.509

Prikaz sredstev, za katera je bila določena poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje:

Ocena vrednosti zemljišč in zgradb, in sicer industrijskih kompleksov in proizvodnih hal, je 
ugotovljena po metodi kapitalizacije donosov oz. najemnin. Uporabo navedene metode na-

rekuje predvsem dejstvo, da se podjetja redkeje odločajo za nakup primerljivih nepremičnin 
in se raje odločajo za njihov najem. Podatki, na podlagi katerih so bile ocenjene potencialne 
tržne najemnine in stabilizirani prihodki, so pridobljeni z analizo ponudbe najemnih poslov 
za najem primerljivih prostorov. Pri oceni je bila uporabljena mera kapitalizacije od 6,25 
do 8,81 odstotka za industrijske komplekse in proizvodne hale, najemnina za industrijske 
prostore v višini od 2,5 do 5,5 evra na kvadratni meter mesečno, najemnina za pisarniške 
prostore od 5,2 do 7,2 evra na kvadratni meter mesečno ter dolgoročna realna stopnja rasti 
nič odstotkov. Industrijski kompleks in proizvodne hale se nahajajo na Jesenicah, Ravnah na 
Koroškem, v Italiji in v Nemčiji. So v funkciji, služijo svojemu namenu, prostori so v pretežni 
meri namenjeni proizvodnim in skladiščnim dejavnostim. 

Tako ugotovljena oslabitev je bila razporejena na posamezno sredstvo DUE na podlagi nje-
gove knjigovodske vrednosti. Na dan 31. decembra znaša oslabitev DUE, razporejena na 
zemljišča in zgradbe, 429 tisoč evrov. Del tako ugotovljene oslabitve bi moral biti pripoznan 
v letu 2018, zato je bila oslabitev izvedena kot popravek napake v višini 220 tisoč evrov. 
Oslabitev, izvedena na dan 31. decembra 2019, znaša 209 tisoč evrov.

Za oceno tržne vrednosti opreme in drugih sredstev je bil uporabljen nabavno vrednostni 
način. Uporaba navedene metode je ustrezna, saj temelji na uporabi ekonomskega načela, 
da kupec za sredstvo ne bo plačal več, kot je cena za pridobitev sredstev enake koristnosti z 
nakupom ali z gradnjo oziroma izdelavo. Opremo predstavljajo stroji in oprema za proizvo-
dnjo varilnih dodajnih materialov ter stroji za obdelovanje in razrez kovin. Na ocenjevalni 
dan so v delujočem stanju, dobro ohranjeni, redno servisirani in se nahajajo na območju 
DUE, ki jih uporablja. Pri oceni so bile upoštevane fizične, funkcionalne in ekonomske oblike 
zastaranja ter stroški prodaje v višini treh odstotkov, ki vključujejo tudi stroške demontaže 
in konzerviranja.

Tako ugotovljena oslabitev je bila razporejena na posamezno sredstvo DUE na podlagi nje-
gove knjigovodske vrednosti. Na dan 31. decembra znaša oslabitev DUE, razporejena na 
opremo in druga sredstva, 1.939 tisoč evrov. Del tako ugotovljene oslabitve bi moral biti 
pripoznan v letu 2018, zato je bila oslabitev izvedena kot popravek napake v višini 1.209 
tisoč evrov. Oslabitev, izvedena na dan 31. decembra 2019, znaša 731 tisoč evrov.

Ugotovljena zgornja meja razpona nadomestljive vrednosti dolgoročnih sredstev v višini 
96.493 tisoč evrov je bila primerjana s knjigovodsko vrednostjo zemljišč, zgradb, opreme 
in drugih sredstev, ki znaša 110.229 tisoč evrov. Zaradi ugotovitve, da je ocenjena nadome-
stljiva vrednost sredstev nižja od njihove knjigovodske vrednosti, jih je skupina v letu 2019 
slabila za 13.736 tisoč evrov.
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Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2018 – popravljeno Gibanje pravice do uporabe sredstev za leto 2019

Pravica do uporabe sredstev se ne izkazuje kot posebna postavka v izkazu finančnega polo-
žaja, vključena je med opredmetena osnovna sredstva. Gibanje pravice do uporabe sred-
stev je razkrito v tabeli v nadaljevanju.

Skupina ima na dan 31. decembra 2019 v najemu sredstva, ki vključujejo stavbe, opremo 
in avtomobile. Skupina je v letu 2019 imela 155 tisoč evrov odhodkov iz naslova obresti iz 
najemov.

Analiza zapadlosti obveznosti iz najema in najmanjša vsota prihodnjih najemnin sta opisani 
v razkritjih 24 in 25. Skupina upošteva izjeme, ki jih standard omogoča, in sicer za kratko-
ročne najeme ter za najeme z nizko vrednostjo. Skupni strošek teh najemov je v letu 2019 
znašal 680 tisoč evrov.

000 EUR Zemljišča Zgradbe Oprema Drugo

Sredstva
v prido-
bivanju Skupaj

Nabavna vrednost na dan
31. 12. 2017 34.038 290.495 896.085 44.432 9.721 1.274.771

Nakup dejavnosti 0 239 1.710 89 0 2.038

Neposredne nabave 0 0 0 0 32.704 32.704

Prenos s sredstev v pridobivanju 1.571 4.432 25.617 2.424 (34.044) 0

Odtujitve (178) (2.572) (16.262) (1.207) (254) (20.472)

Prevedbene razlike 5 2 5 5 0 17

Prenos z naložbenih nepremičnin 93 395 0 0 0 488

Druge spremembe nabavne vrednosti (164) 0 0 0 0 (164)

Nabavna vrednost na dan
31. 12. 2018 35.365 292.991 907.155 45.743 8.127 1.289.381

Popravek vrednosti na dan
31. 12. 2017 0 (188.043) (599.002) (35.218) 0 (822.263)

Amortizacija 0 (4.880) (38.210) (2.841) 0 (45.931)

Odtujitve 0 2.572 16.086 1.113 0 19.771

Prevedbene razlike 0 (1) (3) (4) 0 (8)

Prenos z naložbenih nepremičnin 0 (395) 0 0 0 (395)

Slabitev (163) (57) (1.282) (7) 0 (1.509)

Popravek vrednosti na dan
31. 12. 2018 (163) (190.806) (622.409) (36.956) 0 (850.335)

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2017 34.038 102.452 297.083 9.214 9.721 452.508

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2018 35.203 102.185 284.745 8.785 8.127 439.045

000 EUR Zemljišča Zgradbe Oprema Drugo Skupaj

Nabavna vrednost na dan
31. 12. 2018 0 523 6.321 1.386 8.230

Učinek uvedbe MSRP 16 76 511 246 533 1.365

Nabavna vrednost na dan 1. 1. 2019 76 1.034 6.567 1.919 9.596

Neposredne nabave 0 335 2.092 1.104 3.530

Odprava pravice do uporabe 
sredstev 0 0 (530) (123) (653)

Prevedbene razlike 0 (1) 0 0 (1)

Prenos na sredstva (skupine) 
za odtujitev (41) (34) 0 0 (75)

Nabavna vrednost na dan
31. 12. 2019 35 1.334 8.129 2.899 12.397

Popravek vrednosti na dan
31. 12. 2018 0 (151) (2.063) (477) (2.691)

Amortizacija (13) (197) (760) (547) (1.518)

Odprava pravice do uporabe 
sredstev 0 0 493 50 543

Prenos na sredstva (skupine) 
za odtujitev 7 5 0 0 12

Slabitev 0 0 (113) 0 (113)

Popravek vrednosti na dan 
31. 12. 2019 (7) (343) (2.442) (973) (3.766)

Sedanja vrednost na dan 
31. 12. 2018 0 372 4.258 910 5.540

Sedanja vrednost na dan 
31. 12. 2019 28 991 5.687 1.926 8.632
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000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Razvojni center Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 61, Jesenice, Slovenija 1.846 1.815

Naložbe v pridružene družbe 1.846 1.815

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Dana posojila 54.067 30

Dolgoročne finančne terjatve 54.067 30

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Druga sredstva 1.005 330

Druga dolgoročna sredstva 1.005 330

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Delnice in deleži v podjetjih 1.351 1.273

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko 
drugega vseobsegajočega donosa 1.351 1.273

10. NALOŽBE V PRIDRUŽENE DRUŽBE 12. DOLGOROČNE FINANČNE TERJATVE

13. DRUGA DOLGOROČNA SREDSTVA

14. ODLOŽENE TERJATVE IN OBVEZNOSTI ZA DAVEK

11. FINANČNA SREDSTVA PO POŠTENI VREDNOSTI PREKO DRUGEGA 
       VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

Naložba v pridruženo družbo je vrednotena po kapitalski metodi. Pripis dobička pridružene 
družbe, pripoznanega v izkazu poslovnega izida, je leta 2019 znašal 31 tisoč evrov (2018: 
99 tisoč evrov).

Osnovna dejavnost družbe je razvoj novih materialov in surovin. Družba ni zavezana k reviziji.

Dana posojila vključujejo posojilo, dano obvladujoči družbi, v višini 54.037 tisoč evrov (2018: 0 
tisoč evrov). Obrestna mera za dano posojilo je nespremenljiva in znaša pet odstotkov.

Druga sredstva obsegajo emisijske kupone, dane varščine in druga dolgoročna sredstva. 

Med finančnimi sredstvi po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa vodi 
družba delnice zavarovalnice iz Slovenije, z namenom uživanja denarnih tokov iz naslova pre-
jetih dividend in prodaje vrednostnih papirjev. Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko 
drugega vseobsegajočega donosa so vrednotena po pošteni vrednosti. Povečala so se iz na-
slova prevrednotenja na pošteno vrednost v višini 78 tisoč evrov (2018: 48 tisoč evrov) v do-
bro drugega vseobsegajočega donosa. Prejete dividende so leta 2019 znašale 96 tisoč evrov 
(2018: 96 tisoč evrov).

000 EUR Dejavnost

Odstotek 
glasovalnih

pravic

Vrednost 
sredstev

na dan
31. 12. 2019

Vrednost 
kapitala

na dan
31. 12. 2019

Prihodki 
2019

Čisti 
poslovni 
izid 2019

Čisti poslovni
izid, ki pripa-

da Skupini 
2019

Razvojni center 
Jesenice Razvoj 24,95 8.902 7.032 3.167 123 31

000 EUR Dejavnost

Odstotek 
glasovalnih

pravic

Vrednost 
sredstev

na dan
31. 12. 2018

Vrednost 
kapitala

na dan
31. 12. 2018

Prihodki 
2018

Čisti 
poslovni 
izid 2018

Čisti poslovni
izid, ki pripa-

da Skupini 
2018

Razvojni center 
Jesenice Razvoj 24,95 9.413 7.145 3.274 398 99

000 EUR 2019 2018

Stanje na dan 1. 1. 30 30

Oslabitev (13) 0

Prenos s kratkoročnih danih posojil 54.050 0

Stanje na dan 31. 12. 54.067 30

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Odložene terjatve za davek 25.101 37.266

Odložene obveznosti za davek 0 (17)

Odložene terjatve (obveznosti) za davek, neto 25.101 37.249

Gibanje dolgoročnih danih posojil
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Gibanje odloženih terjatev in obveznosti za davek za leto 2019 Gibanje odloženih terjatev in obveznosti za davek za leto 2018

Vrednost neizkoriščenih davčnih izgub, za katere so oblikovane odložene terjatve za davek, 
na dan 31. decembra 2019 znaša 65.084 tisoč evrov (2018: 95.147 tisoč evrov). Vrednost 
neizkoriščenih davčnih izgub, za katere niso oblikovane odložene terjatve za davek, znaša 
52.054 tisoč evrov (2018: 33.671 tisoč evrov), iz tega naslova neoblikovane odložene terja-
tve za davek pa znašajo 10.219 tisoč evrov (2018: 6.397 tisoč evrov).

Druge spremembe obračunanih odloženih terjatev za neizkoriščene davčne izgube se na-
našajo na obračun le-teh pri ugotavljanju dobička pri prodaji ustavljenega poslovanja pri 
prodaji sredstev (skupine) za odtujitev.
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Opredmetena osnovna sredstva (61) 0 61 0 0 0

Drugo 44 0 (44) 0 0 0

Odložene obveznosti za davek (17) 0 17 0 0 0

Druge rezervacije 111 0 (2) 0 0 109

Neizkoriščene davčne izgube 21.852 0 54 0 (6.330) 15.576

Zaloge 191 0 (37) 0 0 154

Poslovne terjatve 945 0 (332) 0 0 613

Rezervacije za zaslužke
zaposlencev 1.834 0 147 0 0 1.981

Opredmetena osnovna sredstva 434 0 (130) 0 0 304

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti preko drugega
vseobsegajočega donosa (74) 0 0 (15) 0 (89)

Neizkoriščene davčne olajšave 11.973 2 (5.522) 0 0 6.453

Odložene terjatve za davek 37.266 2 (5.822) (15) (6.330) 25.101

Odložene terjatve (obveznosti)
za davek, neto 37.249 2 (5.805) (15) (6.330) 25.101
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Opredmetena
osnovna sredstva (63) 0 (63) 0 2 0 (61)

Drugo 48 0 48 0 (4) 0 44

Odložene obveznosti 
za davek (15) 0 (15) 0 (2) 0 (17)

Druge rezervacije 37 0 37 0 74 0 111

Neizkoriščene
davčne izgube 11.151 0 11.151 0 10.701 0 21.852

Zaloge 2.235 0 2.235 (2) (2.042) 0 191

Poslovne terjatve 858 583 1.441 0 (496) 0 945

Rezervacije za
zaslužke zaposlencev 1.837 0 1.837 0 (3) 0 1.834

Opredmetena
osnovna sredstva 921 0 921 32 (519) 0 434

Finančna sredstva
po pošteni vrednosti 
preko drugega vseobse-
gajočega donosa (65) 0 (65) 0 0 (9) (74)

Neizkoriščene
davčne olajšave 12.707 0 12.707 1 (735) 0 11.973

Odložene terjatve
za davek 29.681 583 30.264 31 6.980 (9) 37.266

Odložene terjatve 
(obveznosti)
za davek, neto 29.666 583 30.249 31 6.978 (9) 37.249
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000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Sredstva, namenjena za prodajo 31 31

Sredstva Skupine Perutnina Ptuj – ustavljeno poslovanje 0 259.941

Sredstva družbe Metal-Eko Sistem – ustavljeno poslovanje 4.962 0

Sredstva (skupine) za odtujitev 4.993 259.972

Obveznosti Skupine Perutnina Ptuj – ustavljeno poslovanje 0 (113.582)

Obveznosti družbe Metal-Eko Sistem – ustavljeno poslovanje (889) 0

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev (889) (113.582)

000 EUR 2m 2019 2018

Čisti prihodki od prodaje 41.459 269.985

Poslovni odhodki (36.297) (243.893)

Drugi poslovni prihodki (odhodki), neto 196 2.579

Poslovni izid iz poslovanja 5.358 28.671

Finančni izid (257) (2.388)

Davki (413) (3.666)

Čisti poslovni izid poslovnega leta ustavljenega poslovanja 4.688 22.617

Dobiček, ustvarjen pri prodaji 84.461

Transakcijski stroški pri prodaji (7.539)

Davek iz dobička ob prodaji ustavljenega poslovanja (6.200)

Odloženi davek ob prodaji ustavljenega poslovanja (6.330)

Dobiček pri prodaji ustavljenega poslovanja, neto 64.392

000 EUR 28. 2. 2019 31. 12. 2018

Dolgoročna sredstva 181.308 166.961

Neopredmetena sredstva 11.412 11.375

Opredmetena osnovna sredstva 163.466 149.220

Druga sredstva 6.430 6.366

Kratkoročna sredstva 93.320 92.980

Zaloge 29.543 31.196

Poslovne terjatve 33.960 31.671

Denar in denarni ustrezniki 18.431 19.748

Druga sredstva 11.386 10.365

SKUPAJ SREDSTVA 274.628 259.941

15. SREDSTVA (SKUPINE) ZA ODTUJITEV

Ustavljeno poslovanje – prodaja naložbe v družbo Perutnino Ptuj

Obvladujoča družba SIJ d.d. je v drugi polovici leta 2018 objavila namero o odsvojitvi delnic 
družbe Perutnina Ptuj d.d. in sklenila prodajno pogodbo za skupno 9.896.842 delnic oziro-
ma 90,69 odstotka družbe Perutnina Ptuj d.d. v svoji neposredni in posredni lasti. V začetku 
leta 2019 je Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence sprejela odločitev, da 
je vstop MHP v Perutnino Ptuj skladen s pravili konkurence. Na podlagi izdane odločbe so se 
lahko izvedli postopki za zaključek transakcije. 

Dne 25. aprila 2019 je Skupina MHP objavila, da bo zvišala prevzemno ceno delnice za na-
kup 90,69-odstotnega deleža Perutnine Ptuj, kar pomeni, da skladno s prodajno pogodbo 
med MHP in družbo SIJ d.d., sklenjeno novembra 2018, končna prodajna cena znaša 22,34 
evra za delnico. 

Ukrajinska Skupina MHP, ena vodilnih družb v mednarodni kmetijski in živilskopredelovalni 
industriji, je konec februarja 2019 pridobila nekaj več kot 90-odstotni delež v družbi Perutni-
na Ptuj. To pomeni, da Perutnina Ptuj od tega datuma naprej ni več del Skupine SIJ.

Dobiček pri prodaji ustavljenega poslovanja

Izkaz finančnega položaja ustavljenega poslovanja

tabela se nadaljuje →
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000 EUR 28. 2. 2019 31. 12. 2018

Dolgoročne obveznosti 72.537 59.526

Finančne obveznosti 57.318 44.717

Druge obveznosti 15.219 14.809

Kratkoročne obveznosti 51.030 54.056

Finančne obveznosti 9.317 10.495

Druge obveznosti 41.713 43.561

SKUPAJ OBVEZNOSTI 123.567 113.582

NETO SREDSTVA 151.061 146.359

000 EUR 2019 2018

Čisti prihodki od prodaje 18.130 9.489

Poslovni odhodki (18.279) (11.976)

Drugi poslovni prihodki (odhodki), neto (33) (3)

Poslovni izid iz poslovanja (182) (2.490)

Finančni izid 1 4

Davki (3) 0

Čisti poslovni izid poslovnega leta (184) (2.486)

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Dolgoročna sredstva 2.881 2.779

Neopredmetena sredstva (dobro ime) 1.003 1.003

Opredmetena osnovna sredstva 1.878 1.776

Kratkoročna sredstva 2.081 1.410

Zaloge 805 289

Poslovne terjatve 1.010 781

Denar in denarni ustrezniki 39 31

Druga sredstva 227 309

SKUPAJ SREDSTVA 4.962 4.189

Dolgoročne obveznosti 57 7

Finančne obveznosti 50 0

Druge obveznosti 7 7

Kratkoročne obveznosti 832 409

Finančne obveznosti 231 216

Druge obveznosti 601 193

SKUPAJ OBVEZNOSTI 889 416

NETO SREDSTVA 4.073 3.773

nadaljevanje tabele

000 EUR 2019 2018

Neto denarni tok pri poslovanju 1.497 18.406

Neto denarni tok pri naložbenju 11 (5.753)

Neto denarni tok pri financiranju (2.810) (27.555)

Prevedbene razlike 6 16

Neto zmanjšanje denarnih sredstev (1.296) (14.902)

Denarni tok ustavljenega poslovanja

Izkaz vseobsegajočega donosa

Izkaz finančnega položaja

Ustavljeno poslovanje – naložba v družbo Metal-Eko Sistem

V letu 2020 potekajo aktivnosti za oddelitev naložbe v družbo Metal-Eko Sistem. Uprava 
ocenjuje, da bo oddelitev zaključena v letu 2020, zato so sredstva in obveznosti predsta-
vljeni kot sredstva in obveznosti za odtujitev, čisti poslovni izid pa kot ustavljeno poslovanje.
Izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz finančnega položaja in izkaz denarnih tokov so prika-
zani v nadaljevanju.
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000 EUR 2019 2018

Neto denarni tok pri poslovanju 197 93

Neto denarni tok pri naložbenju (30) (141)

Neto denarni tok pri financiranju (167) (168)

Prevedbene razlike 8 2

Neto zmanjšanje denarnih sredstev 8 (214)

Denarni tok ustavljenega poslovanja

Zaloge na dan 31. decembra 2019 niso dane kot poroštva za obveznosti (2018: 0 tisoč 
evrov). Skupina je na dan 31. decembra 2019 preverila vrednost zalog. Pri zalogah gotovih 
proizvodov je ugotovila, da je čista iztržljiva vrednost nižja od proizvajalne vrednosti, zato je 
zaloge slabila za 593 tisoč evrov (2018: 6.723 tisoč evrov). Skupina je v letu 2019 odpravila 
oblikovani poravek vrednosti nekurantnih zalog v višini 1.311 tisoč evrov.

Dana posojila vključujejo posojilo, dano obvladujoči družbi, v višini 13.000 tisoč evrov 
(2018: 20.990 tisoč evrov). Obrestna mera za dano posojilo je nespremenljiva in znaša pet 
odstotkov. Posojilo bo poplačano skladno s pogodbenimi določili.

Skupina ima večino terjatev do kupcev zavarovano pred komercialnimi tveganji pri zava-
rovalnici. Terjatve do kupcev, katerih vrednost znaša 7.179 tisoč evrov (2018: 10.600 tisoč 
evrov), so dane kot poroštva za obveznosti. 

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Zaloge materiala 90.317 85.864

Zaloge nedokončane proizvodnje 54.488 59.482

Zaloge gotovih proizvodov 54.462 45.832

Zaloge trgovskega blaga 13.130 15.957

Zaloge 212.397 207.135

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Dana posojila 18.145 24.437

Druge finančne terjatve 797 330

Kratkoročne finančne terjatve 18.942 24.767

16. ZALOGE

17. KRATKOROČNE FINANČNE TERJATVE

000 EUR 2019 2018

Stanje na dan 1. 1. 24.437 25.762

Dana posojila 47.038 15.268

Odprava oslabitev (oslabitev) 1 (5)

Plačila danih posojil (146) (18.143)

Prevedbene razlike 2 0

Sprememba v obrestih 1.002 1.555

Prenos na dolgoročna dana posojila (54.050) 0

Prenos na sredstva (skupine) za odtujitev (139) 0

Stanje na dan 31. 12. 18.145 24.437

Gibanje kratkoročnih danih posojil

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Terjatve do kupcev 73.400 80.524

Popravki vrednosti terjatev do kupcev (4.262) (6.444)

Terjatve do države in drugih institucij 4.013 3.240

Dani predujmi in varščine 1.639 1.741

Popravki vrednosti danih predujmov (199) (204)

Druge terjatve 1.148 1.281

Popravki vrednosti drugih terjatev (260) (261)

Kratkoročne poslovne terjatve 75.479 79.877

18. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
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000 EUR 2019 2018

Stanje na dan 1. 1. 6.444 4.651

Učinek uvedbe MSRP 9 0 3.001

Sprememba z vplivom na poslovni izid (205) (501)

Sprememba brez vpliva na poslovni izid (1.966) (707)

Prenos na sredstva (skupine) za odtujitev (11) 0

Stanje na dan 31. 12. 4.262 6.444

Gibanje popravka vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev

Denar v domači valuti zajema dane depozite z ročnostjo do treh mesecev v višini 71.596 
tisoč evrov (2018: 73 tisoč evrov). Obrestna mera za dane depozite je nespremenljiva.

Vpoklicani kapital obvladujoče družbe je izkazan v višini 145.266 tisoč evrov in je razdeljen 
na 994.616 delnic. Nominalna vrednost delnice je 146,05 evra. Število delnic se leta 2019 
ni spremenilo. 

Lastniška struktura se v letu 2019 ni spremenila. 

Kapitalske rezerve

Kapitalske rezerve v višini 11.461 tisoč evrov so bile oblikovane ob poenostavljenem zmanj-
šanju kapitala obvladujoče družbe.

Kratkoročni odloženi stroški se nanašajo na vnaprejšnja plačila stroškov, ki bodo leta 2020 
obremenjevali poslovni izid.

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Denar v domači valuti 112.346 57.265

Denar v tuji valuti 7.903 6.204

Denarna sredstva z omejeno uporabo 1 611

Denar in denarni ustrezniki 120.250 64.080

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Odloženi stroški 4.433 2.634

Druga kratkoročna sredstva 4.433 2.634

19. DENAR IN DENARNI USTREZNIKI

20. DRUGA KRATKOROČNA SREDSTVA

000 EUR 31. 12. 2019
31. 12. 2018
Popravljeno

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 412.817 379.280

Vpoklicani kapital 145.266 145.266

Kapitalske rezerve 11.461 11.461

Rezerve 3.835 268

Zadržani dobički 252.255 222.285

Neobvladujoči delež 6.111 19.976

Kapital 418.928 399.256

21. KAPITAL

Delničar
Število delnic

31. 12. 2019
Število delnic

31. 12. 2018

DILON, d. o. o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, Slovenija 718.351 718.351

Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, Slovenija 248.655 248.655

SIJ d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, Slovenija 27.600 27.600

UNIOR, d. d., Kovaška cesta 10, Zreče, Slovenija 10 10

Skupaj 994.616 994.616

Lastniška struktura obvladujoče družbe
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000 EUR 31. 12. 2019
31. 12. 2018
Popravljeno

 Zakonske rezerve 8.195 3.951

 Lastne delnice (6.009) (6.009)

 Rezerve za lastne delnice 3.754 3.754

Rezerve iz dobička 5.940 1.696

Rezerva za pošteno vrednost iz naslova finančnih sredstev po 
pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa 470 392

 Odložene obveznosti za davek (89) (75)

Rezerva za pošteno vrednost 381 317

Aktuarski čisti dobički za pokojninske programe (2.691) (2.602)

Prevedbene razlike 205 857

Rezerve 3.835 268

Rezerve 

Obvladujoča družba je pridobila lastne delnice v višini 2.255 tisoč evrov na podlagi Zakona 
o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom pre-
strukturiranja (Ur. l. RS št. 111/2001) in v zvezi z Zakonom o privatizaciji Slovenskih železarn 
(Ur. l. RS št. 13/1998). Lastne delnice so bile pridobljene z zamenjavo poslovnih deležev v 
odvisnih družbah za delnice obvladujoče družbe, ki so bile v lasti družb pooblaščenk. Del-
nice so bile pridobljene »ex lege« in ne skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, zato 
obvladujoča družba zanje ni oblikovala sklada za lastne delnice. Delnice so izkazane po na-
bavni vrednosti.

