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SPOROČILO ZA JAVNOST
Celje, dne: 9. 3. 2022

Cinkarna Celje zelo uspešno zaključila poslovno leto 2021
Glavni izzivi v letu 2022 povezani z visokimi cenami surovin in energije
Cinkarna Celje, d. d., je lani ustvarila 192,5 milijonov evrov prihodkov od prodaje. Čisti
dobiček je znašal 33,2 milijona evrov. Za okoljske naložbe, nabavo osnovnih sredstev in
nadomestne opreme je porabila 11,3 milijona evrov, v vseh procesih pa je izvedla
izboljšave za nižjo porabo energije, boljšo kakovost izdelkov, doseganje višjih
izkoristkov in zniževanje količine vseh vrst odpadkov.
Podjetje je danes objavilo nerevidirano poslovno poročilo za leto 2021. Cinkarna Celje je realizirala
12% višjo prodajo kot leta 2020. Na dober rezultat je med drugim vplivalo ugodno povpraševanje
kupcev z vseh geografskih področij.
»Poslovni izid iz poslovanja z odpisi oziroma EBITDA je dosegel 51,8 milijonov evrov in znaša 27%
od dosežene prodaje. V primerjavi z letom poprej je EBITDA višji za 58%. Podjetje bo nadaljevalo
dolgoletno poslovno strategijo z iskanjem najdonosnejših kupcev in trgov, želi si povečati tržne
deleže na najkakovostnejših trgih in krepiti dolgoročne partnerske odnose s ključnimi strankami.
Glede na volatilnost trgov bomo še več pozornosti posvetili upravljanju s stroški materiala, surovin,
energije, storitev. Tveganja v zvezi s tem so se v zadnjem času namreč precej povečala,« je
povedal predsednik Uprave Aleš Skok.
Vzporedno z visoko-konjunkturnimi razmerami na trgu pigmenta titanovega dioksida se dodobra
pretresa surovinski trg in ekstraktivnemu sektorju še povišuje že zdaj visoko pogajalsko moč.
Visoko negotovost na strani evropskega energetskega trga v poslovno okolje vnaša trenutna
geopolitična situacija.
Stalnica poslovanja ostajajo okoljski ukrepi
Podjetje je med drugim uspešno izvajalo in nadaljevalo večletne medsebojno povezane projekte, s
katerimi celovito obvladuje prostorska in okoljska tveganja. Pomembnejše med njimi je naštela
članica Uprave - tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič:
»To so projekt alternativne dobave vode, uskladitev prostorskih aktov na napravi za zapolnjevanje
rdeče sadre Za Travnik, sanacijski poseg na Odlagališču nenevarnih odpadkov Bukovžlak (ONOB) in
zagotavljanje stabilnosti pregradnih teles. Z naložbami v proizvodnji sledimo ciljem zagotavljanja
rentabilnega obsega količinske proizvodnje, doseganju višje kakovosti in energetske vzdržnosti.
Izboljšave delovanja ali dograjevanje čistilnih naprav ter izvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij
v delovnem okolju ostajajo stalnica našega poslovanja.«
Najpomembnejši gradniki uspešnosti podjetja bodo sicer tudi v prihodnje proizvodnja pigmenta
titanovega dioksida, opuščanje nerentabilnih dejavnosti, vlaganje v zadovoljstvo in profesionalni
razvoj 793 zaposlenih ter sodelovanje z lokalnim okoljem.
Podrobnosti o nerevidiranih rezultatih poslovanja so objavljene tukaj.
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