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SKUPINA SIJ
NA KRATKO

Rezultati prvega polletja presegajo naša 
pričakovanja. Ugodne tržne razmere na 
strani povpraševanja po jeklu in jeklarskih 
izdelkih so nam omogočile polno zasede-
nost razpoložljivih proizvodnih zmoglji-
vosti z najboljšo možno strukturo naročil. 
V prvem polletju leta 2022 smo dosegli 
rekordno proizvodnjo jekla in končnih 
proizvodov. Odlili smo 265 tisoč ton jekla 
in ustvarili EBITDA v višini 99,4 milijonov 
evrov.

VODILNI DELEŽI V JEKLARSKIH TRŽNIH NIŠAH

PRVO POLLETJE 2022 V ŠTEVILKAH

Prvo polletje 2021

Prvo polletje 2022
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URESNIČEVANJE POSLOVNE STRATEGIJE

V Skupini SIJ imamo jasno opredeljene cilje do leta 2025.

Naša priložnost je v tržnih nišah in krepitvi 
blagovnih znamk. 

Naše finančno stanje bo trdno, učinkovitost 
bo večja, dobičkonosnost bo nad povprečjem 
industrije. 

Kapital je v ljudeh in mi bomo zaželen delo-
dajalec v Sloveniji.

proizvajalec debele
nerjavne pločevine
v Evropski uniji

Specializirani smo
za jekla z visoko dodano
vrednostjo. V naši pro-
daji predstavljajo več 
kot 70-odstotni delež.

3Top
proizvajalec orodnih
jekel na svetu in usta-
novitelj vodilnega
orodjarskega centra

Ponudba naših jekel je
urejena v celovit sistem
devetih produktnih
blagovnih znamk. 

3Top
kvartil v izpustu CO2 
emisij na svetu

Po podatkih Svetovnega 
jeklarskega združenja se 
uvrščamo med 15 odstotkov 
najučinkovitejših proizva-
jalcev jekla, vključenih v 
meritve CO2 izpustov. 

1.

Prihodki od prodaje
(mio EUR)

730
452

EBITDA
(mio EUR)

99,4
43,6

Izvoz
(odstotek)

84,385,2

Proizvodnja jekla
(tisoč ton)

265263

Naložbe
(mio EUR)

24,6
29,1

NFD/EBITDA

1,6

3,6

Zaposleni

3.7273.792
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IZKAZNICA
SKUPINE SIJ

V Skupini SIJ je povezanih 36 družb. Ustanoviteljica oziroma 
neposredna ali posredna lastnica odvisnih družb Skupine 
SIJ je upravljajoča družba SIJ d.d., ki nima registriranih po-
družnic.

Delovanje glavnih proizvodnih odvisnih družb v Sloveniji je 
podrejeno vodenju obvladujoče družbe skladno s pogod-
bo o obvladovanju, ki so jo sklenile krovna družba SIJ d.d. 
in njene neposredno odvisne družbe z omejeno odgovor-
nostjo. Pogodba o obvladovanju in organiziranju pogodbe-
nega koncerna pod vodstvom obvladujoče družbe SIJ d.d. 
vključuje družbe SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, SIJ Elektrode 
Jesenice – v likvidaciji, Noži Ravne, SIJ SUZ, SIJ ZIP CENTER 
in SIJ Ravne Systems. Druge odvisne družbe so praviloma 
v 100-odstotnem lastništvu ali pod prevladujočim vplivom 
obvladujoče družbe.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Družbe brez označenega odstotka lastništva so v 100-odstotni lasti družbe SIJ d.d. ali 
njenih odvisnih družb. 

* Družba SIJ Elektrode Jesenice je od 23. marca 2022 v likvidaciji. 
** Družba SIJ MWT je bila 17. maja 2022 preimenovana v HTS MWT. 
*** Družba KOPO International je bila 2. februarja 2022 preimenovana v
 SIJ Americas, Inc.

SIJ Acroni (SI)

SIJ Metal Ravne (SI)

SIJ Ravne Systems (SI)

Noži Ravne (SI)

SIJ Elektrode
Jesenice – v likvidaciji (SI)*

SIJ SUZ (SI)

SIJ ZIP CENTER (SI)

RSC Holding (SI), 51 %

Additherm (SI), 51 %

SIJ Americas (US)***

Alrotec (ES)

Griffon & Romano (IT)

Odpad (SI), 74,9 %

SIJ Asia (DE)

OOO SSG (RU)

Holding PMP (SI)

SIJ Polska (PL)

Niro Wenden (DE), 85 %
SIJ d.d. (SI)

Železarna Jesenice (SI)

SIJ Ravne Systems (UK) (GB)

Steel (SI)

ORO MET (SI), 67 %

Ravne Steel Center (SI)

Sidertoce (IT)

HTS MWT (DE)**

DCTL (ES), 80 %

HTS Technology (FR)

Metal-Eko Sistem (RS), 70 %

Topmetal (BA), 51 %

Dankor (HR), 91 %

CTO (HR)

HTS IC (AT)

Kaldera (SI), 80 %

HTS IC (SI)

HTS IC (CZ)
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IZKAZNICA OBVLADUJOČE
DRUŽBE SIJ d.d.

Osnovni podatki

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

Skrajšana firma: SIJ d.d.

Sedež: Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana, Slovenija

Osnovna dejavnost: 70.100 Dejavnost uprav podjetij

Registrirani vpoklicani kapital:  145.266.065,76 evra

Število delnic:  994.616 navadnih kosovnih delnic

Lastniška struktura na dan 30. junija 2022

Republika Slovenija 25,001 %

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

Drugi delničarji 0,001 %

Lastne delnice 2,775 %

Ste vedeli, da ...

je jeklo približno

1.000-krat močnejše od železa
v svoji najčistejši obliki in ga je mogoče
reciklirati brez izgube trdnosti.
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Širše vodstvo

Uprava

ORGANI VODENJA IN NADZORA

Uprava družbe SIJ d.d. in njeno širše vodstvo sta vodstvo 
celotne Skupine SIJ, ki vodi, usmerja in nadzoruje delovanje 
vseh družb skupine v Sloveniji in tujini.

Tibor Šimonka
Glavni podpredsednik

Andrey Zubitskiy
Predsednik uprave

Viacheslav Korchagin
Podpredsednik in glavni
izvršni direktor

Igor Malevanov
Podpredsednik in izvršni
direktor za finance

Evgeny Zverev
Podpredsednik in izvršni
direktor za pravne zadeve
in korporativno upravljanje

Nadzorni svet

Predsednik nadzornega sveta: Evgeny Zverev

Namestnik predsednika
nadzornega sveta: 

mag. Štefan Belingar

Člani nadzornega sveta: Maria Joye,
Matej Bastič,
Dmitry Davydov,
Helena Ploj Lajovic,
Richard Pochon

Revizijska komisija 

Predsednik revizijske komisije:  mag. Štefan Belingar

Člana revizijske komisije: Richard Pochon, mag. 
Alan Maher
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POMEMBNEJŠI
POSLOVNI
DOGODKI IN
DOSEŽKI V PRVEM 
POLLETJU LETA 
2022

Podpis pogodbe za novo sedemletno 
sindicirano posojilo
 
Sindikat devetih tujih in domačih bank 
pod vodstvom NLB je z družbama
SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne, največjima 
jeklarskima družbama Skupine SIJ, pod-
pisal dolgoročno pogodbo v vrednosti 
230 milijonov evrov. Posojilo z ugodnej-
šimi pogoji je namenjeno zadostni likvi-
dnostni rezervi in naložbam za izboljša-
nje okoljske učinkovitosti. Sodelovanje 
EBRD v tem posojilu dodatno potrjuje za-
upanje bank v poslovanje Skupine SIJ in 
v našo usmeritev v trajnostno gospodar-
sko rast. Naši naložbeni projekti so skla-
dno s strategijo do leta 2025 usmerjeni v 
povečanje učinkovitosti proizvodnje ter v 
trajnostni razvoj, okoljske projekte, delo-
vanje po načelih krožnega gospodarstva 
in v energetsko učinkovitost. 

FEBRUAR

41. skupščina delničarjev 

Na 41. skupščini delničarjev, ki je bila 21. 
februarja 2022, so bili Evgeny Zverev, 
Dmitry Davydov in Helena Ploj Lajovic, 
ki jim je potekel mandat, ponovno ime-
novani za člane nadzornega sveta za nov 
štiriletni mandat. V sestavi nadzornega 
sveta tako ni prišlo do sprememb.

Prostovoljna likvidacija družbe
SIJ Elektrode Jesenice

Uprava SIJ d.d. je glede na razmere na 
svetovnih trgih, upadajoče povpraše-
vanje in negativno poslovanje družbe
SIJ Elektrode Jesenice v zadnjih letih 
predlagala likvidacijo družbe. Nadzorni 
svet je predlog o prostovoljni likvidaci-
ji družbe potrdil na seji dne 23. marca 
2022. Proizvodnja v družbi SIJ Elektrode 
Jesenice se je zaključila konec aprila. 
Predvidoma do konca leta bodo popla-
čani vsi deležniki.

Potrjeno letno poročilo 2021
 
Nadzorni svet je 30. marca 2022 obrav-
naval in sprejel Revidirano letno poroči-
lo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 
2021.

MAREC
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42. skupščina delničarjev 
 
Dne 15. aprila 2022 je skupščina delni-
čarjev podelila razrešnico upravi in nad-
zornemu svetu za poslovno leto 2021. 
Sprejela je sklep, da se 20.993.917,36 
evra od bilančnega dobička, ki v celoti 
znaša 108.821.579,68 evra, uporabi za 
izplačilo dividend, preostali del pa osta-
ne nerazporejen. 

Skupščina delničarjev je sprejela tudi 
sklep o imenovanju družbe Deloitte Re-
vizija d.o.o. za pooblaščenega revizorja 
družbe SIJ d.d. in Skupine SIJ za obdobje 
2022–2024.

Priznanja za najboljše inovacije

Družbe SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne in SIJ 
Ravne Systems so skupaj prejele tri zlata 
in štiri srebrna regionalna priznanja Go-
spodarske zbornice Slovenije za najbolj-
še inovacije. 

SIJ Acroni je na mednarodnem razpisu 
Svetovnega združenja za nerjavna jek-
la (International Stainless Steel Forum, 
krajše ISSF) zasedel odlično tretje mesto 
med petimi inovacijami z vsega sveta, 
ki so se pomerile v segmentu nagrad za 
najboljšo tehnologijo.

Sprejetje trajnostne strategije

Dne 23. junija 2022 smo sprejeli traj-
nostno strategijo Skupine SIJ, ki opre-
deljuje trajnostno delovanje in zaveze 
trajnostnega razvoja Skupine SIJ do leta 
2030. Uresničevanje ciljev trajnostnega 
razvoja bomo nadzorovali in dokazovali 
s pomočjo meril ESG, to je okoljskih in 
družbenih meril ter meril upravljanja. 
Okvir naše trajnostne izdelave jekla bo 
predstavljal neodvisen certifikacijski 
standard ResponsibleSteel, katerega 
zahteve načrtujemo izpolniti do leta 
2024.

Nova digitalna proizvodna arhitektura

V SIJ Metalu Ravne smo zaključili več kot 
trimilijonsko naložbo v nov informacijski 
sistem, ki prinaša večjo integracijo pro-
izvodnih in poslovnih procesov, optimi-
zacijo, še višje standarde kakovosti in še 
bolj učinkovito podporo kupcem. Osre-
dnjo informacijsko arhitekturo sestav-
ljata sistema Oracle EBS in PSI Metals,
ki vsak v svojem segmentu veljata za 
vodilni rešitvi na svetovnem nivoju. Obe 
rešitvi sta bili dodatno prilagojeni potre-
bam družbe.

APRIL JUNIJ
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POMEMBNEJŠI
POSLOVNI DO-
GODKI PO PRETEKU
POSLOVNEGA
OBDOBJA

SEPTEMBER

Skupina SIJ sprejela odločitev o optimizaciji obsega pro-
izvodnje
 
Ob izjemno visokih cenah energentov, ki so v juliju in av-
gustu dosegale rekordne ravni, in ob negotovosti svojih 
kupcev pri sprejemanju takšnih cenovnih pogojev je Sku-
pina SIJ – tako kot mnoge druge evropske jeklarske druž-
be – sprejela odločitev o optimizaciji obsega proizvodnje. 
Skladno s to odločitvijo bomo septembra obseg proizvo-
dnje zmanjšali približno za tretjino, v zadnjem četrtletju 
pa za okrog 40 odstotkov. Verjamemo, da je to smiselna in 
pravilna odločitev za zagotavljanje stabilnega poslovanja 
Skupine SIJ do konca leta.
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ANALIZA
POSLOVANJA

PROIZVODNJA ODLITEGA JEKLA IN GOTOVIH 
PROIZVODOV

V prvem polletju leta 2022 je bila v Skupini SIJ proizvodnja 
odlitega jekla za 0,7 odstotka višja kot v enakem obdobju 
lani. Za 1,9 odstotka višja je bila tudi proizvodnja gotovih 
jeklarskih proizvodov. V preteklih letih smo svoje proizvo-
dne zmogljivosti načrtno povečevali z naložbami ter s tem 
ustvarili pogoje za rekordno proizvodnjo jekla in končnih 
proizvodov v času ugodnih tržnih razmer in visokega pov-
praševanja.

Proizvodnja odlitega jekla in gotovih proizvodov (v tonah)

Ključne številke o poslovanju 

Finančni podatki Enota mere 1.–6. 2021 1.–6. 2022

Proizvodnja odlitega jekla t 262.704 264.465

Čisti prihodki od prodaje 000 EUR 451.624 730.440

EBITa 000 EUR 16.186 70.462

EBIT marža % 3,6 % 9,6 %

Amortizacija 000 EUR –26.783 –27.577

EBITDAb 000 EUR 43.642 99.436

EBITDA marža % 9,7 % 13,6 %

EBITDA na zaposlenega EUR 11.509 25.781

Poslovni izid pred davki 000 EUR 11.470 64.839

Čisti poslovni izid 000 EUR 10.018 52.438

Odlivi za naložbe 000 EUR 29.092 24.613

Izkaz finančnega položaja na dan 30. junija    

Skupaj sredstva 000 EUR 919.622 1.134.075

Kapital 000 EUR 381.612 430.411

Obratni kapital na dan 30. junija    

Zaloge 000 EUR 235.215 340.504

Terjatve do kupcev 000 EUR 92.582 195.957

Obveznosti do dobaviteljevc 000 EUR 222.742 319.185

Obratni kapital 000 EUR 105.054 217.277

Neto finančni dolg na dan 30. junija    

Dolgoročne finančne obveznosti 000 EUR 173.663 216.687

Kratkoročne finančne obveznosti 000 EUR 79.648 94.561

Denar in denarni ustrezniki 000 EUR 41.540 54.696

Neto finančni dolgd 000 EUR 211.771 256.552

NFD / EBITDA  3,6 1,6

Zaposleni    

Število zaposlenih  3.792 3.727

a EBIT: poslovni izid iz poslovanja.
b EBITDA: poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo + slabitve in odpisi vrednosti – odprava slabitev in odpisov vrednosti. Izračun je opisan v Alternativnih merilih uspešnosti.
c Obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva.
d Neto finančni dolg (NFD): dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti – denar in denarni ustrezniki.

1.  �  6. 20221.  �  6. 2021

Proizvodnja odlitega jekla Proizvodnja gotovih
proizvodov

201.654

 264.465   

205.410

 262.704   
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REKORDNI ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE,
STABILEN IZVOZ

V prvem polletju leta 2022 smo ustvarili 730,4 milijona evrov 
čistih prihodkov od prodaje kar je 62 odstotkov več kot v ena-
kem obdobju leta 2021. Ključna razloga za rast prihodkov od 
prodaje sta večje povpraševanje in dvig prodajnih cen. 

Na cene je pomembno vplivala predvsem rast cen surovin, 
energentov in transporta, ki smo jih s sprotnim prilagaja-
njem prodajnih cen in z uvedbo energetskega dodatka v 
precejšni meri uspešno prenesli na kupce.
 
Skladno s strategijo naš prodajni fokus ostaja trženje naj-
zahtevnejših izdelkov z visoko dodano vrednostjo za najzah-
tevnejše industrije. To so energetika, letalska in avtomobil-
ska industrija, nafta in plin, in strojna industrija. 

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

Skupina SIJ je prisotna v več kot 70 državah in še naprej os-
taja eden največjih slovenskih izvoznikov. V prvem polletju 
leta 2022 smo izvoz ohranili na visoki ravni – 84,3 odstotka. 
Stabilen delež izvoza krepko nad 80 odstotki vzdržujemo že 
celotno zadnje desetletje. 

Glavni izvozni trgi še naprej ostajajo Nemčija, Italija in druge 
evropske države. V Nemčijo, naš največji izvozni trg, smo 
prodali za 0,6 odstotne točke več kot v enakem obdobju 
lani. Izvoz v Italijo se je zmanjšal za 2,6 odstotne točke, iz-
voz v ZDA pa za 0,6 odstotne točke. Izvoz v druge evropske 
države smo povečali za 3,4 odstotne točke. 

Na programu nerjavnih jekel tako ploščatega kot dolgega 
programa je bilo povpraševanje skozi celotno prvo polletje 
letošnjega leta močno tako na evropskem tržišču kot tudi 
v ZDA. 