Obvladujoča družba je v letu 2019 iz čistega poslovnega izida oblikovala 4.244 tisoč evrov 
zakonskih rezerv (2018: 72 tisoč evrov). Obvladujoča družba je popravljala napako iz prete-
klih let, in sicer je dodatno slabila dobro ime, druga neopredmetena sredstva in opredme-
tena osnovna sredstva, ki so povezana z naložbami v odvisne družbe. Zaradi popravka na-
pake je obvladujoča družba za leto 2018 izkazala negativen čisti poslovni izid in posledično 
odpravila oblikovane zakonske rezerve v višini 72 tisoč evrov. Podrobneje je učinek popravka 
napake prikazan v razkritju 31.

Bilančni dobiček

Skupina ni pravna oseba oziroma imetnica pravice odločanja. Zadržani dobički in čisti po-
slovni izid poslovnega leta odvisnih družb, ki so vključeni v konsolidirane računovodske izka-
ze, so razdeljivi na ravni odvisnih družb. 

Aktuarski izračun je bil v letu 2019 izdelan na podlagi aktuarskega modela in predpostavk, 
ki izhajajo iz tablic smrtnosti prebivalstva Slovenije iz leta 2007, ločeno za moške in ženske, 
znižanih za deset odstotkov (aktivna populacija), rasti plač v Sloveniji in družbi ter iz krivulje 
donosnosti, ki predstavlja zvezo med tržnimi donosi državnih obveznic na evrskem območju 
in preostankom časa do zapadlosti obveznosti. Povprečna diskontna mera, upoštevana pri 
izračunih, je znašala 0,4 odstotka.

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade izračunava pooblaščeni aktuar. Sprememba 
rezervacij ima neposreden vpliv na izkaz poslovnega izida, razen aktuarskih dobičkov, ki vpli-
vajo na vseobsegajoči donos. 

Skupina v letu 2018 ni izvedla aktuarskega izračuna, saj se leta 2018 predpostavke, upora-
bljene za ugotovitev višine rezervacij za leto 2017, niso pomembno spremenile.

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Rezervacije za odpravnine 13.303 11.818 

Rezervacije za jubilejne nagrade 2.034 2.115

Rezervacije iz naslova programa pozaposlitvenih zaslužkov 215 187

Rezervacije za zaslužke zaposlencev 15.552 14.120

22. REZERVACIJE ZA ZASLUŽKE ZAPOSLENCEV

000 EUR 31. 12. 2018 Oblikovanje
Odprava in 

poraba

Prenos na 
sredstva 

(skupine) za 
odtujitev 31. 12. 2019

Rezervacije za odpravnine 11.818 1.511 (19) (7) 13.303

Rezervacije za jubilejne nagrade 2.115 33 (114) 0 2.034

Rezervacije iz naslova programa 
pozaposlitvenih zaslužkov 187 43 (15) 0 215

Rezervacije za zaslužke zaposlencev 14.120 1.587 (148) (7) 15.552

Gibanje rezervacij za zaslužke zaposlencev za leto 2019 
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000 EUR 31. 12. 2017 Oblikovanje Odprava Poraba 31. 12. 2018

Rezervacije za odpravnine 11.837 193 (14) (198) 11.818

Rezervacije za jubilejne nagrade 2.115 0 0 0 2.115

Rezervacije iz naslova programa 
pozaposlitvenih zaslužkov 208 0 (6) (15) 187

Rezervacije za zaslužke zaposlencev 14.160 193 (20) (213) 14.120

Gibanje rezervacij za zaslužke zaposlencev za leto 2018

Analiza občutljivosti aktuarskih predpostavk za leto 2018

Zoper odvisno družbo Noži Ravne je tekel in se z arbitražno odločbo NAI 4202 z dne 4. aprila 
2016 zaključil arbitražni postopek predlagatelja ASKO B.V., s katero je bilo delno ugodeno 
zahtevku predlagatelja. Zoper izdano arbitražno odločbo je odvisna družba zaradi zatrjeva-
nih procesnih kršitev do pravice do izjave in obrambe pred  pristojnim sodiščem v Amster-
damu začela postopek za razveljavitev arbitražne odločbe, s katerim na prvi stopnji ni uspe-
la, in vložila pritožbo na Vrhovno sodišče v Amsterdamu. Predlagatelj ASKO B.V. pa je v letu 
2018 pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani začel postopek priznanja tuje arbitražne odločbe, 

000 EUR 31. 12. 2018

Aktuarska predpostavka

Sprememba v 
predpostavki 

(o. t.)
Odpravnine

ob upokojitvi
Jubilejne 
nagrade

Donosnost

+0,5 (514) (72)

–0,5 291 31

Rast plač

+0,5 555 75

–0,5 (526) (72)

Fluktuacija

+0,5 (529) (75)

–0,5 502 75

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Rezervacije iz naslova arbitražnega postopka 0 3.115

Rezervacije za tožbe 739 678

Rezervacije za reklamacije 31 31

Druge rezervacije 770 3.824

23. DRUGE REZERVACIJE

kjer je na prvi stopnji pristojno okrožno sodišče v Ljubljani o predlogu predlagatelja izven 
obravnave zgolj na podlagi pisnih vlog strank dne 17. oktobra 2018 odločilo, da se predlogu 
predlagatelja ugodi. Odvisna družba je vložila pritožbo zoper predmetni sklep, na podlagi 
vseh dejstev in sodnih odločb pa se je v letu 2018 odločila, da oblikuje rezervacijo iz naslova 
arbitražnega postopka. Odvisna družba je dne 9. oktobra 2019 s predlagateljem dosegla 
izvensodno poravnavo, s katero se proti plačilu 2.800 tisoč evrov vsi pravdni postopki med 
strankama zaključijo in umaknejo, stranki pa druga do druge iz naslova pisma o nameri, 
sklenjene pogodbe ter arbitražne odločbe nimata nobenih zahtevkov več.  

Gibanje drugih rezervacij za leto 2019

Gibanje drugih rezervacij za leto 2018

000 EUR 31. 12. 2018
Oblikovanje 

in odprava Poraba 31. 12. 2019

Rezervacije iz naslova arbitražnega postopka 3.115 (311) (2.804) 0

Rezervacije za tožbe 678 70 (9) 739

Rezervacije za reklamacije 31 9 (9) 31

Druge rezervacije 3.824 (232) (2.822) 770

000 EUR 31. 12. 2017
Oblikovanje 

(odprava) Poraba

Prenos na 
obveznosti

iz pogodb
s kupci 31. 12. 2018

Rezervacije iz naslova
arbitražnega postopka 0 3.115 0 0 3.115

Rezervacije za tožbe 836 (152) (6) 0 678

Rezervacije za reklamacije 312 205 0 (486) 31

Druge rezervacije 1.148 3.168 (6) (486) 3.824

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Odstopljeni prispevki 1.046 1.077

Subvencije za opredmetena osnovna sredstva 681 761

Drugi razmejeni prihodki 5 0

Dolgoročni razmejeni prihodki 1.732 1.838

24. DOLGOROČNI RAZMEJENI PRIHODKI
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Prejeta posojila zajemajo posojila, prejeta od bank v državi in tujini. Prejeta posojila so v viši-
ni 1.975 tisoč evrov (2018: 13.588 tisoč evrov) zavarovana z nepremičninami, premičninami 
in terjatvami. Druga prejeta posojila niso zavarovana. Obrestna mera za večino prejetih po-
sojil in obveznosti iz finančnega najema je spremenljiva in vezana na EURIBOR.

Gibanje dolgoročnih razmejenih prihodkov za leto 2019

000 EUR 31. 12. 2018 Oblikovanje
Odprava in 

poraba 31. 12. 2019

Odstopljeni prispevki 1.077 1.454 (1.485) 1.046

Subvencije za opredmetena osnovna sredstva 761 29 (109) 681

Drugi razmejeni prihodki 0 844 (839) 5

Dolgoročni razmejeni prihodki 1.838 2.327 (2.433) 1.732

Gibanje dolgoročnih razmejenih prihodkov za leto 2018

000 EUR 31. 12. 2017 Oblikovanje
Odprava in 

poraba 31. 12. 2018

Odstopljeni prispevki 1.052 1.425 (1.400) 1.077

Subvencije za opredmetena osnovna sredstva 873 0 (112) 761

Drugi razmejeni prihodki 0 458 (458) 0

Dolgoročni razmejeni prihodki 1.925 1.883 (1.970) 1.838

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Prejeta posojila 118.305 177.172

Obveznosti za izdane obveznice 39.729 51.076

Obveznosti iz najema 4.806 2.847

Dolgoročne finančne obveznosti 162.840 231.095

25. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

000 EUR 2019 2018

Stanje na dan 1. 1. 177.172 172.184

Nova prejeta posojila 0 73.541

Prenos na kratkoročna prejeta posojila (58.867) (68.552)

Tečajne razlike 0 (1)

Stanje na dan 31. 12. 118.305 177.172

000 EUR 2019 2018

Stanje na dan 1. 1. 2.846 2.129

Učinek uvedbe MSRP 16 1.150 0

Novi najemi 3.251 2.493

Prenos na kratkoročne obveznosti iz najema (2.391) (1.776)

Prenos na obveznosti, vključene v skupine za odtujitev (50) 0

Stanje na dan 31. 12. 4.806 2.846

Gibanje dolgoročnih prejetih posojil

Gibanje dolgoročnih obveznosti iz najema

Obveznosti za izdane obveznice

Obveznosti za izdane obveznice se nanašajo na obveznice z oznako SIJ6. Obveznice je ob-
vladujoča družba izdala novembra 2019 v skupni nominalni vrednosti 40.000 tisoč evrov. 
Celotna izdaja obveznic obsega 400 apoenov po sto tisoč evrov. Datum dospetja je 25. no-
vember 2024. Obrestna mera za izdane obveznice je nespremenljiva in znaša 2,8 odstotka 
letno. Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj. Nominalna vrednost glavnice dospe v izpla-
čilo v celoti v enkratnem znesku ob dospetju. Z obveznicami se trguje na Ljubljanski borzi. 
Obveznosti za izdane obveznice z oznako SIJ5 v višini 51.218 tisoč evrov dospejo v plačilo 21. 
julija 2020, zato so bile prenesene med kratkoročne finančne obveznosti.

Najmanjša vsota prihodnjih najemnin, ki zapadejo v plačilo v obdobju od enega do petih let, 
znaša 4.691 tisoč evrov (2018: 2.642 tisoč evrov), po petih letih pa 285 tisoč evrov (2018: 
340 tisoč evrov).

Čista sedanja vrednost prihodnih najemnin, ki zapadejo v plačilo v obdobju od enega do 
petih let, znaša 4.531 tisoč evrov (2018: 2.521 tisoč evrov), po petih letih pa 275 tisoč evrov 
(2018: 325 tisoč evrov).
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000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Prejeta posojila 54.890 74.359

Obveznosti za izdane obveznice 51.096 42.859

Obveznosti za izdane komercialne zapise 28.072 29.723

Obveznosti iz najema 2.057 1.487

Druge finančne obveznosti 1.839 1.875

Kratkoročne finančne obveznosti 137.954 150.303

26. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

Prejeta posojila zajemajo posojila, prejeta od bank v državi in tujini. Prejeta posojila so v viši-
ni 7.427 tisoč evrov (2018: 15.074 tisoč evrov) zavarovana z nepremičninami, premičninami 
in terjatvami. Druga prejeta posojila niso zavarovana. Obrestna mera za večino prejetih po-
sojil in obveznosti iz finančnega najema je spremenljiva in vezana na EURIBOR.

Najmanjša vsota prihodnjih najemnin, ki zapadejo v plačilo v obdobju naslednjega poslov-
nega leta, na dan 31. decembra 2019 znaša 2.187 tisoč evrov (2018: 1.576 tisoč evrov), pri 
čemer čista sedanja vrednost prihodnjih najemnin znaša 2.057 tisoč evrov (2018: 1.488 
tisoč evrov).Obveznosti za izdane obveznice

Obveznosti za izdane obveznice se nanašajo na obveznice z oznako SIJ5. Obveznice je ob-
vladujoča družba izdala julija 2015 v skupni nominalni vrednosti 51.218 tisoč evrov. Celotna 
izdaja obveznic obsega 51.218 apoenov po tisoč evrov. Datum dospetja je 21. julij 2020. 
Obrestna mera za izdane obveznice je nespremenljiva in znaša 4,0 odstotka letno. Obresti 
dospevajo v plačilo letno za nazaj. Nominalna vrednost glavnice dospe v izplačilo v celoti v 
enkratnem znesku ob dospetju. Z obveznicami se trguje na Ljubljanski borzi. Zaključni tečaj 
Ljubljanske borze na dan 31. decembra 2019 je znašal 100,00 in je uporabljen za izračun 
poštene vrednosti na dan 31. decembra 2019.

000 EUR 2019 2018

Stanje na dan 1. 1. 74.359 67.347

Nova prejeta posojila 295.344 563.160

Plačila prejetih posojil (373.807) (624.998)

Prenos z dolgoročnih prejetih posojil 58.867 68.552

Tečajne razlike 0 (1)

Prevedbene razlike 127 299

Stanje na dan 31. 12. 54.890 74.359

000 EUR 2019 2018

Stanje na dan 1. 1. 1.487 1.307

Učinek uvedbe MSRP 16 216 0

Novi najemi 365 5

Plačila obveznosti iz najema (2.389) (1.601)

Prenos z dolgoročnih obveznosti iz najema 2.391 1.776

Prenos na obveznosti, vključene v skupine za odtujitev (13) 0

Stanje na dan 31. 12. 2.057 1.487

Gibanje kratkoročnih prejetih posojil

Gibanje kratkoročnih obveznosti iz najema

Obveznosti za izdane komercialne zapise

Obveznosti za izdane komercialne zapise v višini 28.100 tisoč evrov se nanašajo na 12-me-
sečne komercialne zapise z oznako SIK06, ki jih je obvladujoča družba izdala 13. decembra 
2019 kot šesto zaporedno izdajo. Skupna nominalna vrednost komercialnih zapisov znaša 
28.100 tisoč evrov in obsega 281 apoenov po sto tisoč evrov. Obrestna mera komercialnega 
zapisa znaša 0,9 odstotka letno. Komercialni zapis je diskontni vrednostni papir. Obresti 
so obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnega zapisa odštejejo v obliki diskonta 
od nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa 
dospejo v plačilo 11. decembra 2020. S komercialnimi zapisi se trguje na Ljubljanski borzi. 
Zaključni tečaj Ljubljanske borze na dan 31. decembra 2019 je znašal 100,00 in je upora-
bljen za izračun poštene vrednosti na dan 31. decembra 2019. Peto izdajo zapisov z oznako 
SIK05 v višini 30.000 tisoč evrov je družba ob zapadlosti poplačala.
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000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Obveznosti do dobaviteljev 182.909 187.478

Obveznosti do zaposlencev 7.371 5.969

Prejeti predujmi in varščine 2.962 22.927

Obveznosti za davščine 4.688 5.066

Druge obveznosti 961 1.216

Kratkoročne poslovne obveznosti 198.891 222.656

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Vračunani stroški neizkoriščenih dopustov 1.275 1.149

Vračunane obveznosti iz naslova tožb 1.560 281

Vračunani stroški za emisijske kupone 743 770

Druge obveznosti 499 2.996

Kratkoročni nezaračunani prihodki 229 210

Druge kratkoročne obveznosti 4.306 5.406

27. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 28. DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

000 EUR Jeklarstvo
Obdelava jekel 

in distribucija
Surovinska 

baza Predelava

Prehrambna de-
javnost (ustavlje-

no poslovanje)

Skupaj
poslovna
področja

Upravljanje
in druge
storitve Skupaj Izločitev

Izločitev 
ustavljenega 

poslovanja

Konsolidirani 
računovodski 

izkazi

Poslovni prihodki (zunanji) 502.021 151.474 69.007 61.175 41.459 825.136 1.804 826.940 0 (59.589) 767.351

Poslovni prihodki
(med poslovnimi področji) 118.714 3.202 16.771 10.166 2 148.855 14.514 163.369 (163.369) 0 0

Prihodki 620.735 154.676 85.778 71.341 41.461 973.991 16.318 990.309 (163.369) (59.589) 767.351

Čisti poslovni izid pred davki (10.025) (316) (112) (2.346) 5.101 (7.698) (4.181) (11.879) 0 (5.125) (17.004)

Prihodki od obresti 50 14 111 13 2 190 5.288 5.478 (2.525) (8) 2.945

Odhodki od obresti 7.676 1.229 492 887 260 10.544 4.630 15.174 (2.507) (315) 12.352

Amortizacija 42.346 3.073 656 3.100 0 49.175 977 50.152 (256) (116) 49.780

Slabitev sredstev 12.974 189 279 675 0 14.117 (34) 14.083 109 0 14.192

Opredmetena osnovna sredstva 
in neopredmetena sredstva 14.182 0 321 619 0 15.122 0 15.122 0 0 15.122

Zaloge (757) 0 0 39 0 (718) 0 (718) 0 0 (718)

Oslabitve (dobički/izgube) 
poslovnih terjatev (451) 189 (42) 17 0 (287) (34) (321) 109 0 (212)

Delež v dobičku
v pridruženih družbah 31 0 0 0 0 31 0 31 0 0 31

Sredstva 613.767 113.560 31.500 59.541 0 818.368 131.837 950.205 0 0 950.205

Obveznosti 330.680 60.004 10.417 24.820 0 425.921 105.356 531.277 0 0 531.277

29. POROČANJE PO POSLOVNIH PODROČJIH

Poročanje po poslovnih področjih za leto 2019
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000 EUR Jeklarstvo
Obdelava jekel 

in distribucija
Surovinska 

baza Predelava

Prehrambna de-
javnost (ustavlje-

no poslovanje)

Skupaj
poslovna
področja

Upravljanje
in druge
storitve Skupaj Izločitev

Izločitev 
ustavljenega 

poslovanja

Konsolidirani 
računovodski 

izkazi

Poslovni prihodki (zunanji) 502.928 166.041 70.991 61.130 269.985 1.071.075 1.676 1.072.751 0 (279.474) 793.277

Poslovni prihodki
(med poslovnimi področji) 117.279 2.546 26.264 8.467 0 154.556 14.598 169.154 (169.154) 0 0

Prihodki 620.207 168.587 97.255 69.597 269.985 1.225.631 16.274 1.241.905 (169.154) (279.474) 793.277

Čisti poslovni izid pred davki (5.939) (2.624) 1.128 (7.610) 18.951 3.906 (4.502) (596) 0 (18.976) (19.572)

Prihodki od obresti 184 17 122 22 86 431 3.525 3.956 (2.276) (92) 1.588

Odhodki od obresti 9.761 1.375 612 739 1.868 14.355 5.243 19.598 (2.513) (1.868) 15.217

Amortizacija 41.220 3.023 628 2.875 0 47.746 720 48.466 0 (133) 48.333

Slabitev sredstev 6.163 798 15 818 0 7.794 118 7.912 (100) (9) 7.803

Opredmetena osnovna sredstva 
in neopredmetena sredstva 0 811 0 725 0 1.536 0 1.536 0 0 1.536

Zaloge 6.343 118 0 262 0 6.723 0 6.723 0 0 6.723

Oslabitve (dobički/izgube) 
poslovnih terjatev (180) (131) 15 (169) 0 (465) 118 (347) (100) (9) (456)

Delež v dobičku
v pridruženih družbah 99 0 0 0 0 0 0 99 0 0 99

Sredstva 622.244 100.491 29.487 58.141 259.941 1.070.304 73.527 1.143.831 1.143.831

Obveznosti 397.745 93.662 22.330 46.658 113.582 673.977 70.598 744.575 744.575

Poročanje po poslovnih področjih za leto 2018

30. POGOJNE OBVEZNOSTI

Pogojne obveznosti na dan 31. decembra 2019 znašajo 4.108 tisoč evrov (2018: 4.390 tisoč 
evrov) in se nanašajo na garancije, dane za dobro izvedbo del, tožbe in dana poroštva. Iz 
naslova danih poroštev, tožb in garancij skupina ne pričakuje odlivov.

31. POPRAVEK POMEMBNIH NAPAK IZ PRETEKLIH LET 

Med pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2019 je skupina ugotovila, da 
so se v preteklih letih pri pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov pojavile nekatere 
napake: leta 2018 skupina ni pripoznala zadostne izgube zaradi oslabitve dobrega imena, 
drugih neopredmetenih sredstev in osnovnih opredmetenih sredstev (razkritji 8 in 9) ter ni 
predstavila ustavljenega poslovanja, čeprav eden od segmentov, o katerih ločeno poroča, 
izpolnjuje kriterije (razkritje 15). Posledično je skupina popravila konsolidirane računovod-
ske izkaze za leto 2018, in sicer izkaz finančnega položaja na dan 31. decembra 2018 in izkaz 
vseobsegajočega donosa za leto 2018, kot je prikazano v spodnjih preglednicah.
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Pojasnilo glede prilagoditve stanj v izkazu finančnega položaja na dan 31. decembra 2018

Pojasnilo glede prilagoditve prometov v vseobsegajočem donosu za leto 2018

000 EUR Razkritje
31. 12. 2018

Poročano Prilagoditev
31. 12. 2018
Popravljeno

SREDSTVA

Dolgoročna sredstva 512.544 (8.154) 504.390

Neopredmetena sredstva 8 31.135 (6.644) 24.491

Opredmetena osnovna sredstva 9 440.555 (1.510) 439.045

Druga dolgoročna sredstva 40.854 0 40.854

Kratkoročna sredstva 639.441 0 639.441

Skupaj sredstva 1.151.985 (8.154) 1.143.831

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kapital 21 407.410 (8.154) 399.256

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 387.468 (8.188) 379.280

Neobvladujoči delež 19.942 34 19.976

Dolgoročne obveznosti 252.013 0 252.013

Kratkoročne obveznosti 492.562 0 492.562

Skupaj obveznosti do virov sredstev 1.151.985 (8.154) 1.143.831

000 EUR
2018

Poročano

Prilagoditev
za oslabitve

(razkritje 8 in 9)

Prilagoditev 
za ustavljeno 

poslovanje 
(razkritje 15)

2018
Popravljeno

Čisti prihodki od prodaje 802.766 0 (9.489) 793.277

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (655.082) 0 11.385 (643.697)

Kosmati poslovni izid 147.684 0 1.896 149.580

Stroški prodajanja (44.828) 0 310 (44.519)

Stroški splošnih dejavnosti (92.794) 0 281 (92.513)

Drugi poslovni prihodki 6.348 0 (1) 6.347

Drugi poslovni odhodki (15.101) (8.154) 13 (23.242)

Oslabitve (dobički/izgube) poslovnih terjatev 465 0 (9) 456

000 EUR
2018

Poročano

Prilagoditev
za oslabitve

(razkritje 8 in 9)

Prilagoditev 
za ustavljeno 

poslovanje 
(razkritje 15)

2018
Popravljeno

Poslovni izid iz poslovanja 1.774 (8.154) 2.490 (3.891)

Finančni prihodki 1.868 0 (7) 1.861

Finančni odhodki (17.645) 0 4 (17.641)

Finančni izid (15.777) 0 (4) (15.780)

Delež dobička v pridruženih družbah 99 0 0 99

Poslovni izid pred davki (13.904) (8.154) 2.486 (19.572)

Davki 5.942 0 0 5.942

Čisti poslovni izid poslovnega leta
iz delujočega poslovanja (7.962) (8.154) 2.486 (13.630)

Dobiček iz ustavljenega poslovanja 22.617 0 (2.486) 20.131

Čisti poslovni izid poslovnega leta 14.655 (8.154) 0 6.501

Spremembe, ki ne bodo prerazvrščene
v poslovni izid

Davek iz dobička, povezan s sestavinami 
vseobsegajočega donosa (9) 0 0 (9)

Aktuarske čiste izgube za pokojninske 
programe 39 0 0 39

Spremembe, ki bodo prerazvrščene
v poslovni izid

Sprememba drugih rezerv iz naslova
sprememb finančnih sredstev po
pošteni vrednosti 48 0 0 48

Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorb 
računovodskih izkazov poslovanja v tujini 150 0 (3) 147

Drugi vseobsegajoči donos
iz ustavljenega poslovanja 262 0 3 264

Skupaj drugi vseobsegajoči donos 489 0 0 489

Vseobsegajoči donos 15.145 (8.154) 0 6.990
tabela se nadaljuje →

nadaljevanje tabele
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POVEZANE OSEBE

Povezane osebe so obvladujoča družba (vključno z njenimi obvladujočimi družbami in druž-
bami v njihovih skupinah), odvisne družbe, pridružene družbe, ostale povezane družbe in 
pristojni za upravljanje družb.

