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NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO
OBDOBJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011
Celje, 11.8.2011

POSLOVNO POROČILO
ANALIZA PREDSEDNIKA UPRAVE
Poslovanje v prvi polovici leta 2011 je bilo, po rekordnem letu 2010, ponovno odlično. Poslovni
rezultati so vrhunski, z izjemnim naskokom presegajo vse dosedanje rezultate Cinkarne Celje,
d.d., - kolikor nazaj sežejo arhivi in kolektivni spomin.
Strategija osredotočenja na povečevanje tržnih deležev, koncentracijo aktivnosti na
najdonosnejših trgih, razvoj dolgoročnih trženjskih partnerstev ter optimiranje surovinskih virov,
se je ob konzervativni politiki financiranja pozitivno udejanjila v vrhunskih rezultatih oziroma
donosih.
Bruto prodaja in čisti poslovni izid pomembno presegata rezultate dosežene v istem obdobju
preteklega leta, prav tako pa sta pomembno višja tudi od sicer previdno zastavljenih ciljev
poslovnega načrta 2011.
V obravnavanem obdobju smo posebno intenzivno izvajali aktivnosti vezane na sanacijo starih
okoljskih bremen. Po načrtu poteka investicija odvajanja zalednih vod na vzhodnem boku
pregradnega telesa Za Travnik, v izdelavi je projekt sanacije odlagališča trdnih odpadkov
Bukovžlak (za kar smo v breme rezultata 2010 oblikovali rezervacijo v višini 5 milijonov evrov),
sprožili pa smo tudi formalne postopke za uničenje nizkoradioaktivnih odpadkov, za kar smo v
breme polletnega rezultata 2011 oblikovali rezervacije v višini 5 milijonov evrov.
Obseg prodaje je na področju ključnih programov še vedno omejen z razpoložljivimi proizvodnimi
zmogljivostmi, prodajne cene so v prvi polovici leta sorazmerno hitro rasle, prosti denarni tok se
povečuje in omogoča nadaljevanje procesa hitrega zniževanja zadolženosti,…poslovni sistem je
trenutno stabilen in dobičkonosen.
Sliko nekoliko kvari položaj na domačem slovenskem trgu in na Balkanu. Nizka gospodarska
aktivnost, podprta s strukturnimi težavami (krizo gradbenega in finančnega sektorja) in
sorazmerno neučinkovitim pravnim okvirom, zaostruje pogoje in onemogoča normalno
poslovanje. Likvidnostne težave gospodarstva in s tem povezana plačilna nedisciplina na
slovenskem trgu dobivata katastrofalne razsežnosti.
Ne glede na omenjene težave bomo cilje, zastavljene s poslovnim načrtom 2011, dosegli in tudi
pomembno presegli.
Globalno poslovno okolje je bilo v danem obdobju dovolj vzpodbudno. Indikatorji stanj in
pričakovanj kažejo, da sta gospodarska aktivnost in perspektiva v nosilnih gospodarstvih EU še
vedno na sorazmerno visoki ravni. Opazna so precejšnja nihanja in težave posameznih
gospodarstev znotraj EU področja, vendarle so splošne razmere v povprečju zelo dobre.
Razmere na mednarodnem trgu pigmenta titanovega dioksida so se v določeni meri stabilizirale,
še vedno pa je prisoten precejšen tržni primanjkljaj, kar je v obravnavanem obdobju omogočilo
občutne pozitivne popravke prodajnih cen. Svetovna poraba pigmenta se je v prvem polletju 2011
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še naprej dvigovala, v primerjavi s polletjem 2010 za 2 - 3 %. Poraba je zelo visoka na področju
Azije in Pacifika, visoka v Evropi in zelo solidna v Ameriki. Za desetino nižja pa je na Bližnjem
Vzhodu zaradi znanih nestabilnih politično / varnostnih razmer. Ocenjujemo, da znaša skupna
poraba pigmenta titanovega dioksida ekstrapolirana na letno raven že preko 5,2 milijonov ton, kar
že občutno presega mejo 90 odstotne izkoriščenosti razpoložljivih proizvodnih kapacitet. Zaloge
pigmenta pri proizvajalcih znašajo okoli 550 tisoč ton, kar pomeni, da so se od začetka leta
nekoliko znižale in predstavljajo okoli 40 dni normalne proizvodnje. V obdobju polovice leta 2011
so se cene na mednarodnem trgu pigmenta povečale 20 do 25 %. V Cinkarni smo omenjenim
trendom uspešno sledili in v polni meri izkoristili dane tržne razmere; dosegli smo prej omenjeno
povečanje prodajnih cen, proizvodne zmogljivosti so popolnoma razprodane, raven zalog pa je na
ravni dobrih 10 dni redne proizvodnje.
Vse zapisano v predhodnem odstavku je nedvomno razlog izjemno uspešnega poslovanja
Cinkarne Celje, d.d. v tem obdobju. Hkrati s tem, pa je potrebno ponovno z vso resnostjo
opozoriti, da so nadpovprečni rezultati tudi posledica ugodnih nabavnih pogodb za surovine in
energijo, sklenjenih pred vzletom industrije oziroma trga pigmenta. Te pogodbe bodo z letom
2012 in 2013 potekle, čemur bo sledilo zapiranje nabavno prodajnih škarij in s tem pomembno
poslabšanje poslovnih rezultatov.
Pri prodaji titancinkove pločevine so razmere zelo volatilne in s tem težke. Borzna cena cinka je
izrazito nihala, hkrati pa je bila krivulja trendno usmerjena navzdol. Negativni trend so nadgradile
še težave pri trženju količin na vzhodne trge (Češko, Poljsko in Madžarsko), povezane s
stopnjevanjem konkurenčnega boja in slabšimi splošnimi gospodarskimi razmerami. Hkrati s tem
pa je res, da smo uspeli povečati prodajo pločevine v Nemčijo in na Nizozemsko, zato je prodaja
višja kot v istem obdobju leta 2010. Rezultati programa so pod pritiskom tudi zaradi visokih
stroškov vzdrževanja in nadomestnih delov zaradi obnove in tehnično / tehnološke posodobitve
naprav. Po pričakovanjih (in tudi po spremembi trenda borznih cen cinka) se bodo rezultati
programa v drugi polovici leta pomembno izboljšali. Z namenom izboljšanja kakovosti titancinkove
pločevine bomo investirali v razmaščevalno napravo.
Poslovanje večine drugih prodajnih programov poteka bolje kot v letu 2010, pod ravnmi leta 2010
ostaja le gradbeni program, predvsem zaradi svoje regionalne usmerjenosti in odvisnosti od
slovenskega gradbenega sektorja, ki je v velikih, pravzaprav vse večjih težavah. Prodaja
grafičnega programa je nekoliko višja kot v letu 2010, vendar pod načrti, pričakujemo, da se bodo
rezultati tudi na tem področju v drugi polovici leta izboljšali.
Cinkarna Celje, d.d. je ob polletju 2011 ustvarila prihodke od prodaje v višini 94,7 milijonov €, kar
je za 28 % več kot v prvih šestih mesecih leta 2010. Načrtovane prihodke od prodaje za prvo
polletje smo presegli za 35 %. Skupna vrednost izvoza je v obravnavanem obdobju dosegla višino
82,1 milijonov €, kar je za 31 % več kot v istem obdobju leta 2010.
Čisti dobiček je v prvi polovici leta dosegel višino 11 milijonov €. Ta poslovni izid je za 224 % višji
od doseženega v prvih šestih mesecih leta 2010, ko smo ustvarili 3,4 milijonov € čistega dobička.
Pri čemer je potrebno dodati, da je poslovni izid v letu 2011 dodatno obremenjen z vzpostavitvijo
okoljske rezervacije, nanašajoče na uničenje nizkoradioaktivnih odpadkov v višini 5 milijonov €.
Čisti dobiček v polletju 2011 presega načrtovanega za 184 %. Pričakovati je moč, da bodo
poslovni načrti glede celoletnega dobička preseženi.
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Skupna finančna zadolženost do bank je na dan 30.06.2011 znašala 37,7 milijonov € (oziroma
19,2 % vseh virov), kar je za 9,5 milijonov € manj kot ob koncu leta 2010. S tem sledimo
strateškemu cilju deleža finančnega dolga v višini 15 % vseh virov. Finančne in poslovne
obveznosti do kreditodajalcev, dobaviteljev in države smo pokrivali nemoteno in skladno s
finančnimi načrti. Likvidnost in solventnost podjetja sta bili vseskozi v okviru optimalne in
načrtovane ravni.
V prvih šestih mesecih smo v osnovna sredstva investirali 5,15 milijona €, kar je 130 % več kot v
prvem polletju leta 2010. Dinamika investiranja se je povečala zaradi bistveno boljšega
poslovanja in s tem razpoložljivosti finančnih sredstev. Sredstva so bila porabljena za postavitev
polindustrijske opreme za proizvodnjo UF titanovega dioksida, skladiščnih kapacitet za tekoče
žveplo, nujno obnovo industrijske infrastrukture ter naložbe na področju ravnanja z okoljem,
varnostjo ter zdravjem ljudi.
Na področju razvoja se je, skladno z zastavljeno strategijo podjetja, nadaljevala intenzivna
dejavnost predvsem na področju
visokotehnološkega
ultrafinega titanovega dioksida,
pomembnega glede na vrsto oziroma tip zaradi UV absorbcijskih in fotokatalitičnih lastnosti. Ob
koncu polletja je stekla poskusna proizvodnja. Proizvedli smo prve komercialne količine dveh
izdelkov. Razvojna strategija je zastavljena policentrično, zato vzporedno z razvojem osnovnega
izdelka poteka tudi razvoj ustreznih aplikacij.
Z novimi cilji nadgrajujemo Integriran sistem vodenja (ISV), ki zagotavlja skladnost našega
delovanja s standardi kakovosti (ISO 9001), okolja (ISO 14001), varnosti in zdravja (BS OHSAS
18001), v PE Mozirje pa tudi z uredbo EMAS. Tudi na letošnji zunanji presoji ni bilo ugotovljenih
neskladij, presojevalci pa so še vedno pohvalni glede opažene močne zavezanosti vodstva,
unikatnega in preglednega sistema, načina njegove uvedbe v prakso ter vključitve širokega kroga
zaposlenih v celoten sistem vodenja.
V nadaljnjih poglavjih poročila so navedeni podrobnejši podatki po posameznih poslovnih
področjih, kakor tudi prikaz finančnega stanja in poslovanja podjetja v prvih šestih mesecih tega
leta.

Predsednik Uprave – generalni direktor
Tomaž BENČINA, univ.dipl.inž.metal. in univ.dipl.ekon.

stran 3 od 35

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO
OBDOBJE: 01.01.2011 DO 30.6.2011
Celje, 11.08.2011

PRODAJA
Skupna prodaja podjetja je bila v prvi polovici 2011, ob ugodni mednarodni gospodarski klimi
in ob odličnih razmerah na trgu titanovega dioksida, za 28 % višja kot v primerljivem obdobju leta
2010, hkrati je bila višja tudi od načrtovane in sicer za 35 %. Skupni znesek prodaje oziroma
čistih prihodkov od prodaje je dosegel vrednost 94,70 milijonov €.