Delež prihodkov od prodaje po trgih

Delež izvoza

1.  �  6. 20221.  �  6. 2021

Slovenija Izvoz

67 115

385

616

85,2 % 84,3 %

16 %
Slovenija

84 %
Izvoz

23 %

21 %

31 %

6 %

3 %

Preostala
Evropa

Nemčija

Italija

ZDA
Preostali
svet
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CENE SUROVIN SO ŠE NAPREJ VZTRAJNO
RASTLE 

Soočali smo se z dvigom cen vseh surovin. Že tako pozi-
tiven trend cen, ki se je nadaljeval iz preteklega leta, se je 
v prvi polovici leta še stopnjeval. V primerjavi s preteklim 
letom so se podražile vse za nas pomembne surovine. To so 
predvsem nikelj, krom, vanadij in mangan, pa tudi titan in 
volfram ter še nekateri materiali, ki jih uporabljamo v manj-
šem obsegu.

Nikelj je vrh dosegel marca. Po zaustavitvi trgovanja na lon-
donski borzi kovin in sprejetju vrste ukrepov za prepreče-
vanje špekulativnih transakcij se je cena niklja ustalila nad 
napovedanim in pričakovanim nivojem. 

Železni odpadek se je v prvih štirih mesecih leta 2022 pod-
ražil za 24 odstotkov in vrh dosegel aprila. Tekom aprila se 
je razpoložljivost povečala, skupna poraba pa zaradi ohla-
janja gospodarstva znižala, zato se je cenovni trend obrnil 
navzdol. V maju so cene železnega odpadka glede na januar 
2022 padle že za 12 odstotkov.

Skladno s cenami niklja, železa in kroma se je gibala tudi 
cena legiranega odpadka, ki je ključen za proizvodnjo ner-
javnega programa. Cene so sledile cenam jekla. 

Pomemben del vanadija je proizveden v Rusiji, zato se je 
zaradi negotovosti pred omejitvami in potencialnimi teža-
vami z oskrbo cena v prvem četrtletju leta 2022 povečala 
za kar 70 odstotkov. Kljub vsemu oskrba ni bila motena in 
razpoložljivost zadostna, zato se je cena junija 2022 znižala 
in je primerljiva z nivojem z začetka leta.

VODILNI TRŽNI DELEŽI NA NIŠNIH JEKLARSKIH 
TRGIH

Skupina SIJ velik del sredstev namenja za razvoj novih jekel 
z višjo dodano vrednostjo. Svoje proizvode nenehno izbolj-
šujemo, izpolnjujemo tudi najvišje standarde.
 
Med proizvajalci nerjavne debele pločevine v Evropski uniji¹ 
se z več kot 27-odstotnim deležem uvrščamo med tri naj-
večje. Uvrščamo se tudi na tretje mesto med največjimi 
proizvajalci orodnih jekel na svetu.¹

Zaradi visokega povpraševanja in visokih prodajnih cen smo 
v prvem polletju letošnjega leta z izjemo prodaje varilnih 
žic in elektrod, programa, ki smo ga začeli opuščati, prese-
gli prodajo primerljivega obdobja lanskega leta. Kljub višji 
skupni realizaciji struktura prodaje po skupinah proizvodov 
ostaja primerljiva z lansko.

1 Evropsko jeklarsko združenje - Eurofer. Julij 2022. Podatki iz baze podatkov za člane 
združenja, začasni podatki.

Prodaja po skupinah proizvodov (v milijonih evrov)

178,4
304,2

88,3
138,2

50,3
96,0

12,2
17,8

9,8
10,5

9,0
7,6

63,2
92,6

1,5
3,3

Debela pločevina

Kovani, valjani
in drugi proizvodi

Hladno valjana
pločevina

18,6
25,7

Drugi proizvodi

CNC obdelane
orodne plošče

Industrijski noži

Varilne žice in
elektrode

6,1
8,1

Industrijski valji

6,1
8,8

Storitve

8,1
17,5

Vroče valjana
pločevina

Železni odpadek

Drugi prihodki

1.  �  6. 20221.  �  6. 2021

Ste vedeli, da ...

ko se tekoče železo pretvori v jeklo,
doseže temperature do

           kar je bistveno
bolj vroče kot vulkanska lava.
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UGODNE TRŽNE RAZMERE NA STRANI POVPRA-
ŠEVANJA SO MOČNO VPLIVALE NA EBITDA 

Skupina SIJ je v prvem polletju leta 2022 ustvarila 99,4 mili-
jona evrov EBITDA. Ugodne tržne razmere na strani povpra-
ševanja so se nadaljevale tudi v prvem polletju letošnjega 
leta, kar nam je omogočilo polno zasedenost razpoložljivih 
proizvodnih kapacitet z najboljšo možno strukturo naročil. 
Kontinuirana proizvodnja ter uspešno sprotno usklajevanje 
prodajnih cen z nabavnimi cenami surovin in energentov 
sta nam omogočila rekordno poslovanje. Posledično se je 
zvišala tudi EBITDA marža.

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

EBITDA marža

1.  �  6. 20221.  �  6. 2021

EBITDA

43,6

99,4

9,7 %

13,6 %

Gibanje cen železnega odpadka (v evrih na kilogram)Visoke dvige cen smo beležili tudi pri surovinah in ostalih 
za proizvodnjo potrebnih materialih, katerih pridobivanje 
in proizvodnja sta visoko energetsko potratna, kot so silicij, 
mangan, apno in ognjevzdržni materiali. Proizvajalci so za-
radi visokih stroškov energije omejevali proizvodnjo, s tem 
pa tudi zniževali razpoložljivost materialov na trgu. Ko se 
je gospodarstvo začelo ohlajati, so se začele zniževati tudi 
cene teh surovin.

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

Ni_(LME) - nikelj FeMo  - molibden

FeV - vanadij

Januar

LME (London Metal Exchange) = Londonska borza kovin 

Februar Marec April Maj Junij

22

36

45 44
46

45
42

41

59

51

42
38

24

32 33

28 27

47
Železni odpadek

Januar Februar Marec April Maj Junij

0,45 0,46

0,57

0,53
0,50

0,40
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NFD most (v milijonih evrov) na dan 30. junija

Največji vpliv na EBITDA Skupine SIJ ima poslovno področje 
jeklarstva. Vpliv v višini 122,5 milijona evrov je posledica 
uspešnega usklajevanja nabavnih cen surovin in prodajnih 
cen naših izdelkov ter uvedba energetskega dodatka. Po-
zitivni vpliv prodaje je uspešno pokril naraščajoče stroške 
energije v variabilnem delu ter višje fiksne stroške. Tako je 
poslovno področje jeklarstva v prvem polletju leta 2022 
ustvarilo 57,0 milijona evrov višji EBITDA. 

Pozitivno sta na EBITDA vplivali tudi poslovni področji obde-
lava jekel in distribucija ter surovinska baza, kjer je pozitiven 
trend posledica ugodnih tržnih razmer na strani povpraše-
vanja in višjih cen. 

Negativen vpliv poslovnega področja predelave se v večini 
nanaša na opustitev programa varilnih žic in elektrod zaradi 
prostovoljne likvidacije družbe SIJ Elektrode Jesenice, ki se 
je začela marca 2022.

Vpliv poslovnega področja upravljanje in druge storitve se 
nanaša na vračunane nagrade, dobiček v zalogah znotraj 
skupine in druge konsolidacijske prilagoditve.

NETO FINANČNI DOLG 

Neto zadolženost Skupine SIJ je konec junija 2022 znašala 
257 milijonov evrov, kar je 53 milijonov evrov več kot konec 
leta 2021. Vse redne aktivnosti iz operativnega delovanja 
smo skoraj v celoti financirali iz EBITDA. Neto zadolženost 
se je povečala predvsem zaradi izvedenih investicij in izpla-
čanih dividend.

EBITDA most (v milijonih evrov)

Prodajni
miks

�0,1

EBITDA
z vplivi

jeklarstva

100,6

EBITDA
1.– 6. 2021

43,6

Obdelava
jekel in

distribucija

20,9

Fiksni
stroški

�12,8

Drugi vplivi
poslovanja

�2,2

Variabilni
stroški

�53,2

Surovinska
baza

0,5

Upravljanje
in druge
storitve z

drugimi vplivi
konsolidacije

�21,6

EBITDA
1.– 6. 2022

99,4

Predelava

�1,0

Prodajne
in nabavne

cene

122,5

Količine

2,8

Vplivi jeklarskega poslovnega področja Vplivi drugih poslovnih
področij

Odlivi za naložbe
skupaj z združitvami

in prevzemi

Odlivi za obresti DividendeEBITDA Spremembe v obratnem
kapitalu in druge

prilagoditve

NFD
30. junij 2022

NFD pred
naložbenjem in
financiranjem

NFD
31. december 2021

3,2

256,6
207,8203,3

� 99,4 103,9

21,0
24,6
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NALOŽBE 

V prvem polletju leta 2022 smo za naložbe namenili 24,6 
milijona evrov, kar je 4,5 milijona evrov manj kot v enakem 
obdobju lani. 

Amortizacija zaradi aktivacije obsežnih projektov v pre-
teklem in tekočem obdobju ostaja na visoki ravni. 
 
Stroški amortizacije in odlivi za naložbe (v milijonih evrov)

1.  �  6. 20221.  �  6. 2021

Amortizacija Odlivi za naložbe

26,8
29,1

27,6

24,6

VISOK DELEŽ KAPITALA IN DOLGOROČNIH
VIROV 

V Skupini SIJ z dolgoročnimi viri zagotavljamo sredstva za 
dolgoročni razvoj. S finančno politiko, ki temelji na visokem 
deležu kapitala in ustreznih dolgoročnih virih, vzdržujemo 
stabilno strukturo sredstev in virov. Z dolgoročnimi viri so 
namreč pokrita vsa dolgoročna sredstva in kar 70 odstotkov 
obratnega kapitala. 

Struktura finančnega položaja (v milijonih evrov) na dan 
30. junija

STABILNO UPRAVLJANJE OBRATNEGA KAPITALA 

V Skupini SIJ smo upravljanju obratnega kapitala posvečali 
posebno pozornost. Medletne spremembe v obratnem ka-
pitalu upravljamo z odobrenimi kreditnimi linijami in učin-
kovitim dnevnim spremljanjem terjatev in obveznosti.

V prvem polletju leta 2022 so se dnevi vezave obratnega 
kapitala v primerjavi z enakim obdobjem lani s 50 povišali 
na 66 dni. Dnevi vezave obratnega kapitala so se povečali 
predvsem zaradi povečanja dni vezave terjatev do kupcev. 
Dnevi vezave terjatev do kupcev so se povišali predvsem 
zaradi izjemnega povečanja prihodkov.

Dnevi vezave obratnega kapitala iz poslovanja na dan
30. junija

30. junij 202230. junij 2021

−122

58

130

66

−126

43

133

50

Dnevi vezave zalog Dnevi vezave terjatev do kupcev

Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev

Dnevi vezave obratnega kapitala

Kapital

Dolgoročne
obveznosti

Kratkoročne
obveznosti
(neto)

Obratni
kapital 65,2

237,2

430,4

217,3

515,5

Dolgoročna
sredstva
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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)

Delež izvoza prikazuje stopnjo vključenosti v mednarodno menjavo in meri 
delež izvoza blaga.

EBIT Poslovni izid iz poslovanja v izkazu
vseobsegajočega donosa

EBIT prikazuje izid iz poslovanja in je del kazalnika EBITDA.

EBITDA Poslovni izid iz poslovanja v izkazu vseobse-
gajočega donosa pred amortizacijo (Razkritje 
2) in oslabitvami (dobički/izgube) poslovnih 
terjatev v izkazu vseobsegajočega donosa 
ter pred oslabitvijo opredmetenih osnovnih 
sredstev in oslabitvijo zalog (Razkritje 3)

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

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

EBITDA marža se kot relativni kazalnik uporablja za primerjalne analize
s podobnimi podjetji v industriji.

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

Čisti poslovni izid je razlika med celotnim poslovnim izidom, obračunanim 
davkom iz dobička in odloženimi davki ter 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 Kazalnik zadolženosti, ki prikazuje razmerje med neto finančnim dolgom in 
EBITDA. Nižja vrednost kazalnika pomeni, da je skupina sposobna v večji meri 
in hitreje odplačevati dolgove ter da je tveganje neplačila za vlagatelje nižje.

Za polletne podatke se uporablja EBITDA za zadnjih 12 mesecev.

Pojasnilo kazalnikov uspešnosti ALTERNATIVNA MERILA USPEŠNOSTI

V Skupini SIJ za prikaz uspešnosti poslovanja uporabljamo 
tudi alternativna merila uspešnosti, kot jih opredeljuje 
Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA). Kazal-
nika čisti prihodki od prodaje in čisti poslovni izid sta defi-
nirana po Mednarodnih standardih računovodskega poro-
čanja.
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Vpliv zunanjega okolja in aktivnosti Skupine SIJ

Napovedi gospodarske rasti za leto 2022

Napovedi gospodarske rasti za leti 2022 in 2023

Svetovna rast proizvodnje jekla v obdobju januar–aprilNapoved rasti porabe jekla

Napoved rasti povpraševanja po jeklu

GIBANJA GLOBALNE EKONOMIJE NOVI TRENDI POVPRAŠEVANJA PO JEKLU OKREVANJE + TRAJNOSTNI RAZVOJ

1.– 4. 2019

606
mio t

1.– 4. 2018

575
mio t

1.– 4. 2020

581
mio t

1.– 4. 2021

663
mio t

1.– 4. 2022

619
mio t

-odstotna globalna rast (BDP) v letu 20223,2
-odstotna globalna rast (BDP) v letu 20233,5

-odstoten padec proizvodnje jekla v EU v prvih štirih
mesecih leta 20224,7
-odstoten padec svetovne proizvodnje jekla v prvih
štirih mesecih leta 20226,6

-odstotna napovedana rast povpraševanja po jeklu
 v EU (2022)4,3
-odstotna povprečna rast cen kovin v letu 202230

• Krepitev odnosov z obstoječimi strankami ob splošnem dvigu cen 
energentov in surovin.

• Krepitev lokalne prisotnosti in povečevanje prodaje v ZDA. 
• Povečanje prodajnih aktivnosti na obstoječih in novih trgih.
• Izboljšanje dobavne verige do končnih kupcev.

• Učinkovito prenašanje višjih cen surovin na kupce.
• Prilagoditve in iskanje priložnosti ob dvigu cen energentov 

in surovin. 
• Spremljanje razvojnih aktivnosti na trgu in iskanje novih poslovnih 

priložnosti v smeri okoljsko vzdržne jeklarske proizvodnje.

• Ohranjanje visoke ravni proizvodnje za izpolnjevanje potreb trga.
• Optimizacija produktnega miksa.
• Utrjevanje in poglabljanje odnosov z obstoječimi kupci.

Nerjavna debela pločevina

Opažanja in trendi Opažanja in trendi Opažanja in trendi

Aktivnosti Skupine SIJ Aktivnosti Skupine SIJ Aktivnosti Skupine SIJ

– 6,6 %
(– 44 mio t)

+14,1%
(+82 mio t)

+5,3%
(+31 mio t)

– 4,1 %
(– 25 mio t)

Kitajska
ZDA

Japonska
Nemčija

4,6 %

2,9 %

1,9 %

1,4 %

EU 2023
EU 2022

2,3 %

2,7 %

EU (2022)
Svet (2022)

3,7 %

5,0 %

Orodna jekla

EU (2022)
Svet (2022)

9,0 %

8,1 %

EU (2022)
Svet (2022) –1,8 %

4,3 %

Viri:

a. European Economic Forecast 2022. Dostopno na povezavi
b. World Economic Outlook. Dostopno na povezavi
c. WSA – Steel Demand Forecast. Dostopno na povezavi

d. SMR – Steel and Metals Market Research, april 2022: Podatki o trgu nerjavne debele pločevine.
e. SMR – Steel and Metals Market Research, januar 2021: Podatki o trgu legiranih orodnih jekel.
f. Interni podatki.

https://ec.europa.eu/info/system/files/economy-finance/ip173_en.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
https://worldsteel.org/wp-content/uploads/April-2022-crude-steel-production-press-release.pdf
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Nabava

Ključne surovine za metalurške družbe so jekleni odpadek, 
legirani odpadek in ferolegure, za družbe v predelovalni de-
javnosti pa izdelki iz jekla in dodajni materiali. Močno pove-
čanje povpraševanja po skoraj vseh surovinah in ostalih ma-
terialih se je nadaljevalo tudi v prvem polletju letošnjega leta.

Vsak večji dogodek na globalnem trgu neposredno vpliva 
na nabavne verige. Poleg že znanih težav in tveganj v oskr-
bnih verigah je razvoj dogodkov v Ukrajini še poglobil izzive 
za nemoteno oskrbo. Zato je zanesljivost dobave v prvem 
polletju leta 2022 še vedno najpomembnejši kriterij. Rusija 
in Ukrajina sta pomembna vira oskrbe s surovinami, zato je 

bil začetni šok na trgu surovin razumljiv. Takojšnji skok cen 
se je odrazil na najpomembnejših surovinah, ki jih tradicio-
nalno izvažata ti dve državi. Neposredna količinska izposta-
vljenost surovinam za proizvodnjo jekla z ruskim in ukrajin-
skim poreklom je bila v obeh jeklarskih družbah Skupine SIJ 
v prvem polletju leta 2022 z zgolj dvema odstotkoma nizka.

Skok cen surovin in materialov je tako v prvem polletju leta 
2022 povezan s pričakovanimi motnjami v razpoložljivosti, z 
dražjo proizvodnjo zaradi visokih cen energentov ter s preu-
smeritvijo na bolj oddaljene trge in s tem povezanimi višjimi 
logističnimi stroški. 