Posli/transakcije z obvladujočo družbo

Posli/transakcije s pristojnimi za upravljanje

Skupni znesek vseh prejemkov članov nadzornega sveta in prejemkov, ki jih je na podlagi 
pogodbe o vodenju poslov za opravljanje funkcije oziroma nalog v skupini v poslovnem letu 
prejelo ključno poslovodno osebje

Prejemki zajemajo bruto plače in regres. Potni stroški ter stroški namestitve in dnevnic niso 
izkazani, ker po svoji naravi ne predstavljajo plačila ključnim poslovodnim osebam.

Skupina leta 2019 ni odobrila predujmov in posojil in ni dala poroštev ključnim poslovodnim 
osebam ali članom nadzornega sveta. Na dan 31. decembra 2019 družba nima terjatev ali 
obveznosti do ključnih poslovodnih oseb, razen obveznosti za plače iz meseca decembra, ki 
so bile izplačane januarja 2020.

Ključno poslovodno osebje predstavlja širše vodstvo obvladujoče družbe in vodstvo odvi-
snih družb.

000 EUR 2019 2018

Prihodki 2.902 1.560 

Odhodki 12 0

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Finančne terjatve 71.266 24.207 

Obveznosti 0 95

000 EUR 2019 2018

Ključno poslovodno osebje 13.057 13.879

Člani nadzornega sveta 120 50

FINANČNI INSTRUMENTI IN TVEGANJA

Zaupanjsko (kreditno) tveganje

Skupina kreditno tveganje ocenjuje kot ustrezno obvladovano. Izpostavljenost stopnji kredi-
tnega tveganja ocenjuje na podlagi zavarovanja terjatev ter na podlagi podatkov in informa-
cij, ki napovedujejo tveganje izgube (finančne informacije o kupcih in njihovi računovodski 
izkazi, razpoložljive informacije v medijih, dosedanji poslovni odnosi z njimi in informacije, 
ki so usmerjene v prihodnost). 

Pretežni del terjatev do kupcev so terjatve iz naslova prodaje blaga doma in v tujini, ki so 
razpršene in zavarovane s prvovrstnimi zavarovanji, kot so kreditno zavarovanje pri zava-
rovalnici in bančne garancije. Terjatve, zavarovane s prvovrstnimi zavarovanji, so na dan 
poročanja predstavljale kar 70 odstotkov vseh terjatev do kupcev. Sistem nadzora skupina 
obvladuje tudi s protokolom dodelitve internih limitov. Učinki pričakovanih izgub terjatev do 
kupcev se merijo z uporabo matrike popravkov vrednosti, kjer se za oblikovanje popravka 
vrednosti uporablja poenostavljen pristop v višini pričakovane kreditne izgube v naslednjih 
12 mesecih.

Finančne terjatve in depoziti predstavljajo depozite pri bankah in posojila, dana obvladujoči 
družbi. Pri danih posojilih, pri katerih se kreditno tveganje na dan poročanja bistveno ni 
povečalo, temelji ocena popravka vrednosti finančnega sredstva na pričakovanih kreditnih 
izgubah, povezanih z verjetnostjo neplačila finančnega instrumenta v naslednjih 12 mesecih 
(skupina 1). Če se je kreditno tveganje od začetnega pripoznanja posameznih danih posojil 
bistveno povečalo, se oblikovanje popravka vrednosti teh posojil obravnava individualno 
(skupina 3). Skupina ima vsa dana posojila razvrščena v skupino 1. V letu 2019 ni bilo pre-
mikov med skupinami.

Skupina ima depozite v obliki kratkoročnih depozitov pri poslovnih bankah, pri čemer za 
namen zmanjševanja kreditnega tveganja zasleduje načelo razpršenosti sredstev.
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000 EUR

Nezapadla

Zapadla

Skupaj31. 12. 2019
Do 3

mesecev

Od 3
mesecev
do 1 leta

Od 1 leta
do 3 let

Nad 3
leta

Terjatve do kupcev 58.983 8.830 1.986 1.245 2.894 73.938

Finančne terjatve
in depoziti 144.615 0 0 0 0 144.615

Skupaj 203.598 8.830 1.986 1.245 2.893 218.553

000 EUR

Nezapadla

Zapadla

Skupaj31. 12. 2018
Do 3

mesecev

Od 3
mesecev
do 1 leta

Od 1 leta
do 3 let

Nad 3
leta

Terjatve do kupcev 59.269 14.678 3.768 2.097 1.216 81.028

Finančne terjatve
in depoziti 24.874 0 2 19 0 24.895

Skupaj 84.143 14.678 3.770 2.116 1.216 105.923

000 EUR

Sedanja 
vrednost

Pričakovani denarni tokovi

31. 12. 2019
Do 3

mesecev

Od 3
mesecev
do 1 leta

Od 1 leta
do 5 let Nad 5 let Skupaj

Denar in denarni ustrezniki 120.250 120.250 0 0 0 120.250

Terjatve do kupcev 69.279 63.519 5.705 55 0 69.279

Ostale poslovne terjatve 888 888 0 23 0 911

Finančne terjatve 73.009 1.743 17.540 55.912 8.097 83.292

Nefinančna sredstva 673.135 0 0 0 0 673.135

Skupaj sredstva 936.561 186.400 23.245 55.990 8.097 946.867

Obveznosti do dobaviteljev 182.909 177.908 4.924 76 0 182.908

Finančne obveznosti 300.794 15.978 130.217 173.620 1.688 321.503

Druge obveznosti 1.898 944 82 872 0 1.898

Nefinančne obveznosti 14.012 0 0 0 0 14.012

Skupaj obveznosti 499.613 194.830 135.223 174.568 1.688 520.321

Starostna struktura finančnih sredstev Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje skupina upravlja z ustreznim načrtovanjem denarnih tokov in vnaprej 
dogovorjenih kratkoročnih posojilnih linij pri bankah v obsegu, ki zagotavlja, da je skupina v 
vsakem trenutku sposobna izpolniti zapadle obveznosti. Večina finančnih obveznosti se na-
naša na dolgoročno sindicirano posojilo v višini neodplačane glavnice 124,4 milijona evrov 
ter na izdane obveznice in komercialne papirje v skupni višini 118.896 tisoč evrov. Skupna 
likvidnostna rezerva v obliki nečrpanih kratkoročnih in dolgoročnih linij pri bankah, s katero 
skupina pomembno znižuje likvidnostno tveganje, je na dan 31. decembra 2019 znašala 
98 milijonov evrov. Likvidnostno tveganje skupina dodatno obvladuje tudi s programom 
sekuritizacije terjatev. 

Likvidnostni razmik, ki ga skupina redno spremlja in analizira po posameznih časovnih žep-
kih, meri stopnjo usklajenosti ročnosti strukture sredstev in obveznosti. Likvidnostnemu 
razmiku se skupina ne more izogniti, lahko pa ga učinkovito upravlja. Pozitivni razmik pome-
ni presežek sredstev, negativni razmik pa pomeni primanjkljaj virov, ki jih je treba zagotoviti. 

Gibanje popravkov vrednosti finančnih sredstev

000 EUR

Popravek 
vrednosti

na dan
31. 12. 2018

Spremembe z 
vplivom na

poslovni izid

Spremembe 
brez vpliva na 

poslovni izid

Prenos na 
sredstva 

(skupine) za 
odtujitev

Popravek 
vrednosti

na dan
31. 12. 2019

Terjatve do kupcev 6.873 (205) (1.997) (11) 4.660

Finančne terjatve
in depoziti 25 0 12 0 37

Druge poslovne terjatve 465 (7) 0 0 459

Skupaj 7.363 (212) (1.985) (11) 5.156

000 EUR

Popravek 
vrednosti

na dan
31. 12. 2017

Spremembe z 
vplivom na

poslovni izid

Spremembe 
brez vpliva na 

poslovni izid

Prenos na 
sredstva 

(skupine) za 
odtujitev

Popravek 
vrednosti

na dan
31. 12. 2018

Terjatve do kupcev 5.004 3.001 (425) (707) 6.873

Finančne terjatve
in depoziti 18 7 0 (1) 25

Druge poslovne terjatve 464 0 (31) 32 465

Skupaj 5.486 3.008 (456) (675) 7.364
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000 EUR

Sedanja 
vrednost

Pričakovani denarni tokovi

31. 12. 2018
Do 3

mesecev

Od 3
mesecev
do 1 leta

Od 1 leta
do 5 let Nad 5 let Skupaj

Denar in denarni ustrezniki 187.478 174.374 12.973 129 2 187.478

Terjatve do kupcev 381.398 31.306 130.637 202.481 26.570 390.994

Ostale poslovne terjatve 1.849 1.215 1 633 0 1.849

Skupaj sredstva 570.725 206.895 143.611 203.243 26.572  580.321

Skupina izpostavljenost do finančnih trgov in bank ocenjuje kot zmerno. Skupina v celoti 
izpolnjuje vse obveznosti in zaveze iz posojilnih pogodb. 

Tečajno tveganje

Skupina tečajno tveganje ocenjuje kot zmerno in ustrezno obvladovano. Skupina je izpo-
stavljena gibanju menjalnih tečajev predvsem zaradi nihanja tečaja ameriškega dolarja, pa 
tudi zaradi nihanja tečajev na nekaterih lokalnih trgih, kjer je izpostavljenost manjša. Zneski 
v tabelah so razkriti v tisoč evrih.

31. 12. 2018 EUR USD GBP CHF CZK CZK

Denar in denarni ustrezniki 42 8.747 0 0 0 0

Poslovne terjatve 128 9.592 0 0 0 0

Finančne terjatve 0 702 0 0 0 0

Poslovne obveznosti (22) (32.847) (1) (2) (4) (4)

Finančne obveznosti (104) 0 0 0 0 0

Izpostavljenost 44 (13.806) (1) (2) (4) (4)

31. 12. 2019 EUR USD GBP

Denar in denarni ustrezniki 49 8.044 0

Poslovne terjatve 0 2.852 0

Poslovne obveznosti 0 (23.678) (110)

Finančne obveznosti (32) 0 0

Izpostavljenost 17 (12.782) (110)

Evro je funkcionalna valuta in ne predstavlja izpostavljenosti tveganju sprememb deviznih 
tečajev.

Skupina tečajno tveganje upravlja z notranjimi metodami obvladovanja tečajnega tveganja, 
predvsem z metodo politike cen preko vključevanja tečaja v razliko v ceni, ter z uravnava-
njem prodaje in nabave. Pri uravnavanju si prizadeva nevtralizirati tečajno tveganje z na-
ravnim ščitenjem oziroma z iskanjem ravnotežja med prilivi in odlivi v posameznih valutah. 
Za ščitenje valutnih tečajev ne uporablja izvedenih finančnih instrumentov. Na dan 31. de-
cembra je bila vrednost dolarja, izražena v evrih, glede na 31. december 2018 višja za 1,9 
odstotka. V letu 2019 je bila povprečna vrednost dolarja 5,2 odstotka višja kot v letu 2018. 
Analiza občutljivosti je narejena za ameriški dolar.

Analiza občutljivosti in prikaz učinka spremembe tečaja ameriškega dolarja na poslovni 
izid pred davki

Sprememba vrednosti ameriškega dolarja za deset odstotkov glede na evro na dan 31. de-
cembra 2019 oziroma 31. december 2018 bi poslovni izid pred davki spremenila za vre-
dnosti, ki so prikazane v tabeli. Pri izračunu vpliva spremembe tečajev ameriškega dolarja 
je upoštevano stanje denarja in denarnih ustreznikov, terjatev, obveznosti in posojil, ki so 
nominirani v lokalnih valutah. Izpostavljenost do drugih valut je nizka in za skupino ne pred-
stavlja pomembnega tveganja.

000 EUR  2019 2018

Sprememba tečaja za 10 % –10 % 10 % –10 %

Ameriški dolar (USD) (1.138) 1.138 (1.206) 1.206

Valuta  31. 12. 2019 31. 12. 2018
Povprečni tečaj 

2019
Povprečni tečaj 

2018

EUR/USD 1,1234 1,1450 1,1195 1,1810

EUR/GBP 0,85080 0,89453 0,87777 0,88471

EUR/CHF 1,0854 1,1269 1,1124 1,1550

EUR/HRK 7,4395 7,4125 7,4180 7,4182

EUR/RUB 69,9563 79,7153 72,4553 74,0416

EUR/CZK 25,4080 25,7240 25,6700 25,6470

V letih 2019 in 2018 so bili za skupino pomembni naslednji devizni tečaji:
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Navedeni tečaji, ki so bili uporabljeni pri preračunu bilančnih postavk na dan 31. decembra, 
so enaki referenčnemu tečaju Evropske centralne banke na isti dan.

Obrestno tveganje

Skupina obrestno tveganje ocenjuje kot nizko in ustrezno obvladovano. Izpostavljenost 
obrestnemu tveganju tekoče spremlja preko spremljanja dogajanja na trgu denarja, gibanja 
obrestnih mer in gibanja cen izvedenih finančnih instrumentov ter s pravočasnimi predlogi 
za morebitne ukrepe obrestnega ščitenja.

Delež posojil z nespremenljivo obrestno mero znaša 48 odstotkov vseh finančnih posojil 
skupine. Spremenljive obrestne mere so sestavljene iz spremenljive obrestne mere EURI-
BOR in obrestne marže, pri čemer v večini posojilnih pogodb višina obrestnega dna pri EU-
RIBOR-ju ne more biti nižja od nič, zato ni pozitivnega učinka spremembe na poslovni izid.
Sprememba obrestne mere za 100 ali 50 bazičnih točk na dan poročanja bi zmanjšala čisti 
poslovni izid za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse druge spremen-
ljivke ostanejo nespremenjene. 

Analiza za leto 2018 je pripravljena na enak način.

Upravljanje kapitala

Glavni namen upravljanja kapitala je doseganje ustreznega obsega kapitala, s katerim lahko 
skupina zagotovi zaupanje upnikov, finančno stabilnost, dolgoročno plačilno sposobnost ter 
ustrezno izplačilo dividend lastnikom. Na dan 31. decembra 2019 ima obvladujoča družba 
27.600 lastnih delnic.

V strukturi celotne zadolženosti ostaja delež lastniškega kapitala na visoki ravni, saj skupina 
še naprej uresničuje dosedanjo finančno politiko, da z dolgoročnimi viri omogoča dolgoroč-
ni razvoj.

Stopnja zadolženosti na kapital je razmerje med kapitalom in finančnimi obveznostmi.

Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov

V tabeli so prikazane knjigovodske in poštene vrednosti finančnih sredstev in finančnih ob-
veznosti. Za finančne in poslovne terjatve, denar in denarne ustreznike ter poslovne ob-
veznosti poštene vrednosti niso prikazane, ker so njihove knjigovodske vrednosti ustrezen 
približek njihove poštene vrednosti.

000 EUR 2019 2018

Sprememba čistega poslovnega izida pri povečanju za 100 b. t. (1.549) (2.225)

Sprememba čistega poslovnega izida pri povečanju za 50 b. t. (775) (1.113)

Sprememba čistega poslovnega izida pri zmanjšanju za 50 b. t. 38 36

Sprememba čistega poslovnega izida pri zmanjšanju za 100 b. t. 76 73

000 EUR 2019

Povečanje 
zadolženosti

za 10 %

Zmanjšanje 
zadolženosti

za 10 %

Stopnja zadolženosti na kapital 71,80 78,98 64,62

Kapital 418.928 418.928 418.928

Finančne obveznosti 300.794 330.874 270.715

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Knjigovodska 
vrednost

Poštena
vrednost

Knjigovodska 
vrednost

Poštena
vrednost

Finančna sredstva po pošteni vrednosti 
preko drugega vseobsegajočega donosa 1.351 1.351 1.273 1.273

Finančne terjatve 73.009 73.009 24.797 24.797

Poslovne terjatve 75.620 75.620 79.952 79.952

Denar in denarni ustrezniki 120.250 120.250 64.080 64.080

Finančne obveznosti (300.794) (302.227) (381.398) (385.269)

Poslovne obveznosti (199.828) (199.828) (223.289) (223.289)
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Prikaz finančnih sredstev in obveznosti, razkritih po poštenih vrednostih, glede na hierar-
hijo določanja poštene vrednosti

Druga raven obveznosti po pošteni vrednosti vključuje zavarovana prejeta posojila, finančne 
najeme in obveznosti za obresti, ki po modelu vrednotenja predstavljajo knjigovodske vre-
dnosti diskontiranih prihodnjih pričakovanih plačil s prilagojeno stopnjo tveganja.

V letu 2019 ni bilo prenosov finančnih instrumentov med različnimi ravnmi.

DOGODKI PO DATUMU POROČANJA

Skupina SIJ je s partnerjem sklenila okvirni sporazum o ustanovitvi skupnega podjema, ki bo 
deloval na področju distribucije jekel, proizvodnje in prodaje standardnih in nestandardnih 
orodnih plošč, orodij in delov orodij za masovno proizvodnjo, tehničnih storitev toplotne in 
površinske obdelave orodnih jekel ter proizvodnje visoko zmogljivih izdelkov za izboljšanje 
produktivnosti proizvodnje z uporabo inovativnih tehnologij. Projekt, ki naj bi bil zaključen 
do konca leta 2020, je del uresničevanja strategije vertikalne integracije Skupine SIJ z diver-
zifikacijo nabora proizvodov in storitev.

Skupina SIJ je sorazmerno z razširjenostjo koronavirusa v Sloveniji sprejela preventivne 
ukrepe za zavarovanje zdravja zaposlenih in zagotavljanje čim bolj nemotenega poslovanja. 
Od konca marca je implementirala vse preventivne ukrepe, ki jih je sprejemal njen krizni 
tim. Dnevno je spremljala situacijo na vseh ključnih področjih poslovanja (proizvodnja, pro-
daja, nabava, logistika, kadrovsko področje), upravljala vsa prepoznana tveganja in spre-
mljala ukrepe Republike Slovenije, Evropske unije, Evropskega jeklarskega združenja Eurofer 
in drugih pristojnih institucij.

V času izdaje letnega poročila Skupina SIJ še ni beležila pomembnih vplivov na poslovanje, 
vsekakor pa skladno z napovedmi in razvojem epidemije v Republiki Sloveniji in na svojih 
ključnih evropskih trgih pričakuje, da se bodo povečala tveganja in s tem tudi motnje v po-
slovanju, ki jih bo s sprejemanjem novih ukrepov poskušala čim bolj zajeziti.

Trenutno ni pravnih omejitev za delovanje večine družb v Skupini SIJ, prav tako se trenu-
tno ne pričakujejo večje ustavitve jeklarskih družb. Oskrbovalne verige delujejo brez večjih 
omejitev, opazne so le občasne motnje v dobavah, kar Skupina SIJ uravnava z rahlim poveča-
njem zalog surovin in materialov. Do izdaje letnega poročila je Skupina SIJ izpolnila tudi vse 
pogodbeno določene količinske pogoje za dobavo elektrike in zemeljskega plina. 

V sredini aprila Skupina SIJ ne čuti večjih negativnih posledic pri prodaji svojih proizvodov, 
kar je v največji meri povezano z geografsko in panožno razpršenostjo njenih trgov in kup-
cev. Kljub omejitvam glede prevozov in zapiranju nekaterih proizvodnih obratov kupcev lah-
ko z aktivno prodajno politiko zadovoljivo oskrbuje svoje ključne trge, tudi Italijo in Nemčijo. 
Odpovedi dobav proizvodov so minimalne in na poslovanje skupine nimajo večjega vpliva. 
Skupina SIJ še posebno veliko pozornosti namenja upravljanju obratnega kapitala. Dnevno 
spremlja spoštovanje plačilnih rokov kupcev ter uravnava nizko raven zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje, pri čemer se še močneje usmerja v proizvodnjo za znana na-
ročila in optimizacijo proizvodnih procesov. Likvidnost Skupine SIJ je posledično močna in 
stabilna.

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko
drugega vseobsegajočega donosa 869 791

Finančna sredstva po pošteni vrednosti prve ravni 869 791

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko
drugega vseobsegajočega donosa 482 482

Finančna sredstva po pošteni vrednosti tretje ravni 482 482

Obveznice in komercialni zapisi (120.330) (127.529)

Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prve ravni (120.330) (127.529)

Prejeta posojila (173.195) (251.531)

Finančni najemi (6.863) (4.334)

Druge finančne obveznosti (1.839) (1.875)

Finančne obveznosti po pošteni vrednosti druge ravni (181.897)  (257.740)
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Skupina SIJ v svojih izkazih ni upoštevala morebitnih prilagoditev knjigovodskih in poštenih 
vrednosti sredstev, povezanih z nenehno spreminjajočimi se razmeram poslovanja zaradi 
koronavirusa, saj gre za nepopravljivi dogodek po datumu poročanja. Zaradi številnih neja-
snosti, ki jih prinaša epidemija, morebitnih učinkov na poslovanje Skupine SIJ v tem trenut-
ku ni mogoče zanesljivo oceniti.

Po datumu poročanja ni bilo drugih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na prikazane raču-
novodske izkaze. 
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» RAČUNOVODSKO
POROČILO DRUŽBE SIJ D.D.
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IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE 

Uprava je odgovorna za pripravo računovodskih izkazov za leto 2019 s pripadajočimi usmeri-
tvami in pojasnili, ki po njenem najboljšem vedenju vključujejo pošten prikaz razvoja in izidov 
poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih tveganj, ki 
jim je družba izpostavljena.

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne 
računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu poštene vredno-
sti, previdnosti in dobrega gospodarjenja ter da računovodski izkazi predstavljajo resnično in 
pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2019.

Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov 
za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi sku-
paj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter skladni 
z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, sprejetimi v 
Evropski uniji. 

Davčne oblasti lahko kadar koli v roku petih let po poteku leta, v katerem je bilo treba da-
vek 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. Uprava ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno po-
membno obveznost iz tega naslova.

Ljubljana, 20. april 2020

Andrey Zubitskiy
Predsednik uprave

Tibor Šimonka
Član uprave

Igor Malevanov
Član uprave

Viacheslav Korchagin
Član uprave
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IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSARAČUNOVODSKI IZKAZI
000 EUR Razkritje 2019

2018
Popravljeno

Čisti prihodki od prodaje 1 12.983 13.001

Kosmati poslovni izid 12.983 13.001

Stroški splošnih dejavnosti 2 (14.382) (15.252)

Drugi poslovni prihodki 3 126.511 10.821

Drugi poslovni odhodki 4 (8.888) (18.915)

Oslabitve (dobički/izgube) poslovnih terjatev 17 7 (138)

Poslovni izid iz poslovanja 116.231 (10.483)

Finančni prihodki 5 6.823 5.001

Finančni odhodki 6 (25.785) (5.449)

Finančni izid (18.962) (448)

Poslovni izid pred davki 97.269 (10.931)

Davki 7 (12.387) 6.298

Čisti poslovni izid poslovnega leta 84.882 (4.633)

Spremembe, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

Davek iz dobička, povezan s sestavinami 
vseobsegajočega donosa (15) (9)

Aktuarske čiste izgube za pokojninske programe (13) 0

Spremembe, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid

Sprememba drugih rezerv iz naslova sprememb 
finančnih sredstev po pošteni vrednosti 78 48

Skupaj drugi vseobsegajoči donos 50 39

Vseobsegajoči donos 84.932 (4.594)

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. Popravek napak je 
podrobneje predstavljen v razkritju 25.



145

letno poročilo
2019

IZKAZ GIBANJA KAPITALA

Izkaz gibanja kapitala za leto 2019

Izkaz gibanja kapitala za leto 2018 – popravljeno

000 EUR
Vpoklicani 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Rezerve iz 

dobička

Rezerva
za pošteno 

vrednost
Zadržani 

dobički Skupaj

Stanje na dan 31. 12. 2018 145.266 11.461 1.696 325 37.975 196.723

Izplačane dividende 0 0 0 0 (10.000) (10.000)

Transakcije z lastniki 0 0 0 0 (10.000) (10.000)

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 0 0 0 0 84.882 84.882

Druge spremembe v 
vseobsegajočem donosu 0 0 0 50 0 50

Skupaj spremembe v 
vseobsegajočem donosu 0 0 0 50 84.882 84.932

Oblikovanje zakonskih rezerv 0 0 4.244 0 (4.244) 0

Skupaj spremembe v kapitalu 0 0 4.244 0 (4.244) 0

Stanje na dan 31. 12. 2019 145.266 11.461 5.940 375 108.613 271.655

000 EUR
Vpoklicani 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Rezerve iz 

dobička

Rezerva
za pošteno 

vrednost
Zadržani 

dobički Skupaj

Stanje na dan 31. 12. 2017 145.266 11.461 1.696 286 48.381 207.090

Sprememba zaradi uvedbe 
MSRP 9 0 0 0 0 (76) (76)

Stanje na dan 1. 1. 2018 145.266 11.461 1.696 286 48.305 207.014

Izplačane dividende 0 0 0 0 (5.696) (5.696)

Transakcije z lastniki 0 0 0 0 (5.696) (5.696)

Čisti poslovni izid
poslovnega leta 0 0 0 0 (4.633) (4.633)

Druge spremembe v 
vseobsegajočem donosu 0 0 0 39 0 39

Skupaj spremembe v 
vseobsegajočem donosu 0 0 0 39 (4.633) (4.594)

Stanje na dan 31. 12. 2018 145.266 11.461 1.696 325 37.975 196.723

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. Popravek napak je 
podrobneje predstavljen v razkritju 25.