Trg
Slovenija
EU
Tretje dr. bivše YU
Tretje drž.-ostalo
Skupaj
Slovenija
EU +
Bl./Sred. Vzhod & Afrika
Vzhodna Evropa
ZDA & Mercosur

JAN .. JUN 2010
11.339.281
45.141.229
3.771.526
13.814.049
74.066.085
15 %
62 %
16 %
6%
1%

JAN .. JUN 2011
12.642.128
61.163.165
5.514.870
15.374.422
94.694.585
13 %
65 %
15 %
7%
/%

% sprememba 10
+ 11
+ 35
+ 46
+ 11
+ 28

Skupna prodaja na tuji trg se je v obravnavanem obdobju 2011, glede na leto 2010, povečala za
28 %, prodaja na domačem trgu pa se je povečala za 11 %. Dvig prodaje na tuje trge je v
največji meri posledica rasti prodaje na trge EU (kjer je prišlo do izraza bistveno izboljšanje
makroekonomskih razmer) in sicer za 35 %, potem rasti prodaje na tretje / nedolarske trge
(Turčija, Švica, Severna Afrika) v višini 24 % in odličnih rezultatov pri prodaji na trge bivše YU v
višini 46 %. Izrazito povečanje prodaje na Yu trge je posledica dviga prodaje pigmenta titanovega
dioksida, agroprograma in masterbatchev. Postopno zniževanje prodaje na dolarske trge (Srednji
Vzhod, ZDA in Indija) je stalnica že nekaj časa, poleg sorazmerno šibkega dolarja v preteklih letih
postaja vse pomembnejši razlog dejstvo, da so zmogljivosti proizvodnje titanovega dioksida gleda
na tržne potrebe prenizke in da smo prisiljeni v postopno zapuščanje trgov, upoštevajoč vrstni red
skladen donosnosti posameznega trga.

Prodajni program
Titanov dioksid
Predelava cinka
Grafični repromateriali
Gradbeni program
Premazi in laki
Agro program
Ostalo
Skupaj

JAN .. JUN 2010
67,9 %
16,5 %
3,6 %
3,0 %
4,1 %
1,7 %
3,2 %
74.066.085

JAN .. JUN 2011
72,1 %
13,9 %
2,9 %
2,1 %
4,9 %
2,4 %
1,8 %
94.694.585

Najpomembnejši prodajni program podjetja pigment titanov dioksid je v obravnavanem
obdobju realiziral zelo visok dvig svoje vrednostne prodaje. Rezultat je posledica nekaj odstotnega
povečanja globalne porabe pigmenta, predvsem pa splošnega tržnega deficita in posledičnega
dviga globalne ravni cen za 20 do 25 %. Prodaja pigmenta je v relevantnem obdobju leta 2011
dosegla vrednost 68,2 milijonov €, kar znaša 72 % celotne prodaje podjetja, prodaja je višja od
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tiste iz istega obdobja predhodnega leta za 36 %. Relativna pomembnost programa se je zaradi
izrazite rasti v zadnjem letu izrazito povečala in najbrž dosegla tudi svoj zenit.
Prodajni program predelave cinka je v letu 2011, ob tako rekoč nespremenjenih povprečnih
borznih cenah cinka, ob 5 % povečanju skupne količinske prodaje, dosegel 7 % rast v primerjavi z
istim obdobjem leta 2010. Izpostaviti je potrebno dobro poslovanje programa cinkove žice, kjer so
proizvodne kapacitete po več letih upadanja ponovno polno izkoriščene, vrednostna prodaja se je
povečala za 71 %, program cinkove žice pa ponovno posluje z dobičkom.
Prodaja grafičnega programa je sicer, ob stopnjevanju trženjskih aktivnosti, zaradi težav
povezanih z zastarelim proizvodnim programom, prisotne splošne krize na regionalnih trgih in
zaradi katastrofalnih razmer v panogi glede plačilne nediscipline, 3 % nad realizacijo doseženo v
preteklem letu, a žal precej pod prodajnimi načrti. Vzpodbudno je, da se je trend obrnil, na
podlagi tega vlagamo energijo in trud v postopno tržno uvajanje novejših in tehnološko
primernejših izdelkov.
Prodaja gradbenega programa, ki zajema gradbena lepila, malte in omete, se je v letu 2011,
glede na isto obdobje leta 2010, znižala za 12 %. Vrednostna prodaja programa je, v primerjavi s
polletno prodajo v letu 2008, padla za 39 % (količinska celo za 51 %). Izredno visok padec je
posledica katastrofalnih razmer v slovenskem gradbenem sektorju, pomembno pa so se razmere
zaostrile tudi zaradi težav največjega slovenskega trgovca s tehničnim blagom, saj je bil le-ta
najpomembnejši tržni partner. Dodati je potrebno, da program, kljub omenjenemu padcu, ob
striktnem omejevanju stroškov, posluje pozitivno. Padec prodaje je opazen pri vseh blagovnih
skupinah, največji pa je pri strojnih ometih, maltah za zidanje in cementnih lepilih. Bistvenega
izboljšanja razmer ni moč pričakovati najmanj do začetka izboljševanja razmer v slovenskem
gradbenem sektorju oziroma do dviga investicijske in s tem gradbene aktivnosti.
V obravnavanem obdobju je primerjalno prišlo do 55 % povečanja prodaje programa premazov,
pri čemer se je povečala prodaja Masterbatchev za 59 %, prodaja praškastih lakov pa se je
povečala za 55 %. Prodaja klasične antikorozije se je, v nasprotju z dolgoročnim trendom,
povečala za 6 %. Izboljšanje prodaje je posledica dobrih razmer v industriji plastike in postopnega
oživljanja industrije bele tehnike.
Prodaja agro programa, ki zajema prodajo fungicida Cuprablau in Pepelina, zelene galice in
Humovita, se je v primerjavi z letom 2010 povečala za 82 %. Povečanje je neposredna posledica
večje količinske prodaje Cuprablaua, količinska prodaja tega fungicida se je povečala za 134 %.
Dvig prodaje Cuprablaua se nanaša na izvozno prodajo v Italijo in Moldavijo. Vstop na nova
tržišča je bil omogočen z investiranjem v trženjske pravice oziroma dovoljenja.
V strukturi kategorije »ostalo«, ki zajema prodajne programe termoplastov, polimerov,
elastomerov ter sistemov za transport agresivnih medijev (STAM), žveplove kisline, CEGIPSA,
trgovskega blaga in storitev, velja omeniti predvsem dvig prodaje termoplastov, elastomerov,
polimerov ter STAM za 30 % in CEGIPSA za 17 %. Za dolgoročno delovanje podjetja je
pomembna prodaja 24.623 t CEGIPSA, saj gre za povečanje količin v višini 58 %. Padec celotne
prodaje kategorije »ostalo« pa je posledica ukinitve programa cinkov sulfat in odsotnosti swapa
emisijskih kuponov.
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POSLOVNI IZID
V obdobju I. - VI. 2011 je dosežen poslovni izid iz poslovanja v višini 14,6 milijonov €, kar je
za 174 % več kot v istem obdobju 2010, hkrati pa presega ½ načrtovanega poslovnega izida iz
poslovanja za 2011 za 152 %. Poslovni izid iz poslovanja na strani odhodkov zajema tudi strošek
oblikovanja okoljske rezervacije (skladno s SRS 16.21) za uničenje nizkoradioaktivnih odpadkov v
višini 5 milijonov evrov.
Leto
Poslovni izid iz
poslovanja v mil. €

I.-VI.
2000

I.-VI.
2001

I.-VI.
2002

I.-VI.
2003

I.-VI.
2004

I.-VI.
2005

I.-VI.
2006

I.-VI.
2007

I.-VI.
2008

I.-VI.
2009

I.-VI.
2010

I.-VI.
2011

3,8

2,8

0,3

0,6

2,4

2,7

6,0

6,8

4,0

2,6

5,3

14,6

Po obračunu vpliva finančnih prihodkov in odhodkov, je v prvem polletju 2011 izkazan poslovni
izid pred davki v višini 13,6 milijonov €, v letu 2010 pa je bil dosežen bruto dobiček v višini 4,3
milijonov €, rezultat pred davki se je s tem povečal za 220 %. Poslovni izid pred davki presega
raven ½ načrtovanega v letu 2011 za 181 %. Negativni saldo financiranja se je, ob 25 odstotnem
znižanju stroškov obresti za najeta posojila (razlog je predvsem znižanje absolutnega obsega
bančne zadolženosti), glede na primerljivo obdobje lanskega leta, znižal za 27 % in je znašal
0,939 milijona €. Strošek obresti zajema tudi strošek zavarovanja tveganja obrestnih mer.
Leto
Čisti dobiček v mil. €

I.-VI.
2000

I.-VI.
2001

I.-VI.
2002

I.-VI.
2003

I.-VI.
2004

I.-VI.
2005

I.-VI.
2006

I.-VI.
2007

I.-VI.
2008

I.-VI.
2009

I.-VI.
2010

I.-VI.
2011

3,1

2,8

0,3

0,7

1,5

1,9

3,1

3,8

1,4

0,3

3,4

11,0

Obračunani davek od dobička znaša 3,1 milijonov €, pri čemer dosega dejanska stopnja
obdavčitve (brez odloženega davka), zaradi vključitve 50 % oblikovane okoljske rezervacije v
davčno osnovo, 22, 8 %. Znesek odloženega davka v višini 0,5 milijona € se prav tako nanaša na
polovico oblikovane okoljske rezervacije. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 11
milijonov €, v istem obdobju preteklega leta je znašal 3,4 milijonov € (povečal se je za 224 %).
½ načrtovanega za leto 2011 znaša 3,9 milijonov €, kar pomeni, da je le ta presežen za 184 %.
Uspešnost poslovanja v prvem polletju 2011 je bila na izredno visoki ravni, načrtovana uspešnost
je dosežena in presežena. Ob nadaljevanju vsaj obstoječih makroekonomskih razmer tudi v drugi
polovici leta lahko napovemo, da bodo cilji postavljeni za leto 2011 v celoti izpolnjeni, nedvomno
tudi pomembno preseženi.