Kljub zaostrenim geopolitičnim razmeram v Evropi pomanj-
kanje materialov ni pomembneje vplivalo na zagotavlja-
nje nemotene proizvodnje. Na nabavni proces niso vpli-
vali niti zastoji v ladijskem prometu, do katerih je prihajalo 
zaradi pomanjkanja kadra in prezasedenosti kontejnerskih 
prevozov iz Azije. V prvem polletju leta 2022 je bilo izjemno 
pomembno dobro obvladovati oskrbovalno verigo in s tem 
zagotavljati, da dobava ključnih surovin in materialov ni bila 
pretrgana, to pa je zahtevalo bistveno večji angažma in več 
virov.

je bilo leta 1937 za izdelavo
mostu Golden Gate potrebnih

 ton jekla.
Danes bi zadoščala polovica
te količine.

Ste vedeli, da ...
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Avtomobilska
industrija

Stroji in težka
mehanizacija

Nafta in plin Letalska
industrija

Petrokemija

Strojna industrija

Jeklo je
najširše uporabljen
material na svetu.

Srečujemo ga
povsod.

Energetika

Prodaja

V prvem polletju leta 2022 so ugodne tržne razmere in viso-
ko povpraševanje po jeklu in jeklarskih izdelkih iz programa 
Skupine SIJ omogočili, da so bile naše proizvodne zmoglji-
vosti polno zasedene z najboljšo možno strukturo naročil. 
Zaostrene geopolitične razmere v Evropi, ki so se začele ko-
nec prvega trimesečja z razvojem dogodkov v Ukrajini, so 
za krajše obdobje še dodatno povečale povpraševanje po 
jeklu. 

V Skupini SIJ smo se tudi v obdobju tržne konjunkture, tako 
kot v preteklem težavnem obdobju pandemije koronaviru-
sa, izkazali kot izjemno prilagodljiv in zanesljiv poslovni 
partner. V prvem polletju letošnjega leta smo skladno s 
svojo tržno strategijo ostali osredotočeni na iskanje in so-
delovanje s končnimi kupci ter na trženje najzahtevnejših 
izdelkov z visoko dodano vrednostjo za najzahtevnejše in-
dustrije, kot so energetika, nafta in plin, letalska, avtomobil-
ska in strojna industrija.

Tržna konjunktura v prvem polletju leta 2022 nam je omo-
gočila, da smo prodajne cene svojih izdelkov sproti uskla-
jevali z nabavnimi cenami surovin. Zaradi ekstremnih ce-
novnih pretresov na energetskem trgu smo na začetku leta 
predvsem na programu orodnih in legiranih jekel dolgega 
programa, ki imajo daljši proizvodni cikel, uvedli energetski 
dodatek ter na ta način prodajne cene uspešno uravnavali 
s cenami energentov. 

Uspešni smo bili tudi pri projektu razvoja trženja najzah-
tevnejših specialnih nerjavnih jekel za letalsko industrijo. 
K temu sta med drugim pripomogla ponovna oživitev trga 
letalske industrije in povečan dotok povpraševanj in naročil. 

Zelo dejavni smo bili tudi na področju pridobivanja novih 
odobritev statusa potrjenega dobavitelja in nadaljevali cer-
tificiranje znotraj že odobrenih.

Kljub polni zasedenosti proizvodnih zmogljivosti z naročili 
obstoječih kupcev smo manjši del zmogljivosti rezervirali za 
pridobivanje novih kupcev. Tako smo v prvem polletju leta 

2022 na ravni skupine pridobili več kot 60 novih kupcev, 
predvsem iz energetike, nafte in plina, letalske in strojne 
industrije.

KLJUČNE INDUSTRIJE
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TRAJNOSTNI
RAZVOJ
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 trajnostnemu ravnanju. 

Skupina SIJ se z jasno začrtano trajnostno strategijo odloč-
no zavezuje k izvajanju ekonomskega, okoljskega in družbe-
no vzdržnega poslovnega modela. Usmeritev v uresniče-
vanje 17 ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih 
narodov bomo nadzorovali in dokazovali s pomočjo meril 
ESG (Environmental, Social and Governance) – okoljskih in 
družbenih meril ter meril upravljanja, na podlagi katerih 
bomo redno in transparentno poročali o svojih prispevkih 
k trajnosti. 

Okvir naše trajnostne izdelave jekla bo predstavljal neodvi-
sen certifikacijski standard ResponsibleSteel, ki ga je raz-
vila istoimenska neprofitna organizacija z namenom pove-
čanja prispevka jekla k trajnostni družbi. Po tem standardu 
se bomo certificirali do leta 2024.

17 splošnih ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov
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NARAVNO OKOLJE IN KROŽNO GOSPODARSTVO 

Zmanjševanje ogljičnega odtisa, porabe vode in energije na 
tono odlitega jekla, zmanjševanje količine komunalnih od-
padkov na zaposlenega, skrbna presoja vplivov na okolje pri 
načrtovanju projektov in drugi vidiki odgovornega ravnanja 
dokazujejo trajnostno naravnanost Skupine SIJ. 

Uporaba sekundarnih surovin in premišljeno vključevanje 
stranskih proizvodov tako v lastno proizvodnjo kot za upo-
rabo v drugih industrijah ter povezovanje med družbami v 
skupini in z drugimi podjetji pa nas uvrščajo med akterje, ki 
uresničujejo in spodbujajo krožno gospodarstvo. 

PONOVNA UPORABA JEKLENEGA ODPADKA IN 
OGLJIČNI ODTIS 

V primerjavi s svetovnimi železarnami in jeklarnami, ki so 
po podatkih Svetovnega jeklarskega združenja¹ v letu 2020 
v povprečju emitirale kar 1.890 kilogramov ogljikovega di-
oksida na tono odlitega jekla, smo mi v letu 2020 na tono 
odlitega jekla emitirali 389 kilogramov ogljikovega dioksida, 
kar je primerljivo s sodobnimi reciklažnimi jeklarnami. Skla-
dno s poročilom Svetovnega jeklarskega združenja za leto 
2020 se Skupina SIJ v prvem polletju 2021 z emisijami 361 
kilogramov ogljikovega dioksida na tono odlitega jekla uvr-
šča med 15 odstotkov najučinkovitejših proizvajalcev jekla, 
vključenih v meritve. V prvi polovici leta 2022 smo emitirali 
329 kilogramov ogljikovega dioksida na tono odlitega jekla. 
Nižje emisije v jeklarnah Skupine SIJ v primerjavi s tako ime-
novanimi integralnimi železarnami, kjer je osnovna vhodna 
surovina ruda, energent pa koks, omogoča predvsem delo-
vanje po načelih krožnega gospodarstva, kjer za osnovno 
surovino za proizvodnjo jekla uporabljamo jekleni odpadek. 
V prvem polletju leta 2022 smo proizvedli rekordne količine 
jekla in končnih izdelkov, kar je pomembno prispevalo k op-
timizaciji procesov in znižanju specifičnih emisij. V jeseniški 
jeklarni smo uspešno zagnali investicijo v ogrevno mesto za 
ponovce, kjer smo zgorevni zrak zamenjali s čistim kisikom 
ter s tem znatno znižali porabo zemeljskega plina. V primer-
ljivem obsegu so se znižale emisije ogljikovega dioksida. Z 
identičnimi projekti nadaljujemo tudi v ostalih obratih in 
sledimo cilju, da do leta 2030 emisije ogljikovega dioksida 
znižamo za 44 odstotkov. 

SPECIFIČNA PORABA ENERGIJE 

Učinkovitost porabe energentov nadzorujemo in upravlja-
mo z enotnim centraliziranim informacijskim sistemom za 
energetski menedžment. V prvem polletju leta 2022 smo 
v primerjavi z enakim obdobjem lani specifično porabo 
energije znižali za 0,3 odstotka. Januarja smo po načrtova-
ni novoletni zaustavitvi na vseh lokacijah ponovno zagnali 
proizvodnjo, zato so se v tem mesecu specifične porabe 
zemeljskega plina in električne energije povečale. V nada-
ljevanju leta smo obratovali optimalno brez večjih izrednih 
ustavitev ter dosegli rekordno proizvodnjo jekla in končnih 
izdelkov. Kljub povečanemu deležu nerjavnih jekel in jekel 
s toplotnimi obdelavami smo specifično porabo energije 
znižali.

Ogljični odtis (kg CO2/t odlitega jekla) in specifična poraba 
energije (MWh/t odlitega jekla)

1 Vir: Svetovno jeklarsko združenje, september 2021. Podatkovno poročilo CO2 2021. 
Podatki za leto 2020.
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Ste vedeli, da ...

je nerjaveče jeklo mogoče

reciklirati v isti izdelek
brez zmanjšanja kakovosti.
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PROIZVODNJA IN ZASEDENOST NAPRAV  

V prvem polletju leta 2022 smo v obeh jeklarnah proizvedli 
264.465 ton jekla, kar je skoraj dva tisoč ton več kot v ena-
kem obdobju lani. Povečali smo proizvodnjo nerjavnih jekel, 
saj smo odlili 74.192 ton oz. tri tisoč ton več kot v enakem 
obdobju lani. Znatno se je kot učinek investicije v EPŽ4 po-
večala proizvodnja pretaljenih ingotov, saj smo jih izdelali 
5.685 ton, kar je za 1.119 ton več kot prvem polletju leta 
2021, ko smo jih izdelali 4.566 ton. V jeklarskih družbah 
smo skupno proizvedli 197.055 ton končnih izdelkov. V ena-
kem obdobju lani je proizvodnja končnih izdelkov znašala 
190.351 ton, kar je skoraj štiri odstotke manj.

Zaposleni  
Skupina SIJ je s svojimi družbami med najpomembnejšimi 
zaposlovalci v Sloveniji. Tudi v nepredvidljivih razmerah v 
zadnjih letih smo se dokazali kot zanesljiv delodajalec in za-
upanja vreden partner za prihodnost. 

V prvem polletju leta 2022 smo na novo zaposlili 219 ljudi, 
od tega več kot 59 odstotkov za delo v proizvodnji. Kljub 
temu še nismo zapolnili vseh potreb po novih zaposlitvah 
in se še vedno soočamo s pomanjkanjem usposobljenega in 
strokovnega kadra na vseh področjih.

V Skupini SIJ je bilo ob zaključku polletja zaposlenih 3.727 
ljudi. Povprečna starost zaposlenih v skupini je bila v prvem 
polletju 43,0 let. Zaradi specifik proizvodnega dela med 
zaposlenimi prevladujejo moški. Bolniška odsotnost je v 
prvem polletju znašala 10,9 odstotkov. Zabeležili smo 53 
nezgod pri delu.

Ob likvidaciji družbe SIJ Elektrode Jesenice smo z zaposle-
nimi v tej družbi opravili razgovore in kar 80 zaposlenim 
ponudili prezaposlitev v druge družbe Skupine SIJ. Našo po-
nudbo je sprejelo 45 zaposlenih.

Povprečna starost (v letih)

43,0
40,8

10,9
Bolniška odsotnost* (v %)

8,4

21,6
19,6F2

Delež žensk (v %)

16,5
19,2

Število nezgod*

53
52

Število invalidov

327
332

Faktor pogostosti nezgod*Število zaposlenih

30. junij 2021:
3.792 30. junij 2022 30. junij 2021

Ste vedeli, da ...

je jeklo glavni material,
ki se uporablja pri 
zagotavljanju obnovljive
energije, kot sta
sončna in vetrna
energija.

* Podatki za prvo polletje 2022 se nanašajo na družbe v Sloveniji: SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems in SIJ SUZ. Pred tem so podatki vključevali tudi družbo SIJ Elektrode 
   Jesenice – v likvidaciji.
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PLAČNI SISTEM

Zaposleni so letos dobili za 43,5 odstotka višji regres kot lani. 
Glede regresa smo dogovor sklenili s predstavniki sindika-
tov in ga vsem zaposlenim zagotovili v enakem znesku, tudi 
v družbah, ki glede na poslovne rezultate niso bile zmožne 
zagotoviti sredstev. Upoštevajoč pozitivno dinamiko pri re-
zultatih poslovanja, je uprava Skupine SIJ potrdila izplačilo 
nagrade za poslovno uspešnost že za prvo in drugo četrtletje 
2022, in sicer v višini od 650 do 1.520 evrov na zaposlenega, 
odvisno od rezultatov poslovanja posamezne družbe. 

V Skupini SIJ nadaljujemo z uvedbo novega sistema plač in 
nagrajevanj. S 1. januarjem 2022 smo sprejeli nov sistem 
dodeljevanja variabilnega dela plače, ki je vezan na produk-
tivnost dela zaposlenih in na rezultate poslovanja družbe. V 
prvem polletju leta 2022 je samo v ključnih družbah Skupi-
ne SIJ napredovalo 16 odstotkov zaposlenih.

7. SIJEV DAN – ŠPORTNO-DRUŽABNI PRAZNIK 
SKUPINE SIJ

Tradicionalno srečanje vseh zaposlenih, študentov in šti-
pendistov v Skupini SIJ je po dveh letih premora zaradi 
pandemije koronavirusa znova združilo približno štiri tisoč 
Sijevcev ter njihovih družinskih članov. Športne igre, glasba 
in zabava so bile rdeča nit dogajanja tretje junijske nede-
lje. Najbolj zagnani Sijevci iz posameznih družb Skupine SIJ 
so se že dopoldne pomerili v nogometnem turnirju, ostali 
pa so se lahko pridružili različnim športno-rekreativnim in 
družabnim dejavnostim. Najmlajši so svojo jekleno voljo 
preizkušali na mini olimpijadi, ki je potekala v sodelovanju 
z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih 
zvez (OKS). Udeležence je pozdravila tudi Gloria Kotnik, do-
bitnica olimpijske medalje na OI v Pekingu in zmagovalka 
izbora za olimpijski trenutek jeklene volje.

Posebna pozornost je že tradicionalno namenjena najbolj-
šim inovatorjem, naj sodelavcem in jubilantom, ki jim pred-
stavniki vodstva Skupine SIJ in direktorji posameznih družb 
podelijo priznanja in nagrade.

Krepitev
korporativne
blagovne
znamke SIJ

Družbena
odgovornost

Razumevanje jekla
kot vsestranskega
materiala na vseh
področjih človekovega
delovanja

Družbeno pomembno sodelovanje
s skupnostmi

Delovanje Skupine SIJ je neločljivo povezano z lokalnimi 
skupnostmi. Sponzorstva in donacije upravljamo po enot-
nih smernicah, ki veljajo za Skupino SIJ in povezane družbe 
v njej. Ključna področja našega sodelovanja so šport, kultu-
ra, izobraževanje in humanitarni projekti.

Namen sodelovanja v družbeno pomembnih projektih

Ste vedeli, da ...

se z vsakim novim delovnim mestom
v jeklarski industriji posredno ustvari
8,1 delovnega mesta v drugih
dejavnostih. To pomeni, da jeklarska
industrija posredno omogoča

milijona delovnih
mest.
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Kegljaški klub SIJ Acroni Jesenice, Odbojkarski klub Fužinar 
SIJ Metal Ravne, Plavalni klub Fužinar Ravne in Odbojkarski 
klub Prevalje. Med 45 finalisti smo skupaj s sodelavkami in 
sodelavci ter člani, sodelavci in navijači klubov izbrali šest 
zmagovalcev v družbah Skupine SIJ in šest zmagovalcev v 
»naših« športnih klubih. 

Trinajst zmagovalcev vseh izborov smo na slavnostnem do-
godku v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru 
nagradili z unikatno skulpturo, ki simbolizira jekleno voljo in 
je v rabi enakih dveh karakternih elementov, jekla in buko-
vega lesa, nadaljevanje zgodbe slovenske bakle.

DAN SODELOVANJA

V okviru 3. Dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo smo so-
delavci Skupine SIJ pod sloganom »Jeklene vezi med nami« 
z različnimi dobrodelnimi dejavnostmi naredili nekaj dob-
rega za skupnosti v svojem domačem okolju. Na Jesenicah 
smo razveselili varovance v zavodu Lepa si na Hrušici ter 
urejali okolico OŠ Koroška Bela in rekreacijskega centra Kres 
na Koroški Beli. Na Ravnah na Koroškem smo se družili z 
varovanci Varstveno delovnega centra Ravne na Koroškem 
in z učenci OŠ Juričevega Drejčka ter prebarvali ograjo ob 
občinski pešpoti na Čečovje. V Ljubljani smo sodelavci Sku-
pine SIJ popoldan preživeli z varovanci Mladinskega doma 
Malči Beličeve in obenem z grafiti barvno poživili betonsko 
ograjo. Skupnostim je več kot 100 prostovoljcev, podarilo 
več kot 200 ur prostovoljnega dela, ki je bilo nagrajeno z 
nasmejanimi obrazi ranljivih skupin.

ODGOVORNO PARTNERSTVO S ŠPORTNIMI
ORGANIZACIJAMI 

Na področju športa smo ohranili partnerstva z vsemi špor-
tnimi organizacijami na nacionalni ravni in v lokalnih sku-
pnostih, ki sodijo v naš portfelj strateških sponzorstev. 

JEKLENI POLIGONI

Nadaljujemo projekt za razumevanje jekla kot vsesplošno 
uporabnega materiala tudi v športu in športni infrastruktu-
ri. V okviru sodelovanja z OKS in ob podpori lokalne skup-
nosti smo v času svetovnega kongresa športa za vse (Tafisa) 
uradno predali v uporabo že 19. jekleni poligon za vadbo na 
prostem, tokrat v Sečovljah in z olimpijskima ambasadorka-
ma – jadralkama Tino Mrak in Veroniko Macarol. 

Na tem dogodku smo podpisali tudi novo štiriletno spon-
zorsko pogodbo med Skupino SIJ in OKS.

TRENUTEK JEKLENE VOLJE

Letošnji februar smo v Skupini SIJ posvetili prepoznavanju 
izjemnih ljudi, ki so ustvarili neponovljiva dejanja. Poimeno-
vali smo jih trenutki jeklene volje. 