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

000 EUR Razkritje 31. 12. 2019
31. 12. 2018
Popravljeno 1. 1. 2018

SREDSTVA
Dolgoročna sredstva 278.542 199.067 195.531
Neopredmetena sredstva 8 512 610 695

Opredmetena osnovna sredstva 9 6.249 6.014 6.109

Naložbene nepremičnine 1 1 2

Naložbe v odvisne družbe 10 197.266 155.269 159.959

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko 
drugega vseobsegajočega donosa 11 1.334 1.256 1.193

Finančne terjatve 12 61.737 17.139 15.154

Poslovne terjatve 13 10.300 11.296 11.296

Druga sredstva 0 0 1

Odložene terjatve za davek 14 1.143 7.482 1.122

Kratkoročna sredstva 128.923 179.333 167.831
Sredstva (skupine) za odtujitev 15 31 82.067 82.065

Finančne terjatve 16 84.877 63.135 75.790

Poslovne terjatve 17 6.159 5.381 8.787

Terjatve za davek iz dobička 0 0 323

Denar in denarni ustrezniki 18 37.656 28.672 312

Druga sredstva 200 78 554

Skupaj sredstva 407.465 378.400 363.362
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital 19 271.655 196.723 207.014
Vpoklicani kapital 145.266 145.266 145.266

Kapitalske rezerve 11.461 11.461 11.461

Rezerve iz dobička 5.940 1.696 1.696

Rezerva za pošteno vrednost 375 325 286

Zadržani dobički 108.613 37.975 48.305

Dolgoročne obveznosti 40.786 71.804 94.703
Rezervacije za zaslužke zaposlencev 20 452 305 305

Finančne obveznosti 21 40.334 71.499 94.398

Kratkoročne obveznosti 95.024 109.873 61.645
Obveznosti (skupine) za odtujitev 15 0 3.907 3.290

Finančne obveznosti 22 83.522 83.944 55.159

Poslovne obveznosti 23 5.222 21.750 3.013

Obveznosti za davek iz dobička 6.015 53 0

Druge obveznosti 265 219 183

Skupaj obveznosti do virov sredstev 407.465 378.400 363.362
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IZKAZ DENARNEGA TOKA

000 EUR Razkritje 2019
2018

Prilagojeno

Denarni tok pri poslovanju

Poslovni izid pred davki 97.269 (10.931)

Prilagojen za:

Amortizacijo neopredmetenih sredstev, opredmetenih 
osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 8, 9 727 560

Prihodke od obresti 5 (5.202) (3.358)

Odhodke od obresti 6 4.576 5.431

(Dobiček) izgubo pri prodaji finančnih sredstev 15 (125.751) 12

Oslabitev sredstev 28.655 18.625

(Odpravo) oblikovanje popravkov vrednosti in rezervacij (30) 138

Prihodke iz naslova dividend 10, 11, 15 (691) (10.793)

Neto druge finančne in poslovne (prihodke) odhodke (225) (1.626)

Denarni tok pri poslovanju, pred obratnim kapitalom (672) (1.942)

Spremembe v obratnem kapitalu

Sprememba poslovnih terjatev (651) 4.290

Sprememba poslovnih obveznosti (29.567) 19.047

Sprememba davkov, razen davka iz dobička 134 (232)

Spremembe v obratnem kapitalu (30.084) 23.105

Izdatki za odpravnine in jubilejne nagrade (6) (11)

(Izdatki) prejemki za davek iz dobička (102) 323

Neto denarni tok pri poslovanju (30.864) 21.475

Denarni tok pri naložbenju

Izdatki pri naložbah v odvisne družbe 10 (8.541) (1)

Prejemki pri naložbah v odvisne družbe 15 207.576 0

Izdatki pri finančnih sredstvih po pošteni vrednosti 
preko drugega vseobsegajočega donosa

0 (26)

Izdatki pri opredmetenih osnovnih sredstvih (135) (148)

Prejemki pri opredmetenih osnovnih sredstvih 69 44

000 EUR Razkritje 2019
2018

Prilagojeno

Izdatki pri neopredmetenih sredstvih (29) (6)

Izdatki pri danih posojilih 16 (162.328) (42.555)

Prejemki pri danih posojilih 16 42.514 40.844

Prejete obresti 4.329 1.716

Prejete dividende 10, 11 1.687 10.793

Neto denarni tok pri naložbenju 85.142 10.661

Denarni tok pri financiranju

Prejemki pri prejetih posojilih 21, 22 97.180 131.500

Izdatki pri prejetih posojilih 21, 22 (128.713) (125.525)

Prejemki za finančne storitve 1.293 1.624

Izdatki pri najemih (617) (419)

Izdatki za obresti (4.437) (5.260)

Izplačane dividende 19 (10.000) (5.696)

Neto denarni tok pri financiranju (45.294) (3.776)

Denar in denarni ustrezniki na dan 1. 1. 18 28.672 312

Neto sprememba denarja in denarnih ustreznikov 8.984 28.360

Denar in denarni ustrezniki na dan 31. 12. 37.656 28.672

tabela se nadaljuje →

nadaljevanje tabele

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. Popravek napak je 
podrobneje predstavljen v razkritju 25.
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POJASNILA K POSAMIČNIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

POROČAJOČA DRUŽBA

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (v nadaljevanju družba SIJ ali družba), je družba 
s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana. V 
nadaljevanju so predstavljeni računovodski izkazi za leto, ki se je končalo 31. decembra 2019.

To so posamični računovodski izkazi družbe. Konsolidirani računovodski izkazi so izdani na 
isti dan. Konsolidirane računovodske izkaze za širši krog odvisnih družb sestavlja družba DI-
LON Cooperatief U. A, ki je končna obvladujoča družba družbe SIJ d.d. Konsolidirano letno 
poročilo za Skupino DILON Cooperatief je mogoče dobiti na sedežu družbe DILON Coope-
ratief U. A., Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Amsterdam, 
Nizozemska.

PODLAGA ZA SESTAVO

Računovodski izkazi so predstavljeni v tisoč evrih. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podat-
kov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj pri seštevkih v preglednicah.

Pri izbiri računovodskih smernic in odločanju o njihovi uporabi kot tudi pri pripravi računo-
vodskih izkazov je uprava upoštevala naslednje tri zahteve: računovodski izkazi so razumljivi, 
če jih njihovi uporabniki razumejo brez težav; informacije so primerne, če uporabniku po-
magajo pri sprejemanju ekonomskih odločitev; informacije so bistvene, če bi njihov izpust 
ali neresnično podajanje lahko vplivala na ekonomske odločitve uporabnikov.

Uprava je računovodske izkaze družbe odobrila 20. aprila 2020.

A. Izjava o skladnosti

Računovodski izkazi so pripravljeni skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega po-
ročanja (MSRP) s pripadajočimi pojasnili, ki jih sprejema Odbor za mednarodne računo-
vodske standarde (OMRS), in tolmačenji Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja (OPMSRP), sprejetimi v Evropski uniji (EU), ter skladno z določili 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD).

Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, ki so 
stopili v veljavo 1. januarja 2019

- MSRP 16 – Najemi, ki ga je EU sprejela 31. oktobra 2017 (velja za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje);

- Spremembe MSRP 9 – Finančni instrumenti – Elementi predplačila z negativnim nadome-
stilom, ki jih je EU sprejela 22. marca 2018 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. janu-
arja 2019 ali pozneje);

- Spremembe MRS 19 – Zaslužki zaposlencev – Sprememba, omejitev ali poravnava progra-
ma, ki jih je EU sprejela 13. marca 2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 
2019 ali pozneje);

- Spremembe MRS 28 – Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige – Dol-
goročni deleži v pridruženih podjetjih in skupnih podvigih, ki jih je EU sprejela 8. februarja 
2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje);

- Spremembe različnih standardov zaradi Izboljšav MSRP (obdobje 2015–2017), ki izhajajo 
iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 23), predvsem 
z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 14. marca 
2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje);

- OPMSRP 23 – Negotovost glede obravnav davka iz dobička, ki ga je EU sprejela 23. oktobra 
2018 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje).

Prehod na MSRP 16 – Najemi

Področje uporabe MSRP 16 obsega najeme vseh sredstev, vendar z nekaterimi izjemami. 
Najemniki morajo skladno s standardom vse najeme obračunavati po enotnem modelu v 
okviru izkaza finančnega položaja, podobno kot so obračunavali finančne najeme skladno 
z MRS 17. Družba je MSRP 16 uveljavila za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali 
pozneje.

Pri uvedbi MSRP 16 je družba uporabila metodo poenostavljenega prehoda, skladno s ka-
tero ni preračunala primerjalnih informacij. Ob prehodu ni ponovno presojala, ali je posa-
mezna pogodba na datum prehoda najemna. Družba je pogodbe, ki so bile pred datumom 
prehoda razvrščene med najemne skladno z MRS 17, na datum prehoda obračunala kot 
najeme skladno z MSRP 16. 
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Družba je za najeme, ki jih je prej evidentirala kot poslovne, na datum uveljavitve standarda 
izmerila finančno obveznost na podlagi sedanje vrednosti najemnin, ki na ta dan še niso bile 
plačane. Družba je pri diskontiranju uporabila predpostavljeno obrestno mero na datum 
uveljavitve standarda. Za najeme, ki jih je prej evidentirala kot poslovne, je pripoznala pra-
vico do uporabe sredstev v znesku, ki je enak obveznosti iz najema.

Družba je uveljavila MSRP 16 za večino najemov, ki so bili prej evidentirani kot poslovni 
najemi. 

Na datum uveljavitve standarda je družba upoštevala izjeme, in sicer za kratkoročne naje-
me, kjer je trajanje najema največ 12 mesecev in najemniki nimajo možnosti nakupa, ter 
za najeme z nizko vrednostjo, kjer je upoštevala vrednosti novih sredstev, ki posamično ne 
presegajo zneska pet tisoč evrov. Pri teh najemih družba pripozna najemnine kot strošek, in 
sicer enakomerno v obdobju trajanja najema. Navedeni stroški so razkriti v izkazu poslovne-
ga izida v okviru postavke stroški blaga, materiala in storitev.

Pravica do uporabe sredstva se amortizira, obveznosti iz najema pa obrestujejo.

Obračunavanje najemov se na strani najemodajalcev bistveno ne spremeni. Najemodaja-
lec najem glede na njegovo naravo opredeli kot poslovni ali finančni. Najem se razvrsti kot 
finančni najem, če se z njim prenesejo vsa pomembna tveganja in koristi, povezani z lastni-
štvom. V nasprotnem primeru gre za poslovni najem.

MSRP 16 nadomešča obstoječa navodila za ravnanje z najemi, ki so bila zajeta v MRS 17 
– Najemi, OPMSRP 4 – Določanje, ali dogovor vsebuje najem, SOP-15 – Poslovni najemi – 
Spodbudnine, SOP-27 – Ocenjevanje vsebine transakcij, ki vključujejo pravno obliko najema. 

Več o usmeritvah družbe kot najemniku oziroma najemodajalcu je opisano v delu 'Pomemb-
ne računovodske usmeritve, Opredmetena osnovna sredstva, podpoglavje Najemi'.

Učinek uvedbe standarda MSRP 16

Učinek uvedbe standarda MSRP 16 na izkaz finančnega položaja družbe na dan 1. januarja 
2019

Učinek uvedbe standarda MSRP 16 na izkaz poslovnega izida družbe v obdobju od 1. janu-
arja do 31. decembra 2019

Uskladitev obveznosti iz najemov na datum uveljavitve standarda, 1. januarja 2019

Družba pravice do uporabe sredstev in obveznosti iz najema ne izkazuje kot posebne po-
stavke v izkazu finančnega položaja, temveč jih ločeno razkriva v pojasnilih k posamičnim  
računovodskim izkazom, kot to predvideva MSRP 16.

Družba predvideva, da uvedba sprememb ostalih obstoječih standardov v obdobju začetne 
uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na njene računovodske izkaze.

 v 000 EUR 2019

Povečanje amortizacije sredstev za uporabo 150

Povečanje obresti iz naslova najemov 12

Zmanjšanje drugih stroškov (99)

Povečanje v izkazu poslovnega izida 63

 v 000 EUR 2019

Obveznosti za poslovne najeme na dan 31. 12. 2018 219

Kratkoročni najemi (28)

Učinek diskontiranja zgornjih postavk ob uporabi predpostavljene obrestne mere (2,51 %) (6)

Finančne obveznosti, evidentirane po MRS 17, na dan 31. 12. 2018 855

Obveznosti iz najema na dan 1. 1. 2019 1.040

v 000 EUR 1. 1. 2019
Učinek uvedbe

 MSRP 16 31. 12. 2018

Pravica do uporabe sredstev 1.053 185 868

  

Kratkoročne obveznosti iz najema 489 80 409

Dolgoročne obveznosti iz najema 551 105 446

Skupaj obveznosti iz najema 1.040 185 855
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Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, vendar 
še niso v veljavi

- Spremembe MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov in MRS 8 – Računovodske 
usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake – Opredelitev pomembnosti, ki 
jih je EU sprejela 29. novembra 2019 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 
ali pozneje);

- Spremembe MRSP 9 – Finančni instrumenti, MRS 39 – Finančni instrumenti: pripo-
znavanje in merjenje in MSRP 7 – Finančni instrumenti: razkritja – Reforma referenčnih 
obrestnih mer, ki jih je EU sprejela 15. januarja 2020 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 
1. januarja 2020 ali pozneje);

- Spremembe sklicevanj na konceptualni okvir v MSRP, ki jih je EU sprejela 29. novembra 
2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje).

Družba predvideva, da uvedba teh novih standardov in sprememb v obdobju začetne upo-
rabe ne bo imela pomembnega vpliva na njene računovodske izkaze. 

Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU še ni 
sprejela

- MSRP 14 – Zakonsko predpisani odlog plačila računov (velja za letna obdobja, ki se zač-
nejo 1. januarja 2016 ali pozneje) – Evropska komisija je sklenila, da ne bo pričela postopka 
potrjevanja tega vmesnega standarda ter da bo počakala na izdajo njegove končne verzije;

- MSRP 17 – Zavarovalne pogodbe (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 
ali pozneje);

- Spremembe MSRP 3 – Poslovne združitve – Opredelitev poslovnega subjekta (v veljavi 
za poslovne združitve, pri katerih je datum prevzema enak datumu začetka prvega letnega 
poročevalskega obdobja, ki se začne 1. januarja 2020 ali pozneje, in pridobitve sredstev, 
do katerih pride na začetku tega obdobja ali po njem);

- Spremembe MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 28 – Naložbe v pri-
družena podjetja in skupne podvige – Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem 
in njegovim pridruženi podjetjem oz. skupnim podvigom ter nadaljnje spremembe (datum 
pričetka veljavnosti je odložen za nedoločen čas do zaključka raziskovalnega projekta v 
zvezi s kapitalsko metodo).

Družba predvideva, da uvedba teh novih standardov in sprememb obstoječih standardov v 
obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze. Obra-
čunavanje varovanja pred tveganjem v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti, 
katerega načel EU ni sprejela, ostaja še naprej neregulirano. Družba ocenjuje, da obračuna-
vanje varovanja pred tveganji v zvezi s finančnimi sredstvi ter obveznostmi skladno z MRS 

39 – Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje ne bi imelo pomembnega vpliva na 
računovodske izkaze, če bi bilo uporabljeno na datum izkaza finančnega položaja.

B. Podlaga za merjenje

Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi izvirnih vrednosti, razen finančnih instrumen-
tov, ki so prikazani po pošteni ali odplačni vrednosti.

C. Funkcionalna in predstavitvena valuta

Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih, evro pa je tudi funkcionalna 
valuta družbe.

D. Uporaba ocen in presoj

Priprava računovodskih izkazov zahteva, da uprava oblikuje ocene, presoje in predpostavke, 
ki vplivajo na izkazane zneske sredstev in obveznosti, razkritje pogojnih sredstev in obvezno-
sti na dan priprave računovodskih izkazov ter na izkazane zneske prihodkov in odhodkov v 
poročevalnem obdobju. 

Ker so ocene podvržene subjektivni presoji in določeni stopnji negotovosti, se poznejši 
dejanski rezultati lahko razlikujejo od ocen. Ocene se redno preverjajo. Spremembe raču-
novodskih ocen se pripoznajo v obdobju, v katerem so bile ocene spremenjene, če spre-
memba vpliva samo na to obdobje, ali v obdobju spremembe in v prihodnjih obdobjih, če 
sprememba vpliva na prihodnja obdobja. 

Ocene in predpostavke so prisotne najmanj pri naslednjih presojah:

Ocena življenjske dobe amortizirljivih sredstev (razkritji 8 in 9 ter usmeritvi E in F)

Družba pri ocenjevanju življenjske dobe sredstev upošteva pričakovano fizično izrabljanje, 
tehnično staranje, gospodarsko staranje ter pričakovane zakonske in druge omejitve upora-
be. Prav tako družba preverja dobo koristnosti pri pomembnejših sredstvih za primer, če bi 
prišlo do spremenjenih okoliščin in bi bila potrebna sprememba dobe koristnosti in s tem 
prevrednotenje stroškov amortizacije.

Oslabitve sredstev

Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in kritičnih presojah, ki jih je uprava pripravila v 
procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki najmočneje vplivajo na zneske v računo-
vodskih izkazih, so bili uporabljeni pri presoji vrednosti: 
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- naložbenih nepremičnin;
- naložb v odvisne družbe (razkritje 10);
- finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti (vključno s poslovnimi terjatvami) 
  (usmeritev H);
- finančnih terjatev (razkritji 12 in 16).

Ocenjevanje poštene vrednosti sredstev (usmeritvi J in K)

Poštena vrednost je uporabljena pri finančnih sredstvih, merjenih po pošteni vrednosti pre-
ko drugega vseobsegajočega donosa, in finančnih sredstvih, merjenih po pošteni vrednosti 
preko poslovnega izida. Vse ostale postavke v računovodskih izkazih predstavljajo nabavno 
oziroma odplačno vrednost.

Pri merjenju poštene vrednosti nefinančnega sredstva mora družba upoštevati zmožnost 
tržnega udeleženca ustvarjati gospodarske koristi z najboljšo uporabo sredstva ali z njegovo 
prodajo drugemu udeležencu na trgu, ki bo sredstvo uporabil v najboljši meri. Družba upo-
rablja metode vrednotenja, ki so primerne v danih okoliščinah in za katere so na voljo zado-
stni podatki, predvsem z uporabo ustreznih tržnih vhodnih podatkov in minimalno uporabo 
netržnih vhodnih podatkov.

Vsa sredstva in obveznosti, ki so v računovodskih izkazih merjeni ali razkriti po pošteni vre-
dnosti, so razvrščeni v hierarhijo poštene vrednosti na podlagi najnižje ravni vhodnih podat-
kov, ki so pomembni za merjenje celotne poštene vrednosti:

1. raven – tržne cene (neprilagojene) z delujočega trga za podobna sredstva in obveznosti;
2. raven – model vrednotenja, ki neposredno ali posredno temelji na tržnih podatkih;
3. raven – model vrednotenja, ki ne temelji na tržnih podatkih.

Za sredstva in obveznosti, ki so bili v računovodskih izkazih pripoznani že v prejšnjih obdo-
bjih, družba ob zaključku vsakega obdobja poročanja ugotovi, ali je prišlo do prehoda med 
ravnmi, tako da ponovno preveri razporeditev sredstev, upoštevajoč najnižjo raven vhodnih 
podatkov, ki so pomembni za merjenje celotne poštene vrednosti.

Hierarhija poštenih vrednosti sredstev in obveznosti družbe je predstavljena v razkritju 
Finančni instrumenti in tveganja.

Ocena oblikovanih rezervacij (usmeritev M)

Rezervacija je pripoznana, ko ima družba zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne 
obveze, ki jih je mogoče zanesljivo izmeriti, in če je verjetno, da bo pri poravnavi obveze 

potreben odtok dejavnikov, ki vključujejo gospodarske koristi. Možne obveze v računovod-
skih izkazih niso pripoznane kot obveznosti, saj mora biti najprej potrjeno, ali ima družba 
sedanjo obveznost, ki bi lahko vodila k odtoku gospodarskih koristi. Poslovodstvo redno 
preverja, ali je za poravnavo pogojne obveznosti verjeten odtok dejavnikov, ki omogočajo 
ekonomske koristi. Če takšen odtok dejavnikov postane verjeten, se, ko se spremeni stopnja 
verjetnosti, možna obveznost prerazporedi tako, da se v računovodskih izkazih zanjo obli-
kuje rezervacija.

Ocena oblikovanih rezervacij za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke zaposlencev 
(razkritje 20 in usmeritev N)

V okviru zavez za določene pozaposlitvene in druge zaslužke so evidentirane sedanje vre-
dnosti odpravnin ob upokojitvi in jubilejne nagrade. Pripoznane so na podlagi aktuarskega 
izračuna, ki ga pripravi pooblaščeni aktuar in odobri uprava. Aktuarski izračun temelji na 
predpostavkah in ocenah, veljavnih v času nastanka izračuna, ki se zaradi sprememb v pri-
hodnje lahko razlikujejo od takrat veljavnih dejanskih predpostavk. To se nanaša predvsem 
na določitev diskontne stopnje ocene fluktuacije zaposlenih, ocene smrtnosti in ocene rasti 
plač. Obveze za določene zaslužke so zaradi kompleksnosti aktuarskega izračuna in dolgo-
ročnega značaja postavke občutljive za spremembe navedenih ocen.

Ocena možnosti koriščenja terjatev za odložene davke (razkritje 14 in usmeritev D)

Družba oblikuje odložene terjatve za davek iz naslova: oblikovanja rezervacij za jubilejne 
nagrade in odpravnine ob upokojitvi, slabitve finančnih naložb, slabitve terjatev, neizkori-
ščenih davčnih olajšav, davčne izgube.

Družba na dan zaključenih izkazov preveri višino izkazanih terjatev in obveznosti za davek. 
Odložene terjatve za davek pripozna v primeru verjetnega razpoložljivega prihodnjega čiste-
ga dobička, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. Odloženi 
davek se odpravi za znesek, za katerega ni verjetno, da bo zanj mogoče uveljaviti davčno 
olajšavo, povezano s sredstvom.

E. Napake iz preteklih let

Družba popravi napake iz preteklih let za nazaj, in sicer v prvih računovodskih izkazih, ki so 
odobreni za objavo po odkritju napake. Napake družba popravi s preračunavanjem primer-
jalnih zneskov iz predstavljenega preteklega obdobja ali preteklih obdobij, v katerih so se 
napake pojavile, in preračunavanjem začetnih saldov sredstev, dolgov in kapitala za prvo 
predstavljeno preteklo obdobje, če se je napaka pojavila pred prvim predstavljenim prete-
klim obdobjem.
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Popravek napak je podrobneje predstavljen v razkritju 25.

POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE 
A. Prevedba tujih valut 

Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcionalno valuto po menjalnem 
tečaju ECB (Evropske centralne banke) na dan sklenitve posla. Denarna sredstva in obvezno-
sti, izraženi v tuji valuti ob koncu poročevalskega obdobja, se preračunajo v funkcionalno va-
luto po takrat veljavnem menjalnem tečaju. Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike 
med odplačno vrednostjo v funkcionalni valuti na začetku obdobja in odplačno vrednostjo 
plačil med obdobjem, in odplačno vrednostjo v tuji valuti, preračunano po menjalnem te-
čaju 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 izkazu poslovnega izida. 

B. Prihodki

Družba opravlja dejavnost holdinga in upravlja odvisne družbe. Družba obračuna pogodbo 
s kupcem, če so izpolnjena vsa naslednja merila skladno z MSRP 15: (i) pogodbene stranke 
so odobrile pogodbo (pisno, ustno ali skladno z drugimi običajnimi poslovnimi praksami) in 
so zavezane k izpolnitvi svojih obvez; (ii) družba lahko opredeli pravice vsake stranke v zvezi 
storitvami, ki bodo prenesene; (iii) družba lahko opredeli plačilne pogoje za storitve, ki bodo 
prenesene; (iv) pogodba ima komercialno vsebino in (v) verjetno je, da bo družba prejela 
nadomestilo, do katerega bo imela pravico v zameno za storitve, ki bodo prenesene kupcu. 
Prihodki iz pogodb s kupci se pripoznajo ob prenosu obvladovanja storitev na kupca v zne-
sku, ki odraža nadomestilo, za katerega družba meni, da bo do njega upravičena v zameno 
za te storitve. Prihodki iz pogodb s kupci se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega po-
plačila, zmanjšanega za vračila in popuste, rabate za nadaljnjo prodajo in količinske popuste. 

Prodaja storitev

Prihodki in drugi poslovni prihodki se pripoznajo, ko je storitev opravljena in je kupec prido-
bil obvladovanje nad sredstvom skladno z MSRP 15.

Družba je holding, katerega dejavnost je upravljanje odvisnih družb. Iz tega naslova ima tudi 
prihodke, ki jih pripoznava postopoma. Prihodki so pripoznani enakomerno čez čas, ko je 
storitev zagotovljena. Kupec hkrati sprejema in uživa koristi, ki jih izvršuje družba.