ODHODKI IN STROŠKI
Pri analizi stroškov in odhodkov analiziramo predvsem tri ključne kategorije, ki imajo na
poslovanje in njegovo uspešnost največji vpliv. Gre za stroške materialov, surovin in energije,
potem stroške dela in nazadnje stroške financiranja.
Največji del stroškov proizvodnje je v prvi polovici leta 2011 odpadel na surovine za proizvodnjo
(83,4 %), sledita energija (14,2 %) in embalaža (2,4 %).
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V strukturi porabe surovin, embalaže in energije je moč opaziti rahla odstopanja glede na prvo
polletje 2010. Predvsem gre za povečanje deleža materialov in surovin za 1,3 odstotne točke ter
analogno zmanjšanje deleža energije za 1,1 odstotne točke. Povečanje neposrednih stroškov
surovin, materialov in energije znaša 19 %, v istem obdobju pa se je proizvodnja povečala za
1 %, torej gre za občutno neto povečanje. Dvig stroškov je v največji meri posledica eskalacije
cen najpomembnejših surovin, tudi zaradi vgrajenih stroškov transporta in/ali energentov (gre
predvsem za titanonosne rude, žveplo, apnenčevo moko, apno in barvne kovine). Kot že
omenjeno, se je dodana vrednost, ki zadnje leto in pol nastaja predvsem v panogi titanovega
dioksida, postopno začela seliti po verigi vrednosti do ekstraktivnega sektorja.
Dvig cen energije je manjši, kar je predvsem posledica dviga cen zemljskega plina za 15 % in
elektrike za 10 % (v primeru elektrike predvsem zaradi dviga trošarin in cene storitev prenosnega
omrežja). Uspešno nadaljujemo s projekti iskanja novih in optimiranja starih nabavnih kanalov,
uvajanja racionalizacij in modernih tehnologij na področju porabe energentov, zniževanja
specifičnih porab materialov in surovin in povečevanja izvorne donosnosti izdelčnih skupin preko
povečevanja deleža proizvodov z višjo dodano vrednostjo.
Ugotovimo lahko, da so se v relevantnem obdobju škarje vhodnih in izhodnih cen ponovno
razprle, predvsem zaradi tega, ker so bile do sedaj vhodne cene v veliki meri pogodbeno fiksirane
za daljše časovno obdobje. Z iztekom tega obdobja, ob koncu leta 2011 in 2012, bo prišlo do
silovitega povečanja vhodnih cen in s tem znižanja donosnosti poslovanja.
Izplačana povprečna bruto plača na delavca je v prvem polletju leta 2011 dosegla znesek
1.718,79 €. V prvih šestih mesecih preteklega leta je povprečna bruto plača dosegla 1.612,08 €,
kar pomeni povečanje v višini 6,6 %. Povprečna neto
plača letos znaša 1.120,82 € na
zaposlenega, v istem obdobju preteklega leta pa je znašala neto vrednost 1.062,65 €. To pomeni,
da so se povprečne bruto plače primerljivo povečale za 6,6 %, povprečne neto plače pa za 5,5 %.
Povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji je v maju 2011 znašala 1.515,63 €, povprečna bruto
plača enakega obdobja v letu 2010 pa 1.475,04 €.
Doseženi stroški dela na ravni celotnega podjetja so, v primerjavi z enakim obdobjem leta 2010,
višji za 10,4 %. Stroški dela na zaposlenega so se v enakem obdobju povečali za 11,8 %.
Največji delež v stroških dela predstavljajo stroški kosmatih plač in sicer 82,8 %. Glede na enako
obdobje preteklega leta se je masa kosmatih plač povečala za 6 %. Povečanje povprečnih bruto
plač je manjše od stopnje povečanja stroškov plač izkazanih v izkazu poslovnega izida za
obračunane, a še neizplačane variabilne dele plač (vključno s prispevki), ki se nanašajo na
preseganje proizvodnih načrtov in bodo izplačane ob koncu leta v višini 600 tisoč €. Kosmate
plače so se oblikovale po določilih kolektivne pogodbe, upoštevajoč dogovore med sindikati in
Upravo ter v odvisnosti od uspešnosti poslovanja.
Višina regresa za letni dopust zajema celotno izplačano vrednost za leto 2011. Regres v višini
937,50 €/zaposlenega bruto, je bil izplačan v februarju (in je v celotnem znesku že vračunan v
stroške dela). Prevoz na delo in prehrana med delom sta bila usklajena z veljavnimi predpisi.
Skupna finančna zadolženost podjetja do bank se je na dan 30.06.2011 v primerjavi s stanjem na
dan 30.06.2010 znižala za 37 % (iz 59,4 na 37,7 milijonov €), ob tem se je strošek obresti za
najeta posojila, glede na primerljivo obdobje lanskega leta, znižal za 24 odstotkov in je znašal 1
milijon €, vključuje tudi strošek zavarovanja tveganja obrestnih mer. Nižji strošek obresti je tako
predvsem posledica znižanja absolutnega obsega zadolženosti, med tem ko se je cena denarja v
tem času, zaradi dviga referenčnih obrestnih mer, nekoliko dvignila.
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SREDSTVA IN VIRI
Komentarji stanj in dinamike sredstev ter njihovih virov v nadaljevanju, temeljijo na stanjih na
presečna datuma 31.12.2010 in 30.6.2011 ter dinamiki obdobja prvih šestih mesecev leta 2011.
Delež dolgoročnih sredstev v strukturi vseh sredstev se je glede na stanje konec leta 2010
znižal za 3,4 odstotne točke in je znašal 65,7 %. Največja kategorija dolgoročnih sredstev so
opredmetena osnovna sredstva (92,5 %). Njihova vrednost se je, zaradi obračunane amortizacije,
ki še vedno presega obseg investiranja v OS v relevantnem obdobju prvih šestih mesecev leta
2011, znižala za 1 %. Dolgoročne finančne naložbe (ki zajemajo delnice in deleže podjetij ter
vrednosti danih dolgoročnih posojil za prodana stanovanja) so se znižale za 13 %, znižanje je
posledica prevrednotenja delnic Abanke iz 48,5 €/d na 37,2 €/d. Na vrednost dolgoročnih fin.
naložb (delnic) se nanaša tudi presežek iz prevrednotenja kapitala 1,5 milijona € in odložene
obveznosti za davek 292 tisoč € na pasivni strani bilance.
Delež kratkoročnih sredstev v strukturi vseh sredstev se je, glede na stanje konec
predhodnega leta, povečal za 3,6 strukturnega odstotka in je znašal 34,2 %. V strukturi
kratkoročnih sredstev sta najpomembnejši kategoriji zaloge (31,1 %) in terjatve (56,5 %).
Zaloge so se znižale v primerjavi s stanjem konec leta 2010 za odstotek. Pri čemer pa je prišlo do
občutne spremembe v strukturi zalog, in sicer so se zaloge materiala povečale za 16 %
(vključujoč predujme), nedovršene zaloge so se znižale za 25 %, zaloge gotovih izdelkov pa so se
prav tako znižale za 25 %.
Kratkoročne poslovne terjatve zajemajo kratkoročne poslovne terjatve do kupcev ter
kratkoročne poslovne terjatve do drugih (predvsem do države za vstopni DDV). V primerjavi s
stanjem konec leta 2010 so se povečale za 25 %, predvsem na račun 23 % odstotnega povečanja
terjatev do kupcev, kar gre pripisati za 35 % višjemu obsegu kumulativne prodaje maj/junij 11 v
primerjavi s kumulativno prodajo november/december 10. Povečanje terjatev za vstopni DDV se
nanaša na uvoz titanonosnih rud.
Kratkoročne finančne naložbe so se pomembno povečale zaradi danega kratkoročnega posojila
(dospelost 15.10.2011) poslovnemu partnerju v višini 500 tisoč €. Posojilo je zavarovano z
vknjižbo zastavne pravice na 1385 delnic Banke Celje pri KDD.
Denarna sredstva (in denarni ustrezniki) predstavljajo 11,7 % celotne vrednosti kratkoročnih
sredstev; v obravnavanem obdobju se je njihov obseg povečal za 25 %, njihova višina odraža
presečno stanje optimiranja ravni obratnih sredstev ter konzervativnost denarne politike.
KAČR zajemajo vnaprej vračunane stroške.
Vrednost kapitala predstavlja v strukturi obveznosti do virov sredstev na dan 30.6.2011
natančno 57,9 %, kar je za 1,2 odstotne točke več kot konec leta 2010. Znesek kapitala se je
povečal za 7 % oziroma 7 milijonov €. Do tega povečanja je, ob razporeditvi bilančnega dobička
2010 (za dividende je namenjeno 3,5 milijonov €), prišlo predvsem zaradi višjega čistega
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poslovnega izida. V manjši meri na višino kapitala vpliva tudi znižanje presežka iz prevrednotenja
kapitala v višini 460 tisoč €.
V celotnem kapitalu je ostala vrednost osnovnega kapitala nespremenjena, to je 20.396.244,37
€, sestavlja ga 814.626 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Knjigovodska vrednost
delnice na dan 30.6.2011 znaša 139,8 € (od začetka leta se je povečala za 6,6 %).
Rezervacije in DPČR tvorijo 11,2 % obveznosti do virov sredstev. Rezervacije so bile oblikovane
v postopku lastninjenja iz naslova rezervacij za ekologijo, na dan 01.01.2006 za odpravnine in
jubilejne nagrade po SRS 10, konec leta 2010 v višini 5 milijonov € za sanacijo odlagališča
Bukovžlak in ob polletju 2011 v višini 5 milijonov € za uničenje nizkoradioaktivnih odpadkov.
Druge rezervacije so se, skladno z oblikovanjem prej omenjene rezervacije, povečale za 39 %.
DPČR so se povečale za 12 % zaradi povečanja obračunanih neplačanih obveznosti za ZPIZ.
Finančne in poslovne obveznosti so se glede na stanje ob koncu predhodnega leta znižale za
7,5 odstotka. Dolgoročne obveznosti predstavljajo 13,5 % vseh finančnih in poslovnih obveznosti.
Stopnja bruto zadolženosti podjetja znaša 30 %, v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2010, ko je
znašala 41,3 %, se je znižala za 11,3 odstotne točke.
Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti znašajo na dan 30.6.2011 natančno
41.322.478 €, kar je za 13 odstotkov (oziroma 6 milijonov €) manj kot konec leta 2010. Stopnja
finančne zadolženosti podjetja torej znaša 21 % ter se je v šestih mesecih leta 2011 znižala za
4,1 odstotne točke. Dobrih 91 % finančnega dolga se nanaša na bančni dolg, ostalo so pretežno
obveznosti za izplačilo dividend. Bančni dolg podjetja se je znižal za 9,5 milijonov €.
Kratkoročne poslovne obveznosti so se v obravnavanem obdobju povečale za 8 %.
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev so na zadnji dan junija znašale 12 milijonov € in
so se, vezano na obseg poslovanja, povečale za 15 %. Druge kratkoročne poslovne obveznosti pa
so se znižale za 3,4 %, zajemajo pa obveznosti do zaposlencev 1,2 milijona €, obveznost za davek
od dohodka pravnih oseb 2 milijona €, obveznosti do države 1,6 milijon € in obresti za posojila.
KPČR zajemajo vnaprej vračunane obveznosti, in sicer za neizkoriščene dopuste in nadure, za še
neizplačano nagrado za preseganje proizvodnih ciljev, za prispevek za ekološka povračila in takse
ter za provizije.
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TVEGANJA DELOVANJA PODJETJA IN NJIHOVO
UPRAVLJANJE
Tveganja delovanja podjetja in njihovo upravljanje
Cinkarna Celje, d.d. je zaradi širine, razvejanosti in kompleksnosti poslovanja ter zaradi narave
panog v katerih posluje, izpostavljena različnim tveganjem. Sistem opredeljevanja, sistematizacije
in strategije obvladovanja teh tveganj je vzpostavljen na ravni relevantnih ravni. V osnovi
razmejujemo:
a.
b.

Tveganja operativne ravni.
Ključna tveganja delovanja podjetja.

a. Tveganja operativne ravni
Tveganja operativne ravni so parcialna tveganja, negotovosti in nevarnosti, ki so tako rekoč
standardna oziroma imanentna specifičnim poslovnim procesom in s tem vsem poslovnim
organizacijam. Z njimi se podjetje permanentno srečuje, torej so le-ta z vidika možnosti nastanka
zelo verjetna (vsakdanja). Obvladujemo jih s predpisanimi postopki in procedurami, ki jih urejajo
interni pravilniki, organizacijski predpisi in navodila za delo, združeni v integrirani sistem vodenja
(po sistemu vodenja ISO).

b. Ključna tveganja delovanja podjetja
Ključna tveganja delovanja podjetja so tveganja, ki temeljno določajo poslovni in finančni položaj
ter njegovo poslovno in finančno izpostavljenost. Skrbnik zaznavanja, opredeljevanja in
ustreznega ukrepanja ključnih tveganj delovanja je neposredno Uprava podjetja. Odgovornost
posameznega člana Uprave glede posameznih področij tveganj je opredeljena z njegovimi
pristojnostmi. Člani Uprave preverjajo, pregledujejo, opredeljujejo
in sprožajo ukrepe
obvladovanja tveganj sprotno (to je ob nastanku), cel sistem pa integralno ovrednotijo enkrat na
četrtletje ter ga v okviru rednega poročanja razkrijejo javnosti skladno z zakonodajo (ZTFI), to je
enkrat na polletje (če za to obstajajo zakonske podlage, tudi pogosteje). Temeljna tveganja
delovanja podjetja razmejujemo na sledeče osnovne skupine:
I.
II.
III.
IV.

Prodajna tveganja.
Proizvodna tveganja.
Finančna tveganja.
Tveganja prostorske in okoljske zakonodaje.