Prvi izbor je ob podpori OKS potekal v času olimpijskih iger 
v Pekingu, ko so poslušalci nacionalnega radia Val 202 izbra-
li zmagovalni olimpijski trenutek jeklene volje. V marcu in 
aprilu pa smo izbor Trenutek jeklene volje izpeljali tudi v 
šestih družbah Skupine SIJ: SIJ Acroni, SIJ SUZ, SIJ Metal 
Ravne, SIJ Ravne Systems, SIJ ZIP CENTER in SIJ d.d., ter v 
šestih športnih klubih, katerih partner je Skupina SIJ: HDD 
SIJ Acroni Jesenice, Nogometni klub SIJ Acroni Jesenice, 

SKRBIMO ZA JEKLARSKO DEDIŠČINO

SIJ Metal Ravne, največja koroška družba Skupine SIJ, je že 
več kot 400 let vpet v jeklarsko zgodovino in tradicijo. Zato 
je še toliko bolj pomembno, da industrijsko dediščino pre-
poznamo, zaščitimo, ohranimo in primerno predstavimo 
javnosti. V tem duhu smo eno prvih dvižnih paletnih vozil 
znamke Kamag, ki so ga leta 1983 nabavili v takratni Žele-
zarni Ravne, podarili Koroškemu pokrajinskemu muzeju, 
Muzeju Ravne na Koroškem kot razstavni eksponat za obo-
gatitev zbirke zgodovine transporta.
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UPRAVLJANJE
TVEGANJ 

Celostni sistem upravljanja priložnosti in tveganj temelji na 
zaokroženem PDCA (Plan – Do – Check – Act) modelu, pri 
čemer svoje aktivnosti najprej načrtujemo, nato izvedemo, 
preverimo njihovo uspešnost in učinkovitost ter po potre-
bi ukrepamo. V prvem polletju leta 2022 smo v Skupini SIJ 
začeli izvajati projekt nadgradnje upravljanja tveganj z ra-
zvojem namenske programske opreme za podporo obvla-
dovanju tveganj, s katero bomo tveganja in priložnosti še 
učinkoviteje nadzorovali in obvladovali.

Tveganja in priložnosti v Skupini SIJ presojamo z vidika ši-
rokega portfelja proizvodov za različne trge, raznovrstnosti 
poslovnih področij, vertikalne povezanosti ter družbenega 
in regulatornega okolja. 

V letu 2022 še naprej spremljamo vsa znana tveganja in 
prepoznavamo nova. Pričakujemo, da tako obstoječa kot 
nova tveganja ne bodo imela pomembnih negativnih vpli-
vov na naše poslovanje.

Skupina SIJ: Upravljanje priložnosti in tveganj

Načrtuj
Analiza
tveganj glede 
na cilje

1.

Izvedi
Definiranje
in izvajanje
ukrepov za
zmanjševanje
tveganj

2.Ukrepaj
Po potrebi 
spreminjanje 
ukrepov za 
zmanjševanje 
tveganj

4.

Preveri
Spremljanje 
in preverjanje
izvedbe

3.
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RAZVOJ DOGODKOV V UKRAJINI 

Aktualne geopolitične razmere v Evropi in poglabljanje 
energetskih kriznih razmer tako na evropskem kot tudi glo-
balnem trgu povečujejo splošno zaskrbljenost ter negoto-
vost za celotno evropsko gospodarstvo. Evropska podjetja 
občutimo predvsem spremenljivost razmer na področju 
energentov, pa tudi dobavnih verig in povpraševanja na 
trgu. 

Visoka tveganja z razpoložljivostjo potrebne energije 
predstavljajo tveganje glede poteka proizvodnje. Vrsta do-
godkov je že v letu 2021 botrovala nestabilnosti na trgu 
zemeljskega plina ter povzročila naglo in verižno rast cen 
energentov. Učinek prvega vala podražitev smo uspešno 
absorbirali s terminskimi zakupi električne energije in ze-
meljskega plina v predhodnih obdobjih. V skladu s strategijo 
še naprej delno zakupujemo energente tudi za prihodnja 
leta. Zemeljski plin predstavlja 60 odstotkov potrebne ener-
gije za proizvodnjo v obeh jeklarskih družbah. Ker so vse 
ogrevne peči in peči za toplotno obdelavo ogrevane z ze-
meljskim plinom, bi morebitna redukcija dobave zemeljske-
ga plina neposredno vplivala na proizvodnjo, saj izpad pre-
oblikovalnih procesov in toplotne obdelave polizdelkov v 
praksi pomeni nezmožnost zaključevanja proizvodnje.

V zadnjih letih smo na področju zemeljskega plina že ures-
ničili projekte, s katerimi smo znatno zmanjšali porabo 
zemeljskega plina. Z dodatnimi intenzivnimi vlaganji  pa 
bomo do leta 2030 porabo zemeljskega plina v celotnem 
proizvodnem procesu prepolovili. Alternativnih virov trenu-
tno nimamo, zato se intenzivno posvečamo tudi različnim 
možnostim uporabe alternativnih virov energije, kot sta 
utekočinjen naftni plin in utekočinjen zemeljski plin. Glede 
dobav zemeljskega plina smo ves čas v stiku z našim doba-

viteljem, s katerim imamo sklenjeno dolgoročno pogodbo 
in ki zaenkrat zagotavlja nemoteno preskrbo s plinom. Tudi 
v primeru nadaljnjega zmanjševanja dobave plina iz Rusi-
je verjamemo, da takojšnjega vpliva na pomanjkanje plina 
ne bo, ob ukrepih države, usmeritvah EU in z uveljavitvijo 
solidarnostnega mehanizma pa bi kot industrija ključnih su-
rovin predvidoma ostali med prejemniki plina, zato vodstvo 
Skupine SIJ ocenjuje scenarij prekinitve dobave plina kot 
malo verjeten. 

Za upravljanje nabavnih tveganj smo v Skupini SIJ že v pre-
teklem obdobju uvedli različne aktivnosti. V času pandemi-
je koronavirusa v letu 2020 smo razširili in poglobili spre-
mljanje dogajanj na kitajskem, evropskem in drugih trgih, 
od koder izvirajo strateške surovine in materiali. Dodatna 
nabavna tveganja, ki so se pojavila ob koncu 2021 in v 
prvem polletju 2022, ocenjujemo kot zmerna. Med po-
membnejša štejemo tveganje nepravočasne oskrbe s stra-
teškimi surovinami in materialom. Z dobrim poznavanjem 
in poglobljenim razumevanjem nabavnih verig dobaviteljev 
in udeležencev smo to tveganje uspešno obvladovali. Vse 
ukrepe za zagotavljanje stalne in zanesljive oskrbe smo z 
zaostrovanjem geopolitičnih razmer v Evropi še enkrat pre-
vetrili, in sicer smo:

• izdelali scenarije oskrbe s strateškimi surovinami, ki niso 
evropskega porekla; 

• vzpostavili širšo mrežo dobaviteljev najpomembnejših le-
gur in s tem poskrbeli za geografsko diverzifikacijo skladišč;

• zaradi stopnjevanja transportnih omejitev dvignili mini
malno zalogo surovin, ki so prihajale s kritičnih območij;

• intenzivno uvajali nadomestne materiale in dobavitelje 
ter povišali zaloge tudi na nabavnih področjih, kjer je bilo 
tveganje v preteklem obdobju manjše.

Večji vpliv kot neposredna izpostavljenost je bilo tveganje 
nizkih zalog pri ostalih dobaviteljih in dolgi dobavni roki za-
radi motenih transportnih poti. V tej situaciji so se upravlja-
nje in nadgrajevanje dolgoročnih partnerstev ter široka 
baza dobaviteljev izkazali za pravilno nabavno strategijo. 

Zaradi zaostrovanja geopolitičnih razmer v Evropi se pojav-
ljajo zmerna dodatna prodajna tveganja. Ruski in ukrajinski 
trg za Skupino SIJ nista med pomembnejšimi trgi in je zato 
neposreden negativen vpliv razvoja dogodkov v Ukrajini 
na celotno prodajo manjši. Obvladujemo ga s povečanjem 
deleža prodaje na obstoječih trgih in pridobivanjem novih, 
predvsem evropskih kupcev. Pojavljajo se tudi tveganja za 
zamude pri dobavah zaradi morebitnih proizvodnih zasto-
jev in logističnih težav, ki jih obvladujemo preko internih 
organizacijskih ukrepov  za kakovostno in pravočasno izpol-
njevanje sprejetih obvez, kot so varnostne zaloge za ključne 
kupce. Prodajne cene smo skladno s podražitvijo surovin 
in energentov ter ob visokem povpraševanju na jeklarskih 
trgih v prvem polletju 2022 uspešno uravnavali po vnap-
rejšnjem dogovoru s kupci, vendar je trenutno že občutiti 
trend upadanja prodajnih cen, ob čemer pa cene ener-
gentov še naprej rastejo. Kupci so pred poletnimi meseci 
postali precej bolj previdni pri nakupih in kupujejo izključno 
tisto, kar nujno potrebujejo. Zaradi negotove prihodnosti se 
usmerjajo v zniževanje zalog materiala in izdelkov po viso-
kih prodajnih cenah.

Vseh posledic hitro spremenljivega mednarodnega gospo-
darskega okolja v tem trenutku sicer ne moremo predvideti, 
vendar smo doslej takšne spremembe dobro obvladovali in 
tudi v negotovih časih že večkrat dokazali, da smo zanesljiv 
in prilagodljiv poslovni partner.
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IZJAVA O ODGOVORNOSTI 
POSLOVODSTVA   

Uprava je odgovorna za pripravo zgoščenih polletnih konsolidiranih računovodskih izkazov 
Skupine SIJ in zgoščenih polletnih računovodskih izkazov družbe SIJ d.d. (v nadaljevanju: 
zgoščeni računovodski izkazi) za obdobje, končano na dan 30. junija 2022, s pripadajočimi 
usmeritvami in pojasnili, ki po njenem najboljšem vedenju vključujejo pošten prikaz razvoja 
in izidov poslovanja skupine in družbe ter njunega finančnega položaja, vključno z opisom 
bistvenih tveganj, ki sta jim izpostavljeni. 

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi zgoščenih računovodskih izkazov dosledno uporablje-
ne ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu 
poštene vrednosti, previdnosti in dobrega gospodarjenja ter da zgoščeni računovodski izka-
zi predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja skupine in družbe ter izidov 
poslovanja za obdobje, končano na dan 30. junija 2022.

Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva ter za sprejem ustreznih ukre-
pov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so zgoščeni računovodski 
izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju skupine 
in 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 skupine in 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 pomembno obveznost iz tega naslova.

Ljubljana, 31. avgust 2022
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Podlaga za sestavo

IZJAVA O SKLADNOSTI

Zgoščeni računovodski izkazi za obdobje, končano na dan 30. junija 2022, so pripravljeni 
skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) s pripadajočimi po-
jasnili, ki jih sprejema Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS), in tolmačenji 
Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP), 
sprejetimi v Evropski uniji (EU).

To računovodsko poročilo ne vsebuje vseh vrst pojasnil, ki so običajno vključena v letno 
računovodsko poročilo, zato ga je treba brati skupaj z letnim poročilom za leto, končano na 
dan 31. decembra 2021, in skupaj z vsemi obvestili družbe SIJ d.d., ki jih je ta javno objavila 
v polletnem obdobju, končanem na dan 30. junija 2022.

Pri pripravi zgoščenih računovodskih izkazov za obdobje, končano na dan 30. junija 2022, 
so bile upoštevane enake računovodske usmeritve kot pri pripravi računovodskih izkazov za 
leto 2021. 

Zgoščeni računovodski izkazi so predstavljeni v tisoč evrih. Zaradi zaokroževanja vredno-
stnih podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj pri seštevkih v preglednicah.

PODLAGA ZA MERJENJE

Zgoščeni računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi izvirnih vrednosti, razen finančnih 
instrumentov, ki so prikazani po pošteni ali odplačni vrednosti.

FUNKCIONALNA IN PREDSTAVITVENA VALUTA

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

UPORABA OCEN IN PRESOJ 

Priprava zgoščenih računovodskih izkazov zahteva, da poslovodstvo oblikuje ocene na 
podlagi presoj in predpostavk, ki lahko vplivajo na izkazane zneske sredstev in obveznosti, 
razkritje pogojnih sredstev in obveznosti na dan priprave zgoščenih računovodskih izkazov 
ter na izkazane zneske prihodkov in odhodkov v poročevalnem obdobju.

POJASNILA K ZGOŠČENIM 
KONSOLIDIRANIM
RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
SKUPINE  SIJ IN K ZGOŠČENIM 
RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
DRUŽBE SIJ d.d.

Poročajoča družba

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., (v nadaljevanju družba SIJ d.d. ali obvladujoča 
družba ali družba) je družba s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Gerbiče-
va ulica 98, 1000 Ljubljana. 

V nadaljevanju so predstavljeni zgoščeni računovodski izkazi Skupine SIJ in zgoščeni računo-
vodski izkazi družbe SIJ d.d. za polletno obdobje, končano na dan 30. junija 2022. Zgoščeni 
računovodski izkazi vključujejo izkaze obvladujoče družbe, njenih odvisnih družb in deleže  
skupine v pridruženih družbah.

Zgoščene računovodske izkaze za ožji krog odvisnih družb sestavlja družba SIJ d.d. Konsoli-
dirane računovodske izkaze za širši krog odvisnih družb sestavlja družba DILON Cooperatief 
U. A. Družba DILON Cooperatief U. A. ni sestavila polletnih konsolidiranih računovodskih iz-
kazov za obdobje, končano na dan 30. junija 2022. Konsolidirano letno poročilo za leto 2021 
je, ko je sestavljeno, mogoče dobiti na sedežu družbe DILON Cooperatief U. A., Luna Arena, 
Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Amsterdam, Nizozemska.
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Pri pripravi ocen poslovodstvo uporablja pretekle izkušnje in vse dostopne podatke ter re-
dno preverja presoje in predpostavke, uporabljene v teh ocenah. Zaradi vpliva dogodkov v 
prihodnosti in novih podatkov se dejanski rezultati lahko razlikujejo od teh ocen.

Ocene in predpostavke so:

• ocena dobe koristnosti amortizirljivih sredstev;
• preizkus oslabitve dobrega imena;
• preizkus oslabitve sredstev;
• ocenjevanje poštene vrednosti sredstev;
• ocena oblikovanih rezervacij za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke zaposlencev;
• ocena možnosti koriščenja terjatev za odložene davke.

Skupina in družba sta preverili ocene in ugotovili, da so računovodske ocene, ki sta jih upo-
rabili pri pripravi zgoščenih računovodskih izkazov za obdobje, končano na dan 30. junija 
2022, skladne z računovodskimi ocenami, ki sta jih uporabili pri pripravi letnih računovod-
skih izkazov za leto, končano na dan 31. decembra 2021. Ocena oblikovanih rezervacij za 
zaslužke zaposlencev se določajo na letni ravni, zato jih skupina in družba za namen teh 
zgoščenih računovodskih izkazov nista določali na novo.

UPORABLJENI NOVI STANDARDI, POJASNILA IN SPREMEMBE

Računovodske usmeritve, uporabljene pri pripravi zgoščenih računovodskih izkazov za ob-
dobje, končano na dan 30. junija 2022, so skladne z računovodskimi usmeritvami, ki sta jih 
družba in skupina upoštevali pri pripravi letnih računovodskih izkazov za obdobje, končano 
na dan 31. decembra 2021. Uporabljeni so bile vsi trenutno veljavni novi standardi in tol-
mačenja, ki so stopili v veljavo s 1. januarjem 2022. Njihova uporaba ni imela večjih učinkov.

