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POSLOVNO POROČILO 
 
ANALIZA PREDSEDNIKA UPRAVE 
 
Prva polovica leta 2010 se je za Cinkarno iztekla zelo dobro, poslovni rezultati so najboljši v zadnjih letih. 
Strategija povečevanja tržnih deležev, ki smo jo uveljavljali v času najgloblje recesije, zdaj v nekoliko izboljšanih 
gospodarskih razmerah prve polovice leta 2010, prinaša visoko povečanje prodaje in z njim izrazit dvig 
poslovnih rezultatov. 
Bruto prodajna vrednost in čisti poslovni izid pomembno presegata rezultate dosežene v istem obdobju 
preteklega leta, prav tako pa sta pomembno višja tudi od sorazmerno smelo zastavljenih ciljev poslovnega 
načrta 2010. 
Obseg prodaje je na področju ključnih programov omejen z razpoložljivimi proizvodnimi zmogljivostmi, prodajne 
cene postopno rastejo, prosti denarni tok omogoča nadaljevanje procesa zniževanja zadolženosti,…poslovni 
sistem je stabilen. Potrebno mero previdnosti in pozornosti zahtevajo likvidnostni položaj kupcev v Sloveniji in 
na Balkanu,  huda kriza slovenskega gradbenega sektorja, nadaljevanje težav slovenskega finančnega sektorja 
in z omenjenim povezano naraščanje fiskalnih obremenitev podjetij. Napovedani ukrepi zviševanja trošarin bodo 
izrazito negativno vplivali na uspešnost poslovanja.  
Ob nadaljevanju trenutnih gospodarskih razmer lahko z veliko mero gotovosti napovemo polno uresničitev letnih 
ciljev, zastavljenih s poslovnim načrtom 2010. 
 
Poslovno okolje je bilo v tem obdobju »varljivo porecesijsko«. Pri tem imamo v mislih prehod četrtletnih stopenj 
rasti realnega BDP iz negativnega v pozitivno območje pri večini pomembnih mednarodnih gospodarstev, a je 
hkrati  rast še vedno nizka, strukturno šibka ter nestabilna, zato je, tudi po napovedih ECB, moč pričakovati 
njihovo trendno zniževanje. Kar pomeni, da bodo stopnje rasti realnega BDP v drugem delu leta nižje kot v 
prvem in v letu 2011 nižje kot v letu 2010. Zaskrbljujoč je podatek, da se aktivnost evropskega gradbenega 
sektorja še naprej znižuje. 
 

Razmere na mednarodnem trgu pigmenta titanovega dioksida so tako rekoč izredne. Sunkovito povečevanje 
porabe je ob lokalno omejenih proizvodnih kapacitetah privedlo do tržnega deficita. Po do sedaj znanih podatkih 
je tržni primanjkljaj z naskokom največji v Evropi in na Bližnjem ter Srednjem Vzhodu. Dvig vrednosti 
ameriškega dolarja in posledično zmanjšanje uvoza materiala iz Amerike, zmanjšanje proizvodnih zmogljivosti v 
Evropi  zaradi zaprtja nekaterih nerentabilnih tovarn, procesi polnjenja skladišč pri kupcih in proizvajalcih in 
nekaj mesecev trajajoče zaprtje največje evropske tovarne pigmenta zaradi hude nesreče, so razmere na prej 
omenjenih trgih dodatno zaostrile. Ocenjujemo, da sta se tako globalna poraba kot proizvodnja pigmenta 
medobdobno povečali za dobrih 20 %, globalne zaloge pigmenta je, konec junija 2010, moč oceniti na okoli pol 
milijona ton, kar pomeni dober mesec normalne proizvodnje. Rast povpraševanja in sorazmerno nizke zaloge so 
povzročile tudi naraščanje pritiska usmerjenega v povečevanje prodajnih cen, ki so se v obdobju prve polovice 
leta povečale za 10 do 15 %. Rast cen pigmenta titanovega dioksida, temelječa delno na  povečani porabi in 
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delno na dejavnikih, ki imajo gotovo časovno omejeni vpliv (dopolnjevanje zalog, zaradi nesreče zaprta tovarna, 
nervozni odziv kupcev) napeljuje tudi zaradi svoje intenzivnosti, na previdnost povezano z možnostjo zloma v 
tem trenutku ugodnih tržnih gibanj. Po letih sorazmerno nizkih amplitud tržnih nihanj je zadnji nihljaj izredno 
visok, zato vključuje tudi imanentno nevarnost zloma. V preteklosti dosežene dobre nabavne cene surovin, se 
bodo ob izteku veljavnih pogodb z veliko verjetnostjo povečevale. Ob vsej previdnosti pa ostaja nesporno 
dejstvo, da Cinkarna trenutno dosega precedenčno visoke prodajne cene pigmenta, da je proizvodnja 
popolnoma razprodana in da znašajo zaloge slabih 10 dni redne proizvodnje.  
 