V nadaljevanju so, znotraj vsake osnovne skupine, opredeljena specifična tveganja. Glede
posameznega tveganja je opredeljena še možnost nastanka škodnih dogodkov, potencial škode in
način njihovega obvladovanja.
Sistem je opredeljen in aktualiziran na stanje in pričakovanja prevladujoča v času nastanka tega
poročila.
stran 10 od 35

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO
OBDOBJE: 01.01.2011 DO 30.6.2011
Celje, 11.08.2011

I. Prodajna tveganja
Tveganje prodaje
izdelkov

Verjetnost nastanka

Višina škode

nizka

srednja

Opredelitev

Tveganje povezano z možnostjo in sposobnostjo uspešne prodaje
izdelkov na ciljnih trgih. Nanaša se na naraščanje pogajalske moči
kupcev, (ne)stabilnosti trgov, naraščanje moči konkurentov (zaradi
kapitalskih koncentracij) in ustreznost elementov lastnega tržnega
miksa (cena, izdelek, trg, promocija). Ocenjujemo, da je tveganje
skoncentrirano predvsem pri programih, ki so vezani na lokalne trge (to
je manj kot 10 % skupne prodaje podjetja).

Obvladovanje

Tveganje omejujemo s širjenjem prodajne mreže, diverzifikacijo in
krajšanjem prodajnih poti, razvojem novih izdelkov, ki omogočajo vstop
na nove trge in panoge. S sistematičnim spremljanjem in »benchmark«
analizami relevantnih panog (konkurentov in kupcev), povečevanjem
deleža direktne prodaje in uvedbo standardov na področju obvladovanja
kakovosti, varnosti, okolja in zdravja.

Tveganje nabave
surovin in energije

Verjetnost nastanka

Višina škode

visoka

srednja

Opredelitev

Podjetje je v precejšni meri odvisno od nabave kakovostnih in cenovno
ustreznih surovin in energije. Gre za surovine globalnega značaja,
predvsem titanonosne rude, cink, aluminij in žveplo. Pogajalska moč
dobaviteljev je visoka (s trendom naraščanja). Tveganje je občutno
glede cen in vse bolj tudi razpoložljivosti. Tveganje se bo na področju
titanonosnih rud v letih 2012 in 2013 bistveno povečalo in nedvomno
tudi negativno vplivalo na donosnost podjetja. Tveganje na področju
energentov je pomembno zaradi trenda hitre rasti cen (v prihodnjih
letih predvsem zemeljskega plina oziroma nafte).

Obvladovanje

Tveganje obvladujemo z iskanjem in vrednotenjem alternativnih
surovinskih virov (katalogi verificiranih alternativnih surovin in
dobaviteljev). Ciljno usmerjeno gradimo dolgoročne in stabilne
partnerske odnose. Razvijamo infrastrukturo, informacijske sisteme,
tehnologije in proizvode s katerimi želimo omejiti uporabo kritičnih
surovin, zmanjšati odvisnost od posameznih dobaviteljev ter omejiti
tveganje volatilnosti nabavnih cen. Na področju energentov (in surovin)
sklepamo (kjer je to mogoče) dolgoročne nabavne pogodbe s fiksnimi
cenami, uravnotežujemo strukturo porabe posameznih energentov,
izvajamo energetski menedžment in izvajamo stalne ukrepe/projekte
optimiranja rabe energije (ORE).
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Tveganje makro razmer
na ciljnih gospodarskih
prostorih

Verjetnost nastanka

Višina škode

nizka

srednja

Opredelitev

Glede na to, da deluje podjetje geografsko neomejeno, je izpostavljeno
tudi tveganju sprememb regionalnih in globalnih makroekonomskih
pogojev, politično/varnostnih razmer in celo škodnim klimatskim
dogodkom.

Obvladovanje

Tveganje omejujemo z osredotočenjem na relativno varne in stabilne
trge znotraj EU+ (več kot 80 % prodaje), prodaja izven meja EU+ pa je
razporejena po širokem portfelju trgov kot so: ZDA, Bližnji/Srednji in
Daljni Vzhod. Razvijamo uravnoteženo prodajno strukturo z vidika
tveganj/donosov. Vzdržujemo tudi minimalni obseg tako imenovanih
»bufferskih« trgov. Ob tem redno spremljamo makroekonomske
napovedi in projekcije ter ustrezno prilagajamo svojo poslovno politiko.
Strateško znižujemo obvladljiva tveganja (npr. finančna), da bi lahko
povečali kompenzacijsko sposobnost pri objektivnih tveganjih
globalnega ekonomskega prostora.

II. Proizvodna tveganja
Tveganja
razpoložljivosti
delavnih sredstev

Verjetnost nastanka

Višina škode

srednja

velika

Opredelitev

Cinkarna Celje, d.d. je kapitalsko intenzivno podjetje, hkrati s tem pa
gre za predelovalno industrijo z velikim deležem kontinuiranih
procesov. V glavnem gre z vidika obremenitev in izrabe delovnih
sredstev za izredno neugodne razmere (kemijsko agresivne substance,
visoke temperature, pritiski…).

Obvladovanje

Tveganje
omejujemo s sistemom strokovno domišljenega/odlično
organiziranega preventivnega in kurativnega vzdrževanja.
Kot že
omenjeno je poseben poudarek namenjen preventivnemu vzdrževanju
– po stanju, ki implicira odlično tehnično diagnostiko.
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Tveganje nastanka
nesreč, požarov,
nenadzorovanih
izpustov snovi v okolje
in nesreč pri delu.
Opredelitev

Obvladovanje

Verjetnost nastanka

Višina škode

srednja

visoka

Kemijsko predelovalna in
nastanka tovrstnih nesreč.

metalurška

panoga

implicira

tveganje

Tveganje obvladujemo s sistematičnim vrednotenjem vplivov na okolje,
periodičnimi ocenami požarne ogroženosti in
sistematiziranjem
delovnih mest glede na oceno tveganj. Na področju omejevanja vplivov
na okolje smo sistematično uvedli evropske okoljevarstvene standarde
z uveljavljanjem načel »Programa odgovornega ravnanja«, kontinuirano
harmoniziramo svoje delovanje z zahtevami IED - Industrial Emissions
Directive (prej IPPC) direktive in načel BAT. Glede požarne varnosti
imamo organizirano lastno gasilsko enoto, hkrati pa je podjetje
ustrezno požarno zavarovano. Na področju delovnih nesreč imamo
organizirano štabno službo, ki skrbi za nadzor in kontrolo spoštovanja
pravil in ukrepov varnosti pri delu. Izvajamo redna usposabljanja in
izobraževanja zaposlenih. Podjetje je zavarovano za odškodninsko
odgovornost. Z zunanjimi izvajalci sklepamo pisne sporazume in jih
izobražujemo. Uvedli smo navodila za delo za izvajanje vzdrževalnih
posegov v smislu požarne preventive, preprečevanja nesreč in
izboljševanja čistoče v delovnem okolju. Imamo vpeljana in s strani
pooblaščene institucije potrjena sistema ravnanja z okoljem ISO 14001
in ravnanja z varnostjo in zdravjem BS OHSAS 18001. Del podjetja
potrjuje okoljsko skladnost tudi z vpisom v register EMAS na Ministrstvu
za okolje in prostor. Narejena sta tudi pregled tveganj ter načrt zaščite
in reševanja.

III. Finančna tveganja
Tveganje obrestnih
mer

Verjetnost nastanka

Višina škode

visoka

nizka

Opredelitev

Kljub nadaljevanju procesa zniževanja finančne zadolženosti (do bank
trenutno 19,2 % vseh virov) je podjetje še vedno izpostavljeno tveganju
dviga obrestnih mer na denarnem trgu. Posebno velja to za prihodnja leta,
ker so trenutno ključne (ECB, FED) in referenčne obrestne mere še vedno
na nizkih ravneh.

Obvladovanje

Tveganje omejujemo s selektivno uporabo instrumentov obrestne
zamenjave (IRS) in fiksne obrestne mere (FFRA). Zavarovanju obrestnih
mer posvečamo posebno pozornost pri sklepanju dolgoročnih kreditnih
pogodb, za zavarovanje se odločamo na podlagi trendov ključnih obrestnih
mer ECB in FED. Obrestne mere kratkoročnih obveznosti zavarujemo (ali
tudi ne) na podlagi aktualnih ocen kratkoročnega tveganja.
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Valutno tveganje

Verjetnost nastanka

Višina škode

srednja

srednja

Opredelitev

Cinkarna Celje, d.d. nabavlja in prodaja na svetovnem trgu, zato je
izpostavljena tudi tveganju razvoja neugodnih medvalutnih razmerij.
Predvsem gre za valutno razmerje €/$. Ker se glavnina prodaje vrši v
evrih, je izpostavljenost pereča predvsem pri dolarski nabavi titanonosnih
rud.

Obvladovanje

Tveganje neugodnih sprememb tečaja $ omejujemo na dva načina, del
izpostavljenosti pokrivamo s poslovnim »hedgingom«, to je valutnim
usklajevanjem prodaje in nabave, nepokrito razliko pa, če presoja
izpostavljenosti tako narekuje, s sklenitvijo terminskih pogodb za nakup
dolarjev.

Kreditno tveganje

Verjetnost nastanka

Višina škode

srednja

srednja

Opredelitev

Je tveganje možne neizpolnitve pogodbenih obveznosti kupcev, kar
pomeni, da kupci zamujajo oziroma ne plačajo svojih zapadlih obveznosti.
Tveganje je omejeno, saj poslujemo pretežno z dolgoletnimi partnerji, ki so
pogosto znana tradicionalna evropska industrijska podjetja z visoko
boniteto. V recesijskem obdobju opažamo, da se je plačilna nedisciplina v
Sloveniji in na Balkanu izjemno poslabšala, v prihodnjem obdobju
pričakujemo na tem področju zaostrovanje težav.

Obvladovanje

Tveganje omejujemo z razvijanjem dolgoročnih partnerskih odnosov,
koncentriranjem prodaje zanesljivim kupcem, periodičnim spremljanjem in
preverjanjem poslovnega zdravja svojih kupcev. Organiziranim oddelkom
za dinamično spremljanje ročnosti odprtih terjatev, stanja zapadlih terjatev
ter njihovo izterjavo. Posamično uporabljamo tudi instrumente zavarovanja
plačil (avansiranje, dokumentarni akreditiv in dokumentarni inkaso).

IV. Tveganja prostorske in okoljske zakonodaje
Sanacija deponije
trdnih odpadkov

Verjetnost nastanka

Višina škode

visoka

visoka

Opredelitev

V zadnjem četrtletju 2010 je Uprava sprejela odločitev, da se zaradi
visokih finančnih obremenitev in omejene razpoložljivosti/zmogljivosti
deponije trdnih odpadkov Bukovžlak omenjeno odlagališče izvzame iz
vloge za OVD in, da se takoj sproži postopek zapiranja tega odlagališča.
Postopek zapiranja bo skladno s predpisi zaključen v treh letih, zahteval
pa bo obsežna zemeljska/gradbena dela in s tem visoke stroške.