Sestava skupine povezanih družb

Zgoščeni konsolidirani računovodski izkazi Skupine SIJ vsebujejo računovodske izkaze obvla-
dujoče družbe in računovodske izkaze družb v skupini. Skupino družb, v katerih ima obvla-
dujoča družba svoje finančne naložbe, sestavljajo naslednje družbe:

v 000 EUR Dejavnost

Odstotek 
glasovalnih 

pravic
30. 6. 2022

Skupaj
sredstva 

30. 6. 2022

Skupaj 
kapital 

30. 6. 2022

Čisti 
poslovni 

izid 
1.–6. 
2022

Obvladujoča družba Skupine

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

Dejavnost uprav 
podjetij 412.823 244.344 (6.824)

SIJ – odvisne družbe

SIJ ACRONI, d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 
Jesenice, Slovenija Proizvodnja jekla 100 555.676 207.847 43.291

SIJ METAL RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, 
Ravne na Koroškem, Slovenija Proizvodnja jekla 100 261.552 94.571 8.202

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

Oddajanje in 
upravljanje 
lastnih in najetih 
nepremičnin 100 827 326 (32)

SIJ ELEKTRODE JESENICE d.o.o. 
– v likvidaciji*, Cesta železarjev 8,
Jesenice, Slovenija

Proizvodnja 
dodajnih materi-
alov za varjenje 100 11.463 (46) (1.846)

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

Proizvodnja 
vlečenih žic 100 11.080 5.198 889

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

Usposabljanje 
in izobraževanje 
invalidov 100 2.373 834 34

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

Pridobivanje 
sekundarnih su-
rovin iz ostankov 74,90 48.801 11.840 1.336

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

Razrez jekla, 
inženiring in 
trgovinska 
dejavnost 85 22.046 448 4.945

GRIFFON & ROMANO S.P.A.,
Via Dossetti 11,
Loc. Casinello de Dosso, Italija

Toplotna obdela-
va in trgovina s 
specialnimi jekli 100 35.445 6.603 3.988

tabela se nadaljuje →
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v 000 EUR Dejavnost

Odstotek 
glasovalnih 

pravic
30. 6. 2022

Skupaj
sredstva 

30. 6. 2022

Skupaj 
kapital 

30. 6. 2022

Čisti 
poslovni 

izid 
1.–6. 
2022

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

Proizvodnja 
metalurških 
strojev 100 42.424 5.994 (495)

HOLDING PMP d.o.o., Gerbičeva 98
Ljubljana, Slovenija

Dejavnost 
holdingov 100 8.666 8.666 50

SIJ AMERICAS Inc., 331 Newman Springs 
Road Suite, 104, Red Bank, New Jersey, ZDA

Trgovinska 
dejavnost 100 66.918 4.310 1.528

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

Trgovinska 
dejavnost 100 239 149 (33)

ADDITHERM d.o.o.,
Litostrojska cesta 60,
Ljubljana, Slovenija

Znanstvene 
in tehnične 
raziskave 51 3.281 2.991 5

RSC HOLDING d.o.o., Litostrojska cesta 60, 
Ljubljana, Slovenija

Holdinška 
družba 51 57.790 48.719 1.780

SIJ ACRONI – odvisna družba

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

Trgovanje z 
lastnimi ne-
premičninami 100 11.734 11.206 70

ODPAD – odvisne družbe

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

Pridobivanje 
sekundarnih su-
rovin iz ostankov 91 1.454 972 226

METAL-EKO SISTEM DOO JAGODINA,
Put Kneza Mihaila 9,
Jagodina, Srbija 

Pridobivanje 
sekundarnih su-
rovin iz ostankov 70 3.551 2.475 233

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

Pridobivanje 
sekundarnih su-
rovin iz ostankov 51 362 (545) (14)

RSC Holding – odvisne družbe

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

Trgovina na
debelo s kovi-
nami in rudami 100 25.179 9.161 3.741

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

Trgovinska 
dejavnost 100 20.256 7.016 1.681

SIJ MWT GmbH, Celsiusstrasse 17,
Landsberg am Lech, Nemčija

Trgovinska 
dejavnost 100 3.547 586 234

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

Proizvodnja 
orodja za stroje 67 20.049 10.967 1.193

v 000 EUR Dejavnost

Odstotek 
glasovalnih 

pravic
30. 6. 2022

Skupaj
sredstva 

30. 6. 2022

Skupaj 
kapital 

30. 6. 2022

Čisti 
poslovni 

izid 
1.–6. 
2022

HTS IC d.o.o.,
Litostrojska cesta 60,
Ljubljana, Slovenija

Proizvodnja 
kovinskih 
konstrukcij in 
njihovih delov 100 5.171 2.186 304

HTS IC GmbH,
Wienerbergstrasse 11/12A,
Dunaj, Avstrija

Proizvodnja 
in trgovinska 
dejavnost 100 1.069 42 28

HTS IC s.r.o., Viktora Huga 377/4,
Praga, Češka

Trgovinska 
dejavnost 100 64 6 0

DCTL SL,
Avda de les Puntes – Nave 3 Constanti, 
Tarragona, Španija

Proizvodnja 
in trgovinska 
dejavnost 80 421 (8) (1)

STEEL podporni center orodjarske
industrije d.o.o., Litostrojska cesta 60, 
Ljubljana, Slovenija

Proizvodnja 
kovinskih 
konstrukcij in 
njihovih delov 100 5.896 2.384 273

CENTAR TOPLINSKE OBRADE d.o.o.,
Slavonska avenija 22D,
Zagreb, Hrvaška

Proizvodnja 
in trgovinska 
dejavnost 100 1.212 668 102

KALDERA d.o.o., Kolodvorska ulica 33A, 
Slovenska Bistrica, Slovenija

Proizvodnja 
orodja za stroje 80 4.442 2.859 (26)

HTS Technology, Lyon Plaza Part Dieu 93
Rue de la Vilette, Lyon, Francija

Trgovinska 
dejavnost 100 250 (65) (40)

DCTL SL – odvisna družba

ALROTEC SL; Avada de les Puntes – Nave 5 
(Esquina calle dinamarca) Poligono,
Industrial de Consanti, Tarragona, Španija

Proizvodnja 
in trgovinska 
dejavnost 80 1.182 650 65

SIJ RAVNE SYSTEMS – odvisna družba

SIJ Ravne Systems (UK) Limited,
12 Conqueror Court, Sittingbourne,
Kent, ME10 5BH, Združeno kraljestvo

Trgovinska 
dejavnost 100 339 113 (6)

* Zaradi spremenjenih tržnih razmer na trgu varilnih žic in elektrod se je skupina odločila, da to dejavnost opusti in se še intenzivneje 
 posveti osnovni dejavnosti proizvodnje in predelave jekla. Svoje terjatve bo družba SIJ Elektrode Jesenice poravnavala v skladu z 
 njihovo zapadlostjo, predvidoma do konca leta bodo poplačani vsi deležniki.

nadaljevanje tabele nadaljevanje tabele

tabela se nadaljuje →
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ZGOŠČENI KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI
SKUPINE SIJ

v 000 EUR Razkritje 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Čisti prihodki od prodaje 1 730.440 451.624

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 2 (555.406) (360.645)

Kosmati poslovni izid 175.034 90.979

Stroški prodajanja 2 (35.524) (27.297)

Stroški splošnih dejavnosti 2 (68.615) (47.141)

Drugi poslovni prihodki 3 2.036 2.736

Drugi poslovni odhodki 3 (1.937) (2.862)

Izgube iz oslabitve poslovnih terjatev (532) (229)

Poslovni izid iz poslovanja 70.462 16.186

Finančni prihodki 4 2.003 1.991

Finančni odhodki 4 (7.626) (6.707)

Finančni izid (5.623) (4.716)

Čisti poslovni izid pred davki 64.839 11.470

Davki 5 (12.401) (1.452)

Čisti poslovni izid obdobja 52.438 10.018

v 000 EUR Razkritje 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Spremembe, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

Aktuarski čisti dobički za pokojninske programe 51 65

(Izgube) dobički iz naslova poštene vrednosti finančnih sredstev 
po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa (28) 70

Davek iz dobička, povezan s sestavinami 
vseobsegajočega donosa 5 (13)

Spremembe, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid

Dobički, ki izhajajo iz pretvorb računovodskih izkazov
poslovanja v tujini 457 77

Skupaj drugi vseobsegajoči donos 485 199

Vseobsegajoči donos 52.923 10.217

Čisti poslovni izid obdobja, ki pripada: 52.438 10.018

Lastnikom obvladujoče družbe 47.434 8.372

Neobvladujočemu deležu 5.003 1.646

Vseobsegajoči donos, ki pripada: 52.923 10.217

Lastnikom obvladujoče družbe 47.911 8.581

Neobvladujočemu deležu 5.013 1.636

Razkritja k zgoščenim konsolidiranim računovodskim izkazom so sestavni del zgoščenih konsolidiranih računovodskih izkazov in jih 
je treba brati v povezavi z njimi. 

tabela se nadaljuje →

nadaljevanje tabele

Zgoščeni konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa
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tabela se nadaljuje →

Zgoščeni konsolidirani izkaz finančnega položaja

v 000 EUR Razkritje 30. 6. 2022 31. 12. 2021

SREDSTVA

Dolgoročna sredstva 515.542 532.765

Neopredmetena sredstva 6 32.728 32.148

Opredmetena osnovna sredstva 7 383.854 391.550

Naložbe v pridružene družbe 1.876 1.876

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega 
vseobsegajočega donosa 1.353 1.382

Finančne terjatve 9 76.353 81.186

Poslovne terjatve 8 7

Druga sredstva 2.151 3.739

Odložene terjatve za davek 17.219 20.877

Kratkoročna sredstva 618.533 452.995

Sredstva (skupine) za odtujitev 30 30

Zaloge 8 340.504 282.271

Finančne terjatve 9 7.218 5.380

Poslovne terjatve 10 209.419 113.606

Terjatve za davek iz dobička 242 611

Denar in denarni ustrezniki 11 54.696 49.171

Sredstva iz pogodb s kupci 625 473

Druga sredstva 12 5.799 1.453

Skupaj sredstva 1.134.075 985.760

v 000 EUR Razkritje 30. 6. 2022 31. 12. 2021

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kapital 13 430.411 399.998

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 401.445 374.326

Vpoklicani kapital 145.266 145.266

Kapitalske rezerve 11.461 11.461

Rezerve iz dobička 6.255 6.255

Rezerva za pošteno vrednost (2.610) (2.638)

Prevedbene razlike 615 139

Zadržani dobički 240.458 213.843

Neobvladujoči delež 28.966 25.672

Dolgoročne obveznosti 237.210 186.973

Rezervacije za zaslužke zaposlencev 15.789 16.188

Druge rezervacije 630 484

Razmejeni prihodki 1.801 1.836

Finančne obveznosti 14 216.687 166.315

Poslovne obveznosti 902 1.116

Obveznosti iz pogodb s kupci 923 752

Odložene obveznosti za davek 478 282

Kratkoročne obveznosti 466.454 398.789

Finančne obveznosti 14 94.561 86.143

Poslovne obveznosti 15 345.575 294.850

Obveznosti za davek iz dobička 6.601 3.509

Obveznosti iz pogodb s kupci 1.367 2.160

Druge obveznosti 16 18.350 12.127

Skupaj obveznosti do virov sredstev 1.134.075 985.760

nadaljevanje tabele

Razkritja k zgoščenim konsolidiranim računovodskim izkazom so sestavni del zgoščenih konsolidiranih računovodskih izkazov in jih 
je treba brati v povezavi z njimi. 
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v 000 EUR

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

Neobvladujoči 
delež Skupaj

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobička

Rezerva
za pošteno

vrednost
Aktuarske 

izgube
Prevedbene 

razlike
Zadržani 

dobički Skupaj

Stanje na dan 31. 12. 2020 145.266 11.461 6.136 312 (2.889) (72) 194.382 354.596 26.685 381.281

Izplačane dividende 0 0 0 0 0 0 (5.812) (5.812) 0 (5.812)

Nakup neobvladujočega deleža 0 0 0 0 (3) 0 (389) (392) (3.682) (4.074)

Skupaj transakcije z lastniki 0 0 0 0 (3) 0 (6.201) (6.204) (3.682) (9.886)

Čisti poslovni izid obdobja 0 0 0 0 0 0 8.372 8.372 1.646 10.018

Druge spremembe v vseobsegajočem donosu 0 0 0 57 65 75 12 209 (10) 199

Skupaj spremembe v vseobsegajočem donosu 0 0 0 57 65 75 8.384 8.581 1.636 10.217

Stanje na dan 30. 6. 2021 145.266 11.461 6.136 369 (2.827) 3 196.565 356.973 24.639 381.612

v 000 EUR

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

Neobvladujoči 
delež Skupaj

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobička

Rezerva
za pošteno

vrednost
Aktuarske 

izgube
Prevedbene 

razlike
Zadržani 

dobički Skupaj

Stanje na dan 31. 12. 2021 145.266 11.461 6.255 460 (3.098) 139 213.843 374.326 25.672 399.998

Izplačane dividende 0 0 0 0 0 0 (20.994) (20.994) (1.516) (22.510)

Nakup neobvladujočega deleža 0 0 0 0 0 0 203 203 (203) 0

Skupaj transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 (20.791) (20.791) (1.719) (22.510)

Čisti poslovni izid obdobja 0 0 0 0 0 0 47.434 47.434 5.003 52.438

Druge spremembe v vseobsegajočem donosu 0 0 0 (23) 51 476 (27) 477 9 486

Skupaj spremembe v vseobsegajočem donosu 0 0 0 (23) 51 476 47.407 47.911 5.013 52.923

Stanje na dan 30. 6. 2022 145.266 11.461 6.255 437 (3.047) 615 240.458 401.445 28.966 430.411

Zgoščeni konsolidirani izkaz gibanja kapitala

Zgoščeni polletni konsolidirani izkaz gibanja kapitala za obdobje, končano na dan 30. junija 2022

Zgoščeni polletni konsolidirani izkaz gibanja kapitala za obdobje, končano na dan 30. junija 2021

Razkritja k zgoščenim konsolidiranim računovodskim izkazom so sestavni del zgoščenih konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
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Zgoščeni konsolidirani izkaz denarnega toka 

v 000 EUR Razkritje 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Denarni tok pri poslovanju

Čisti poslovni izid pred davki 64.839 11.470

Prilagojen za:

Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev 2 27.577 26.783

Prihodke od obresti 4 (1.907) (1.933)

Odhodke za obresti 4 6.086 5.172

Oslabitev sredstev 866 444

Oblikovanje popravkov vrednosti in rezervacij 2.332 2.184

Neto ostali finančni in poslovni prihodki (961) 902

Denarni tok pri poslovanju pred obratnim kapitalom 98.832 45.022

Spremembe v obratnem kapitalu

Povečanje poslovnih terjatev (98.731) (20.818)

Povečanje zalog (58.294) (37.598)

Povečanje poslovnih obveznosti 57.942 47.319

Zmanjšanje davkov, razen davka iz dobička (1.300) (256)

Spremembe v obratnem kapitalu (100.383) (11.353)

Prejemki pri subvencijah 1.016 956

Izdatki za odpravnine in jubilejne nagrade (651) (820)

(Izdatki) prejemki za davek iz dobička (5.138) 2.086

Neto denarni tok pri poslovanju (6.324) 35.891

Denarni tok pri naložbenju

Izdatki pri naložbah v odvisne družbe (neobvladujoči delež) 0 (680)

Izdatki pri opredmetenih osnovnih sredstvih (20.488) (26.600)

Prejemki pri opredmetenih osnovnih sredstvih 717 401

Izdatki pri neopredmetenih sredstvih (1.347) (688)

v 000 EUR Razkritje 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Dana posojila (20) (1.998)

Prejemki pri danih posojilih 4.019 24

Prejete obresti 551 3.821

Prejete dividende 97 44

Neto denarni tok pri naložbenju (16.471) (25.676)

Denarni tok pri financiranju

Prejemki pri prejetih posojilih 419.464 348.373

Izdatki pri prejetih posojilih (362.633) (347.187)

Izdatki pri najemih (2.990) (2.301)

Izdatki za obresti (3.226) (2.820)

Izplačane dividende (22.510) (5.812)

Neto denarni tok pri financiranju 28.105 (9.747)

Denar in denarni ustrezniki na dan 1. 1. 49.171 41.364

Prevedbene razlike 215 (292)

Neto sprememba denarja in denarnih ustreznikov 5.310 468

Denar in denarni ustrezniki na dan 30. 6. 54.696 41.540

Razkritja k zgoščenim konsolidiranim računovodskim izkazom so sestavni del zgoščenih konsolidiranih računovodskih izkazov in jih 
je treba brati v povezavi z njimi. 

tabela se nadaljuje →

nadaljevanje tabele
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1. PRIHODKI OD PRODAJE

v 000 EUR 1.–6. 2022 1.–6. 2021

V Sloveniji 114.574 66.678

V tujini: 615.866 384.946

 - Nemčija 170.438 102.507

 - Italija 149.060 104.016

 - ZDA 45.646 30.780

 - Avstrija 19.272 12.627

 - druge države 231.450 135.016

Prihodki od prodaje 730.440 451.624

v 000 EUR Jeklarstvo
Obdelava jekel

in distribucija
Surovinska

baza Predelava
Skupaj

poslovna področja
Upravljanje in
druge storitve Skupaj

Debela pločevina 255.520 48.711 0 0 304.231 0 304.231

Hladno valjana pločevina 93.018 2.989 0 0 96.007 0 96.007

Vroče valjana pločevina 13.911 3.598 0 0 17.509 0 17.509

Kovani, valjani in drugi proizvodi 97.280 33.920 0 7.023 138.223 0 138.223

Industrijski noži 0 987 0 9.525 10.512 0 10.512

Industrijski valji 0 483 0 7.638 8.121 0 8.121

Varilne žice in elektrode 0 0 0 7.633 7.633 0 7.633

Železni odpadek 83 232 92.119 152 92.586 0 92.586

Storitve in drugi prihodki od prodaje 4.281 46.692 55 3.783 54.811 807 55.618

Prihodki od prodaje 464.093 137.612 92.174 35.754 729.633 807 730.440

Čisti prihodki od prodaje po proizvodih in poslovnih področjih za polletno obdobje, končano na dan 30. junija 2022

RAZKRITJA K POSAMEZNIM POSTAVKAM V ZGOŠČENIH
KONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZIH
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v 000 EUR Jeklarstvo
Obdelava jekel

in distribucija
Surovinska

baza Predelava
Skupaj

poslovna področja
Upravljanje in
druge storitve Skupaj

Debela pločevina 147.724 30.681 0 0 178.405 0 178.405

Hladno valjana pločevina 48.169 2.129 0 0 50.298 0 50.298

Vroče valjana pločevina 5.760 2.324 0 0 8.084 0 8.084

Kovani, valjani in drugi proizvodi 58.473 25.359 0 4.509 88.341 0 88.341

Industrijski noži 0 1.285 0 8.512 9.797 0 9.797

Industrijski valji 0 0 0 6.131 6.131 0 6.131

Varilne žice in elektrode 0 5 0 9.041 9.046 0 9.046

Železni odpadek 93 201 62.777 81 63.152 0 63.152

Storitve in drugi prihodki od prodaje 1.558 32.415 133 3.612 37.718 652 38.370

Prihodki od prodaje 261.777 94.140 62.910 31.886 450.972 652 451.624

Čisti prihodki od prodaje po proizvodih in poslovnih področjih za polletno obdobje, končano na dan 30. junija 2021

v 000 EUR 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Stroški blaga, materiala in storitev 584.017 356.573