V sklopu prodaje storitev največji delež predstavljajo upravljavske provizije, ki jih družba 
zaračunava odvisnim družbam. Upravljavske provizije se zaračunavajo glede na dosežene 
prihodke posamezne odvisne družbe, pri čemer je zaračunan odstotek provizije odvisen 
tudi od velikosti odvisne družbe. Pri prodaji storitev izvršitvena obveza nastane v času opra-
vljanja storitev, zaračunavanje pa se izvaja na mesečni ravni. 

Finančni prihodki

Finančni prihodki obsegajo prihodke iz obresti in pozitivne tečajne razlike, nastale pri finan-
ciranju in naložbenju. Prihodki iz obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku z uporabo 
metode veljavne obrestne mere. 

C. Odhodki

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v poročevalnem obdobju po-
vezano z zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zane-
sljivo izmeriti. Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti 
zalog, gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago proda-
no. Stroški, ki se ne morejo zadrževati v zalogah gotovih proizvodov in nedokončane proi-
zvodnje, so ob svojem nastanku že pripoznani kot poslovni odhodki.

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja (če se ti ne usredstvijo), negativne tečaj-
ne razlike, nastale pri financiranju in naložbenju, spremembe poštene vrednosti finančnih 
sredstev po pošteni vrednosti preko poslovnega izida in izgube zaradi oslabitve vrednosti 
finančnih sredstev. Stroški izposojanja se v poslovnem izidu pripoznajo z uporabo metode 
veljavne obrestne mere.

D. Obdavčitev

Davki vključujejo obveznosti za obračunani 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. Obdav-
čljivi 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 postav-
ke, 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 za začasne razlike, ki na-
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stajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter njihovimi knjigovodskimi vre-
dnostmi v računovodskih izkazih. Odloženi davek se določi z uporabo davčnih stopenj (in 
zakonov), ki so bile veljavne na dan izkaza finančnega položaja in za katere se pričakuje, da 
bodo uporabljene, ko se realizira odložena terjatev za davek ali poravna odložena obveznost 
za davek.

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. Če v prihodnje ni na razpolago obdavčljivega dobička v zadostni višini, da bi se od-
ložene terjatve za davek oblikovale za celotno vrednost neizkoriščenih davčnih olajšav, se le-
te oblikujejo glede na ročnost možnosti uveljavljanja davčnih olajšav skladno z zakonodajo.
Odložena obveznost za davek se pripozna za vse obdavčljive začasne razlike, razen če se 
pojavi iz začetnega pripoznanja dobrega imena ali začetnega pripoznanja sredstva ali obve-
znosti v poslu, ki ni poslovna združitev in v času posla ne vpliva niti na računovodski dobiček 
niti na obdavčljivi dobiček (davčno izgubo).

Neizkoriščena davčna izguba se lahko pokriva z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih 
davčnih obdobjih. Pri zmanjšanju davčne osnove na račun davčnih izgub iz preteklih davčnih 
obdobij se davčna osnova najprej zmanjša za davčno izgubo starejšega datuma. Zmanjšanje 
davčne osnove zaradi davčnih izgub iz preteklih davčnih obdobij je dovoljeno največ v višini 
50 odstotkov davčne osnove davčnega obdobja.

Zmanjšanje davčne osnove se lahko uveljavi v zakonsko določeni višini zneska, vloženega v 
opremo in neopredmetena sredstva oziroma v raziskave in razvoj, skupaj z uveljavljanjem 
neizkoriščenih delov davčnih olajšav iz preteklih davčnih obdobij. Družba lahko za neizkori-
ščeni del olajšave iz omenjene pravice zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih 
obdobjih po obdobju vlaganja. Pri zmanjšanju davčne osnove na račun neizkoriščenega dela 
davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij se davčna osnova najprej zmanjša za neizko-
riščeni del davčne olajšave starejšega datuma. Od 1. januarja 2020 naprej se neizkorišče-
ne davčne izgube in olajšave lahko skupaj uveljavljajo največ v višini 63 odstotkov davčne 
osnove.

E. Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva z določljivo dobo koristnosti so izkazana po nabavni vrednosti, 
zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitev. Nabavna vrednost vklju-
čuje stroške, ki se lahko neposredno pripišejo pridobitvi posameznega sredstva. Stroški 
izposojanja, ki se lahko pripišejo neposredno nakupu ali izdelavi sredstva v pripravi, se pri-
poznajo kot del nabavne vrednosti takega sredstva. Za poznejše merjenje neopredmetenih 
sredstev se uporablja model nabavne vrednosti. 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upošteva-
nju dobe koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela neopredmetenega sredstva. 
Amortizacija se začne obračunavati, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo.

Neopredmetena sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti se ne amortizirajo, temveč se 
slabijo.

Ocenjene dobe koristnosti za posamezna neopredmetena sredstva znašajo od dveh do de-
set let za tekoče in primerljivo leto. Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale 
vrednosti skupin sredstev se preverijo ob koncu vsakega poslovnega leta in se 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 odhodki takoj, ko nastanejo.

F. Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema) so izkazana po nabavni 
vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitev, razen zemljišč 
in drugih sredstev, ki se ne amortizirajo in se izkazujejo po nabavnih vrednostih, zmanjša-
nih 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 upošteva-
nju dobe koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela opredmetenega osnovnega 
sredstva. Najeta sredstva (v 2018) in pravica od uporabe sredstev (v letu 2019) se amortizira 
ob upoštevanju trajanja najema in dobe koristnosti, odvisno od tega, katera je krajša. Ze-
mljišča in nedokončane gradnje se ne amortizirajo. Amortizacija se začne obračunavati, ko 
je sredstvo razpoložljivo za uporabo.
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 Dobe koristnosti

Nepremičnine od 20 do 55 let

Računalniška oprema od 2 do 5 let

Motorna vozila od 3 do 8 let

Druga oprema od 2 do 10 let

Ocenjene dobe koristnosti za posamezne vrste opredmetenih osnovnih sredstev za tekoče 
in primerljivo obdobje:

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti skupin sredstev se preverijo 
ob koncu vsakega poslovnega leta in se po potrebi prilagodijo.

Stroški zamenjave nekega dela opredmetenega osnovnega sredstva in poznejši izdatki v zve-
zi z opredmetenim osnovnim sredstvom se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega sred-
stva, 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 odhodki takoj, ko nastanejo.

Pripoznanje knjigovodske vrednosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva se 
odpravi ob odtujitvi ali kadar se ne pričakuje prihodnjih gospodarskih koristi iz njegove upo-
rabe ali odtujitve.

Dobički ali izgube, ki izhajajo iz odprave pripoznanja posameznega opredmetenega osnov-
nega sredstva, se določijo na podlagi razlike med čisto prodajno vrednostjo ob odtujitvi, če 
obstaja, in knjigovodsko vrednostjo sredstva. Učinek odtujitev družba pripozna med drugi-
mi poslovnimi prihodki oziroma odhodki.

Najemi

Računovodska usmeritev, ki se uporablja po 1. januarju 2019

Najeme ureja nov standard MSRP 16, ki je veljaven od 1. januarja 2019. Skladno z novim 
standardom družba uporablja enoten model za večino postavk najema v izkazu finančnega 
položaja. Učinek novega standarda je povzet v delu 'Podlaga za sestavo'.

i. Družba kot najemnik

Družba ob sklenitvi pogodbe presoja, ali je pogodba najemna ali morda vsebuje najem. 
Družba pripozna obveznost iz najema in pravico do uporabe sredstev, če presodi, da je na-

jeto sredstvo opredeljeno, in ko sredstvo v uporabi obvladuje. Pravica do uporabe sredstev 
se amortizira, obveznosti iz najema pa obrestujejo.

Družba upošteva izjeme, ki jih standard omogoča, in sicer za kratkoročne najeme, kjer je 
trajanje najema največ 12 mesecev in nimajo možnosti nakupa, ter za najeme z nizko vre-
dnostjo, kjer družba upošteva vrednosti novih sredstev, ki posamično ne presegajo pet tisoč 
evrov. Pri teh najemih pripozna družba najemnine kot odhodek, in sicer enakomerno v ob-
dobju trajanja najema, razen če bi bila druga podlaga bolj reprezentativna.

Spremenljive najemnine, ki niso odvisne od indeksa ali mere, niso vključene v merjenje 
obveznosti iz najema in pravice do uporabe sredstev. S tem povezana plačila se pripoznajo 
v obdobju nastanka dogodka kot poslovni odhodek.

Obveznost iz najema se na datum začetka najema izmeri po sedanji vrednosti prihodnjih 
najemnin in diskontira po obrestni meri, sprejeti ob najemu. Če obrestne mere ni mogoče 
neposredno določiti, se uporabi predpostavljena obrestna mera za dodatno izposojanje. 
Družba obveznost iz najema ponovno izmeri tako, da spremenjene najemnine diskontira z 
uporabo spremenjene diskontne mere, če se je spremenilo trajanje najema ali se je spre-
menila ocena izrabe možnosti nakupa sredstva, ki je predmet najema. Pri tem najemnik 
določi spremenjeno diskontno mero kot obrestno mero, sprejeto pri najemu za preostali 
del trajanja najema.

Družba na datum začetka najema meri sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe, po na-
bavni vrednosti. Vrednost sredstva, ki predstavlja pravico do uporabe, zajema znesek za-
četnega merjenja obveznosti iz najema in najemnine, plačane na datum začetka najema 
ali pred njim, zmanjšane za prejete spodbude za najem in povečane za vse začetne ne-
posredne stroške. Po datumu začetka najema družba sredstvo, ki predstavlja pravico do 
uporabe, meri po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube 
zaradi oslabitve sredstev ter popravljeni za ponovno merjenje obveznosti iz najema, če se 
spremeni indeks ali mera.

Pravica do uporabe sredstva se amortizira od datuma začetka najema do konca njegove 
dobe koristnosti oziroma do konca trajanja najema, če je ta krajša od dobe koristnosti sred-
stva. Če najem prenaša lastništvo nad sredstvom ali če vrednost sredstva, ki predstavlja pra-
vico do uporabe, odraža pričakovanje, da bo družba izrabila možnost nakupa, se sredstvo, 
ki predstavlja pravico do uporabe, amortizira od datuma začetka najema do konca dobe 
koristnosti sredstva, ki je predmet najema. 

Družba za ugotavljanje, ali je sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe, oslabljeno, in za 
obravnavanje oslabitve sredstev uporablja MRS 36. 
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ii. Družba kot najemodajalec

Družba vsakega od svojih najemov razvrsti med poslovne ali finančne najeme. Najem se raz-
vrsti med finančne najeme, če se z njim pretežno prenesejo na najemnika vsa pomembna 
tveganja in koristi, povezana z lastništvom sredstva, ki je predmet najema. Vsi drugi najemi 
se razvrstijo kot operativni najemi. Družba nastopa kot najemodajalec samo pri poslovnih 
najemih.

Prihodki od najemnin iz poslovnega najema se pripoznajo na podlagi metode enakomerne 
časovne porazdelitve. Začetne neposredne stroške, ki so nastali pri pridobitvi poslovnega 
najema, družba prišteje h knjigovodski vrednosti sredstva, ki je predmet najema. Te stroške 
pripozna kot odhodek med trajanjem najema na enaki podlagi kot prihodke iz najema.

Računovodska usmeritev, ki se je uporabljala pred 1. januarjem 2019

i. Družba kot najemnik

Finančni najemi: poslovodstvo pri presoji, ali gre za finančni najem, upošteva presojo vsebi-
ne najemne pogodbe, ali se pretežno prenesejo na najemnika vsa tveganja in koristi, pove-
zani z lastništvom najetega sredstva. Upoštevani dejavniki vključujejo dolžino najema glede 
na dobo koristnosti sredstva, sedanjo vrednost minimalnih najemnin glede na pošteno vre-
dnost sredstva in ali družba pridobi lastništvo sredstva ob koncu najema. Za najem zemljišč 
in zgradb se najprej dodelijo minimalne najemnine kot sestavni del, ki temelji na relativnih 
poštenih vrednostih ustreznih deležev najema. Vsaka komponenta se nato oceni ločeno za 
morebitno obravnavo kot finančni najem, pri čemer se upošteva dejstvo, da običajno doba 
koristnosti zemljišča traja nedoločen čas. Obrestni element najemnin se izkazuje v izkazu 
poslovnega izida kot finančni strošek v obdobju najemne pogodbe.

Poslovni najemi: vsi drugi najemi se obravnavajo kot poslovni najemi. Najem se pripozna kot 
strošek po metodi enakomerne časovne porazdelitve.

ii. Družba kot najemodajalec

Prihodki od najemnin se pripoznajo enakomerno po obdobju trajanja najema.

G. Naložbe v odvisne družbe

Naložbe v odvisne družbe so izkazane po nabavni vrednosti. Družba pripoznava prihodke iz 
naložb v višini, ki jih dobi pri razporeditvi nabranega dobička, nastalega po datumu, ko je 
bila naložba pridobljena. 

Če je zaradi izgube odvisne družbe potrebna oslabitev naložbe, se znesek izgube zaradi 
oslabitve izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo naložbe in njeno nadomestljivo 
vrednostjo.

H. Finančni instrumenti

Finančni instrumenti vključujejo neizpeljana finančna sredstva in neizpeljane finančne ob-
veznosti. Finančni instrumenti so izkazani po pošteni in po odplačni vrednosti. Poštena vre-
dnost je cena, ki bi jo dosegli s prodajo sredstva oziroma bi jo plačali s prenosom obveznosti 
na podlagi urejenega posla med udeleženci na trgu na datum merjenja.

Neizpeljana finančna sredstva

Finančna sredstva družbe se ob začetnem pripoznanju razvrstijo v eno od naslednjih skupin: 
finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti, finančna sredstva po pošteni vrednosti 
preko drugega vseobsegajočega donosa ali denarna sredstva.

Neizpeljana finančna sredstva vključujejo denar in denarne ustreznike, terjatve in posojila 
ter naložbe. Družba pripozna terjatve in posojila ter vloge oziroma depozite na dan njiho-
vega nastanka. Druga sredstva pripozna na datum sklenitve posla oziroma ko družba po-
stane stranka v pogodbenih določilih instrumenta. Družba odpravi pripoznanje finančnega 
sredstva, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz finančnega 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.

Oslabitev finančnih sredstev je podrobneje opisana v usmeritvi J.

i. Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa

Finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa, 
ki imajo naravo dolžniškega instrumenta, so tista finančna sredstva, ki jih družba poseduje 
v okviru poslovnega modela za pridobivanje pogodbenih denarnih tokov, ki predstavljajo iz-
ključno plačila glavnice in obresti od neporavnane glavnice, in finančna sredstva za prodajo. 
Za dolžniške instrumente, ki so pripoznani po pošteni vrednosti preko drugega vseobsega-
jočega donosa, se prihodki od obresti, tečajne razlike in izgube zaradi oslabitve ali razve-
ljavitve pripoznajo v izkazu poslovnega izida in obračunajo na enak način kot pri finančnih 
sredstvih po odplačni vrednosti. Vse ostale spremembe poštene vrednosti se pripoznajo v 
izkazu drugega vseobsegajočega donosa. Po odpravi pripoznanja se kumulativna spremem-
ba poštene vrednosti, ki je pripoznana v drugem vseobsegajočem donosu, prerazporedi v 
izkaz poslovnega izida.
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Finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa, 
ki imajo naravo kapitalskega instrumenta, so tista finančna sredstva, ki izpolnjujejo oprede-
litev kapitala skladno z MRS 32 – Finančni instrumenti in za katere se družba odloči za ne-
preklicno razvrstitev v skupino kapitalskih instrumentov po pošteni vrednosti preko drugega 
vseobsegajočega donosa ter jih ne poseduje za namene trgovanja. Razvrstitev se določi po 
posameznem instrumentu. Dobički in izgube iz naslova teh finančnih sredstev se nikoli ne 
razporedijo v izkaz poslovnega izida. 

Dividende iz naslova kapitalskih instrumentov se pripoznajo kot drugi poslovni prihodki v 
izkazu poslovnega izida ob vzpostavitvi pravice do plačila.

ii. Finančna sredstva po odplačni vrednosti

Med finančna sredstva po odplačni vrednosti družba razvršča finančna sredstva, ki jih pose-
duje za pridobivanje pogodbenih denarnih tokov in če denarni tokovi predstavljajo izključno 
plačila glavnice in obresti od neporavnane glavnice. Družba med finančna sredstva po odplač-
ni vrednosti razvršča posojila in terjatve. Glede na zapadlost so razvrščena med kratkoročna 
(zapadlost do 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja) ali dolgoročna finančna 
sredstva (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja). Posojila in ter-
jatve so na začetku pripoznani 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. Dobički in izgube se pripoznajo 
v poslovnem izidu ob odpravi, spremembi ali oslabitvi.

Zavarovanje poslovnih terjatev se ne obravnava kot poseben finančni instrument, temveč 
kot sestavni del terjatev. Zavarovalne police se sklepajo obdobno in se nanašajo na določe-
ne terjatve in/ali poslovne partnerje. Sklenjena zavarovalna polica je fleksibilna, pri čemer 
se poslovni partnerji za čas trajanja zavarovalne police lahko dodajajo ali izvzemajo iz zava-
rovanja. Zavarovalne police se nanašajo izključno na zavarovanje poslovnih terjatev.

iii. 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 transakcije, ko družba postane pogod-

bena stranka v zvezi z instrumentom. Družba odpravi pripoznanje obveznosti, če so obveze, 
določene v pogodbi, izpolnjene, razveljavljene ali zastarane.

Neizpeljane obveznosti se na začetku izkazujejo po pošteni vrednosti, povečani za transak-
cijske stroške, ki se neposredno pripisujejo poslu. Po začetnem pripoznanju se izmerijo po 
odplačni vrednosti. Glede na zapadlost so razvrščene med kratkoročne (zapadlost do 12 
mesecev po datumu izkaza finančnega položaja) ali dolgoročne obveznosti (zapadlost nad 
12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja).

I. Sredstva (skupine) za odtujitev

Sredstva ali skupina za odtujitev, ki obsega sredstva in obveznosti, za katere se pričakuje, 
da bo njihova vrednost poravnana predvsem s prodajo in je prodaja zelo verjetna, se razvr-
stijo med sredstva in obveznosti za prodajo. Neposredno pred razvrščanjem sredstva med 
sredstva za prodajo se izvede ponovna meritev sredstev ali skupine za odtujitev. Skladno s 
tem se dolgoročno sredstvo ali skupina za odtujitev pripozna po knjigovodski vrednosti ali 
po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in sicer po tisti, ki je nižja. Izgube zaradi 
oslabitve ob prerazvrstitvi sredstev med sredstva, namenjena za prodajo, in kasnejše izgube 
ali dobički ob ponovnem merjenju se izkazujejo v poslovnem izidu. Dobički se ne izkazujejo 
v višini, ki presega morebitne kumulativne izgube zaradi oslabitve. 

Ko se neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva razporedijo med sred-
stva, namenjena za prodajo, se prenehajo amortizirati. Po razporeditvi med sredstva, name-
njena za prodajo, se prav tako preneha obračunavanje naložb po kapitalski metodi.

Družba ob prodaji odpravi pripoznanje sredstva (skupine) za odtujitev in učinek odtujitev, 
zmanjšan za stroške, ki jih lahko pripišemo neposredno prodaji, pripozna med drugimi po-
slovnimi prihodki oziroma odhodki.

J. Oslabitev sredstev

Finančna sredstva

Skladno z MSRP 9 družba uporablja model pričakovanih izgub, skladno s katerim ne pripo-
znava samo nastalih izgub, temveč tudi izgube, za katere se pričakuje, da bodo nastale v 
prihodnosti. Družba oceni dokaze o oslabitvi finančnih instrumentov. Če se na datum po-
ročanja kreditno tveganje pri finančnem instrumentu od začetnega pripoznanja ni znatno 
povečalo, temelji ocena slabitev na pričakovanih kreditnih izgubah, povezanih z verjetnostjo 
neplačila finančnega instrumenta v naslednjih 12 mesecih. Za finančna sredstva, kot so ter-
jatve do kupcev, ki ne vsebujejo pomembne sestavine financiranja, se uporablja poenosta-
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vljen pristop, na podlagi katerega se popravek vrednosti izračunava kot znesek, ki je enak 
pričakovanim kreditnim izgubam v celotnem obdobju trajanja finančnega sredstva. Družba 
oblikuje skupine terjatev na podlagi njihovih zavarovanosti, zapadlosti, podobnih značilnosti 
tveganja in poplačljivosti v preteklih letih, ki so popravljene za oceno poslovodstva o tem, 
ali so dejanske izgube zaradi tekočih gospodarskih pogojev lahko večje ali manjše od izgub, 
ki jih predvideva pretekli razvoj.

Če se je kreditno tveganje bistveno povečalo od začetnega pripoznanja, vendar sredstva še 
ne kažejo objektivnih dokazov za oslabitev, temelji ocena oslabitev na verjetnosti neplačila v 
obdobju celotnega trajanja finančnega sredstva. Pričakovane kreditne izgube predstavljajo 
razliko med pogodbenimi denarnimi tokovi, ki so zapadli po pogodbi, in vsemi denarnimi 
tokovi, za katere družba pričakuje, da jih bo prejela. Za finančna sredstva, ki na dan poroča-
nja kažejo objektivne znake oslabitve, se popravek vrednosti zaradi pričakovanih kreditnih 
izgub oblikuje v celoti.

Družba pripozna odpis finančnega sredstva, kadar utemeljeno pričakuje, da pogodbenih 
denarnih tokov ne bo uspela izterjati. 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 tovrstni instrument. Družba dokaze o oslabitvi posojil oceni za vsako posojilo posebej.

Kot finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega do-
nosa, se vodijo naložbe v lastniške vrednostne papirje oziroma deleže drugih družb, za ka-
tere je bila ob začetnem pripoznanju sprejeta nepreklicna odločitev, da niso v posesti za 
trgovanje. Poštena vrednost vrednostnih papirjev, ki kotirajo na borzi, se izmeri po borznem 
tečaju na dan poročanja. Dobički ali izgube iz spremembe poštene vrednosti se pripoznajo 
v drugem vseobsegajočem donosu in so prikazani neposredno v kapitalu kot rezerva za 
poštene vrednosti finančnih instrumentov v neto znesku. Zneski, predstavljeni v drugem 
vseobsegajočem donosu, se ne smejo naknadno prenesti v poslovni izid. Nabrani dobiček 
ali izguba se prenaša znotraj lastniškega kapitala.

Nefinančna sredstva

Družba ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost pomembnih nefinanč-
nih sredstev z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstaja-
jo, 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 vre-
dnosti sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo 

sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne oce-
ne 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 neod-
visna 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. Oslabitev se izkaže 
v poslovnem izidu.

Družba izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih ob koncu poročevalskega obdobja ovre-
dnoti in tako ugotovi, ali je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne obstaja. Izguba za-
radi 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.

K. Določanje poštene vrednosti

Glede na računovodske usmeritve družbe je v številnih primerih potrebna določitev pošte-
ne vrednosti tako nefinančnih kot tudi finančnih sredstev in obveznosti, bodisi zaradi mer-
jenja posameznih sredstev (metoda merjenja ali poslovna združitev) bodisi zaradi dodatnih 
razkritij poštenih vrednosti. 

Poštena vrednost je znesek, ki bi se prejel za prodajo sredstva ali plačal za prenos obve-
znosti v redni transakciji med udeleženci na trgu na datum merjenja. Družba pri določanju 
poštene vrednosti finančnega instrumenta upošteva naslednjo hierarhijo ravni določanja 
poštene vrednosti:

- prva raven zajema tržne cene na delujočih trgih za enaka sredstva in obveznosti;
- druga raven zajema vrednosti, ki niso enake tržnim cenam v smislu prve ravni, a jih je kljub 

temu mogoče pridobiti neposredno s trga (cene za enaka ali podobna sredstva ali obve-
znosti na manj aktivnih ali neaktivnih trgih) ali posredno (na primer vrednosti, ki so izpe-
ljane iz tržnih cen na aktivnem trgu, na podlagi obrestnih mer in krivulj donosa, implicitnih 
nestanovitnosti in kreditnih razponov);

- tretja raven zajema vhodne podatke za sredstvo ali obveznost, ki ne temelji na zasnova-
nih tržnih podatkih, pri tem pa morajo neopazovani podatki izražati predpostavke, ki bi jih 
udeleženci na trgu porabili pri določanju sredstva ali obveznosti, vključno s predpostavka-
mi o tveganjih.
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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 to-
kov, 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 vre-
dnost 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. Če ponujena tržna cena ne obstaja, se uporabi metoda diskon-
tiranih denarnih tokov, za katere se pričakuje, da bodo izhajali iz uporabe in morebitne 
prodaje sredstev. 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida in finančna sredstva po 
pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa

Poštena vrednost finančnih sredstev po pošteni vrednosti preko poslovnega izida in finančnih 
sredstev po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa se določa skladno s 
predhodno določeno hierarhijo ravni določanja poštene vrednosti finančnih instrumentov.

Terjatve in posojila

Poštena vrednost terjatev in posojil se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih 
tokov, razobrestenih po tržni obrestni meri ob koncu poročevalskega obdobja. Ocena upo-
števa 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. 