Obvladovanje

Smo v fazi priprave projektne dokumentacije za celovito sanacijo
odlagališča. V breme poslovnega izida 2010 smo oblikovali okoljsko
rezervacijo v višini 5 milijonov €.
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Potrditev Občinskega
podrobnega
prostorskega načrta
(OPPN)
Opredelitev

Obvladovanje

Cevovod za črpanje
nevtralizata na
odlagališče Za Travnik

Verjetnost nastanka

Višina škode

srednja

visoka

Za področje Cinkarne še vedno velja prostorski načrt iz leta 1971. Vse
spremembe v prostoru, ki so bile narejene zaradi različnih potreb, zato
nimajo potrebne formalne podlage. Cinkarna poskuša pridobiti nov
OPPN že od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. Nasprotovanja
civilnih iniciativ ter nenehno spreminjajoča se prostorska zakonodaja pa
realizacijo zavirajo. Podjetju je s tem onemogočena legalizacija
obstoječih objektov ter kakršna koli nova investicijska dejavnost
(razvoj).
Podjetje izvaja vse potrebne in možne aktivnosti, ki jih narekujejo
nenehne spremembe zakonodaje. S komisijo, ki jo je sestavila Mestna
občina Celje in jo sestavljajo člani Mestnega sveta, člani Civilnih
iniciativ, strokovni sodelavci Mestne občine ter predstavnik Cinkarne,
smo dokončno uskladili predlog odloka. Poteka še revizija Elaborata
protipoplavnih ukrepov. Nato gre predlog odloka na presojo na ARSO in
MOP, nato pa na obravnavo na sejo Mestnega sveta.

Verjetnost nastanka

Višina škode

nizka

visoka

Opredelitev

Za črpanje nevtralizata na odlagališče Za Travnik ima podjetje samo en
funkcionalen cevovod. Cevovod je star in poddimenzioniran. V primeru
puščanj je potrebna zaustavitev proizvodnje titanovega dioksida.
Dosedanja puščanja smo uspeli sanirati v zadovoljivo kratkih rokih, zato
tveganje še vedno ocenjujemo kot nizko. Se bo pa z leti večalo.

Obvladovanje

Vodimo projekt izgradnje novega cevovoda. Postopek je sicer
dolgotrajen in zaradi prehoda čez veliko zemljiških parcel težaven.

Spremembe direktive
IED - Industrial
Emissions Directive
(prej IPPC)
Opredelitev

Obvladovanje

Verjetnost nastanka

Višina škode

visoka

visoka

Izšla je nova evropska uredba IED, ki predpisuje dovoljene emisije
obratov večjega tveganja za onesnaženje okolja. Spremembe nas
prizadenejo na področju emisij prahu. Potrebne bodo kontinuirane
meritve na večjih virih. Strožji bodo ukrepi ob prekoračitvah. Potrebna
bo tudi uvedba monitoringa tal in podzemnih voda, kar se bo finančno
odrazilo kot letni strošek za izvedbo monitoringa in kot končni strošek
za vzpostavitev ničelnega stanja v primeru zaprtja podjetja.
Sistematično izvajamo vrsto preventivnih ukrepov s katerimi nižamo
emisije na najnižje tehnično možne vrednosti določene v NRT normah
(NRT = najboljše razpoložljive tehnike). Skladno z zahtevami
Okoljevarstvenega dovoljenja bomo del kontinuiranih meritev emisije
prahu izvedli že v letu 2011.
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Razpoložljivost
odlagališča titanove
sadre

Verjetnost nastanka

Višina škode

visoka

visoka

Opredelitev

Glede na projekcije je čas do suhe zapolnitve odlagališča Za Travnikom
12 do 15 let. Zapolnitev odlagališča pomeni zaustavitev proizvodnje
titanovega dioksida.

Obvladovanje

Obvladujemo postopek izločanja bele sadre (CEGIPS) iz nevtralizata. S
tem je možno od 5 t odpadka na tono proizvoda izločiti do 3 t. Belo
sadro že tržimo na področju cementarn. Razvijamo aplikacije za
uporabo v kmetijstvu. Potekajo dogovori s proizvajalci gips plošč.
Tehnično je možna proizvodnja mavca za gradbene namene. Za
preostali 2 t rdeče sadre (RCGIPS) smo pridobili STS za zapolnjevanje
in gradnjo nasipov. Za ugotavljanje kemijske sprejemljivosti tega
materiala v omenjene namene smo v letu 2011 že zgradili mali
tehnološki nasip ter začeli z gradnjo velikega tehnološkega nasipa. V
teku so postopki za pridobitev dovoljenja uporabe rdeče sadre za
izdelavo nepropustnega pokrova pri zapiranju deponije trdnih odpadkov
Bukovžlak. Razvijamo tudi postopek reciklaže žveplove kisline, s čemer
bi zmanjšali količino nastale sadre.

Zagotavljanje
stabilnosti pregradnih
teles

Verjetnost nastanka

Višina škode

majhna

visoka

Opredelitev

Pregradna telesa predstavljajo nevarnost ob porušitvi. Do nje lahko
pride ob močnejšem potresu ali stoletnih poplavah.

Obvladovanje

Izvajamo redno vzdrževanje po navodilih strokovnjakov. Izdelani so
projekti porušitvenega vala. Trenutno je v teku investicija odvajanja
zalednih voda na vzhodnem boku pregradnega telesa Za Travnik, kar
bo močno pripomoglo k povečanju stabilnosti le-tega. Sanacija
pregradnega telesa deponije trdnih odpadkov Bukovžlak je vključena v
projekt zapiranja tega odlagališča. Ta projekt bo vključeval tudi izvedbo
zaščitnih ukrepov za zmanjšanje ogroženosti lokalnih hiš in prebivalcev
v primeru porušitvenega vala na deponiji Bukovžlak.

Začasno skladiščenje
nizkoradioaktivnih
odpadkov

Verjetnost nastanka

Višina škode

srednja

srednja

Opredelitev

V procesu proizvodnje titanovega dioksida nastajajo v manjši meri tudi
nizkoradioaktivni odpadki. Njihov izvor je v rudi z aktivnostjo rahlo nad
naravnim ozadjem. V procesu proizvodnje pride na določenih delih
opreme do koncentracije radionuklidov, zato deli opreme po končani
dobi uporabe zapadejo pod nizkoradioaktivne odpadke. Cinkarna ima za
začasno skladiščenje dovoljenje URSJV do leta 2016. URSJV lahko v
primeru kakršnih koli neskladnosti pri izvajanju postopka skladiščenja
Cinkarni dovoljenje tudi odvzame.

Obvladovanje

Izvajamo vse predpisane postopke nadzora in s tem preprečujemo
možnost odvzema dovoljenja za začasno skladiščenje. V teku so
formalni postopki za uničenje teh odpadkov, za kar smo ob polletnem
rezultatu 2011 oblikovali tudi rezervacijo v višini 5 mio €.
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TEMELJI RAZVOJA in DRUŽBENA ODGOVORNOST
KADRI
Na dan 30.6.2011 je bilo v Cinkarni 1066 zaposlenih, kar pomeni, da se je glede na stanje konec
leta 2010 povečalo za 13 zaposlenih, oz. za 1,2 odstotka.
Povprečno število zaposlenih je v prvih šestih mesecih leta 2011 znašalo 1065, kar je 14
zaposlenih manj, kot je znašalo povprečno število zaposlenih v enakem obdobju leta 2010 in za
deset zaposlenih več, kot znaša planirano povprečno število zaposlenih v letu 2011.
Od leta 1985, ko je vodstvo družbe pričelo z dolgoročno restriktivno kadrovsko strategijo, se je
število zaposlenih zmanjšalo za 1361 zaposlenih oz. za več kot 56 %.
Povprečni obseg odsotnosti zaposlenih z dela se je v obdobju I.-VI. 2011 v primerjavi z istim
obdobjem preteklega leta povečal za 2 odstotne točke in je znašal 21,2 % (od tega predstavlja
5,9 odstotnih točk odsotnost zaradi boleznin). Odstotek boleznin je, glede na predhodno leto,
ostal enak.

NALOŽBE
Glede na izboljšane pogoje poslovanja se je v podjetju v prvem polletju leta 2011 znatno povečal
obseg investicijskih vlaganj in dosegel 95% letne planske vrednosti.
33 % investiranih sredstev smo porabili za dokončanje investicije pilotnega postrojenja za ultra
fini titanov dioksid.
Dokončali smo tudi rezervoar za tekoče žveplo ter obnovili lovilne ploščadi ob usedalnikih Črnega
dela proizvodnje TiO2.
Med večjimi investicijami velja omeniti še:
•
prenovo IT centra
•
izgradnjo proizvodno energetskega informacijskega sistema
•
vlaganja v opremo za proizvodnjo termalne grafične plošče
•
nabavo novih kompresorjev za 2.5 in 7.5 bar zrak
•
rekonstrukcijo energetskega mostu
•
kondicioniranje odpadnih kondenzacijskih vod ter
•
prenovo pakirnice 1 v PE TiO2.

RAZVOJNA DEJAVNOST
Razvojno dejavnost v letu 2011 spremljamo s tremi okvirnimi cilji.
I. Razviti nove izdelke, storitve
Za cilj smo si postavili 27 novosti. Ena je že realizirana, 25 jih poteka skladno s pričakovanji, pri
eni pa beležimo probleme.
II. Izboljšati obstoječe izdelke
Cilju 13 izboljšav sledimo z eno realizirano nalogo, devetimi v teku in tremi, ki jih časovno
verjetno ne bomo uspeli realizirati v tem letu.
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III. Uvesti trženje lani razvitih novih izdelkov
Planiran tržni delež novih izdelkov v prihodkih prodaje je bil 1.5% in ga z doseganjem 2.14%
znatno presegamo.
Uspeli smo na razpisu ARRS za financiranje kar petih projektov in sicer:
•
Razvoj naprednih procesov za doseganje visoko učinkovitih nano modificiranih
tekstilnih materialov
•
Razvoj naprednega TiO2/SiO2 fotokatalizatorja za čiščenje zraka notranjih
prostorov
•
Elektronska mikroskopija in mikroanaliza materialov na submikronski skali
•
Hidrotermalna sinteza močno vezanih prevlek fotokatalitičnega TiO2 na kovinskih
podlagah
•
Modifikacija površine TiO2 nanodelcev - preprečevanje aglomeracije in ohranitev
intrinsične funkcionalnosti
Projekti so triletni.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Področje kakovosti proizvodov smo v planu pokrili z
naslednjo realizacijo:
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

9

okvirnimi cilji, na njih pa dosegamo

Izboljšati kakovost pigmentnega TiO2 - parametri merjeni v prahu (W10, pH, % vlage,
poraba vode, spec. upor., % Al2O3, % SiO2) – stanje se izboljšuje, a ciljna vrednost še ni
dosežena.
Izboljšati kakovost pigmentnega TiO2 – parametri merjeni v sivem alkidnem premazu (∆L*,
∆b*, SR) - stanje se izboljšuje, a ciljna vrednost še ni dosežena.
Znižati izmet titan cinkove pločevine – cilj dosegamo.
Ohraniti enako kvaliteto proizvodov ob uvedbi cenejših surovin v proizvodnji modrega bakra
in gradbenih mas – cilja trenutno ne dosegamo zaradi pomanjkanja cenejše surovine na
trgu.
Zmanjšati število tujkov in aglomeratov v masterbatchih – naročena je oprema za filtracijo.
Zmanjšati pojav pik in oblakavosti na tiskarskih ploščah – problem je večplasten in zaenkrat
le delno rešen.
Podaljšati življenjsko dobo ventilov vgrajenih v PE TiO2 – poteka testiranje.
Skrajšati čas trajanja nepredvidenih zastojev v proizvodnjah TiO2 in cink titanove pločevine
– cilj dosegamo v PE Metalurgija, v PE TiO2 pa še ne.
Izboljšati sistem pridobivanja informacij o zadovoljstvu kupcev – uvedene so spremembe
sistemov za pridobivanje informacij ter zaznani dve novi priložnosti za preseganje
pričakovanj naših kupcev.