Stroški dela 90.663 68.270

- stroški plač 69.240 49.963

- stroški socialnih zavarovanj 9.679 8.960

- drugi stroški dela 11.744 9.348

Stroški amortizacije 27.577 26.783

Drugi stroški 6.457 4.041

Sprememba vrednosti zalog (49.169) (20.584)

Poslovni odhodki 659.545 435.083

2. POSLOVNI ODHODKI

Pregled stroškov po funkcionalnih skupinah za polletno obdobje, končano na dan 30. junija 
2022

v 000 EUR

Proizvajalni 
stroški prodanih 

proizvodov
Stroški

prodajanja

Stroški 
splošnih

dejavnosti Skupaj

Stroški blaga, materiala in storitev 538.573 31.337 14.107 584.017

Stroški dela 38.671 3.842 48.150 90.663

Stroški amortizacije 23.813 242 3.522 27.577

Drugi stroški 3.518 103 2.836 6.457

Sprememba vrednosti zalog (49.169) 0 0 (49.169)

Poslovni odhodki 555.406 35.524 68.615 659.545

Pregled stroškov po funkcionalnih skupinah za polletno obdobje, končano na dan 30. junija 
2021

v 000 EUR

Proizvajalni 
stroški prodanih 

proizvodov
Stroški

prodajanja

Stroški 
splošnih

dejavnosti Skupaj

Stroški blaga, materiala in storitev 321.995 23.398 11.180 356.573

Stroški dela 35.186 3.443 29.641 68.270

Stroški amortizacije 22.468 428 3.887 26.783

Drugi stroški 1.580 28 2.433 4.041

Sprememba vrednosti zalog (20.584) 0 0 (20.584)

Poslovni odhodki 360.645 27.297 47.141 435.083

Organizacija poslovnih področij je bila spremenjena v poslovnem letu 2021. Poročanje po 
poslovnih področjih za polletno obdobje, končano na dan 30. junija 2021, je bilo popravlje-
no, da ustrezno odraža spremembe zaradi interne reorganizacije.
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v 000 EUR 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Prihodki iz naslova dobljenih subvencij 1.572 1.540

Dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 0 122

Prejete dividende 97 44

Drugi prihodki 367 1.030

Drugi poslovni prihodki 2.036 2.736

Odhodki iz naslova donacij in sponzorstev (145) (152)

Rezervacije (354) (129)

Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev (394) 0

Oslabitev zalog (472) (444)

Izguba pri prodaji osnovnih sredstev (117) 0

Drugi odhodki (455) (2.137)

Drugi poslovni odhodki (1.937) (2.862)

Neto drugi poslovni prihodki (odhodki) 99 (126)

3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI IN ODHODKI

Skupina je za namen izdelave zgoščenega konsolidiranega polletnega poročila za obdobje, 
končano na dan 30. junija 2022, na podlagi presoje uspešnosti poslovanja posameznih de-
nar ustvarjajočih enot preverila znake oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev. Ker teh ni 
bilo, oslabitve niso bile potrebne. 

Zaradi postopka prostovoljne likvidacije družbe SIJ Elektrode Jesenice, začete v marcu 2022, 
je skupina prevrednotila opredmetena osnovna sredstva družbe SIJ Elektrode Jesenice na 
pošteno vrednost. Pri določitvi poštene vrednosti je uporabila ocene poštene vrednosti ne-
premičnin, strojev in opreme, ki jih je izdelal pooblaščeni ocenjevalec vrednosti z licenco 
SIR. Pri oceni vrednosti je bila upoštevana predpostavka prostovoljne likvidacije. Upoštevan 
je bil likvidacijski diskont v višini 2,0 odstotka.

Pri primerjavi tako ugotovljene poštene vrednosti posameznega ocenjevanega sredstva z 
njeno knjigovodsko vrednostjo je skupina ugotovila, da je treba oslabiti knjigovodsko vred-
nost opredmetenih osnovnih sredstev v skupni vrednosti 394 tisoč evrov. Na dan 30. junija 
2021 oslabitve niso bile potrebne.

v 000 EUR 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Prihodki od obresti 1.907 1.933

Tečajne razlike 94 53

Drugi prihodki 2 5

Finančni prihodki 2.003 1.991

Odhodki za obresti (6.086) (5.172)

Drugi odhodki (1.540) (1.535)

Finančni odhodki (7.626) (6.707)

Finančni izid (5.623) (4.716)

4. FINANČNI IZID
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v 000 EUR 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Davek iz dobička (8.558) (1.973)

Odloženi davek (3.843) 521

Davki (12.401) (1.452)

v 000 EUR 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Poslovni izid pred davki 64.839 11.470

Izračunani davek po veljavni davčni stopnji 19 % (2021: 19 %) 12.319 2.179

Davčni učinki:

- prihodkov, ki niso predmet obdavčitve (37) (155)

- davčno nepriznanih odhodkov 622 293

- davčnih olajšav (4.321) (1.279)

- davčnih izgub, za katere niso pripoznane odložene terjatve za davek 2.469 190

- davčnih stopenj odvisnih družb v tujini 1.349 224

Davki 12.401 1.452

Efektivna davčna stopnja 19,1 % 12,7 %

5. DAVKI

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.

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Programska oprema 8.339 10.897

Stroški razvoja 1.329 0

Dobro ime 19.252 19.252

Druga neopredmetena sredstva 7 0

Sredstva v pridobivanju 3.801 1.999

Neopredmetena sredstva 32.728 32.148

6. NEOPREDMETENA SREDSTVA

Neopredmetena sredstva niso dana kot poroštvo za obveznosti. 

Skupina je v poročevalnem obdobju pripoznala pridobljena neopredmetena sredstva v viši-
ni 2.194 tisoč evrov (1.–6. 2021: 309 tisoč evrov). Največji del novih nabav neopredmetenih 
sredstev predstavlja nakup in vzpostavitev novih informacijskih sistemov za proizvodnjo ter 
za upravljanje ključnih poslovnih procesov.  Skupina je odsvojila nabavno vrednost v višini 
605 tisoč evrov (1.–6. 2021: 0 tisoč evrov) ter popravek vrednosti v višini 464 tisoč evrov 
(1.–6. 2021: 0 tisoč evrov).

Skupina je preverila vrednosti neopredmetenih sredstev in ugotovila, da njihova sedanja 
vrednost ne presega njihove nadomestljive vrednosti.

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Zemljišča 32.503 32.509

Zgradbe 79.485 80.164

Oprema 252.284 250.695

Drugo 9.053 8.954

Sredstva v pridobivanju 10.529 19.228

Opredmetena osnovna sredstva 383.854 391.550

7. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Največji del novih nabav in zaključenih investicij v opredmetena osnovna sredstva predsta-
vljajo tekoče posodobitve in remonti v jeklarni, nakup žerjava, ureditev jedilnic ter nakup 
druge opreme. Odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev se nanašajo na prodajo in odpis 
opreme ter na odpis neuporabne in zastarane opreme.

Skupina je v poročevalnem obdobju pripoznala pridobljena opredmetena osnovna sredstva 
v višini 19.928 tisoč evrov (1.–6. 2021: 22.874 tisoč evrov). Skupina je odsvojila nabavno 
vrednost v višini 7.599 tisoč evrov (1.–6. 2021: 1.816 tisoč evrov) ter popravek vrednosti 
v višini 6.795 tisoč evrov (1.–6. 2021: 1.589 tisoč evrov). Odpisi in odtujitve opredmete-
nih osnovnih sredstev obsegajo v največji meri prodajo in odpise neuporabne in zastarane 
opreme ter delov naprav v vseh proizvajalnih obratih.

Na dan 30. junija 2022 ima skupina za 3.647 tisoč evrov (2021: 5.356 tisoč evrov) neporav-
nanih obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih sredstev in za 13.339 tisoč evrov (2021: 
6.964 tisoč evrov) že vnaprej znanih pogodbenih obveznosti za nakup.
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Skupina ima na dan 30. junija 2022 v najemu sredstva, ki vključujejo stavbe, opremo in 
avtomobile. Pravica do uporabe sredstev se ne izkazuje kot posebna postavka v izkazu fi-
nančnega položaja, vključena je v opredmetena osnovna sredstva. Na dan 30. junija 2022 
znaša knjigovodska vrednost pravice do uporabe sredstev 16.069 tisoč evrov (2021: 15.539 
tisoč evrov). Finančni odhodki, povezani z najemi, so v prvem polletju 2022 znašali 166 tisoč 
evrov (1.–6. 2021: 116 tisoč evrov).

Skupina je v poročevalnem obdobju pripoznala pridobljeno pravico do uporabe sredstev v 
višini 2.759 tisoč evrov (1.–6. 2021: 883 tisoč evrov). V poročevalnem obdobju ni bilo po-
membnejših sprememb v pogojih najemnih pogodb.

Skupina upošteva izjeme, ki jih standard MSRP 16 omogoča za kratkoročne najeme ter za 
najeme z nizko vrednostjo. Skupni strošek teh najemov je v prvem polletju 2022 znašal 508 
tisoč evrov (1.–6. 2021: 219 tisoč evrov).

Opredmetena osnovna sredstva, katerih sedanja vrednost na dan 30. junija 2022 znaša 
8.065 tisoč evrov (2021: 7.183 tisoč evrov), so dana kot poroštva za obveznosti.

Skupina je preverila znake oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev in jih oslabila za 394 
tisoč evrov (1.–6. 2021: 0 evrov). Podrobneje o tem je napisano v razkritju 3.

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Zaloge materiala 153.042 127.303

Zaloge nedokončane proizvodnje 85.966 66.254

Zaloge gotovih proizvodov 83.181 73.838

Zaloge trgovskega blaga 18.315 14.876

Zaloge 340.504 282.271

8. ZALOGE

Na dan 30. junija 2022 zaloge niso dane kot poroštvo za obveznosti (2021: 0 tisoč evrov). 
Skupina je na dan 30. junija 2022 preverila vrednost zalog. Pri zalogah gotovih proizvodov je 
ugotovila, da je čista iztržljiva vrednost nižja od proizvajalne vrednosti, zato jih je oslabila za 
472 tisoč evrov (1.–6. 2021: 444 tisoč evrov). 

Finančne terjatve se v največji meri nanašajo na posojila, dana večinskemu lastniku, v višini 
73.950 tisoč evrov (2021: 78.500 tisoč evrov) in na pripadajoče obresti v višini 9.349 tisoč 
evrov (2021: 7.990 tisoč evrov). Posojila, dana večinskemu lastniku, se poplačujejo iz na-
slova dividend. Obrestna mera za posojila, dana večinskemu lastniku, je nespremenljiva in 
znaša pet odstotkov. Posojila niso zavarovana. 

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Dana posojila 76.353 81.186

Dolgoročne finančne terjatve 76.353 81.186

Dana posojila 6.967 5.318

Druge finančne terjatve 251 62

Kratkoročne finančne terjatve 7.218 5.380

9. FINANČNE TERJATVE

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Terjatve do kupcev 199.074 103.067

Popravki vrednosti terjatev do kupcev (3.117) (2.829)

Terjatve do države in drugih institucij 5.798 7.120

Dani predujmi in varščine 5.846 4.829

Druge terjatve 1.885 1.480

Popravki vrednosti drugih terjatev (67) (61)

Kratkoročne poslovne terjatve 209.419 113.606

10. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE

Skupina ima večino terjatev do kupcev zavarovano pred komercialnimi tveganji pri zava-
rovalnici. Terjatve do kupcev na dan 30. junija 2022 niso dane kot poroštvo za obveznosti 
(2021: 7.059 tisoč evrov). 

Izkazana vrednost poslovnih terjatev ne presega njihove čiste iztržljive vrednosti.



polletno poročilo
2022

44

Denar v domači valuti zajema depozite, dane bankam, z ročnostjo do treh mesecev v višini 
146 tisoč evrov (2021: 100 tisoč evrov). Obrestna mera za dane depozite je nespremenljiva. 

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Denar v domači valuti 47.874 41.890

Denar v tuji valuti 6.821 7.280

Denarna sredstva z omejeno uporabo 1 1

Denar in denarni ustrezniki 54.696 49.171

11. DENAR IN DENARNI USTREZNIKI

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Odloženi stroški 5.244 1.308

Vnaprej nezaračunani prihodki 555 145

Druga kratkoročna sredstva 5.799 1.453

12. DRUGA KRATKOROČNA SREDSTVA

Kratkoročni odloženi stroški se nanašajo na vnaprejšnja plačila stroškov, ki bodo kratkoročno 
enakomerno obremenjevala poslovni izid. Ker je večina vnaprejšnjih plačil pripoznana znot-
raj poslovnega leta, so sredstva v obdobju poročanja višja kot na dan 31. decembra 2021. 

13. KAPITAL

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 401.445 374.326

Vpoklicani kapital 145.266 145.266

Kapitalske rezerve 11.461 11.461

Rezerve 4.260 3.756

Zadržani dobički 240.458 213.843

Neobvladujoči delež 28.966 25.672

Kapital 430.411 399.998

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 do izdelave 
poročila ni spremenilo.

Obvladujoča družba je aprila 2022 izplačala dividende v višini 20.994 tisoč evrov. 
 
Lastniška struktura obvladujoče družbe

Delničar
Število delnic 

30. 6. 2022
Število delnic
 31. 12. 2021

DILON, d. o. o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana 718.351 718.351

Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana 248.655 248.655

SIJ d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana 27.600 27.600

UNIOR, d. d., Kovaška cesta 10, Zreče 10 10

Skupaj 994.616 994.616

Lastniška struktura obvladujoče družbe se do izdelave poročila ni spremenila. 

Kapitalske rezerve

Kapitalske rezerve v višini 11.461 tisoč evrov so bile oblikovane ob poenostavljenem zmanj-
šanju kapitala obvladujoče družbe.

Rezerve

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Zakonske rezerve 8.510 8.510

Lastne delnice (6.009) (6.009)

Rezerve za lastne delnice 3.754 3.754

Rezerve iz dobička 6.255 6.255

Rezerva za pošteno vrednost iz naslova finančnih sredstev po pošteni 
vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa 539 568

Odložene obveznosti za davek (102) (108)

Rezerva za pošteno vrednost 437 460

Aktuarske čiste izgube za pokojninske programe (3.047) (3.098)

Prevedbene razlike 615 139

Rezerve 4.260 3.756
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Neobvladujoči delež

Na dan 30. junija 2022 bruto vrednost neobvladujočega deleža znaša 32.585 tisoč evrov. 
Bruto vrednost je zmanjšana za 3.619 tisoč evrov, kar ustreza knjigovodski vrednosti 33-od-
stotnega deleža kapitala odvisne družbe OROMET d.o.o. Obvladujoča družba ima namreč 
sklenjeno opcijsko pogodbo za nakup taistega 33-odstotnega deleža, skladno s katero obve-
znost za njegov nakup na dan 30. junija 2022 znaša 3.828 tisoč evrov.

14. FINANČNE OBVEZNOSTI

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Prejeta posojila 129.200 78.292

Obveznosti za izdane obveznice (SIJ6, SIJ7) 79.098 79.114

Obveznosti iz najema 8.389 8.909

Dolgoročne finančne obveznosti 216.687 166.315

Prejeta posojila 59.010 51.782

Obveznosti za izdane komercialne zapise 30.011 30.074

Obveznosti iz najema 3.403 3.607

Druge finančne obveznosti 2.137 680

Kratkoročne finančne obveznosti 94.561 86.143

Skupaj finančne obveznosti 311.248 252.458

30. 6. 2022

Sedanja 
vrednost

Pričakovani denarni tokovi

v 000 EUR
Do

3 mesecev

od
3 mesecev

do 1 leta
od 1 leta

do 5 let
Nad
5 let Skupaj

Obveznosti do 
dobaviteljev 323.734 282.654 40.177 901 2 323.734

Finančne obveznosti 311.248 38.576 61.521 170.641 55.979 326.717

Druge obveznosti 2.463 1.418 122 923 0 2.463

Nefinančne obveznosti 48.445 0 0 0 0 48.445

Skupaj obveznosti 685.890 322.648 101.820 172.465 55.981 701.359

31. 12. 2021

Sedanja 
vrednost

Pričakovani denarni tokovi

v 000 EUR
Do

3 mesecev

od
3 mesecev

do 1 leta
od 1 leta

do 5 let
Nad
5 let Skupaj

Obveznosti do 
dobaviteljev 274.442 266.227 7.848 366 1 274.442

Finančne obveznosti 252.458 21.484 72.495 162.039 15.576 271.594

Druge obveznosti 1.025 874 151 0 0 1.025

Nefinančne obveznosti 57.837 0 0 0 0 57.837

Skupaj obveznosti 585.762 288.585 80.494 162.405 15.577 604.898

Zapadlost finančnih obveznosti na dan 30. junija 2022

Zapadlost finančnih obveznosti na dan 31. decembra 2021

Prejeta posojila

Sindikat devetih tujih in domačih bank pod vodstvom NLB je z največjima jeklarskima druž-
bama Skupine SIJ, SIJ Acronijem in SIJ Metalom Ravne, podpisal novo sedemletno sindicira-
no pogodbo v vrednosti 230 milijonov evrov za refinanciranje obstoječega portfelja posojil, 
zagotavljanje dodatnih likvidnostnih rezerv za dolgoročni razvoj Skupine SIJ ter financiranje 
investicij za izboljšanje okoljske učinkovitosti. Naložbeni projekti Skupine SIJ so skladno s 
strategijo do leta 2025 usmerjeni v povečanje učinkovitosti proizvodnje in trajnostni razvoj, 
predvsem v okoljske projekte, delovanje po principih krožnega gospodarstva in energetsko 
učinkovitost. Sodelovanje Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) v tem posojilu dodat-
no potrjuje zaupanje bank v poslovanje in usmeritev skupine k trajnostni gospodarski rasti.