L. Kapital

Vpoklicani kapital

Vpoklicani kapital družbe se pojavlja kot delniški kapital, ki je nominalno opredeljen v statu-
tu družbe, registriran na sodišču in so ga vplačali njegovi lastniki.

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 vpoklicanega 
kapitala in zneski na podlagi odprave splošnega prevrednotovalnega popravka. 

Rezerve

Med rezerve sodijo: zakonske rezerve, druge rezerve iz dobička, rezerva za pošteno vre-
dnost, aktuarski dobički in izgube. 

Lastne delnice

Če družba kupi lastniški delež, se plačani znesek, vključno s transakcijskimi stroški, brez 
davka odšteje od celotnega kapitala kot lastne delnice (trezorske delnice), vse dokler se teh 
delnic ne umakne, ponovno izda ali proda.

Dividende 

Dokler dividend ne odobri skupščina delničarjev, so predvidene dividende obravnavane kot 
zadržani dobički. 

M. Rezervacije

Rezervacija je pripoznana, ko ima družba zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne 
obveze, ki jih je mogoče zanesljivo izmeriti, in če je verjetno, da bo pri poravnavi obveze 
potreben odtok dejavnikov, ki vključujejo gospodarske koristi. 

N. Rezervacije za zaslužke zaposlencev

Družba je skladno z zakonskimi predpisi in kolektivno pogodbo zavezana k izplačilu jubilejnih 
nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane 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 na-
grad do upokojitve. Izračun z uporabo projicirane enote pripravi aktuar, ki je izbran na ravni 
skupine. Stanje rezervacij se preverja periodično oziroma takrat, ko se bistveno spremenijo 
predpostavke, uporabljene za ugotovitev višine rezervacij.
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O. Razmejeni prihodki

Razmejeni prihodki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke.

Državne in druge subvencije, prejete za kritje stroškov, so pripoznane dosledno kot odhodki 
v obdobjih, v katerih nastajajo zadevni odhodki, ki naj bi jih subvencije nadomestile. 

P. Izkaz denarnega toka

V izkazu denarnega toka so prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in denarnih 
ustreznikov za poslovno leto, za katero se sestavlja. Izkaz denarnega toka je sestavljen po 
posredni metodi.

RAZKRITJA K POSAMEZNIM POSTAVKAM V 
POSAMIČNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZIH

000 EUR 2019 2018

V Sloveniji 12.976 12.994

V tujini 7 7

Čisti prihodki od prodaje storitev 12.983 13.001

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

000 EUR 2019 2018

Stroški blaga, materiala in storitev 3.269 3.249

Stroški dela 10.119 11.200

- stroški plač 7.379 9.059

- stroški socialnih zavarovanj 2.005 1.510

- drugi stroški dela 735 631

Stroški amortizacije 727 560

Drugi stroški 267 243

Poslovni odhodki 14.382 15.252

 2019 2018

Srednja poklicna šola 2,00 2,92

Srednja šola 7,33 6,25

I. bolonjska stopnja 8,42 9,33

II. bolonjska stopnja 70,25 68,71

III. bolonjska stopnja 12,17 13,75

Skupaj 100,17 100,96

2. POSLOVNI ODHODKI

Povprečno število zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe

Znesek, porabljen za revidiranje letnega poročila leta 2019, je znašal 29 tisoč evrov (2018: 
20 tisoč evrov), za ostale revizijske storitve pa tisoč evrov (2018: 2 tisoč evrov).
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000 EUR 2019 2018

Dobiček pri prodaji sredstev (skupin) za odtujitev (razkritje 15) 125.751 0

Prihodki iz naslova dividend (razkritja 10, 11 in 15) 691 10.793

Prihodki iz naslova prejetih subvencij 24 18

Drugi prihodki 45 10

Drugi poslovni prihodki 126.511 10.821

000 EUR 2019
2018

Popravljeno

Odhodki iz naslova donacij in sponzorstev 504 218

Oslabitev sredstev (razkritji 10 in 25) 7.671 18.625

Odškodnine 698 0

Drugi odhodki 15 72

Drugi poslovni odhodki 8.888 18.915

000 EUR 2019 2018

Prihodki od obresti 5.202 3.357

Prihodki iz naslova danih poroštev 1.621 1.633

Drugi prihodki 0 11

Finančni prihodki 6.823 5.001

000 EUR 2019 2018

Odhodki od obresti 4.576 5.431

Tečajne razlike 4 0

Oslabitve danih posojil 20.984 0

Drugi odhodki 221 18

Finančni odhodki 25.785 5.449

3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

4. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

5. FINANČNI PRIHODKI

6. FINANČNI ODHODKI

000 EUR 2019 2018

Davek iz dobička (6.064) (53)

Odloženi davek (6.323) 6.351

Davki (12.387) 6.298

000 EUR 2019 2018

Poslovni izid pred davki 97.269 (10.931)

Izračunani davek po veljavni davčni stopnji 19 % 18.481 (2.077)

Davčni učinki:

- prihodkov, ki niso predmet obdavčitve (11.804) (1.323)

- davčno nepriznanih odhodkov 5.804 3.661

- uveljavljanja olajšav za predhodno nepripoznane davčne izgube 0 (228)

- davčnih olajšav (94) 0

- davčnih izgub, za katere so bile naknadno pripoznane
  odložene terjatve za davek (razkritje 14) 0 (6.331)

Davki 12.387 (6.298)

Efektivna davčna stopnja 12,73 % 0,00 %

000 EUR
Programska 

oprema
Sredstva v

pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2018 1.286 23 1.309

Neposredne nabave 0 12 12

Prenos s sredstev v pridobivanju 35 (35) 0

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2019 1.321 0 1.321

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2018 (699) 0 (699)

Amortizacija (110) 0 (110)

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2019 (809) 0 (809)

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2018 587 23 610

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2019 512 0 512

7. DAVKI

8. NEOPREDMETENA SREDSTVA

Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2019
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000 EUR
Programska 

oprema
Sredstva v

pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2017 1.257 29 1.286

Neposredne nabave 0 23 23

Prenos s sredstev v pridobivanju 29 (29) 0

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2018 1.286 23 1.309

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2017 (591) 0 (591)

Amortizacija (108) 0 (108)

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2018 (699) 0 (699)

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2017 666 29 695

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2018 587 23 610

Na dan 31. decembra 2019 družba nima neporavnanih obveznosti za nakup neopredme-
tenih sredstev (2018: 19 tisoč evrov). Neopredmetena sredstva niso dana kot poroštva za 
obveznosti.

Družba je preverila vrednost neopredmetenih sredstev in ugotovila, da njihova sedanja vre-
dnost ne presega njihove nadomestljive vrednosti.

Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2018

9. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2019

000 EUR Zemljišča Zgradbe Oprema

Sredstva
v pridobi-

vanju Skupaj

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2019 0 (1.396) (1.538) 0 (2.934)

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2018 717 3.900 1.397 0 6.014

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2019 717 3.777 1.755 0 6.249

000 EUR Zemljišča Zgradbe Oprema

Sredstva
v pridobi-

vanju Skupaj

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2018 717 5.156 2.528 0 8.401

Učinek uvedbe MSRP 16 0 0 185 0 185

Nabavna vrednost na dan 1. 1. 2019 717 5.156 2.713 0 8.586

Neposredne nabave 0 0 0 737 737

Prenos s sredstev v pridobivanju 0 24 713 (737) 0

Odtujitve 0 (7) (133) 0 (140)

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2019 717 5.173 3.293 0 9.183

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2018 0 (1.256) (1.131) 0 (2.387)

Amortizacija 0 (144) (473) 0 (617)

Odtujitve 0 4 65 0 69

000 EUR Zemljišča Zgradbe Oprema

Sredstva
v pridobi-

vanju Skupaj

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2017 717 5.142 2.347 0 8.206

Neposredne nabave 0 0 0 402 402

Prenos s sredstev v pridobivanju 0 14 388 (402) 0

Odtujitve 0 0 (207) 0 (207)

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2018 717 5.156 2.528 0 8.401

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2017 0 (1.112) (985) 0 (2.097)

Amortizacija 0 (144) (308) 0 (452)

Odtujitve 0 0 162 0 162

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2018 0 (1.256) (1.131) 0 (2.387)

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2017 717 4.030 1.362 0 6.109

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2018 717 3.900 1.397 0 6.014

Povečanje opredmetenih osnovnih sredstev predstavljajo nakup računalniške opreme, na-
kup pisarniškega pohištva in opreme ter nakup vozil. Odtujitve zajemajo prodajo vozil in 
računalniške opreme.

Opredmetena osnovna sredstva niso dana kot poroštva za obveznosti. Na dan 31. decem-
bra 2019 ima družba za sedem tisoč evrov (2018: 6 tisoč evrov) neporavnanih obveznosti za 
nakup opredmetenih osnovnih sredstev. Družba v letih 2019 in 2018 ni usredstvila stroškov 
izposojanja.

Družba je preverila vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in ugotovila, da njihova seda-
nja vrednost ne presega njihove nadomestljive vrednosti.

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2018

tabela se nadaljuje →

nadaljevanje tabele
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Pravica do uporabe sredstev se ne izkazuje kot posebna postavka v izkazu finančnega po-
ložaja, vključena je med opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Gibanje pravice do uporabe 
sredstev je razkrito v tabeli v nadaljevanju.

Gibanje pravice do uporabe sredstev za leto 2019

Družba ima v najemu avtomobile. Družba ima možnost nakupa sredstva po preteku dobe 
najema, vendar je predvideno, da se avtomobili po poteku dobe najema vrnejo in se naja-
mejo novi. Analiza zapadlosti obveznosti iz najema in najmanjša vsota prihodnjih najemnin 
sta opisani v razkritjih 21 in 22. Družba je v letu 2019 imela 29 tisoč evrov odhodkov iz 
naslova obresti iz najemov.

Družba upošteva izjeme, ki jih standard omogoča, in sicer za kratkoročne najeme ter za 
najeme z nizko vrednostjo. V letu 2019 je skupni strošek teh najemov znašal 204 tisoč evrov.

000 EUR Oprema Skupaj

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2018 1.167 1.167

Učinek uvedbe MSRP 16 185 185

Nabavna vrednost na dan 1. 1. 2019 1.352 1.352

Neposredne nabave 601 601

Odprava pravice do uporabe sredstev (69) (69)

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2019 1.884 1.884

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2018 (299) (299)

Amortizacija (308) (308)

Odprava pravice do uporabe sredstev 23 23

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2019 (584) (584)

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2018 868 868

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2019 1.300 1.300

000 EUR 31. 12. 2019
31. 12. 2018
Popravljeno

SIJ ACRONI d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice, Slovenija 111.337 91.336

SIJ METAL RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, Slovenija 46.714 43.714

GRIFFON & ROMANO S.P.A., Via Dossetti 11, Loc. Casinello de Dosso, Italija 0 0

SIJ RAVNE STEEL CENTER d.o.o., Litostrojska cesta 60, Ljubljana, Slovenija 11.987 6.815

NIRO Wenden GmbH, Glück-Auf-Weg 2, Wenden, Nemčija 0 0

NOŽI RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, Slovenija 505 656

ODPAD d.o.o. Pivka, Velika Pristava 23, Pivka, Slovenija 4.981 4.981

SIJ ELEKTRODE JESENICE d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice, Slovenija 957 957

SIJ SUZ d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice, Slovenija 616 616

SIJ ZIP CENTER d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, Slovenija 68 68

SIJ Asia GmbH, Berger Str. 2, 40213 Düsseldorf, Nemčija 100 100

SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, Slovenija 8.945 6.025

SIJ POLSKA Sp. Z.o.o., ul. Zamkowa 7 lok. 11, Poznan, Poljska 1 1

HOLDING PMP d.o.o., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenija 7.687 0

KOPO INTERNATIONAL, 100 Village Court, Suite 202, Hazlet, 07730 New 
Jersey, ZDA

2.670 0

OOO SSG, 119019, Moskva, Novy Arbat, d. 21, pom. I, et. 21, kom. 29, 
Rusija

698 0

Naložbe v odvisne družbe 197.266 155.269

10. NALOŽBE V ODVISNE DRUŽBE

V letu 2019 je družba od odvisne družbe SIJ METAL RAVNE d.o.o. odkupila 100-odstotni 
delež v družbi KOPO INTERNATIONAL in 22,72-odstotni delež v družbi SIJ RAVNE STEEL 
CENTER d.o.o. ter s tem postala 100-odstotna lastnica. Nakupna cena je bila določena na 
podlagi cenitve neodvisnega cenilca. Na novo je ustanovila družbo OOO SSG, Rusija, ter 
med naložbe v odvisne družbe iz sredstev (skupine) za odtujitev prenesla naložbo v družbo 
HOLDING PMP d.o.o.

Prejete dividende (brez upoštevanja sredstev (skupin) za odtujitev – razkritje 15) so leta 
2019 znašale 595 tisoč evrov (2018: 1.546 tisoč evrov).
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000 EUR Dejavnost

Odstotek 
glasoval-

nih pravic

Vrednost 
kapitala

na dan
31. 12. 2019

Čisti 
poslovni 
izid 2019

SIJ ACRONI d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44,
Jesenice, Slovenija

Proizvodnja
jekla 100 177.033 (4.364)

SIJ METAL RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14,
Ravne na Koroškem, Slovenija

Proizvodnja
jekla 100 77.483 (10.695)

NOŽI RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14,
Ravne na Koroškem, Slovenija

Proizvodnja
industrijskih 

nožev 100 554 (102)

SIJ ELEKTRODE JESENICE d.o.o.,
Cesta železarjev 8, Jesenice, Slovenija

Proizvodnja 
dodajnih materi-

alov za varjenje 100 2.184 (1.255)

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

Proizvodnja 
vlečenih žic 100 2.815 152

SIJ ZIP CENTER d.o.o., Koroška cesta 14,
Ravne na Koroškem, Slovenija

Usposabljanje 
in izobraževanje 

invalidov 100 769 88

ODPAD d.o.o. Pivka, Velika Pristava 23,
Pivka, Slovenija

Pridobivanje 
sekundarnih 

surovin iz
ostankov 74,90 7.973 210

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

Razrez jekla, 
inženiring in 

trgovinska 
dejavnost 85 (3.427) (1.239)

SIJ RAVNE STEEL CENTER d.o.o.,
Litostrojska cesta 60, Ljubljana, Slovenija

Trgovinska 
dejavnost 100 18.189 876

GRIFFON & ROMANO S.P.A., Via Dossetti 11,
Loc. Casinello de Dosso, Italija

Toplotna obde-
lava in trgovina s 
specialnimi jekli 100 363 (3.681)

SIJ Asia GmbH, Berger Str. 2,
40213 Düsseldorf, Nemčija

Trgovinska 
dejavnost 100 99 (62)

SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o., Koroška cesta 14,
Ravne na Koroškem, Slovenija

Proizvodnja
metalurških 

strojev 100 11.830 (870)

SIJ POLSKA Sp. Z.o.o., ul. Zamkowa 7 lok. 11,
Poznan, Poljska

Trgovinska 
dejavnost 100 1 0

000 EUR Dejavnost

Odstotek 
glasoval-

nih pravic

Vrednost 
kapitala

na dan
31. 12. 2019

Čisti 
poslovni 
izid 2019

HOLDING PMP d.o.o., Gerbičeva 98, 
1000 Ljubljana, Slovenija

Dejavnost 
holdingov 100 16.591 8.449

KOPO INTERNATIONAL, 100 Village Court, 
Suite 202, Hazlet, 07730 New Jersey, ZDA

Trgovinska 
dejavnost 100 2.276 224

OOO SSG, 119019, Moskva, Novy Arbat, 
d. 21, pom. I, et. 21, kom. -29, Rusija

Oddajanje in 
upravljanje 

lastnih in najetih 
nepremičnin 100 503 (204)

Podatki o odvisnih družbah na dan 31. decembra 2019

tabela se nadaljuje →

nadaljevanje tabele

V okviru izdelave letnega poročila za leto 2019 je bil za vse naložbe v odvisne družbe opra-
vljen test znakov slabitve. Vsaka odvisna družba predstavlja svojo denar ustvarjajočo enoto 
(DUE). Tako namreč uprava spremlja poslovanje skupine, saj je vsaka družba najnižja raven 
prepoznavnih neodvisnih denarnih pritokov. Za preveritev znakov slabitve so bile uporablje-
ne predpostavke skladno z MRS 36. 

Za leto 2018 je družba dobila mnenje s pridržkom, ki navaja, da bi knjigovodske vrednosti 
določenih naložb v odvisne družbe lahko bile oslabljene, zato je ocene nadomestljive vre-
dnosti naložb v odvisne družbe za leto 2019 izdelal ocenjevalec vrednosti z licenco SIR. Ker 
je za diskontno stopnjo ocenjevalec vrednosti uporabil druge vire, kot so bili uporabljeni v 
letu 2018, je družba preverila ocene tudi za leto 2018. Ob enakih projekcijah in stopnjah 
preostalega denarnega toka so bile za leto 2018 pri nekaterih ocenah vrednosti ugotovljene 
drugačne vrednosti. Ugotovljene dodatne oslabitve je družba zaradi primerljivosti informa-
cij za leto 2018 popravila. Učinek popravka napake je predstavljen v razkritju 25 in v nada-
ljevanju.

Metoda sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov

Pri določitvi nadomestljive vrednosti je družba uporabila metodo sedanje vrednosti pri-
čakovanih prostih denarnih tokov, ki poskuša na podlagi analize preteklega poslovanja in 
ocene poslovnih možnosti v prihodnosti načrtovati prihodnje donose lastnikov v obliki de-
narja, ki jih nato z ustrezno diskontno stopnjo prevede na sedanjo vrednost. Tako izraču-
nana vrednost družbe na podlagi prostih denarnih tokov predstavlja donos, zahtevan za 
tveganje, ki ga predstavlja naložba v družbo. Gre za teoretično najustreznejšo in tudi v praksi 
najuporabnejšo metodo ocenjevanja vrednosti podjetja, saj se osredotoča na tisto, kar je za 
investitorje najbolj pomembno – donos v obliki denarnega toka. 
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Projekcije so bile pripravljene z vidika večinskega lastnika družbe. Skladno s predmetom 
ocenjevanja vrednosti je upoštevan petodstotni diskont za tržljivost (vključno s stroški pro-
daje). Uporabljena diskontna stopnja je opredeljena kot tehtano povprečje stroškov celo-
tnega kapitala (WACC) ter odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tvega-
nja, ki so značilna za ocenjevano sredstvo.

Kot kontrolna metoda je uporabljena metoda primerljivih borznih družb. Zaradi nezado-
stnega nabora primerljivih družb in nepopolne primerljivosti primerljivih družb in ocenjeva-
ne družbe je navedena metoda uporabljena zgolj kot kontrolna metoda, s katero se preveri 
rezultate, dobljene z metodo sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov.

Metoda seštevanja (metoda neto vrednosti sredstev)

Pri določitvi nadomestljive vrednosti je bila uporabljena metoda seštevanja (metoda neto 
vrednosti sredstev) ob predpostavki redne likvidacije, ki vsa sredstva (aktivne postavke izka-
za finančnega položaja) in obveznosti do tujih virov sredstev (brez kapitala) oceni po njiho-
vi pošteni vrednosti na datum ocenjevanja. Poleg tega se oceni tudi vrednosti morebitnih 
sredstev ali obveznosti, ki v izkazu finančnega položaja sicer niso izkazani oziroma je njihova 
knjigovodska vrednost enaka nič.
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GRIFFON & ROMANO
(poslovno področje: 
obdelava jekel in
distribucija) 2019

Naložba 
v odvisno 
družbo nižja 
od neto sred-
stev družbe A

31. 12. 
2019 2020–2025 9,53 % 2,2 %

3,4 % – višja kot 
dosežena v zadnjih 
letih; primerljiva z 
družbami z enako 
dejavnostjo v Italiji

v prvem letu 
18,8 %, nato pa 
3,7 % letno 0 / / / 3.440 0

SIJ ELEKTRODE JESEN-
ICE
(poslovno področje: 
predelava) 2019

Družba ima 
dve leti zapo-
redoma izgubo 
iz poslovanja A

31. 12. 
2019 2020–2027 9,69 % 1,6 %

6,5 % – pred
letom 2017 je 
dosegala 5,9 %;
primerljiva z druž-
bami z enako
dejavnostjo v 
Evropi

v prvem letu 
17,1 %, nato 
5,8 % in 3,4 %, 
v zadnjih štirih 
letih pa med
2,3 % in 1,5 % 1.160 1.393 +439/–397 +19/–19 0 957

Podaljšane projekcije 
zaradi zaključka 
investicijskega cikla in 
normalizacije preo-
stalega denarnega 
toka.

SIJ RAVNE SYSTEMS
(poslovno področje: 
predelava) 2019

Naložba 
v odvisno 
družbo nižja 
od neto sred-
stev družbe A

31. 12. 
2019 2020–2025 9,40 % 1,3 %

Od 6,0 % do
8,0 % – v zadnjih 
letih je dosegala 
6,2 %; primerljiva 
s podobnimi de-
javnostmi v Evropi

v prvem letu
8,4 %, nato pa 
2,5 % letno 8.203 8.945 +1.312/–179 +71/–72 4.080 8.945

Slabitev na zgornjo 
mejo razpona, ker 
uprava ocenjuje, da 
bo družba presegla 
uporabljene pro-
jekcije.

Pregled določitev nadomestljive vrednosti za leto 2019

A – Ocena poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje z uporabo metode sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov.
B – Ocena poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje z uporabo metode seštevanja (metoda neto vrednosti sredstev).

tabela se nadaljuje →
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NOŽI RAVNE
(poslovno področje: 
predelava) 2019

Leta 2017 
je družba 
prenehala s 
proizvodnjo 
industrijskih 
nožev. Poslo-
vanje družbe 
je omejeno 
na dajanje 
nepremičnin 
v najem 
obvladujoči 
družbi B

31. 12. 
2019 / / / / / 505 / / / 151 505

Poštena vrednost, 
zmanjšana za stroške 
prodaje, je ocenjena 
z metodo sešteva-
nja, saj se vrednost 
družbe nahaja v 
njenem premoženju 
(nepremičninah), ne 
pa v denarnem toku 
iz poslovanja. 
Za določitev vredno-
sti nepremičnin je 
bila uporabljena oce-
na poštene vrednosti, 
ki ni zmanjšana za 
stroške prodaje, saj 
je le-to upoštevano v 
okviru uporabljenega 
diskonta za tržljivost 
v višini 5 %.

nadaljevanje tabele

A – Ocena poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje z uporabo metode sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov.
B – Ocena poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje z uporabo metode seštevanja (metoda neto vrednosti sredstev).
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GRIFFON & ROMANO
(poslovno področje: 
obdelava jekel in
distribucija) 2018

Naložba 
v odvisno 
družbo nižja 
od neto sred-
stev družbe A

31. 12. 
2018 2019–2023 9,02 % 1,5 %

6,7 % – višja kot 
dosežena v zadnjih 
letih, primerljiva z 
družbami z enako 
dejavnostjo v 
Evropi

v prvem letu
23 %, nato 10 %, 
8 %, 6 % in 4 % 3.665 4.017

+1.218/
–1.070

+133/–147 7.702 4.017

GRIFFON & ROMANO
(poslovno področje: 
obdelava jekel in
distribucija) 20

18
 p

op
ra

vl
je

no

A  2019–2023 9,44 % 1,5 %

6,7 % – višja kot 
dosežena v zadnjih 
letih, primerljiva z 
družbami z enako 
dejavnostjo v 
Evropi

v prvem letu
23 %, nato 10 %, 
8 %, 6 % in 4 % 0 / / / 11.719 0

Pri uporabi drugih 
virov za diskontno 
stopnjo je bila 
opravljena preveritev 
slabitve tudi za leto 
2018. Iz tega naslova 
je bila opravljena 
dodatna oslabitev 
v višini 4.017 tisoč 
evrov.

NIRO Wenden
(poslovno področje: 
obdelava jekel in
distribucija) 2018

Naložba 
v odvisno 
družbo nižja 
od neto sred-
stev družbe A

31. 12. 
2018 2019–2023 7,76 % 1,5 %

5,2 % – višja kot 
dosežena v zadnjih 
letih, primerljiva z 
družbami z enako 
dejavnostjo v 
Evropi

v prvem letu
10 %, nato 8 %, 
6 %, 6 % in 4 % 1.594 1.758 +375/–351 +204/–191 3.363 1.758

NIRO Wenden
(poslovno področje: 
obdelava jekel in
distribucija) 20

18
 p

op
ra

vl
je

no

A  2019–2023 7,74 % 1,5 %

5,2 % – višja kot 
dosežena v zadnjih 
letih, primerljiva z 
družbami z enako 
dejavnostjo v 
Evropi

v prvem letu
10 %, nato 8 %, 
6 %, 6 % in 4 % 0 / / / 5.121 0

Pri uporabi drugih 
virov za diskontno 
stopnjo je bila 
opravljena preveritev 
slabitve tudi za leto 
2018. Iz tega naslova 
je bila opravljena 
dodatna oslabitev 
v višini 1.758 tisoč 
evrov.