Za vse nedosežene cilje so sproženi potrebni ukrepi.
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RAVNANJE Z OKOLJEM
V podjetju smo v prvem polletju leta 2011 izvajali vse potrebne stalne aktivnosti s katerimi
zagotavljamo odgovorno in zakonsko skladno ravnanje z okoljem.
Na podlagi vseh rezultatov monitoringov in opravljenih nekaj inšpekcijskih pregledov ugotavljamo,
da ni bilo odstopanj od zakonsko določenih mejnih vrednosti.
Oddali smo štiri vloge za spremembo Okoljevarstvenega dovoljenja.
Izdelali smo PZI za večji investicijski poseg na drenažnem sistemu pregradnega telesa Za Travnik.
V teku je priprava PZI za zapiranje Deponije trdnih odpadkov Bukovžlak.
Pri definiranju okvirnih ciljev podjetja, ki zagotavljajo
okolja postavili tri letne cilje:
I.
II.
III.

nenehno izboljševanje, smo na področju

Zmanjšati specifično porabo energije za 1 % - cilja še ne dosegamo.
Zmanjšati količino odloženih nenevarnih odpadkov za 10% – po težavah v začetku leta se
cilju približujemo in ga bomo verjetno lahko še izboljšali.
Zmanjšati emisijo prahu za 3% - poteka nameščanje kontinuirnih merilnih naprav na
najpomembnejše vire in indikatorjev na manj pomembne vire; s stalnim nadzorom bo
omogočeno sprotno ukrepanje.

Uspešno smo prestali zunanjo presojo po standardu ISO 14001 in uredbi EMAS ter s tem
podaljšali naš vpis v register EMAS na Ministrstvu za okolje.

VARNOST IN ZDRAVJE
Število poškodb pri delu je na obvladljivi ravni. Trudimo se, da s pospeševanjem aktivnosti na
sistemu prepoznavanja dogodkov čim bolj skrbimo za zdravje zaposlenih in obvladovanje poškodb
na minimalnem možnem nivoju.
Na področju varnosti in zdravja imamo dva letna okvirna cilja:
I.
II.

Znižati faktor pogostnosti in resnosti poškodb pri delu.
Povečati implementacijo rešenih »skoraj dogodkov« iz posameznih organizacijskih enot na
celo podjetje.

Oba v celoti izpolnjujemo.
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POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
v€

2011

2010

Indeks
11/10

1.

Čisti prihodki od prodaje
- čisti prihodki iz prodaje na domačem trgu
- čisti prihodki iz prodaje na tujem trgu

94.694.585
12.642.128
82.052.457

74.066.085
11.339.281
62.726.804

128
111
131

2.
3.

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

-2.167.175
1.464.242

-4.380.853
1.305.632

49
112

4.
5.

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
Stroški blaga, materiala in storitev

176.168
57.427.562

108.052
44.795.982

163
128

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala
b) Stroški storitev

47.178.596
10.248.966

39.433.402
5.362.580

120
191

Stroški dela
a) Stroški plač

15.245.580
11.092.247

14.216.046
10.536.634

107
105

b) Stroški socialnih zavarovanj
c) Stroški pokojninskih zavarovanj

857.411
1.224.216

772.301
1.116.388

111
110

č) Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti

2.071.706
5.957.426

1.790.723
5.928.408

116
100

a) Amortizacija
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmet. OS
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

5.912.344
32.902
12.180

5.858.762
1.452
68.194

101
2266
18

974.244

841.228

116

14.563.008

5.317.252

274

10.526
10.526
76.889

97
97
60.514

10852
10852
127

31.899
44.990

0
60.514

74

246.037
246.037

293.593
293.593

84
84

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

257
1.011.854

0
1.356.354

75

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

1.011.854
259.849

1.356.354
276.815

75
94

8.616
251.233

61.667
215.148

14
117

9.436
4.814

226.069
11.065

4
44

Poslovni izid pred obdavčitvijo
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki

13.629.122
3.104.634
500.000

4.253.291
850.658
0

320
365
-

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

11.024.488

3.402.633

324

6.

7.

8.

Drugi poslovni odhodki
Poslovni izid iz poslovanja

9.

Finančni prihodki iz deležev
č) Finančni prihodki iz drugih naložb
10. Finančni prihodki iz danih posojil
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15. Drugi prihodki
16. Drugi odhodki
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BILANCA STANJA
v€
Indeks
30.6.2011

30.6.2010

11/10

196.678.082

192.245.944

102

129.312.245

130.755.985

99

3.567.084
3.293.555
267.333

2.421.282
2.102.903
0

147
157
-

6.196
119.564.127

318.379
122.311.838

2
98

1a. Zemljišča
1b. Zgradbe

8.618.818
46.904.909

8.618.818
49.048.983

100
96

2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema

57.264.197
40.211

61.951.949
40.203

92
100

4a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
4b. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

6.296.802
439.190

2.651.885
0

237
-

Dolgoročne finančne naložbe
1c. Druge delnice in deleži

4.019.713
3.984.611

4.865.234
4.802.036

83
83

35.102

63.198

56

2.161.321

1.157.631

187

SREDSTVA
A.

Dolgoročna sredstva

I.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
1. Dolgoročne premoženjske pravice
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja

II.

IV.

5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva

2b. Dolgoročna posojila drugim
VI.

Odložene terjatve za davek

B.

Kratkoročna sredstva

67.263.449

61.427.996

109

II.

Zaloge
1. Material
2. Nedokončana proizvodnja

20.903.407
13.604.021
2.150.539

18.281.145
10.472.815
2.819.028

114
130
76

3. Proizvodi in trgovsko blago
4. Predujmi za zaloge

4.494.416
654.431

3.672.625
1.316.677

122
50

500.148
0

1.403.699
204.000

36
-

2b. Kratkoročna posojila drugim
Kratkoročne poslovne terjatve

500.148
38.020.663

1.199.699
36.434.884

42
104

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

35.305.847
2.714.816

34.501.294
1.933.590

102
140

7.839.231

5.308.268

148

102.388

61.963

165

III.

IV.

Kratkoročne finančne naložbe
1c. Druge kratkoročne finančne naložbe

V.

Denarna sredstva

C.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
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OBDOBJE: 01.01.2011 DO 30.6.2011
Celje, 11.08.2011

v€

Indeks

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
B.

Kapital
Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za lastne delnice
3. Lastne delnice
5. Druge rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmej.
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
2. Druge rezervacije
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

30.6.2011

30.6.2010

11/10

196.678.082

192.245.944

102

113.911.735
20.396.244
20.396.244
44.284.976
36.073.725
16.931.435
238.926
-238.926
19.142.290
1.224.420
907.882
11.024.488

101.573.962
20.396.244
20.396.244
44.284.976
31.631.568
16.931.435
238.926
-238.926
14.700.133
1.858.541
0
3.402.633

112
100
100
100
114
100
100
100
130
66
324

21.973.063
3.361.657
17.785.988
825.418

12.040.756
3.023.895
8.189.305
827.556

182
111
217
100

C.

Dolgoročne obveznosti

7.982.691

16.242.872

49

I.

Dolgoročne finančne obveznosti
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Dolgoročne poslovne obveznosti
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek

7.690.909
7.690.909
0
0
291.782

15.702.237
15.702.237
85.368
85.368
455.267

49
49
64

II.
III.
Č.

Kratkoročne obveznosti

50.996.366

60.983.924

84

II.

III.

Kratkoročne finančne obveznosti
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
4 . Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

33.631.569
30.011.328
3.620.241
17.364.797
11.947.428
2.753
5.414.616

44.955.445
43.749.644
1.205.801
16.028.479
10.694.892
54.518
5.279.069

75
69
300
108
112
5
103

D.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

1.814.227

1.404.430

129
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OBDOBJE: 01.01.2011 DO 30.6.2011
Celje, 11.08.2011

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
Izkaz vseobsegajočega donosa za leti 2010 in 2011 je izdelan skladno s SRS 25.

30.6.2011

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Čisti poslovni izid tekočega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja NOS in OOS
Spremembe presežka iz prevrednotenja FS, razpol.za prodajo
Vpliv odloženih davkov - sprem.iz prevred.FS razpol.za prodajo
Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih
izkazov podjetij v tujini (vpliv sprememb deviznih tečajev)
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
(19+20+21+22+23)

30.6.2010

v€
Indeks
11/10

11.024.488
0
-575.533
115.107
0

3.402.633
0
527.514
-104.154
0

324
-

0
10.564.062

0
3.825.993

276
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OBDOBJE: 01.01.2011 DO 30.6.2011
Celje, 11.08.2011

IZKAZ GIBANJA KAPITALA
Izkaz gibanja kapitala v letu 2011
v€
Rezerve iz dobička

Preneseni

Čisti

Osnovni

Kapital.

Zakonske

Lastne

Rezerve

Druge

iz

čisti

dobiček

Skupaj

kapital

rezerve

rezerve

delnice

za lastne

rezerve iz

prevred-

poslovni

poslov-

kapital

delnice

dobička

notenja

izid

nega leta

III/3

III/2

III/5

IV

V

VI/1

-238.926

238.926

I/1
A. Stanje 1. januarja 2011

Presežek

II

20.396.244

III/1

44.284.976

16.931.435

19.142.290

1.684.846

VII

4.442.157

0 106.881.948

B1. Sprem.lastniš.kapitala transakcije z lastnik

3.534.275

3.534.275

g) Izplačilo dividend

3.534.275

3.534.275

h) Izplačilo nagrad organom
vodenja in nadzor. svetu
B2. Celotni vseobsegajoči
donos poročev. obdobja

-460.426

11.024.488

10.564.062

11.024.488

11.024.488

a) Vnos čistega poslovnega
izida poročevalskega obdobja
č) Spremembe presežka iz
prevrednotenja finan.naložb

-460.426

B3. Spremembe v kapitalu

-460.426

0

0

0

b) Razporeditev čistega dobička
po sklepu Uprave in NS
C. Stanje 30. junija 2011

0
20.396.244

44.284.976

16.931.435

-238.926

238.926

19.142.290

1.224.420

907.882

11.024.488 113.911.735

Izkaz gibanja kapitala v letu 2010

v€
Rezerve iz dobička

Čisti

Osnovni

Kapital.

Zakonske

Lastne

Rezerve za

Druge

iz

dobiček

Skupaj

kapital

rezerve

rezerve

delnice

lastne

rezerve iz

prevred-

poslov-

kapital

delnice

dobička

notenja

nega leta

I/1
A. Stanje 1. januarja 2010

Presežek

20.396.244

II
44.284.976

III/1
16.931.435

III/3

III/2

-238.926

238.926

III/5

IV

14.700.069

1.435.181

VI/1

VII

1.015.660

98.763.565

1.015.596

1.015.596

1.015.596

1.015.596

B1. Sprem.lastniš.kapitala transakcije z lastnik
g) Izplačilo dividend
h) Izplačilo nagrad organom
vodenja in nadzor. svetu

0

B2. Celotni vseobsegajoči
donos poročev. obdobja

423.360

3.402.633

3.825.993

3.402.633

3.402.633

a) Vnos čistega poslovnega
izida poročevalskega obdobja
č) Spremembe presežka iz
prevrednotenja finan.naložb

423.360

B3. Spremembe v kapitalu

423.360

64

-64

0

64

-64

0

b) Razporeditev čistega dobička
po sklepu Uprave in NS
C. Stanje 30. junija 2010

20.396.244

44.284.976

16.931.435

-238.926

238.926

14.700.133

1.858.541

3.402.633 101.573.962
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NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO
OBDOBJE: 01.01.2011 DO 30.6.2011
Celje, 11.08.2011

IZKAZ DENARNIH TOKOV
v€
30.6.2011
A.
a)

Čisti poslovni izid

11.024.488

3.402.633

324

Poslovni izid pred obdavčitvijo

13.629.122
2.604.634

4.253.291
850.658

320
306

6.866.361
5.912.344

7.217.951
5.858.762

95
101

15.761
45.082

6.200
69.646

254
65

87.415
1.012.111

60.611
1.356.354

144
75

-382.943
-7.721.991
374.307

670.393
-7.436.298
1.172.333

104
32

-497.812
180.621

104.154
2.665.162

7

1.321.649
6.077.577

3.267.723
897.319

40
677

-117.294
17.507.906

0
11.290.977

155

92.117

42.325

218

87.415

60.611

144

15.761
-11.059

6.200
-24.486

254
45

5.649.344
131.090

3.615.409
48.117

156
272

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

5.041.455
476.799

2.190.175
1.377.117

230
35

Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a-b) ali (b-a)

-5.557.227

-3.573.084

156

10.403.600

6.527.611

159

1.012.111
2.752.670

1.356.354
2.687.405

75
102

3.104.544
3.534.275

1.468.257
1.015.595

211
348

-10.403.600

-6.527.611

159

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
b)

Prilagoditve za
Amortizacijo +
Prevrednotovalne poslovne prihodke Prevrednotovalne poslovne odhodke +
Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti +

c)

Spremembe čistih obr. sredst. (in ČR, rezervacij ter odlož. terjatev
in obv. za davek) poslovnih postavk BS
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve (AČR)
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve (PČR) in rezervacije
Končne manj začetne obveznosti za odloženi davek

č)

30.6.2010 Ind. 11/10

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

Prebitek prejemkov pri poslovanju ali pribitek izdatkov pri poslovanju (a+b+c)

B.