Prejeta posojila so v višini 8.065 tisoč evrov (2021: 16.850 tisoč evrov) zavarovana z ne-
premičninami in premičninami. Druga prejeta posojila niso zavarovana. Obrestna mera za 
večino prejetih posojil je spremenljiva in vezana na Euribor.

Obveznosti za izdane obveznice 

Obveznosti za izdane obveznice se nanašajo na obveznice z oznako SIJ6 in SIJ7, s katerimi 
se trguje na Ljubljanski borzi. Nominalna vrednost obveznic SIJ6 znaša 48.000 tisoč evrov, 
njihova letna obrestna mera je 2,8 odstotka, v plačilo pa dospejo 25. novembra 2024. No-
minalna vrednost obveznic SIJ7 znaša 31.100 tisoč evrov, njihova letna obrestna mera je 3,9 
odstotka, v plačilo pa dospejo 2. novembra 2023.
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Obveznosti za izdane komercialne zapise

Obveznosti za komercialne zapise se nanašajo na komercialne zapise SIK08, s katerimi se 
trguje na Ljubljanski borzi. Nominalna vrednost komercialnih zapisov znaša 30.000 tisoč 
evrov, njihova letna obrestna mera je 0,95 odstotka, v plačilo pa dospejo 9. decembra 2022. 

Na dan 30. junija 2022 so druge obveznosti zaradi višjih vračunanih stroškov, za katere raču-
ni še niso prispeli, višje kot konec leta 2021.

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Obveznosti do dobaviteljev 322.832 273.326

Obveznosti do zaposlencev 10.263 9.322

Prejeti predujmi in varščine 6.084 3.659

Obveznosti za davke 4.856 7.518

Druge obveznosti 1.540 1.025

Kratkoročne poslovne obveznosti 345.575 294.850

15. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Vračunani stroški neizkoriščenih dopustov 4.348 2.947

Vračunane obveznosti iz naslova tožb 114 343

Vračunani stroški za emisijske kupone 2.435 3.332

Druge obveznosti 4.009 1.355

Obveznosti za nakup neobvladujočega deleža (razkritje 13) 3.828 3.828

Nezaračunani prihodki 3.616 322

Druge kratkoročne obveznosti 18.350 12.127

16. DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

17. POGOJNA SREDSTVA IN OBVEZNOSTI

Pogojne obveznosti na dan 30. junija 2022 znašajo 133 tisoč evrov (2021: 131 tisoč evrov) in 
se nanašajo na garancije, dane za dobro izvedbo del, ter na trošarinske in carinske garancije. 
Iz naslova danih garancij skupina ne pričakuje odlivov. 

Pogojna sredstva na dan 30. junija 2022 znašajo 1.877 tisoč evrov (2021: 1.204 tisoč evrov) 
in se nanašajo na prejete garancije in menice za odpravo napak v garancijski dobi. Iz naslova 
prejetih garancij družba ne pričakuje prilivov. 

Obvladujoča družba je julija 2020 z drugim družbenikom sklenila opcijsko pogodbo glede 
poslovnih deležev v družbah RSC Holding in Additherm, in sicer i) nakupno opcijo 1 v korist 
drugega družbenika za nakup dvoodstotnega poslovnega deleža obvladujoče družbe v druž-
bi RSC Holding in 51-odstotnega poslovnega deleža družbe v družbi Additherm; ii) nakupno 
opcijo 2 v korist drugega družbenika za nakup 51-odstotnega poslovnega deleža obvladu-
joče družbe v družbi Additerm; iii) nakupno opcijo v korist družbe za nakup 49 odstotnega 
poslovnega deleža drugega družbenika v družbi RSC Holding in 49-odstotnega poslovne-
ga deleža drugega družbenika v družbi Additherm; iv) prodajno opcijo 1 v korist drugega 
družbenika za prodajo 49-odstotnega poslovnega deleža drugega družbenika v družbi RSC 
Holding in v družbi Additherm; v) prodajno opcijo 2 v korist drugega družbenika za prodajo 
dela 49-odstotnega poslovnega deleža drugega družbenika v družbi RSC Holding. Opcijski 
dogovori se lahko izvršijo pod pogoji in na način, kot so dogovorjeni z opcijsko pogodbo. Na 
dan 30. junija 2022 je obvladujoča družba preverila poštene vrednosti opcijskih pogodb in 
ocenila, da je vrednost minimalna oziroma enaka nič.
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v 000 EUR Jeklarstvo

Obdelava
jekel in

distribucija
Surovinska

baza Predelava

Skupaj
poslovna
področja

Upravljanje
in druge
storitve Skupaj Izločitev

Zgoščeni 
konsolidirani 
računovodski 

izkazi

Poslovni prihodki (zunanji) 464.093 137.612 92.174 35.754 729.633 807 730.440 0 730.440

Poslovni prihodki (med poslovnimi področji) 118.770 4.481 33.269 6.355 162.875 8.621 171.496 (171.496) 0

Prihodki 582.863 142.093 125.443 42.109 892.508 9.428 901.936 (171.496) 730.440

Poslovni izid iz poslovanja 59.856 21.855 2.601 (1.193) 83.119 (12.657) 70.462 0 70.462

Prihodki od obresti 16 16 1 9 42 2.976 3.018 (1.111) 1.907

Odhodki od obresti 4.547 319 241 412 5.519 1.596 7.115 (1.029) 6.086

Amortizacija 22.509 3.074 373 1.408 27.364 514 27.878 (301) 27.577

Oslabitev sredstev 646 289 46 422 1.403 (5) 1.398 (1) 1.397

Opredmetena osnovna sredstva in
neopredmetena sredstva 0 0 0 394 394 0 394 0 394

Zaloge 472 0 0 0 472 0 472 0 472

Izgube iz oslabitve poslovnih terjatev 174 289 46 28 537 (5) 532 (1) 531

Nabave dolgoročnih sredstev 13.306 2.654 775 2.773 19.508 171 19.679 0 19.679

Dolgoročna poslovna sredstva glede na
geografsko lokacijo 318.656 52.827 10.873 24.365 406.721 9.861 416.582 0 416.582

Slovenija 318.656 37.873 7.545 24.365 388.439 9.861 398.300 0 398.300

Druge države 0 14.954 3.328 0 18.282 0 18.282 0 18.282

18. POROČANJE PO POSLOVNIH PODROČJIH

Poročanje po poslovnih področjih za polletno obdobje, končano na dan 30. junija 2022
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v 000 EUR Jeklarstvo

Obdelava
jekel in

distribucija
Surovinska

baza Predelava

Skupaj
poslovna
področja

Upravljanje
in druge
storitve Skupaj Izločitev

Zgoščeni 
konsolidirani 
računovodski 

izkazi

Poslovni prihodki (zunanji) 261.777 94.399 62.910 31.886 450.972 652 451.624 0 451.624

Poslovni prihodki (med poslovnimi področji) 67.918 3.048 15.897 5.510 92.373 8.462 100.835 (100.835) 0

Prihodki 329.695 97.447 78.807 37.396 543.345 9.114 552.459 (100.835) 451.624

Poslovni izid iz poslovanja 11.331 4.899 2.186 13 18.429 (2.243) 16.186 0 16.186

Prihodki od obresti 2 73 46 6 127 3.142 3.269 (1.336) 1.933

Odhodki od obresti 3.890 469 253 387 4.999 1.515 6.514 (1.342) 5.172

Amortizacija 21.059 3.560 313 1.591 26.523 547 27.070 (287) 26.783

Oslabitev sredstev 318 262 67 24 671 2 673 0 673

Zaloge 430 0 0 14 444 0 444 0 444

Izgube iz oslabitve poslovnih terjatev (112) 262 67 10 227 2 229 0 229

Nabave dolgoročnih sredstev 19.036 2.326 1.086 604 23.052 185 23.237 0 23.237

Dolgoročna poslovna sredstva glede na
geografsko lokacijo 327.822 48.228 9.942 24.531 410.523 11.022 421.545 0 421.545

Slovenija 327.822 34.611 6.910 24.531 393.874 11.022 404.896 0 404.896

Druge države 0 13.617 3.032 0 16.649 0 16.649 0 16.649

Poročanje po poslovnih področjih za polletno obdobje, končano na dan 30. junija 2021
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Povezane osebe

Povezane osebe so obvladujoča družba skupine ter njena večinski lastnik in končna nadre-
jena družba (vključno z družbami v njunih skupinah), odvisne družbe, pridružene družbe, 
ostale povezane družbe in pristojni za upravljanje družb.  

Posli/transakcije z večinskim lastnikom 

Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih
instrumentov

V tabeli so prikazane knjigovodske in poštene vrednosti finančnih sredstev in finančnih ob-
veznosti. Knjigovodske vrednosti finančnih in poslovnih terjatev, denarja in denarnih ustre-
znikov ter poslovnih obveznosti so ustrezen približek njihove poštene vrednosti.

Posli/transakcije z drugimi povezanimi osebami

v 000 EUR 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Prihodki 1.902 1.923

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Finančne terjatve 83.299 86.492

000 EUR 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Prihodki 9.551  5.187

Odhodki 3.129 2.909

000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Terjatve 4.100 3.886

Obveznosti 1.806 895

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Knjigovodska 
vrednost

Poštena
vrednost

Knjigovodska 
vrednost

Poštena
vrednost

Finančna sredstva po pošteni vrednosti 
preko drugega vseobsegajočega donosa 1.353 1.353 1.382 1.382

Finančne terjatve 83.572 83.572 86.566 86.566

Poslovne terjatve 209.427 209.427 113.613 113.613

Denar in denarni ustrezniki 54.696 54.696 49.171 49.171

Finančne obveznosti (311.248) (310.536) (252.458) (251.380)

Poslovne obveznosti (346.477) (346.477) (295.966) (295.966)
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Tretja raven obveznosti po pošteni vrednosti vključuje zavarovana prejeta posojila, najeme 
in obveznosti za obresti, ki po modelu vrednotenja predstavljajo knjigovodske vrednosti 
diskontiranih prihodnjih pričakovanih plačil s prilagojeno stopnjo tveganja.

V prvem polletju 2022 ni bilo prenosov finančnih instrumentov med različnimi ravnmi.

Dogodki po datumu poročanja

Ob izjemno visokih cenah energentov, ki so v juliju in avgustu dosegale rekordne ravni, in 
ob negotovosti svojih kupcev pri sprejemanju takšnih cenovnih pogojev je skupina, tako 
kot mnoge druge evropske jeklarske družbe, sprejela odločitev o optimizaciji obsega pro-
izvodnje. Skladno s to odločitvijo bo septembra obseg proizvodnje zmanjšala približno za 
tretjino, v zadnjem četrtletju pa za okrog 40 odstotkov. 

Po datumu poročanja ni bilo drugih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na prikazane zgošče-
ne polletne konsolidirane računovodske izkaze za obdobje, končano na dan 30. junija 2022.

Prikaz finančnih sredstev in obveznosti, razkritih po poštenih vrednostih, glede na hierar-
hijo določanja poštene vrednosti

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega
vseobsegajočega donosa 938 966

Finančna sredstva po pošteni vrednosti prve ravni 938 966

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega
vseobsegajočega donosa 404 416

Finančna sredstva po pošteni vrednosti tretje ravni 404 416

Obveznice in komercialni zapisi (108.396) (108.109)

Finančne obveznosti po pošteni vrednosti druge ravni (108.396) (108.109)

Prejeta posojila (188.209) (130.074)

Najemi (11.793) (12.516)

Druge finančne obveznosti (2.138) (680)

Finančne obveznosti po pošteni vrednosti tretje ravni (202.140) (143.270)
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v 000 EUR Razkritje 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Čisti prihodki od prodaje 1 7.591 7.676

Kosmati poslovni izid 7.591 7.676

Stroški splošnih dejavnosti 2 (12.609) (7.854)

Drugi poslovni prihodki 3 1.822 125

Drugi poslovni odhodki 3 (189) (175)

Poslovni izid iz poslovanja (3.385) (228)

Finančni prihodki 4 3.892 4.201

Finančni odhodki 4 (7.331) (1.779)

Finančni izid (3.439) 2.422

Poslovni izid pred davki (6.824) 2.194

Davki 5 0 (152)

Čisti poslovni izid obdobja (6.824) 2.042

Spremembe, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

Davek iz dobička, povezan s sestavinami drugega
vseobsegajočega donosa 5 (13)

(Izgube) dobički iz naslova poštene vrednosti finančnih sredstev
po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa (28) 70

Skupaj drugi vseobsegajoči donos obdobja (23) 57

Vseobsegajoči donos (6.847) 2.099

Pojasnila k zgoščenim računovodskim izkazom so sestavni del zgoščenih računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 

ZGOŠČENI RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE SIJ d.d.

Zgoščeni izkaz vseobsegajočega donosa Zgoščeni izkaz finančnega položaja

v 000 EUR Razkritje 30. 6. 2022 31. 12. 2021

SREDSTVA

Dolgoročna sredstva 342.408 338.674

Neopredmetena sredstva 487 530

Opredmetena osnovna sredstva 5.755 5.933

Naložbe v odvisne družbe 6 242.004 234.004

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega
vseobsegajočega donosa 1.342 1.370

Finančne terjatve 7 91.735 95.757

Odložene terjatve za davek 1.085 1.080

Kratkoročna sredstva 70.415 86.603

Sredstva (skupine) za odtujitev 30 31

Finančne terjatve 7 54.843 71.848

Poslovne terjatve 8 2.436 3.072

Terjatve za davek iz dobička 10 201

Denar in denarni ustrezniki 9 4.996 11.111

Druga sredstva 8.100 340

Skupaj sredstva 412.823 425.277

tabela se nadaljuje →
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nadaljevanje tabele

Pojasnila k zgoščenim računovodskim izkazom so sestavni del zgoščenih računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

v 000 EUR
Vpoklicani 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Rezerve iz 

dobička

Rezerva za 
pošteno 

vrednost
Zadržani 

dobički Skupaj

Stanje na dan 31. 12. 2021 145.266 11.461 6.255 382 108.822 272.186

Izplačane dividende 0 0 0 0 (20.994) (20.994)

Transakcije z lastniki 0 0 0 0 (20.994) (20.994)

Čisti poslovni izid obdobja 0 0 0 0 (6.824) (6.824)

Druge spremembe v
vseobsegajočem donosu 0 0 0 (23) 0 (23)

Skupaj spremembe v
vseobsegajočem donosu 0 0 0 (23) (6.824) (6.847)

Stanje na dan 30. 6. 2022 145.266 11.461 6.255 359 81.003 244.344

Zgoščeni izkaz gibanja kapitala
Zgoščeni polletni izkaz gibanja kapitala za obdobje, končano na dan 30. junija 2022

Zgoščeni polletni izkaz gibanja kapitala za obdobje, končano na dan 30. junija 2021

Pojasnila k zgoščenim računovodskim izkazom so sestavni del zgoščenih računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

v 000 EUR
Vpoklicani 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Rezerve iz 

dobička

Rezerva za 
pošteno 

vrednost
Zadržani 

dobički Skupaj

Stanje na dan 31. 12. 2020 145.266 11.461 6.136 211 112.340 275.414

Izplačane dividende 0 0 0 0 (5.812) (5.812)

Transakcije z lastniki 0 0 0 0 (5.812) (5.812)

Čisti poslovni izid obdobja 0 0 0 0 2.042 2.042

Druge spremembe v
vseobsegajočem donosu 0 0 0 57 0 57

Skupaj spremembe v
vseobsegajočem donosu 0 0 0 57 2.042 2.099

Stanje na dan 30. 6. 2021 145.266 11.461 6.136 268 108.570 271.701

v 000 EUR Razkritje 30. 6. 2022 31. 12. 2021

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kapital 10 244.344 272.186

Vpoklicani kapital 145.266 145.266

Kapitalske rezerve 11.461 11.461

Rezerve iz dobička 6.255 6.255

Rezerva za pošteno vrednost 359 382

Zadržani dobički 81.003 108.822

Dolgoročne obveznosti 94.208 94.628

Rezervacije za zaslužke zaposlencev 861 861

Finančne obveznosti 11 81.165 81.970

Druge obveznosti 13 12.182 11.797

Kratkoročne obveznosti 74.271 58.463

Finančne obveznosti 11 69.944 49.882

Poslovne obveznosti 12 2.440 6.866

Druge obveznosti 13 1.887 1.715

Skupaj obveznosti do virov sredstev 412.823 425.277
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v 000 EUR Razkritje 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Prejemki pri danih posojilih 67.731 49.556

Prejete obresti 1.648 4.833

Prejete dividende 1.675 44

Neto denarni tok pri naložbenju 4.482 (6.607)

Denarni tok pri financiranju

Prejemki pri prejetih posojilih 42.900 54.450

Izdatki pri prejetih posojilih (25.017) (44.637)

Prejemki za finančne storitve 945 2.338

Izdatki pri najemih (234) (240)

Izdatki za obresti (296) (273)

Izplačane dividende 10 (20.994) (5.812)

Neto denarni tok pri financiranju (2.696) 5.826

Denar in denarni ustrezniki na dan 1. 1. 11.111 1.612

Neto sprememba denarja in denarnih ustreznikov (6.115) (983)

Denar in denarni ustrezniki na dan 30. 6. 4.996 629

nadaljevanje tabele

Pojasnila k zgoščenim računovodskim izkazom so sestavni del zgoščenih računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

Zgoščeni izkaz denarnega toka

v 000 EUR Razkritje 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Denarni tok pri poslovanju

Poslovni izid pred davki (6.824) 2.194

Prilagojen za:

Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev 2 423 417

Prihodke od obresti 4 (2.986) (2.948)

Odhodke za obresti 4 1.724 1.513

Oslabitev sredstev 4 5.196 0

Oblikovanje popravkov vrednosti in rezervacij 216 0

Neto ostale odhodke (prihodke) 2.513 (2.410)

Denarni tok pri poslovanju pred obratnim kapitalom 262 (1.234)

Spremembe v obratnem kapitalu

(Povečanje) zmanjšanje poslovnih terjatev (4.318) 495

Zmanjšanje poslovnih obveznosti (3.295) (1.351)

(Zmanjšanje) povečanje davkov, razen davka iz dobička (921) 12

Spremembe v obratnem kapitalu (8.534) (844)

Prejemki pri subvencijah 182 67

Izdatki za odpravnine in jubilejne nagrade (2) 0

Prejemki za davek iz dobička 191 1.809

Neto denarni tok pri poslovanju (7.901) (202)

Denarni tok pri naložbenju

Izdatki pri naložbah v odvisne družbe 6 (8.000) (131)

Izdatki pri opredmetenih osnovnih sredstvih (57) (147)

Prejemki pri opredmetenih osnovnih sredstvih 98 4

Izdatki pri neopredmetenih sredstvih (58) (56)

Izdatki pri danih posojilih (58.555) (60.710)

tabela se nadaljuje →
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v 000 EUR 1.–6. 2022 1.–6. 2021

V Sloveniji 7.587 7.673

V tujini 4 3

Prihodki od prodaje 7.591 7.676

2. POSLOVNI ODHODKI

1. PRIHODKI OD PRODAJE

v 000 EUR 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Stroški blaga, materiala in storitev 1.686 1.444

Stroški dela 10.310 5.967

- stroški plač 8.218 4.793

- stroški socialnih zavarovanj 1.323 757

- drugi stroški dela 769 417

Stroški amortizacije 423 417

Drugi stroški 190 26

Poslovni odhodki 12.609 7.854

RAZKRITJA K POSAMEZNIM 
POSTAVKAM V ZGOŠČENIH
RAČUNOVODSKIH IZKAZIH

3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI IN ODHODKI

v 000 EUR 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Prihodki iz naslova dividend 97 44

Dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 0 4

Drugi prihodki 1.725 77

Drugi poslovni prihodki 1.822 125

Izguba pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev (5) 0

Odhodki iz naslova donacij in sponzorstev (48) (47)

Drugi odhodki (136) (128)

Drugi poslovni odhodki (189) (175)

Neto drugi poslovni prihodki (odhodki) 1.633 (50)

4. FINANČNI IZID

v 000 EUR 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Prihodki od obresti 2.986 2.948

Prihodki iz naslova danih poroštev 0 646

Odprava oslabitev danih posojil 0 403

Drugi prihodki 906 204

Finančni prihodki 3.892 4.201

Odhodki za obresti (1.724) (1.513)

Oslabitve danih posojil (5.196) 0

Drugi odhodki (411) (266)

Finančni odhodki (7.331) (1.779)

Neto finančni (odhodki) prihodki (3.439) 2.422
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5. DAVKI

v 000 EUR 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Davek iz dobička 0 (152)

Davki 0 (152)

v 000 EUR 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Poslovni izid pred davki (6.824) 2.194

Izračunani davek po veljavni davčni stopnji 19 % (2021: 19 %) (1.297) 417

Davčni učinki:

- prihodkov, ki niso predmet obdavčitve (295) (74)

- davčno nepriznanih odhodkov 1.062 31

- davčnih olajšav 0 (35)

- davčnih izgub, za katere se niso pripoznale odložene terjatve za davek 530 (187)

Davki 0 152

Efektivna davčna stopnja 0% 6,93%

6. NALOŽBE V ODVISNE DRUŽBE

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

SIJ ACRONI, d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice, Slovenija 111.337 111.337

SIJ METAL RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, Slovenija 66.714 58.714

GRIFFON & ROMANO S.P.A., Via Dossetti 11, Loc. Casinello de Dosso, Italija 0 0

RSC HOLDING d.o.o., Litostrojska cesta 60, Ljubljana, Slovenija 31.545 31.545

NIRO Wenden GmbH, Glück-Auf-Weg 2, Wenden, Nemčija 0 0

NOŽI RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, Slovenija 505 505

ODPAD d.o.o. Pivka, Velika Pristava 23, Pivka, Slovenija 4.981 4.981

SIJ ELEKTRODE JESENICE d.o.o. – V LIKVIDACIJI, Cesta železarjev 8,
Jesenice, Slovenija 0 0

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 RAVNE SYSTEMS d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, Slovenija 8.945 8.945

HOLDING PMP d.o.o., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenija 7.687 7.687

SIJ AMERICAS INC., 331 Newman Springs Road Suite, 104,
Red Bank, New Jersey, ZDA 2.670 2.670

OOO SSG, 119019, Moskva, Novy Arbat, d. 21, pom. I, et. 21, kom. 29, 
Rusija 1.034 1.034

ADDITHERM d.o.o., Litostrojska cesta 60, Ljubljana, Slovenija 5.902 5.902

Naložbe v odvisne družbe 242.004 234.004

Družba je junija 2022 odvisni družbi SIJ Metal Ravne zagotovila naknadno vplačilo v višini 
8.000 tisoč evrov. Z naknadnim vplačilom se osnovni kapital odvisne družbe ni povečal, prav 
tako se ni povečal obstoječi poslovni delež družbenika. Družba SIJ Elektrode Jesenice je z 
mesecem marcem 2022 v postopku prostovoljne likvidacije. 
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7. FINANČNE TERJATVE

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Dana posojila 91.735 95.757

Dolgoročne finančne terjatve 91.735 95.757

Dana posojila 54.417 71.389

Drugo 426 459

Kratkoročne finančne terjatve 54.843 71.848

Finančne terjatve se nanašajo na posojila, dana večinskemu lastniku in odvisnim družbam 
in odobrena za likvidnostne namene. Dana posojila večinskemu lastniku znašajo 73.950 
tisoč evrov (2021: 78.500 tisoč evrov) in se poplačujejo iz naslova dividend. Dana posojila 
odvisnim družbam znašajo 90.128 tisoč evrov (2021:  102.714 tisoč evrov) in in se poplaču-
jejo iz tekoče likvidnosti. Obrestne mere za dana posojila so tako spremenljive kot nespre-
menljive in se gibljejo v razponu od 1,60 do 5,00 odstotka. Izkazana vrednost danih posojil 
ne presega njihove iztržljive vrednosti. Dana posojila niso dana kot poroštvo za obveznosti. 
Večina danih posojil je zavarovana z menicami. Zaradi kreditnega tveganja in ugotovljenih 
objektivnih znakov oslabitve oblikovani popravek vrednosti danih posojil znaša 27.466 tisoč 
evrov (2021: 22.270 tisoč evrov).

Poslovne terjatve niso zavarovane in niso dane kot poroštva za obveznosti. Izkazana vred-
nost poslovnih terjatev ne presega njihove iztržljive vrednosti.

8. POSLOVNE TERJATVE

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Terjatve do kupcev 2.127 3.002

Terjatve do države in drugih institucij 0 39

Dani predujmi in varščine 224 7

Druge terjatve 85 24

Kratkoročne poslovne terjatve 2.436 3.072

9. DENAR IN DENARNI USTREZNIKI

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Denar v domači valuti 4.996 11.111

Denar in denarni ustrezniki 4.996 11.111

Vpoklicani kapital 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 do izdelave poročila ni 
spremenilo. 

Družba je aprila 2022 izplačala dividende v višini 20.994 tisoč evrov.

10. KAPITAL

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Vpoklicani kapital 145.266 145.266

Kapitalske rezerve 11.461 11.461

Rezerve iz dobička 6.255 6.255

Rezerva za pošteno vrednost 359 382

Zadržani dobički 81.003 108.822

Kapital 244.344 272.186

Delničarji družbe

Delničar
Število delnic 

30. 6. 2022
Število delnic 

31. 12. 2021

DILON, d. o. o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana 718.351 718.351

Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana 248.655 248.655

SIJ d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana 27.600 27.600

UNIOR, d. d., Kovaška cesta 10, Zreče 10 10

Skupaj 994.616 994.616
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Kapitalske rezerve

Kapitalske rezerve v višini 11.461 tisoč evrov so bile oblikovane ob poenostavljenem zmanj-
šanju kapitala družbe.

Rezerve iz dobička

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Zakonske rezerve 8.510 8.510

Lastne delnice (6.009) (6.009)

Rezerve za lastne delnice 3.754 3.754

Rezerve iz dobička 6.255 6.255

Rezerva za pošteno vrednost

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Rezerva za pošteno vrednost iz naslova finančnih sredstev po pošteni
vrednosti preko vseobsegajočega donosa 539 568

Odložene obveznosti za davek (102) (108)

Aktuarske čiste izgube za pokojninske programe (78) (78)

Rezerva za pošteno vrednost 359 382

11. FINANČNE OBVEZNOSTI

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Prejeta posojila 1.498 2.364

Obveznosti za izdane obveznice (SIJ6, SIJ7) 79.098 79.113

Obveznosti iz najema 569 493

Dolgoročne finančne obveznosti 81.165 81.970

Prejeta posojila 38.104 19.340

Obveznosti za izdane komercialne zapise 30.011 30.074

Obveznosti iz najema 305 354

Druge kratkoročne finančne obveznosti 1.524 114

Kratkoročne finančne obveznosti 69.944 49.882

Skupaj finančne obveznosti 151.109 131.852

Zapadlost finančnih obveznosti na dan 30. junija 2022

30. 6. 2022

Sedanja 
vrednost

Pričakovani denarni tokovi

v 000 EUR
Do 3

mesecev

od 3
mesecev
do 1 leta

od 1 leta
do 5 let Nad 5 let Skupaj

Obveznosti do dobaviteljev 1.024 1.016 6 2 0 1.024

Finančne obveznosti 151.109 17.487 53.712 85.145 0 156.344

Druge obveznosti 12.184 0 2 12.182 0 12.184

Skupaj obveznosti 164.317 18.503 53.720 97.329 0 169.552

Zapadlost finančnih obveznosti na dan 31. decembra 2021

31. 12. 2021

Sedanja 
vrednost

Pričakovani denarni tokovi

v 000 EUR
Do 3

mesecev

od 3
mesecev
do 1 leta

od 1 leta
do 5 let Nad 5 let Skupaj

Obveznosti do dobaviteljev 2.077 2.054 23 0 0 2.077

Finančne obveznosti 131.852 253 54.239 83.995 0 138.487

Druge obveznosti 11.802 0 0 0 11.802 11.802

Skupaj obveznosti 145.731 2.307 54.262 83.995 11.802 152.366

Prejeta posojila

Prejeta posojila zajemajo posojila, prejeta od družb v skupini, od poslovnih bank in drugih 
oseb. Obrestne mere za prejeta posojila so tako spremenljive kot nespremenljive.

Obveznosti za izdane obveznice

Obveznosti za izdane obveznice se nanašajo na obveznice z oznako SIJ6 in SIJ7, s katerimi 
se trguje na Ljubljanski borzi. Nominalna vrednost obveznic SIJ6 znaša 48.000 tisoč evrov, 
njihova letna obrestna mera je 2,8 odstotka, v plačilo pa dospejo 25. novembra 2024. No-
minalna vrednost obveznic SIJ7 znaša 31.100 tisoč evrov, njihova letna obrestna mera je 3,9 
odstotka, v plačilo pa dospejo 2. novembra 2023.
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Obveznosti za izdane komercialne zapise

Obveznosti za komercialne zapise se nanašajo na komercialne zapise SIK08, s katerimi se 
trguje na Ljubljanski borzi. Nominalna vrednost komercialnih zapisov znaša 30.000 tisoč 
evrov, njihova letna obrestna mera je 0,95 odstotka, v plačilo pa dospejo 9. decembra 2022.

13. DRUGE OBVEZNOSTI

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Obveznosti za pogojno in odloženo nadomestilo 12.182 11.797

Druge dolgoročne obveznosti 12.182 11.797

Obveznosti za neizkoriščene dopuste 672 456

Kratkoročni del obveznosti za pogojno in odloženo nadomestilo 1.200 1.200

Druge obveznosti 15 59

Druge kratkoročne obveznosti 1.887 1.715

12. POSLOVNE OBVEZNOSTI

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Obveznosti do dobaviteljev 1.024 2.077

Obveznosti do zaposlencev 569 3.018

Obveznosti za davščine in druge obveznosti 847 1.771

Kratkoročne poslovne obveznosti 2.440 6.866

Družba je skladno z družbeniškim sporazumom pripoznala obveznost za izplačilo pogojnega 
nadomestila v obliki posojila družbi RSC Holding po tržnih pogojih. Družba je posojilo dolžna 
zagotoviti v treh mesecih po sprejemu sklepa skupščine za leto, v katerem bo prekoračen v 
družbeniškem sporazumu določeni kazalnik. Obveznost je veljavna v obdobju od leta 2022 
do leta 2024. Če bo v družbeniškem sporazumu določeni kazalnik prekoračen v obdobju od 
leta 2025 do leta 2027, bo družba glavnico in obresti pretvorila v kapital odvisne družbe kot 
naknadno vplačilo brez pravice zahtevati vračilo tega naknadnega vplačila. 

Družba je skladno z družbeniškim sporazumom pripoznala tudi obveznost za izplačilo po-
gojnega nadomestila v obliki dodatnih naknadnih vplačil v družbo Additherm v roku petih 

let. Naknadna vplačila bodo izvedena v enakih letnih obrokih na podlagi sklepa, ki ga bosta 
sprejela oba družbenika ob vsakokratni zapadlosti obveznosti. 

Sprememba poštene vrednosti obveznosti za izplačilo pogojnega nadomestila na podlagi 
nove informacije o spremembah po datumu prevzema bo pripoznana v poslovnem izidu.

14. POGOJNA SREDSTVA IN OBVEZNOSTI

Družba ima pogojne obveznosti za dana poroštva, ki na dan 30. junija 2022 znašajo 238.363 
tisoč evrov (2021: 172.721 tisoč evrov). Dana poroštva so v celotnem znesku dana družbam 
v skupini. Iz naslova danih poroštev družba ne pričakuje odlivov.

Povezane osebe

Povezane osebe so večinski lastnik in končna nadrejena družba (vključno z družbami v nju-
nih skupinah), odvisne družbe, pridružene družbe, ostale povezane družbe in pristojni za 
upravljanje družb. 

Posli/transakcije z večinskim lastnikom

v 000 EUR 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Prihodki 1.902 1.923

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Terjatve 83.299 86.492

Posli/transakcije z odvisnimi družbami

v 000 EUR 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Prihodki 11.184 9.371

Odhodki 549 311

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Terjatve 92.788 106.358

Obveznosti 24.049 22.973
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Posli/transakcije z drugimi povezanimi družbami

v 000 EUR 1.–6. 2022 1.–6. 2021

Prihodki 10 33

Odhodki 74 66

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Terjatve 3 2

Obveznosti 9.157 8.106

Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih
instrumentov

V tabeli so prikazane knjigovodske in poštene vrednosti finančnih sredstev in finančnih ob-
veznosti. Knjigovodske vrednosti finančnih in poslovnih terjatev, denarja in denarnih ustre-
znikov ter poslovnih obveznosti so ustrezen približek njihove poštene vrednosti.

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Finančna sredstva po pošteni vrednosti 
preko drugega vseobsegajočega donosa 1.342 1.342 1.370 1.370

Finančne terjatve 146.578 146.578 167.605 167.605

Poslovne terjatve 2.436 2.436 3.072 3.072

Denar in denarni ustrezniki 4.996 4.996 11.111 11.111

Finančne obveznosti (151.109) (150.397) (131.852) (130.774)

Poslovne obveznosti (14.622) (14.622) (15.081) (15.081)

Prikaz finančnih sredstev in obveznosti, razkritih po poštenih vrednostih, glede na hierar-
hijo določanja poštene vrednosti

v 000 EUR 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega 
donosa 938 966

Finančna sredstva po pošteni vrednosti prve ravni 938 966

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega 
donosa 404 404

Finančna sredstva po pošteni vrednosti tretje ravni 404 404

Obveznice in komercialni zapisi (108.396) (108.109)

Finančne obveznosti po pošteni vrednosti druge ravni (108.396) (108.109)

Prejeta posojila (39.602) (21.704)

Najemi (874) (847)

Druge finančne obveznosti (1.525) (114)

Finančne obveznosti po pošteni vrednosti tretje ravni (42.001) (22.665)

Tretja raven obveznosti po pošteni vrednosti vključuje zavarovana prejeta posojila, najeme 
in obveznosti za obresti, ki po modelu vrednotenja predstavljajo knjigovodske vrednosti 
diskontiranih prihodnjih pričakovanih plačil s prilagojeno stopnjo tveganja.

V prvem polletju 2022 ni bilo prenosov finančnih instrumentov med različnimi ravnmi.

Dogodki po datumu poročanja

Ob izjemno visokih cenah energentov, ki so v juliju in avgustu dosegale rekordne ravni, in 
ob negotovosti svojih kupcev pri sprejemanju takšnih cenovnih pogojev je skupina, tako 
kot mnoge druge evropske jeklarske družbe, sprejela odločitev o optimizaciji obsega pro-
izvodnje. Skladno s to odločitvijo bo septembra obseg proizvodnje zmanjšala približno za 
tretjino, v zadnjem četrtletju pa za okrog 40 odstotkov. 

Po datumu poročanja ni bilo drugih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na prikazane zgošče-
ne polletne računovodske izkaze za obdobje, končano na dan 30. junija 2022.
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