SIJ ELEKTRODE 
JESENICE
(poslovno področje: 
predelava) 2018

Ni znakov 
slabitve C

31. 12. 
2018 / / / / / / / / / 0 1.256

SIJ ELEKTRODE 
JESENICE
(poslovno področje: 
predelava) 20

18
 p

op
ra

vl
je

no

 A  2019–2023 9,72 % 2,2 %

3 % – pred letom 
2017 je dosežena 
5,9 %

v prvem letu 
18,4 %, nato 
2 % letno 957 1.030 +125/–119 +8/–8 299 957

Pri uporabi drugih 
virov za diskontno 
stopnjo je bila 
opravljena preveritev 
slabitve tudi za leto 
2018. Iz tega naslova 
je bila opravljena 
dodatna oslabitev v 
višini 299 tisoč evrov.

Pregled določitev nadomestljive vrednosti za leto 2018 – popravljeno

tabela se nadaljuje →
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000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Delnice in deleži podjetij 1.334 1.256

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega 
vseobsegajočega donosa 1.334 1.256
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SIJ RAVNE SYSTEMS
(poslovno področje: 
predelava) 2018

Ni znakov 
slabitve C

31. 12. 
2018 / / / / / / / / / 0 6.025

NOŽI RAVNE
(poslovno področje: 
predelava) 2018

Leta 2017 
je družba 
prenehala s 
proizvodnjo 
industrijskih
nožev; poslo-
vanje družbe 
je omejeno na
dajanje ne-
premičnin v 
najem obvla-
dujoči družbi B

31. 12. 
2018 / / / / / 656 / / / 1.486 656

Poštena vrednost, 
zmanjšana za stroške 
prodaje, je ocenjena 
z metodo seštevanja, 
saj se vrednost 
družbe nahaja v 
njenem premoženju 
(nepremičninah), ne 
pa v denarnem toku 
iz poslovanja. 

nadaljevanje tabele

A – Ocena poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje z uporabo metode sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov.
B – Ocena poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje z uporabo metode seštevanja (metoda neto vrednosti sredstev).
C – Ocena ni bila narejena. 

11. FINANČNA SREDSTVA PO POŠTENI VREDNOSTI PREKO DRUGEGA 
VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

Med finančnimi sredstvi po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa vodi 
družba delnice zavarovalnice iz Slovenije z namenom uživanja denarnih tokov iz naslova 
prejetih dividend in prodaje vrednostnih papirjev. Finančna sredstva po pošteni vrednosti 
preko drugega vseobsegajočega donosa so vrednotena po pošteni vrednosti. Povečala so se 
iz naslova prevrednotenja na pošteno vrednost v višini 78 tisoč evrov (2018: 48 tisoč evrov) 
v dobro drugega vseobsegajočega donosa. Prejete dividende so leta 2019 znašale 96 tisoč 
evrov (2018: 96 tisoč evrov).

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Dana posojila 61.737 17.139

Dolgoročne finančne terjatve 61.737 17.139

12. DOLGOROČNE FINANČNE TERJATVE

000 EUR 2019 2018

Stanje na dan 1. 1. 17.139 15.154

Dana posojila 796 4.860

Oslabitev (128) (6)

Prenos z/na kratkoročna dana posojila 43.930 (2.869)

Stanje na dan 31. 12. 61.737 17.139

Gibanje dolgoročnih danih posojil
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Dana posojila se nanašajo na posojila, dana obvladujoči in odvisnim družbam in odobrena 
za likvidnostne potrebe. Obrestna mera za dana posojila je spremenljiva in se giblje v razpo-
nu od 1,60 do 5,00 odstotka. Dana posojila niso dana kot poroštva za obveznosti.

Zmanjšanje sredstev (skupine) za odtujitev v letu 2019 je posledica prodaje naložb v od-
visno družbo Perutnina Ptuj d.d. Družba je 85,17-odstotni delež prodala ukrajinski skupi-
ni MHP po končni prodajni ceni 22,34 evra na delnico. Skupaj je prodajna cena znašala 
207.576 tisoč evrov. Stroški prodajanja so znašali 7.475 tisoč evrov, dobiček pri prodaji pa 
125.751 tisoč evrov. 

naslova neoblikovane odložene terjatve za davek pa znašajo 5.882 tisoč evrov (2018: 5.632 
tisoč evrov). Odložene terjatve za davek so se v letu 2019 zmanjšale zaradi koriščenja davč-
nih olajšav za neizkoriščene davčne izgube pri obračunu davka od dobička pravnih oseb od 
dobička, ustvarjenega pri prodaji naložbe v Perutnino Ptuj.

Gibanje odloženih terjatev in obveznosti za davek za leto 2018

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Terjatve do odvisnih družb za neizplačane dividende 10.300 11.296

Dolgoročne poslovne terjatve 10.300 11.296

13. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Odložene terjatve za davek 1.232 7.556

Odložene obveznosti za davek (89) (74)

Odložene terjatve (obveznosti) za davek, neto 1.143 7.482

14. ODLOŽENE TERJATVE IN OBVEZNOSTI ZA DAVEK

Gibanje odloženih terjatev in obveznosti za davek za leto 2019

000 EUR 31. 12. 2018

Spremembe 
v izkazu 

poslovnega 
izida

Spremembe 
v vseobse-

gajočem 
donosu 31. 12. 2019

Finančna sredstva po pošteni vrednosti 
preko vseobsegajočega donosa (74) 0 (15) (89)

Odložene obveznosti za davek (74) 0 (15) (89)

Neizkoriščene davčne izgube 7.448 (6.331) 0 1.117

Rezervacije za zaslužke zaposlencev 70 0 0 70

Poslovne terjatve 38 7 0 45

Odložene terjatve za davek 7.556 (6.323) 0 1.232

Odložene terjatve (obveznosti) za davek, neto 7.482 (6.323) (15) 1.143

000 EUR
31. 12. 

2017

Učinek 
uvedbe 
MSRP 9

Spremembe 
v izkazu 

poslovnega 
izida

Spremembe 
v vseobse-

gajočem 
donosu

31. 12. 
2018

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko 
vseobsegajočega donosa (66) 0 0 (8) (74)

Odložene obveznosti za davek (66) 0 0 (8) (74)

Neizkoriščene davčne izgube 1.118 0 6.330 0 7.448

Rezervacije za zaslužke zaposlencev 70 0 0 0 70

Poslovne terjatve 0 18 20 38

Odložene terjatve za davek 1.188 18 6.350 0 7.556

Odložene terjatve (obveznosti) za davek, neto 1.122 18 6.350 (8) 7.482

15. SREDSTVA (SKUPINE) ZA ODTUJITEV

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Naložbe v odvisne družbe 0 82.036

Druga sredstva za odtujitev 31 31

Sredstva (skupine) za odtujitev 31 82.067

Finančne in poslovne obveznosti 0 (3.907)

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 (3.907)

Vrednost neizkoriščenih davčnih izgub na dan 31. decembra 2019 znaša 34.976 tisoč evrov 
(2018: 68.844 tisoč evrov). Vrednost neizkoriščenih davčnih izgub, za katere niso oblikova-
ne odložene terjatve za davek, znaša 29.093 tisoč evrov (2018: 29.644 tisoč evrov), iz tega 
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000 EUR 2019 2018

Stanje na dan 1. 1. 82.067 82.067

Prodaja naložbe v Perutnino Ptuj (74.349) 0

Prenos naložbe v Holding PMP na naložbe v odvisne družbe (7.687) 0

Stanje na dan 31. 12. 31 82.067

Gibanje sredstev (skupine) za odtujitev

Prejete dividende so leta 2019 znašale 0 tisoč evrov (2018: 9.151 tisoč evrov).

Denar v domači valuti zajema dane depozite z ročnostjo do treh mesecev v višini 31.983 
tisoč evrov (2018: 0 tisoč evrov). Obrestna mera za dane depozite je nespremenljiva. 

Dana posojila se nanašajo na posojila, dana obvladujoči in odvisnim družbam. Posojilo, 
dano obvladujoči družbi, je namenjeno smiselni uporabi likvidnostnih presežkov. Posojila, 
dana odvisnim družbam, so bila odobrena za likvidnostne potrebe odvisnih družb. Obre-
stne mere za dana posojila so tako spremenljive kot nespremenljive in se gibljejo v razponu 
od 1,60 do 5,00 odstotka (2018: od 1,65 do 5,00 odstotka). Dana posojila niso dana kot 
poroštva za obveznosti. Zaradi povečanega kreditnega tveganja in ugotovljenih objektivnih 

16. KRATKOROČNE FINANČNE TERJATVE

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Dana posojila 84.317 62.697

Drugo 560 438

Kratkoročne finančne terjatve 84.877 63.135

000 EUR 2019 2018

Stanje na dan 1. 1. 62.697 75.326

Dana posojila 161.532 37.695

Plačila danih posojil (42.514) (40.844)

Oslabitev (20.901) (54)

Sprememba terjatev za obresti 873 1.640

Prenos na/z dolgoročnih danih posojil (43.930) 2.869

Dokapitalizacija odvisnih družb (33.440) (13.935)

Stanje na dan 31. 12. 84.317 62.697

Gibanje kratkoročnih danih posojil

znakov oslabitve na dan poročanja je družba oblikovala popravek vrednosti danih posojil v 
skupni višini 20.984 tisoč evrov.

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Terjatve do kupcev 5.856 4.893

Popravki vrednosti terjatev do kupcev (133) (140)

Terjatve do države in drugih institucij 401 568

Dani predujmi in varščine 6 23

Druge terjatve 29 37

Kratkoročne poslovne terjatve 6.159 5.381

17. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE

Kratkoročne poslovne terjatve niso zavarovane in niso dane kot poroštva za obveznosti. 
Izkazana vrednost poslovnih terjatev ne presega njihove iztržljive vrednosti. 

Gibanje popravka vrednosti terjatev do kupcev

000 EUR 2019 2018

Stanje na dan 1. 1. (140) (53)

Učinek uvedbe MSRP 9 0 (22)

Spremembe z vplivom na poslovni izid 7 (138)

Spremembe brez vpliva na poslovni izid 0 73

Stanje na dan 31. 12. (133) (140)

18. DENAR IN DENARNI USTREZNIKI

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Denar v domači valuti 37.656 28.672

Denar in denarni ustrezniki 37.656 28.672
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19. KAPITAL

Bilančni dobiček

000 EUR 31. 12. 2019
31. 12. 2018
Popravljeno

Vpoklicani kapital 145.266 145.266

Kapitalske rezerve 11.461 11.461

Rezerve iz dobička 5.940 1.696

Rezerva za pošteno vrednost 375 325

Zadržani dobički 108.613 37.975

Kapital 271.655 196.723

Vpoklicani kapital je izkazan v višini 145.266 tisoč evrov in je razdeljen na 994.616 delnic. 
Nominalna vrednost delnice je 146,05 evra. Število delnic se leta 2019 ni spremenilo. 

Podrobneje je učinek popravka napake predstavljen v razkritju 25.

Delničarji družbe

Družba je pridobila lastne delnice v višini 2.255 tisoč evrov na podlagi Zakona o prevzemu 
in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja 
(Ur. l. RS št. 111/2001) in v zvezi z Zakonom o privatizaciji Slovenskih železarn (Ur. l. RS 
št. 13/1998). Lastne delnice so bile pridobljene z zamenjavo poslovnih deležev v odvisnih 
družbah za delnice obvladujoče družbe, ki so v lasti družb pooblaščenk. Delnice so bile pri-
dobljene »ex lege« in ne skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, zato družba zanje ni 
oblikovala rezerv za lastne delnice. Delnice so izkazane po nabavni vrednosti.

Rezerva za pošteno vrednost

Kapitalske rezerve

Kapitalske rezerve v višini 11.461 tisoč evrov so bile oblikovane ob poenostavljenem zmanj-
šanju kapitala družbe.

Rezerve iz dobička

Delničar
Število delnic 

31. 12. 2019
Število delnic 

31. 12. 2018

DILON, d. o. o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, Slovenija 718.351 718.351

Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, Slovenija 248.655 248.655

SIJ d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, Slovenija 27.600 27.600

UNIOR, d. d., Kovaška cesta 10, Zreče, Slovenija 10 10

Skupaj 994.616 994.616

000 EUR 31. 12. 2019
31. 12. 2018
Popravljeno

Zakonske rezerve 8.195 3.951

Lastne delnice (6.009) (6.009)

Rezerve za lastne delnice 3.754 3.754

Rezerve iz dobička 5.940 1.696

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Rezerva za pošteno vrednost iz naslova finančnih sredstev
po pošteni vrednosti preko vseobsegajočega donosa 469 391

Odložene obveznosti za davek (89) (74)

Aktuarski čisti dobički za pokojninske programe (5) 8

Rezerva za pošteno vrednost 375 325

000 EUR 31. 12. 2019
31. 12. 2018
Popravljeno

Preneseni čisti poslovni izid 27.975 42.608

Čisti poslovni izid poslovnega leta 84.882 (4.633)

Oblikovanje zakonskih rezerv (4.244) 0

Bilančni dobiček 108.613 37.975

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Rezervacije za odpravnine 409 267

Rezervacije za jubilejne nagrade 43 38

Rezervacije za zaslužke zaposlencev 452 305

20. REZERVACIJE ZA ZASLUŽKE ZAPOSLENCEV

Aktuarski izračun je bil v letu 2019 izdelan na podlagi aktuarskega modela in predpostavk, 
ki izhajajo iz tablic smrtnosti prebivalstva Slovenije iz leta 2007, ločeno za moške in ženske, 
znižanih za deset odstotkov (aktivna populacija), rasti plač v Sloveniji in družbi ter iz krivulje 
donosnosti, ki predstavlja zvezo med tržnimi donosi državnih obveznic na evrskem območju 
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in preostankom časa do zapadlosti obveznosti. Povprečna diskontna mera, upoštevana pri 
izračunih, je znašala 0,4 odstotka.

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade izračunava pooblaščeni aktuar. Sprememba 
rezervacij ima neposreden vpliv na izkaz poslovnega izida, razen aktuarskih dobičkov, ki vpli-
vajo na vseobsegajoči donos. 

Družba v letu 2018 ni izvedla aktuarskega izračuna, saj se leta 2018 predpostavke, upora-
bljene za ugotovitev višine rezervacij za leto 2017, niso pomembno spremenile.

 000 EUR 31. 12. 2018 Oblikovanje 31. 12. 2019

Rezervacije za odpravnine 267 142 409

Rezervacije za jubilejne nagrade 38 5 43

Rezervacije za zaslužke zaposlencev 305 147 452

Gibanje rezervacij za zaslužke zaposlencev za leto 2019

000 EUR 31. 12. 2019

Aktuarska predpostavka

Sprememba v 
predpostavki 

(o. t.)
Odpravnine ob 

upokojitvi
Jubilejne
nagrade

Donosnost

+0,5 (20) (2)

–0,5 22 1

Rast plač

+0,5 22 2

–0,5 (20) (1)

Fluktuacija

+0,5 (21) (2)

–0,5 23 2

Analiza občutljivosti aktuarskih predpostavk za leto 2019

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Prejeta posojila 0 19.977

Obveznosti za izdane obveznice 39.728 51.076

Obveznosti iz najema 606 446

Dolgoročne finančne obveznosti 40.334 71.499

21. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

000 EUR 2019 2018

Stanje na dan 1. 1. 19.977 0

Nova prejeta posojila 0 47.000

Prenos na kratkoročna prejeta posojila (19.977) (27.023)

Stanje na dan 31. 12. 0 19.977

Gibanje dolgoročnih prejetih posojil

Obveznosti za izdane obveznice

Obveznosti za izdane obveznice se nanašajo na obveznice z oznako SIJ6. Obveznice je druž-
ba izdala novembra 2019 v skupni nominalni vrednosti 40.000 tisoč evrov. Celotna izdaja 
obveznic obsega 400 apoenov po sto tisoč evrov. Datum dospetja je 25. november 2024. 
Obrestna mera za izdane obveznice je nespremenljiva in znaša 2,8 odstotka letno. Obresti 
dospevajo v plačilo letno za nazaj. Nominalna vrednost glavnice dospe v izplačilo v celoti v 
enkratnem znesku ob dospetju. Z obveznicami se trguje na Ljubljanski borzi. Obveznosti za 
izdane obveznice z oznako SIJ5 v višini 51.218 tisoč evrov dospejo v plačilo 21. julija 2020, 
zato so bile prenesene med kratkoročne finančne obveznosti.
 
Gibanje dolgoročnih obveznosti iz najema

Najmanjša vsota prihodnjih najemnin, ki zapadejo v plačilo v obdobju od enega do petih let, 
znaša 622 tisoč evrov (2018: 460 tisoč evrov).

Čista sedanja vrednost prihodnjih najemnin, ki zapadejo v plačilo v obdobju od enega do 
petih let, znaša 606 tisoč evrov (2018: 446 tisoč evrov). 

000 EUR 2019 2018

Stanje na dan 1. 1. 446 596

Učinek uvedbe MSRP 16 105 0

Novi najemi 601 275

Prenos na kratkoročne obveznosti iz najema (546) (425)

Stanje na dan 31. 12. 606 446
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000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Prejeta posojila 3.100 9.797

Obveznosti za izdane obveznice 51.095 42.859

Obveznosti za izdane komercialne zapise 28.072 29.723

Obveznosti iz najema 418 409

Druge kratkoročne finančne obveznosti 837 1.156

Kratkoročne finančne obveznosti 83.522 83.944

22. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročna prejeta posojila zajemajo posojila, prejeta od družb v skupini. Prejeta posojila 
so zavarovana z menicami. Obrestna mera za prejeta posojila in najeme je nespremenljiva. 

Gibanje kratkoročnih prejetih posojil

Najmanjša vsota prihodnjih najemnin, ki zapadejo v plačilo v obdobju naslednjega poslov-
nega leta, na dan 31. decembra 2019 znaša 439 tisoč evrov (2018: 425 tisoč evrov), čista 
sedanja vrednost prihodnih najemnin pa 418 tisoč evrov (2018: 409 tisoč evrov).

Družba je novembra 2018 prejela 20.000 tisoč evrov kot varščino za zavezujočo ponudbo 
za prodajo naložbe v odvisno družbo. Postopek prodaje je bil zaključen v februarju 2019. 
Podrobneje je transakcija opisana v razkritju 15.

Obveznosti za izdane obveznice

Obveznosti za izdane obveznice se nanašajo na obveznice z oznako SIJ5. Obveznice je druž-
ba izdala julija 2015 v skupni nominalni vrednosti 51.218 tisoč evrov. Celotna izdaja ob-
veznic obsega 51.218 apoenov po tisoč evrov. Datum dospetja je 21. julij 2020. Obrestna 
mera za izdane obveznice je nespremenljiva in znaša 4,0 odstotka letno. Obresti dospevajo 
v plačilo letno za nazaj. Nominalna vrednost glavnice dospe v izplačilo v celoti v enkratnem 
znesku ob dospetju. Z obveznicami se trguje na Ljubljanski borzi. Zaključni tečaj Ljubljanske 
borze na dan 31. decembra 2019 je znašal 100,00 in je uporabljen za izračun poštene vre-
dnosti na dan 31. decembra 2019.

Obveznosti za izdane komercialne zapise

Obveznosti za izdane komercialne zapise v višini 28.100 tisoč evrov se nanašajo na 12-me-
sečne komercialne zapise z oznako SIK06, ki jih je družba izdala 13. decembra 2019 kot šesto 
zaporedno izdajo. Skupna nominalna vrednost komercialnih zapisov znaša 28.100 tisoč 

000 EUR 2019 2018

Stanje na dan 1. 1. 9.797 26.531

Nova prejeta posojila 8.500 54.466

Plačila prejetih posojil (35.174) (98.223)

Prenos z dolgoročnih prejetih posojil 19.977 27.023

Stanje na dan 31. 12. 3.100 9.797

000 EUR 2019 2018

Stanje na dan 1. 1. 409 403

Učinek uvedbe MSRP 16 80 0

Plačila obveznosti iz najema (617) (419)

Prenos z dolgoročnih obveznosti iz najema 546 425

Stanje na dan 31. 12. 418 409

evrov in obsega 281 apoenov po sto tisoč evrov. Obrestna mera komercialnega zapisa znaša 
0,9 odstotka letno. Komercialni zapis je diskontni vrednostni papir. Obresti so obračunane 
vnaprej ter se ob vplačilu komercialnega zapisa odštejejo v obliki diskonta od nominalne 
vrednosti komercialnega zapisa. Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa dospejo v pla-
čilo 11. decembra 2020. S komercialnimi zapisi se trguje na Ljubljanski borzi. Zaključni tečaj 
Ljubljanske borze na dan 31. decembra 2019 je znašal 100,00 in je uporabljen za izračun 
poštene vrednosti na dan 31. decembra 2019. Peto izdajo zapisov z oznako SIK05 v višini 
30.000 tisoč evrov je družba ob zapadlosti poplačala. 

Gibanje kratkoročnih obveznosti iz najema

000 EUR 2019 2018

Obveznosti do dobaviteljev 2.442 839

Obveznosti do zaposlencev 1.353 355

Prejeti predujmi 0 20.000

Obveznosti za davščine in druge obveznosti 1.427 556

Kratkoročne poslovne obveznosti 5.222 21.750

23. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI



172

letno poročilo
2019

24. POGOJNE OBVEZNOSTI

Družba ima pogojne obveznosti za dana poroštva, ki na dan 31. decembra 2019 znašajo 
182.594 tisoč evrov (2018: 221.402 tisoč evrov). Dana poroštva so v celotnem znesku dana 
družbam v skupini. Iz naslova danih poroštev družba ne pričakuje odlivov. 
 
25. POPRAVEK NAPAKE IZ PRETEKLIH LET

V letu 2019 je družba popravila napako iz preteklih let in dodatno oslabila naložbe v odvisne 
družbe (razkritje 10). Družba je odpravila tudi v letu 2018 oblikovane zakonske rezerve, saj 
po dodatni oslabitvi naložb izkazuje negativen čisti poslovni izid poslovnega leta. 

Pojasnilo glede prilagoditev stanj v izkazu vseobsegajočega donosa v letu 2018

000 EUR
2018

Poročano Prilagoditev
2018

Popravljeno

Čisti prihodki od prodaje 13.001 0 13.001

Kosmati poslovni izid 13.001 0 13.001

Stroški splošnih dejavnosti (15.252) 0 (15.252)

Drugi poslovni prihodki 10.821 0 10.821

Drugi poslovni odhodki (12.841) (6.074) (18.915)

Oslabitev poslovnih terjatev (138) 0 (138)

Poslovni izid iz poslovanja (4.409) (6.074) (10.483)

Finančni izid (448) 0 (448)

Poslovni izid pred davki (4.857) (6.074) (10.931)

Davek 6.298 0 6.298

Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.440 (6.074) (4.633)

000 EUR
31. 12. 2018 

Poročano Prilagoditev
31. 12. 2018 
Popravljeno

SREDSTVA    

Dolgoročna sredstva 205.141 (6.074) 199.067

Neopredmetena sredstva 610 0 610

Opredmetena osnovna sredstva 6.014 0 6.014

Naložbene nepremičnine 1 0 1

Naložbe v odvisne družbe 161.343 (6.074) 155.269

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega 
vseobsegajočega donosa

1.256 0 1.256

Finančne terjatve 17.139 0 17.139

Poslovne terjatve 11.296 0 11.296

Odložene terjatve za davek 7.482 0 7.482

Kratkoročna sredstva 179.333 0 179.333

Skupaj sredstva 384.474 (6.074) 378.400

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

Kapital 202.797 (6.074) 196.723

Vpoklicani kapital 145.266 0 145.266

Kapitalske rezerve 11.461 0 11.461

Rezerve iz dobička 1.768 (72) 1.696

Rezerva za pošteno vrednost 325 0 325

Zadržani dobički 43.977 (6.002) 37.975

Dolgoročne obveznosti 71.804 0 71.804

Kratkoročne obveznosti 109.873 0 109.873

Skupaj obveznosti do virov sredstev 384.474 (6.074) 378.400

Pojasnilo glede prilagoditev stanj v izkazu finančnega položaja na dan 31. decembra 2018
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POVEZANE OSEBE

Povezane osebe so obvladujoča družba (vključno z njenimi obvladujočimi družbami in druž-
bami v njihovih skupinah), odvisne družbe, pridružene družbe, ostale povezane družbe in 
pristojni za upravljanje družb. 

Posli/transakcije z obvladujočo družbo

Posli/transakcije z odvisnimi družbami

Posli/transakcije z drugimi povezanimi družbami

000 EUR 2019 2018

Prihodki 2.902 1.560

Odhodki 12 0

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Terjatve 71.266 24.207

Obveznosti 0 95

000 EUR 2019 2018

Prihodki 17.458 27.156

Odhodki 275 852

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Terjatve 111.124 71.143

Obveznosti 862 4.011

000 EUR 2019 2018

Prihodki 72 62

Odhodki 46 168

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Terjatve 1.182 1.007

Obveznosti 3.104 5.851

Posli/transakcije s pristojnimi za upravljanje

Skupni znesek vseh prejemkov članov nadzornega sveta in prejemkov, ki jih je na podlagi 
pogodbe o vodenju poslov za opravljanje funkcije oziroma nalog v družbi v poslovnem letu 
prejelo ključno poslovodno osebje:

Prejemki zajemajo bruto plače in regres. Potni stroški, stroški namestitve in dnevnic niso 
izkazani, ker po svoji naravi ne predstavljajo plačila ključnim poslovodnim osebam.

Družba leta 2019 ni odobrila predujmov in posojil in ni dala poroštev ključnim poslovodnim 
osebam ali članom nadzornega sveta. Na dan 31. decembra 2019 družba nima terjatev ali 
obveznosti do ključnih poslovodnih oseb, razen obveznosti za plače iz meseca decembra, ki 
so bile izplačane januarja 2020.