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a)

Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih,
ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb

b)

Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih OS

c)

C.

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

b)

Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila dividend in drugih deležev v dobičku

c)

Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a-b) ali (b-a)

Č.

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV

7.839.231

5.308.268

148

x)

Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ač, Bc, Cc)

1.547.079

1.190.282

130

y)

Začetno stanje denarnih sredstev 1.1.

6.292.152

4.117.986

153
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OBDOBJE: 01.01.2011 DO 30.6.2011
Celje, 11.08.2011

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
I.

Splošno

Cinkarna, Metalurško kemična industrija Celje, je organizirana kot delniška družba, s sedežem v
Celju, Kidričeva 26 in vpisana v sodni register sodišča v Celju pod številko I-402-00.

Pomembnejše dejavnosti so:
proizvodnja titanovega dioksida
proizvodnja žveplove kisline
predelava cinka
proizvodnja proizvodov za kmetijstvo
proizvodnja proizvodov za gradbeništvo
proizvodnja antikorozijskih premazov ter praškastih lakov
proizvodnja proizvodov za grafično industrijo
predelava fluoriranih polimerov in elastomerov
vzporedne storitvene dejavnosti

Ostali podatki družbe:
davčna številka
matična številka
šifra dejavnosti
velikost družbe
poslovno leto

15280373
5042801
20.120
velika delniška družba
koledarsko leto

V družbi je bilo na dan 30. junij 2011 zaposlenih 1066 oseb.
Povprečno število zaposlenih je v polletju 2011 znašalo 1065 oseb.

Izobrazbena struktura zaposlenih je naslednja:
2011
Stopnja izobrazbe
VIII
VII
VI
V
IV, III
II, I
Stanje 30.6.

II.

Št.
zaposlenih
15
95
67
293
350
246
1066

2010
Str.%
1,4
8,9
6,3
27,5
32,8
23,1
100,0

Št.
zaposlenih
14
91
66
292
351
264
1078

Str.%
1,3
8,4
6,1
27,1
32,6
24,5
100,0

Podlage za pripravo računovodskih izkazov in računovodske usmeritve

so opisane v letnem poročilu 2010 na straneh od 43 do 49 in so ostale nespremenjene.
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III.

Pojasnila

1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve
v€

Nabavna vrednost

Skupina neopredmetenih
sredstev

Popravek vrednosti

Neodpisana vrednost

30.6.2011

30.6.2010

30.6.2011

30.6.2010

30.6.2011

30.6.2010

227.648

227.648

0

0

227.648

227.648

5.655.435

4.509.530

2.705.494

2.412.823

2.949.941

2.096.707

Odloženi stroški razvijanja

267.333

96.927

0

0

267.333

96.927

Sredstva v pridobivanju

122.162

0

0

0

122.162

0

6.272.578

4.834.105

2.705.494

2.412.823

3.567.084

2.421.282

Druga neopredmet. sred.
Dolg. premoženjske pravice

SKUPAJ

V poročevalskem obdobju je družba povečala dolgoročne premoženjske pravice za 1.145.905 €
(investicije v programsko opremo in projektno dokumentacijo ter registracijo izdelkov Cuprablau).
Stroške razvijanja je družba povečala za 170.406 evrov porabljenih na razvojni nalogi CTP plošč.
2. Opredmetena osnovna sredstva
v€

Skupina
opredm. OS
Zemljišča

Nabavna vrednost
30.6.2011
30.6.2010

Popravek vrednosti
30.6.2011
30.6.2010

Neodpisana vrednost
30.6.2011
30.6.2010

8.618.818

8.618.818

0

0

8.618.818

8.618.818

Zgradbe

103.343.224

103.002.100

56.438.315

53.953.117

46.904.909

49.048.983

Oprema

190.862.264

187.347.234

133.557.856

125.355.082

57.304.408

61.992.152

Predujmi
Sred.v pridobiv.
SKUPAJ

439.190

0

0

0

439.190

0

6.296.802

2.651.885

0

0

6.296.802

2.651.885

309.560.298

301.620.037

189.996.171

179.308.199

119.564.127

122.311.838

Družba nima sredstev v finančnem najemu. Za zavarovanje dolgoročnih in kratkoročnih finančnih
obveznosti do bank, so obremenjene nepremičnine s hipoteko in zastavljena oprema v skupni
vrednosti 72.242.615 €. Finančne obveznosti za pridobitev osnovnih sredstev znašajo 7.690.909
€. Sredstva v gradnji in izdelavi se nanašajo na nedokončane investicijske projekte (UF TiO2,
rezervoar za tekoče žveplo, ureditev skladišča in ploščadi, drugo).
3. Finančne naložbe in dana posojila
v€

Finančne naložbe
Delnice bank

Nabavna vrednost

Popravek vrednosti

Neodpisana vrednost

30.6.2011

30.6.2010

30.6.2011

30.6.2010

30.6.2011

30.6.2010

3.029.130

3.846.555

0

0

3.029.130

3.846.555

Cinkarna Kvarc

5.117

5.117

0

0

5.117

5.117

Druge naložbe

950.364

950.364

0

0

950.364

950.364

Skupaj DFN

3.984.611

4.802.036

0

0

3.984.611

4.802.036

Druge naložbe

0

204.000

0

0

0

204.000

Skupaj KFN

0

204.000

0

0

0

204.000

3.984.611

5.006.036

0

0

3.984.611

5.006.036

SKUPAJ
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Vrednost delnic bank se je v obdobju znižala za 817.425 € iz naslova prevrednotenja delnic
Abanke. Druge naložbe predstavljajo vrednost delnic in deležev v slovenskih podjetjih.
v€

Dana posojila

Nabavna vrednost
30.6.2011

Popravek vrednosti

Neodpisana vrednost

30.6.2010

30.6.2011

30.6.2010

30.6.2011

30.6.2010

Dolgoročna posojila

609.286

701.181

574.184

637.983

35.102

63.198

Kratkoročna posojila

500.148

1.199.699

0

0

500.148

1.199.699

1.109.434

1.900.880

574.184

637.983

535.250

1.262.897

SKUPAJ

Stanje dolgoročnih posojil se nanaša na stanovanjska posojila. Dolgoročno posojilo odvisni družbi
Cinkarna Kvarc, d.o.o. Tuzla, znaša 574.184 €. Člani uprave in nadzornega sveta niso prejeli
nobenega posojila.
4. Odložene terjatve in obveznosti za davek
v€

Leto 2011

Leto 2010

Terjatve

Obveznosti

Terjatve

Obveznosti

Stanje 1.7.

1.157.631

455.267

934.860

424.061

Povečanje

1.299.894

0

394.346

31.206

Zmanjšanje

296.204

163.485

171.575

0

Stanje 30.6.

2.161.321

291.782

1.157.631

455.267

Opis

Povečanje predstavlja novo oblikovanje rezervacij v letu 2010 in polovico oblikovane ekološke
rezervacije v 2011. Obveznosti so se zmanjšale zaradi prevrednotenja dolgoročne finančne
naložbe, ob upoštevanju pričakovane davčne stopnje.
5. Zaloge
v€

30.6.2011

30.6.2010

13.604.021

10.472.815

Nedokončana proizvodnja

2.150.539

2.819.028

76

Proizvodi

4.479.808

3.559.755

126

14.608

112.870

13

Skupina zalog
Material

Trgovsko blago
Dani predujmi
SKUPAJ

Indeks
11/10
130

654.431

1.316.677

50

20.903.407

18.281.145

114

Vrednost zalog gotovih proizvodov in proizvodnje se je v primerjavi s koncem leta 2010 zmanjšala
za 2.167.175 €.
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6. Poslovne terjatve
Kratkoročne terjatve do kupcev
v€

Vrednost terjatev

Skupina terjatev

Popravek vrednosti

Neto terjatev

30.6.2011

30.6.2010

30.6.2011

30.6.2010

30.6.2011

30.6.2010

Kupci v državi

9.438.484

7.620.106

833.595

934.955

8.604.889

6.685.151

Kupci v tujini

25.075.167

25.429.270

512.800

331.245

24.562.367

25.098.025

2.070.017

3.346.031

0

1.059.207

2.070.017

2.286.824

154.631

517.351

86.057

86.057

68.574

431.294

36.738.299

36.912.758

1.432.452

2.411.464

35.305.847

34.501.294

Posred.i zvozniki
Dani predujmi
SKUPAJ

Terjatev do odvisne družbe Cinkarna-Kvarc d.o.o. Tuzla znaša 378.244 €.
Kratkoročne terjatve do drugih
v€

Vrednost terjatev

Skupina terjatev
Terjatve za DDV
Terjatve do inštitucij

SKUPAJ

Neto terjatev

30.6.2011

30.6.2010

30.6.2011

30.6.2010

30.6.2011

30.6.2010

2.597.449

1.833.220

0

0

2.597.449

1.833.220

73.750

57.686

0

0

73.750

57.686

5.012

34.694

0

0

5.012

34.694

38.605

7.990

0

0

38.605

7.990

2.714.816

1.933.590

0

0

2.714.816

1.933.590

Terjatve do zaposlenih
Druge terjatve

Popravek vrednosti

Družba nima terjatev do članov uprave in nadzornega sveta.

7. Denarna sredstva
v€

Skupina sredstev
Denarna sredstva v blagajni
Denarna sredstva na računih
Kratkoročni depoziti na odpoklic
Kratkoročni devizni depozit na odpoklic
Devizna sredstva na računih
SKUPAJ

30.6.2011

30.6.2010

2.242

1.708

Indeks
11/10
131

187.844

37.905

496

7.540.000

4.960.000

152

108.146

308.247

35

999

408

245

7.839.231

5.308.268

148

Kratkoročna sredstva so naložena pri domačih bankah in obrestovana s fiksno letno obrestno
mero, ki znaša od 0,21% do 1,25%.
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8. Kapital
v€

30.6.2011

30.6.2010

Indeks 11/10

Osnovni kapital

20.396.244

20.396.244

100

Kapitalske rezerve

44.284.976

44.284.976

100

Zakonske rezerve

Postavke kapitala

16.931.435

16.931.435

100

Rezerve za lastne delnice

238.926

238.926

100

Lastne delnice

-238.926

-238.926

100

19.142.290

14.700.133

130

1.224.420

1.858.541

66

907.882

0

Druge rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
Čisti poslovni izid poslovnega leta
SKUPAJ KAPITAL

-

11.024.488

3.402.633

324

113.911.735

101.573.962

112

Delniški kapital družbe sestavlja 814.626 prosto prenosljivih kosovnih delnic istega razreda. Vse
kosovne delnice imajo enako nominalno vrednost in so v celoti vplačane. Družba ima v lasti 2.149
lastnih delnic, kar predstavlja 0,26% osnovnega kapitala.
Druge rezerve iz dobička predstavljajo zadržani dobički preteklih let.
Presežek iz prevrednotenja se je zmanjšal za 653.941 € zaradi prevrednotenja DFN in povečal za
19.820 € zaradi odprave izvedenih finančnih instrumentov.
v€

Opis

30.6.2010

Presežek iz prevrednotenja DFN
Popravek presežka za odlož. davek

Povečanje

zmanjšanje

2.356.901

0

817.426

30.6.2011
1.539.475

-455.266

163.485

-291.781

Presežek iz prevrednotenja IFI

-53.867

24.774

-29.093

Popravek presež. za odloženi davek

10.773

-4.954

5.819

1.858.541

183.305

SKUPAJ

817.426

1.224.420

Obrestni izvedeni finančni instrumenti
v€

Opis
Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri

30.6.2011
71.575

Finančni instrumenti po fiksni obrestni meri

145.465

Pobotna vrednost

-73.890

Uspešni del ( kapital)

-29.093

Neuspešni del (poslovni izid)

-44.797

Preneseni čisti dobiček leta 2010 kot del bilančnega dobička, je skupščina delničarjev družbe
razporedila za izplačilo dividend delničarjem v višini 3.534.275 €, ostanek 907.882 € pa pustila
nerazporejen.
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9. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
v€

Skupina rezervacij

30.6.2011

30.6.2010

Rezervacije za jub. nagr. in odprav.

3.361.657

3.023.895

Prejete državne podpore

52.782

79.670

66

Rezervacije za odložene prihodke

30.813

34.237

90

17.728.738

8.184.837

217

Druge dolg. rezervacije: za ekologijo
Druge dolg. rezervacije: ostalo

Indeks
11/10
111

799.073

718.117

111

21.973.063

12.040.756

182

30.6.2010

Oblikovanje

Poraba

30.6.2011

3.023.895

598.952

261.190

3.361.657

79.670

0

26.888

52.782

SKUPAJ

v€

Skupina rezervacij
Rezerv. za jubilejne nagrade in odprav.
Prejete državne podpore
Rezervacije za odložene prihodke
Ekološke rezervacije
Druge dolgoročne rezervacije
Dolgoročne PČR
Skupaj

34.237

0

3.424

30.813

8.184.837

10.000.000

456.099

17.728.738

4.467

0

0

4.467

713.650

186.338

105.382

794.606

12.040.756

10.785.290

852.983

21.973.063

Družba je oblikovala okoljske rezervacije v višini 5.000.000 evrov. Oblikovane so za ocenjeno
višino stroškov uničenja nizkoradioaktivnih odpadkov.

10. Dolgoročne obveznosti
v€

30.6.2011

30.6.2010

Dolgoročna posojila pri domačih bankah

15.702.237

31.451.881

Indeks
11/10
50

- od tega kratkoročni del

-8.011.328

-15.749.644

51

Skupaj finančne obveznosti

Skupina obveznosti

7.690.909

15.702.237

49

Dolgoročne poslovne obveznosti do domačih

85.368

170.737

50

- od tega kratkoročnih del

-85.368

-85.368

100

Skupaj poslovne obveznosti
SKUPAJ

0

85.368

7.690.909

15.787.605

49

Dolgoročne finančne obveznosti do bank so zavarovane s hipotekami na nepremičninah in
zastavljeno opremo v skupni vrednosti 72.242.614 €. Posojila so obrestovana s 6-mesečnim
EURIBOR-jem in različnimi pribitki med 0,8 % in 3,8 %.
Druge dolgoročne poslovne obveznosti predstavljajo dogovorjene obveznosti s krajevno
skupnostjo Blagovna, ki zapadejo v letu 2011.
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11. Kratkoročne obveznosti
v€

22.000.000

28.000.000

Indeks
11/10
79

Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti

8.011.328

15.749.644

51

Kratkoročne obvez. v zvezi z razdelitvijo poslov. izida

3.546.350

1.028.192

345

73.891

177.609

42

Skupaj finančne obveznosti
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi

33.631.569
7.339.487

44.955.445
6.358.765

75
115

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini

4.534.784

4.197.061

108

73.157

139.066

53

2.753

54.518

5

1.277.270

1.579.523

81

618.744

619.103

100

Kratkoročna obveznost za davek od dobička

2.071.818

767.336

270

Kratk. obveznosti do držav. in drugih inštitucij

1.010.357

440.588

229

349.978

312.723

112

1.081

1.550

70

85.368

1.558.246

5

17.364.797
50.996.366

16.028.479
60.983.924

108
84

Kratkoročna posojila pri domačih bankah

Druge kratkoročne finančne obveznosti

Kratkoročne obvez. za nezaračunano blago in storitve
Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
Kratk. obveznosti za prispevke in davek od izplač. plač

Kratkoročne obveznosti za obresti
Druge kratkoročne obveznosti
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti
Skupaj poslovne obveznosti
SKUPAJ

30.6.2011

30.6.2010

Kratkoročne finančne obveznosti do bank so zavarovane s hipotekami na nepremičninah in
zastavljeno opremo v skupni vrednosti 72.242.614 €. Posojila so obrestovana s 6-mesečnim
EURIBOR-jem in različnimi pribitki med 2,1 % in 2,3 %.
Obveznosti so zmanjšane zaradi odprave deviznega izvedenega finančnega instrumenta.

12. Kratkoročne aktivne in pasivne časovne razmejitve
Med kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami družba izkazuje kratkoročno odložene
stroške oziroma odhodke in druge AČR.
Opis
Vnaprej plačani stroški
Druge AČR
SKUPAJ

30.6.2011

v€
30.6.2010

88.575
13.813
102.388

61.963
0
61.963

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke.
Opis
Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki
DDV od danih predujmov
SKUPAJ

30.6.2011

v€
30.6.2010

1.723.995
90.232
1.814.227

1.367.784
36.646
1.404.430
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13. Zunajbilančna sredstva in obveznosti
v€

Zastavna pravica na nepremičninah in opremi
Dane garancije
Material v konsignaciji in dodelavi
Obrestni izvedeni finančni instrument
Drugo
SKUPAJ

30.6. 2011

30.6.2010

72.242.614
215.600
2.156.855
2.940.261
18.000
77.573.330

72.242.614
175.463
3.260.715
5.275.332
18.000
80.972.124

Indeks
11/10
100
123
66
56
100
96

14. Prihodki
Prodaja po področnih odsekih
v€
Doseženo
jan..jun 2010
jan..jun 2011
Titanov dioksid
Predelava cinka
Grafični repromateriali
Gradbeni program
Premazi in laki
Agro program
Ostalo
SKUPAJ

68.237.319
13.115.280
2.764.666
1.970.803
4.649.648
2.287.592
1.669.277
94.694.585

50.287.161
12.242.292
2.688.626
2.241.619
3.004.893
1.257.848
2.343.646
74.066.085

Indeks
11/10
136
107
103
88
155
182
71
128

Prodaja po območnih odsekih
v€
Doseženo
jan..jun 2011
jan..jun 2010
Slovenija
Evropska unija
Trg držav bivše Jugoslavije
Tretje države
Tretje države – dolarski trg
SKUPAJ

12.642.128
61.163.165
5.514.870
11.126.551
4.247.871
94.694.585

11.339.281
45.141.229
3.771.526
8.998.729
4.815.320
74.066.085

Indeks
11/10
111
135
146
124
88
128

Poslovni izid po področnih odsekih
v€

Titanov dioksid
Ostalo
Skupaj

jan..jun 2011

jan..jun 2010

21.998.961
-222.145
21.776.816

6.597.618
2.384.175
8.981.793

jan..jun 2011

jan..jun 2010

150.989
15.761
9.418
176.168

70.917
6.200
30.935
108.052

Indeks
11/10
333
242

15. Drugi poslovni prihodki
v€

Sredstva, prejeta iz prorač. in razvoj. sklad.
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Drugi prihodki
SKUPAJ

Indeks
11/10
213
254
30
163
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16. Stroški dela
v€
Strošek dela

jan..jun 2011

jan..jun 2010

11.092.247
1.871.149
2.071.706
210.478
15.245.580

10.536.634
1.679.046
1.790.723
209.643
14.216.046

jan..jun 2011

jan..jun 2010

47.119.598
5.248.966
58.998
974.244
5.000.000
58.401.806

39.000.043
5.362.580
433.359
841.228
0
45.637.210

jan..jun 2011

jan..jun 2010

64.658
226.368
10.506
31.920

80.566
273.541
0
97

Skupaj prihodki
Odhodki za obresti
Tečajne razlike
Odhodki iz oslabitve

333.452
1.012.362
259.342
257

354.204
1.361.893
271.276
0

94
74
96
-

Skupaj odhodki
NETO finančni izid

1.271.961
-938.509

1.633.169
-1.278.965

78
73

Plače in nadomestila
Prispevki za socialno varnost
Povračila stroškov zaposlenim
Dodatno pokojninsko zavarovanje
SKUPAJ

Indeks
11/10
105
111
116
100
107

17. Odhodki
v€
Poslovni odhodki
Stroški materiala
Stroški storitev
Nabavna vred. prodanega mater. in blaga
Drugi poslovni odhodki
Rezervacije
SKUPAJ

Indeks
11/10
121
98
14
116
128

18. Finančni prihodki in odhodki
v€

Prihodki od obresti
Tečajne razlike
Prihodki od dividend in deležev
Prihodki iz drugih naložb

Indeks
11/10
80
83
-

19. Davek iz dobička
Odmerjeni davek iz dobička znaša 3.105 tisoč evrov, kar predstavlja 22,78% dobička pred
davkom. Z upoštevanjem odloženega davka v vrednosti -500 tisoč evrov, znaša davek kot
odhodek v izkazu poslovnega izida 2.605 tisoč evrov. Efektivna davčna stopnja znaša 19,1%.
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IZJAVA ČLANOV POSLOVODSTVA IN OSEB
ODGOVORNIH ZA SESTAVO POLLETNEGA POROČILA
Spodaj navedeni in podpisani člani poslovodstva ter osebe odgovorne za sestavo polletnega poročila v smislu
3. točke, 1. odstavka, 113. člena ZTFI potrjujemo, da je po našem najboljšem vedenju:
I.

II.

Povzetek polletnega računovodskega poročila skladen z ustreznim okvirom računovodskega
poročanja, to je SRS. Takšen daje resničen in pošten prikaz sredstev, obveznosti, poslovnega
izida in finančnega položaja družbe.
V vmesnem poslovnem poročilu zajet pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter
njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki jim je družba
izpostavljena danes in v prihodnosti ter opisom pomembnih poslov s povezanimi osebami.

Polletno poročilo ni revidirano.
Poslovodstvo družbe
Predsednik Uprave – generalni
direktor

Članica Uprave – tehnična
direktorica

Član Uprave – za področje financ,
računovodstva in informatike

Tomaž BENČINA, univ. dipl. inž.
metal. in univ. dipl. ekon.

Nikolaja PODGORŠEK SELIČ
univ. dipl. inž. kem. inž., spec.

mag. Jurij VENGUST

Poslovodstvo družbe

Osebi odgovorni za sestavo Polletnega poročila

Član Uprave – delavski direktor

Član Uprave – za področje financ,
računovodstva in informatike

Vodja službe računovodstva

Marko CVETKO
dipl. inž. kem. inž., spec.

mag. Jurij VENGUST

Irena LEŠČAK ZALOKAR, ekon.

stran 35 od 35