Ključno poslovodno osebje predstavlja širše vodstvo družbe.

FINANČNI INSTRUMENTI IN TVEGANJA

Zaupanjsko (kreditno) tveganje

Družba kreditno tveganje ocenjuje kot ustrezno obvladovano. Izpostavljenost stopnji kredi-
tnega tveganja ocenjuje na podlagi zavarovanja terjatev ter na podlagi podatkov in informa-
cij, ki napovedujejo tveganje izgube (finančne informacije o kupcih in njihovi računovodski 
izkazi, razpoložljive informacije v medijih, dosedanji poslovni odnosi z njimi in informacije, 
ki so usmerjene v prihodnost).

Učinki pričakovanih izgub terjatev do kupcev se merijo z uporabo matrike popravkov vre-
dnosti, kjer se za oblikovanje popravka vrednosti uporablja poenostavljen pristop v višini 
pričakovane kreditne izgube v naslednjih 12 mesecih.

Finančne terjatve in depoziti predstavljajo depozite pri bankah in posojila, dana družbam 
v skupini in  obvladujoči družbi. Pri danih posojilih, pri katerih se kreditno tveganje na dan 
poročanja bistveno ni povečalo, temelji ocena popravka vrednosti finančnega sredstva na 
pričakovanih kreditnih izgubah povezanih z verjetnostjo neplačil finančnega instrumenta 

 000 EUR 2019 2018

Ključno poslovodno osebje 8.417 3.871

Člani nadzornega sveta 120 50
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v naslednjih 12 mesecih (skupina 1). Če se je kreditno tveganje od začetnega pripoznanja 
posameznih danih posojil bistveno povečalo, se oblikovanje popravka vrednosti teh posojil 
obravnava individualno (skupina 3). Družba ima depozite v obliki kratkoročnih depozitov pri 
poslovnih bankah, pri čemer za namen zmanjševanja kreditnega tveganja zasleduje načelo 
razpršenosti sredstev.

Stanje finančnih terjatev in depozitov in oslabitev po skupinah

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 zapadle obveznosti. Večina finančnih obveznosti se 
nanaša na izdane obveznice in komercialne papirje v skupni višini 118.896 tisoč evrov.

Likvidnostni razmik, ki ga družba redno spremlja in analizira po posameznih časovnih žep-
kih, meri stopnjo usklajenosti ročnosti strukture sredstev in obveznosti. Likvidnostnemu 
razmiku se družba ne more izogniti, lahko pa ga učinkovito upravlja. Pozitivni razmik pomeni 
presežek sredstev, negativni razmik pa pomeni primanjkljaj virov, ki jih je treba zagotoviti. 

31. 12. 2019 31. 12. 2018

000 EUR
Bruto 

znesek Oslabitve Skupaj
Bruto 

znesek Oslabitve Skupaj

Skupina 1 170.634 (37) 170.597 80.335 (61) 80.274

Skupina 3 29.052 (21.053) 7.999 0 0 0

SKUPAJ 199.686 (21.090) 178.596 80.335 (61) 80.274

000 EUR

Nezapadla

Zapadla

Skupaj31. 12. 2019
Do 3

mesecev

Od 3
mesecev
do 1 leta

Od 1 leta
do 3 let

Nad 3
leta

Terjatve do kupcev 2.164 3.532 5 155 0 5.856

Finančne terjatve 
in depoziti 199.686 0 0 0 0 199.686

Skupaj 201.850 3.532 5 155 0 205.542

000 EUR

Nezapadla

Zapadla

Skupaj31. 12. 2018
Do 3

mesecev

Od 3
mesecev
do 1 leta

Od 1 leta
do 3 let

Nad 3
leta

Terjatve do kupcev 2.889 4 1.420 579 5 4.897

Finančne terjatve in 
depoziti 80.214 34 87 1 0 80.335

Skupaj 83.103 38 1.507 580 5 85.232

Starostna struktura finančnih sredstev

000 EUR

Sedanja 
vrednost

Pričakovani denarni tokovi

31. 12. 2019
Do 3

mesecev

Od 3
mesecev
do 1 leta

Od 1 leta
do 5 let Nad 5 let Skupaj

Denar in depoziti pri bankah 37.656 37.656 0 0 0 37.656

Terjatve do kupcev 5.723 5.723 0 0 0 5.723

Ostale poslovne terjatve 10.330 30 0 10.300 0 10.330

Finančne terjatve 146.613 3.900 82.493 59.166 13.098 158.657

Nefinančna sredstva 7.905 0 0 0 0 7.905

Skupaj sredstva 208.227 47.309 82.493 69.466 13.098 220.271

Obveznosti do dobaviteljev 2.241 2.157 0 84 0 2.241

Finančne obveznosti 123.857 132 85.950 45.102 0 131.184

Druge obveznosti 741 738 3 0 0 741

Nefinančne obveznosti 6.280 0 0 0 0 0

Skupaj obveznosti 133.119 3.027 85.953 45.186 0 140.446
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000 EUR

Sedanja 
vrednost

Pričakovani denarni tokovi

31. 12. 2019
Do 3

mesecev

Od 3
mesecev
do 1 leta

Od 1 leta
do 5 let Nad 5 let Skupaj

Obveznosti do dobaviteljev 839 691 85 63 839 37.656

Finančne obveznosti 155.443 20.216 87.077 53.727 161.020 158.657

Druge obveznosti 3 3 0 0 3 7.905

Skupaj 156.285 20.910 87.162 53.790 161.862 220.271

Družba izpostavljenost do finančnih trgov in bank ocenjuje kot zmerno. Družba v celoti iz-
polnjuje vse obveznosti in zaveze iz posojilnih pogodb.

Tečajno tveganje

Družba tečajno tveganje ocenjuje kot nizko in ustrezno obvladovano, saj je glavnina prilivov 
in odlivov v domači valuti evro. Ker so ostale valute pri poslovanju prisotne v manjši meri, 
družba ne pripravlja analize občutljivosti za spremembo tečajev ostalih valut, saj spremem-
ba tečajev ne bi imela pomembnega vpliva na njen poslovni izid.

31. 12. 2018 USD GBP CZK

Poslovne obveznosti (12) (1) (4)

Izpostavljenost (12) (1) (4)

31. 12. 2019 USD CZK

Poslovne terjatve 12 4

Finančne terjatve 501 0

Poslovne obveznosti (59) 0

Izpostavljenost 454 4

Valuta  31. 12. 2019 31. 12. 2018
Povprečni tečaj 

2019
Povprečni tečaj 

2018

EUR/USD 1,1234 1,1450 1,1195 1,1810

EUR/GBP 0,85080 0,89453 0,87777 0,88471

EUR/CZK 25,4080 25,7240 25,6700 25,6470

V letih 2019 in 2018 so bili za skupino pomembni naslednji devizni tečaji:

Navedeni tečaji, ki so bili uporabljeni pri preračunu bilančnih postavk na dan 31. decembra, 
so enaki referenčnemu tečaju Evropske centralne banke na isti dan.

Obrestno tveganje

Družba obrestno tveganje ocenjuje kot nizko in ustrezno obvladovano. Izpostavljenost 
obrestnemu tveganju tekoče spremlja prek spremljanja dogajanja na trgu denarja, gibanja 
obrestnih mer in gibanja cen izvedenih finančnih instrumentov ter s pravočasnimi predlogi 
za morebitne ukrepe obrestnega ščitenja.

Družba je zadolžena po fiksni obestni meri, variabilna obrestna mera je prisotna v manjšem 
delu pri najemih. 

Sprememba obrestne mere za 100 ali 50 bazičnih točk na dan poročanja bi zmanjšala čisti 
poslovni izid za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse druge spremen-
ljivke ostanejo nespremenjene. Analiza za leto 2018 je pripravljena na enak način.

V letu 2018 je bila izpostavljenost družbe obrestnemu tveganju takšna, da bi se ob pove-
čanju obrestne mere za 100 bazičnih točk čisti poslovni izid zmanjšal za 200 tisoč evrov, ob 
povečanju za 50 bazičnih točk pa za 100 tisoč evrov. 

V letu 2019 je izpostavljenost družbe obrestnemu tveganju bistveno manjša, saj bi se ob 
spremembi obrestne mere za 100 oziroma 50 bazičnih točk čisti poslovni izid spremenil za 
manj kot tisoč evrov.

Upravljanje kapitala

Glavni namen upravljanja kapitala družbe je doseganje ustreznega obsega kapitala, s ka-
terim lahko zagotovi zaupanje upnikov, finančno stabilnost in dolgoročno plačilno sposob-
nost, pa tudi ustrezno izplačilo dividend lastnikom. Družba ima na dan 31. decembra 2019 
v lasti 27.600 lastnih delnic.

V strukturi celotne zadolženosti ostaja delež lastniškega kapitala na visoki ravni, saj družba 
še naprej uresničuje dosedanjo finančno politiko, da z dolgoročnimi viri omogoča dolgoroč-
ni razvoj.
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000 EUR 2019
Povečanje zadolženosti 

za 10 %
Zmanjšanje zadolženosti 

za 10 %

Stopnja zadolženosti na kapital 45,59 50,15 41,03

Kapital 271.655 271.655 271.655

Finančne obveznosti 123.856 136.242 111.470

Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov

V tabeli so prikazane knjigovodske in poštene vrednosti finančnih sredstev in finančnih ob-
veznosti.

Prikaz finančnih sredstev in obveznosti, razkritih po poštenih vrednostih, glede na hierar-
hijo določanja poštene vrednosti

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Knjigovodska 
vrednost

Poštena
vrednost

Knjigovodska 
vrednost

Poštena
vrednost

Finančna sredstva po pošteni vrednosti 
preko drugega vseobsegajočega donosa 1.334 1.334 1.256 1.256

Finančne terjatve 146.614 146.614 80.273 80.273

Poslovne terjatve 16.459 16.459 16.677 16.677

Denar in denarni ustrezniki 37.656 37.656 28.672 28.672

Finančne obveznosti (123.857) (125.291) (155.443) (159.315)

Poslovne obveznosti (5.222) (5.222) (21.750) (21.750)

000 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko 
drugega vseobsegajočega donosa 869 791

Finančna sredstva po pošteni vrednosti prve ravni 869 791

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko 
drugega vseobsegajočega donosa 465 465

Finančna sredstva po pošteni vrednosti tretje ravni 465 465

Obveznice in komercialni zapisi (120.330) (127.529)

Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prve ravni (120.330) (127.529)

Prejeta posojila (3.100) (29.774)

Najemi (1.024) (855)

Druge finančne obveznosti (837) (1.157)

Finančne obveznosti po pošteni vrednosti druge ravni (4.961) (31.786)

Druga raven obveznosti po pošteni vrednosti vključuje zavarovana prejeta posojila, finančne 
najeme in obveznosti za obresti, ki po modelu vrednotenja predstavljajo knjigovodske vre-
dnosti diskontiranih prihodnjih pričakovanih plačil s prilagojeno stopnjo tveganja.

V letih 2019 in 2018 ni bilo prenosov finančnih instrumentov med različnimi ravnmi.

DOGODKI PO DATUMU POROČANJA

Skupina SIJ je s partnerjem sklenila okvirni sporazum o ustanovitvi skupnega podjema, ki bo 
deloval na področju distribucije jekel, proizvodnje in prodaje standardnih in nestandardnih 
orodnih plošč, orodij in delov orodij za masovno proizvodnjo, tehničnih storitev toplotne in 
površinske obdelave orodnih jekel ter proizvodnje visoko zmogljivih izdelkov za izboljšanje 
produktivnosti proizvodnje z uporabo inovativnih tehnologij. Projekt, ki naj bi bil zaključen 
do konca leta 2020, je del uresničevanja strategije vertikalne integracije Skupine SIJ z diver-
zifikacijo nabora proizvodov in storitev.

Skupina SIJ je sorazmerno z razširjenostjo koronavirusa v Sloveniji sprejela preventivne 
ukrepe za zavarovanje zdravja zaposlenih in zagotavljanje čim bolj nemotenega poslovanja. 
Od konca marca je implementirala vse preventivne ukrepe, ki jih je sprejemal njen krizni 
tim. Dnevno je spremljala situacijo na vseh ključnih področjih poslovanja (proizvodnja, pro-
daja, nabava, logistika, kadrovsko področje), upravljala vsa prepoznana tveganja in spre-
mljala ukrepe Republike Slovenije, Evropske unije, Evropskega jeklarskega združenja Eurofer 
in drugih pristojnih institucij.

V času izdaje letnega poročila Skupina SIJ še ni beležila pomembnih vplivov na poslovanje, 
vsekakor pa skladno z napovedmi in razvojem epidemije v Republiki Sloveniji in na svojih 
ključnih evropskih trgih pričakuje, da se bodo povečala tveganja in s tem tudi motnje v po-
slovanju, ki jih bo s sprejemanjem novih ukrepov poskušala čim bolj zajeziti.

Trenutno ni pravnih omejitev za delovanje večine družb v Skupini SIJ, prav tako se trenu-
tno ne pričakujejo večje ustavitve jeklarskih družb. Oskrbovalne verige delujejo brez večjih 
omejitev, opazne so le občasne motnje v dobavah, kar Skupina SIJ uravnava z rahlim poveča-
njem zalog surovin in materialov. Do izdaje letnega poročila je Skupina SIJ izpolnila tudi vse 
pogodbeno določene količinske pogoje za dobavo elektrike in zemeljskega plina. 

V sredini aprila Skupina SIJ ne čuti večjih negativnih posledic pri prodaji svojih proizvodov, 
kar je v največji meri povezano z geografsko in panožno razpršenostjo njenih trgov in kup-
cev. Kljub omejitvam glede prevozov in zapiranju nekaterih proizvodnih obratov kupcev lah-
ko z aktivno prodajno politiko zadovoljivo oskrbuje svoje ključne trge, tudi Italijo in Nemčijo. 
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Odpovedi dobav proizvodov so minimalne in na poslovanje skupine nimajo večjega vpliva. 
Skupina SIJ še posebno veliko pozornosti namenja upravljanju obratnega kapitala. Dnevno 
spremlja spoštovanje plačilnih rokov kupcev ter uravnava nizko raven zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje, pri čemer se še močneje usmerja v proizvodnjo za znana na-
ročila in optimizacijo proizvodnih procesov. Likvidnost Skupine SIJ je posledično močna in 
stabilna.

Skupina SIJ v svojih izkazih ni upoštevala morebitnih prilagoditev knjigovodskih in poštenih 
vrednosti sredstev, povezanih z nenehno spreminjajočimi se razmeram poslovanja zaradi 
koronavirusa, saj gre za nepopravljivi dogodek po datumu poročanja. Zaradi številnih neja-
snosti, ki jih prinaša epidemija, morebitnih učinkov na poslovanje Skupine SIJ v tem trenut-
ku ni mogoče zanesljivo oceniti.

Po datumu poročanja ni bilo drugih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na prikazane raču-
novodske izkaze. 



SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana
www.sij.si
T: +386 (0)1 242 98 00
E: info@sij.si

Vsebinska zasnova in uredništvo: mag. Sara Wagner, SIJ d.d., in Ines Drame 
Jezikovni pregled: mag. Andreja Čibron Kodrin 
Prevod: Tadej Reissner
Oblikovna zasnova in izvedba: Media Vox d.o.o., Andreja Trbuha Kukec 
Fotografije: Bor Dobrin (portreti), Tomo Jeseničnik, Dobran Laznik, Tomaž Lanišek,
Sandi Fišer, Gornjesavski muzej Jesenice, arhiv SIJ

178

https://www.sij.si/sl/
mailto:info%40sij.si?subject=

	Kazalo_B
	Na_kratko19
	Poudarki19
	Upravljanje19
	Poslovno19
	Trajnostni19
	Tveganja19
	Racunovodsko19
	Skupina19
	Druzba19C

	Na_prvo 19: 
	Nazaj 19: 
	Naprej 19: 
	Na_zadnjo 19: 
	Naprej_predelna: 
	Na_prvo 8: 
	Nazaj 8: 
	Naprej 8: 
	Na_zadnjo 8: 
	Na_kazaloB 8: 
	Na_prvo 9: 
	Nazaj 9: 
	Naprej 9: 
	Na_zadnjo 9: 
	Na_Skupino 8: 
	Na_poslovniB 10: 
	Na_kazaloB 17: 
	Na_DruzboC 8: 
	Na_prvo 10: 
	Nazaj 10: 
	Naprej 10: 
	Na_zadnjo 10: 
	Na_Skupino 9: 
	Na_poslovniB 9: 
	Na_kazaloB 18: 
	Na_DruzboC 9: 
	Naprej_predelna 2: 
	Na_prvo 11: 
	Nazaj 11: 
	Naprej 11: 
	Na_zadnjo 11: 
	Na_kazaloB 9: 
	Na_poslovniB 8: 
	Na_Skupino 10: 
	Na_kazaloB 19: 
	Na_DruzboC 10: 
	Na_prvo 21: 
	Nazaj 21: 
	Naprej 20: 
	Na_zadnjo 20: 
	Naprej_predelna 3: 
	Na_prvo 12: 
	Nazaj 12: 
	Naprej 12: 
	Na_zadnjo 12: 
	Na_kazaloB 10: 
	Na_DruzboC: 
	Page 9: Off
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Na_poslovniB: 
	Page 9: Off
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Na_prvo: 
	Page 9: Off
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Nazaj: 
	Page 9: Off
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Naprej: 
	Page 9: Off
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Na_zadnjo: 
	Page 9: Off
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Poudarki19B: 
	Page 9: Off
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Na_upravljanje: 
	Page 9: Off
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Na_poslovno: 
	Page 9: Off
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Na_trajnostni: 
	Page 9: Off
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Na_tveganja: 
	Page 9: Off
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Na_kazaloB: 
	Page 9: Off
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Na_Skupino: 
	Page 9: Off
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Naprej_predelna 4: 
	Na_prvo 13: 
	Nazaj 13: 
	Naprej 13: 
	Na_zadnjo 13: 
	Na_kazaloB 11: 
	Na_prvo 2: 
	Page 22: Off
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 

	Nazaj 2: 
	Page 22: Off
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 

	Naprej 2: 
	Page 22: Off
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 

	Na_zadnjo 2: 
	Page 22: Off
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 

	Na_Skupino 2: 
	Page 22: Off
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 

	Na_upravljanje 2: 
	Page 22: Off
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 

	Na_poslovno 2: 
	Page 22: Off
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 

	Na_trajnostni 2: 
	Page 22: Off
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 

	Na_tveganja 2: 
	Page 22: Off
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 

	Na_poslovniB 2: 
	Page 22: Off
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 

	Na_kazaloB 2: 
	Page 22: Off
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 

	Na_DruzboC 2: 
	Page 22: Off
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 

	Poudarki19B 2: 
	Page 22: Off
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 

	Naprej_predelna 5: 
	Na_prvo 14: 
	Nazaj 14: 
	Naprej 14: 
	Na_zadnjo 14: 
	Na_kazaloB 12: 
	Na_prvo 3: 
	Page 36: Off
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Nazaj 3: 
	Page 36: Off
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Naprej 3: 
	Page 36: Off
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Na_zadnjo 3: 
	Page 36: Off
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Na_Skupino 3: 
	Page 36: Off
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Na_upravljanje 3: 
	Page 36: Off
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Na_poslovno 3: 
	Page 36: Off
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Na_trajnostni 3: 
	Page 36: Off
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Na_tveganja 3: 
	Page 36: Off
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Na_poslovniB 3: 
	Page 36: Off
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Na_kazaloB 3: 
	Page 36: Off
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Na_DruzboC 3: 
	Page 36: Off
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Poudarki19B 3: 
	Page 36: Off
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Naprej_predelna 6: 
	Na_prvo 15: 
	Nazaj 15: 
	Naprej 15: 
	Na_zadnjo 15: 
	Na_kazaloB 13: 
	Na_prvo 4: 
	Page 56: Off
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Nazaj 4: 
	Page 56: Off
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Naprej 4: 
	Page 56: Off
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Na_zadnjo 4: 
	Page 56: Off
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Na_Skupino 4: 
	Page 56: Off
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Na_upravljanje 4: 
	Page 56: Off
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Na_poslovno 4: 
	Page 56: Off
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Na_trajnostni 4: 
	Page 56: Off
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Na_tveganja 4: 
	Page 56: Off
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Na_poslovniB 4: 
	Page 56: Off
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Na_kazaloB 4: 
	Page 56: Off
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Na_DruzboC 4: 
	Page 56: Off
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Poudarki19B 4: 
	Page 56: Off
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Naprej_predelna 7: 
	Na_prvo 16: 
	Nazaj 16: 
	Naprej 16: 
	Na_zadnjo 16: 
	Na_kazaloB 14: 
	Naprej_predelna 8: 
	Na_prvo 17: 
	Nazaj 17: 
	Naprej 17: 
	Na_zadnjo 17: 
	Na_kazaloB 15: 
	Na_prvo 5: 
	Page 75: Off
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 

	Nazaj 5: 
	Page 75: Off
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 

	Naprej 5: 
	Page 75: Off
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 

	Na_zadnjo 5: 
	Page 75: Off
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 

	Na_Skupino 5: 
	Page 75: Off
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 

	Na_upravljanje 5: 
	Page 75: Off
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 

	Na_poslovno 5: 
	Page 75: Off
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 

	Na_trajnostni 5: 
	Page 75: Off
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 

	Na_tveganja 5: 
	Page 75: Off
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 

	Na_poslovniB 5: 
	Page 75: Off
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 

	Na_kazaloB 5: 
	Page 75: Off
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 

	Na_DruzboC 5: 
	Page 75: Off
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 

	Poudarki19B 5: 
	Page 75: Off
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 

	Naprej_predelna 9: 
	Na_prvo 18: 
	Nazaj 18: 
	Naprej 18: 
	Na_zadnjo 18: 
	Na_kazaloB 16: 
	Na_prvo 6: 
	Page 84: Off
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 

	Nazaj 6: 
	Page 84: Off
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 

	Naprej 6: 
	Page 84: Off
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 

	Na_zadnjo 6: 
	Page 84: Off
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 

	Na_Skupino 6: 
	Page 84: Off
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 

	Na_poslovniB 6: 
	Page 84: Off
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 

	Na_kazaloB 6: 
	Page 84: Off
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 

	Na_DruzboC 6: 
	Page 84: Off
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 

	Na_prvo 7: 
	Page 139: Off
	Page 140: 
	Page 141: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 163: 
	Page 164: 
	Page 165: 
	Page 166: 
	Page 167: 
	Page 168: 
	Page 169: 
	Page 170: 
	Page 171: 
	Page 172: 
	Page 173: 
	Page 174: 
	Page 175: 
	Page 176: 
	Page 177: 

	Nazaj 7: 
	Page 139: Off
	Page 140: 
	Page 141: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 163: 
	Page 164: 
	Page 165: 
	Page 166: 
	Page 167: 
	Page 168: 
	Page 169: 
	Page 170: 
	Page 171: 
	Page 172: 
	Page 173: 
	Page 174: 
	Page 175: 
	Page 176: 
	Page 177: 

	Naprej 7: 
	Page 139: Off
	Page 140: 
	Page 141: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 163: 
	Page 164: 
	Page 165: 
	Page 166: 
	Page 167: 
	Page 168: 
	Page 169: 
	Page 170: 
	Page 171: 
	Page 172: 
	Page 173: 
	Page 174: 
	Page 175: 
	Page 176: 
	Page 177: 

	Na_zadnjo 7: 
	Page 139: Off
	Page 140: 
	Page 141: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 163: 
	Page 164: 
	Page 165: 
	Page 166: 
	Page 167: 
	Page 168: 
	Page 169: 
	Page 170: 
	Page 171: 
	Page 172: 
	Page 173: 
	Page 174: 
	Page 175: 
	Page 176: 
	Page 177: 

	Na_Skupino 7: 
	Page 139: Off
	Page 140: 
	Page 141: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 163: 
	Page 164: 
	Page 165: 
	Page 166: 
	Page 167: 
	Page 168: 
	Page 169: 
	Page 170: 
	Page 171: 
	Page 172: 
	Page 173: 
	Page 174: 
	Page 175: 
	Page 176: 
	Page 177: 

	Na_poslovniB 7: 
	Page 139: Off
	Page 140: 
	Page 141: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 163: 
	Page 164: 
	Page 165: 
	Page 166: 
	Page 167: 
	Page 168: 
	Page 169: 
	Page 170: 
	Page 171: 
	Page 172: 
	Page 173: 
	Page 174: 
	Page 175: 
	Page 176: 
	Page 177: 

	Na_kazaloB 7: 
	Page 139: Off
	Page 140: 
	Page 141: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 163: 
	Page 164: 
	Page 165: 
	Page 166: 
	Page 167: 
	Page 168: 
	Page 169: 
	Page 170: 
	Page 171: 
	Page 172: 
	Page 173: 
	Page 174: 
	Page 175: 
	Page 176: 
	Page 177: 

	Na_DruzboC 7: 
	Page 139: Off
	Page 140: 
	Page 141: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 163: 
	Page 164: 
	Page 165: 
	Page 166: 
	Page 167: 
	Page 168: 
	Page 169: 
	Page 170: 
	Page 171: 
	Page 172: 
	Page 173: 
	Page 174: 
	Page 175: 
	Page 176: 
	Page 177: 

	Na_prvo 20: 
	Nazaj 20: 