Pri prodaji titancinkove pločevine so razmere nekoliko slabše kot v preteklem letu, a še vedno solidne. Zaradi 
višjih cen cinka je vrednostna prodaja za 25 % višja, vendar pa so prodane količine za 6 % nižje. Nižje prodajne 
količine so posledica izredno hude in dolgotrajne zime v Severni Evropi ter vremenske ujme s poplavami, ki so v 
drugem četrtletju pestile Poljsko, Češko in vzhod Nemčije. Od meseca maja so, zaradi nadomeščajočega 
povpraševanja, proizvodne zmogljivosti polno izkoriščene. Program dosega nekoliko slabše rezultate kot v letu 
2009 tudi zaradi trenda upadanja borznih cen cinka, ki je očiten po začetku leta 2010. 
  

Poslovanje večine drugih prodajnih programov poteka precej bolje kot v letu 2009, pod ravnmi leta 2009 ostajata 
le gradbeni program in program grafičnih repromaterialov. Prvi zaradi svoje regionalne usmerjenosti in 
odvisnosti od gradbenega sektorja, ki je v velikih težavah in drugi zaradi zastarelosti nosilnega proizvoda, to je 
ofsetne tiskarske plošče. V teku je projekt prilagoditve proizvodne opreme in razvoja nove CtP tiskarske plošče, 
ki že daje vzpodbudne rezultate. 
 

Cinkarna Celje, d.d. je ob polletju 2010 ustvarila prihodke od prodaje v višini 74,1 milijonov €, kar je za 16 % več 
kot v prvih šestih mesecih leta 2009. Načrtovane prihodke od prodaje za prvo polletje smo presegli za 11 %. 
Skupna vrednost izvoza je v obravnavanem obdobju dosegla višino 62,7 milijonov €, kar je za 17 % več kot v 
istem obdobju leta 2009 (in 13 % nad načrti).  
 

Čisti dobiček je v prvi polovici leta dosegel višino 3,4 milijone €. Ta poslovni izid je desetkrat višji od doseženega 
v prvih šestih mesecih leta 2009, ko smo ustvarili 347 tisoč € čistega dobička. Pri čemer je potrebno dodati, da 
je poslovni izid v letu 2010 dodatno obremenjen z vzpostavitvijo okoljske rezervacije, nanašajoče se na finančno 
jamstvo, ki ga bo skladno s pričakovanim Okoljevarstvenim soglasjem potrebno vzpostaviti v letošnjem letu. 
Višina omenjene rezervacije znaša 1,5 milijona €. Čisti dobiček v polletju 2010 presega načrtovanega za 72 %. 
Pričakovati je moč, da bodo poslovni načrti glede celoletnega dobička najmanj doseženi.  
 

V prvih šestih mesecih smo v osnovna sredstva investirali 2,2 milijona €, kar je dobrih 35 % več kot v prvem 
polletju leta 2009. Dinamika investiranja je odraz nadaljujočega restriktivnega ravnanja z razpoložljivimi 
denarnimi sredstvi, pri čemer je potrebno poudariti, da je investiranje na področju ravnanja z okoljem, varnostjo 
ter zdravjem ljudi, neokrnjeno.  
 

V prvi polovici leta se je skladno z zastavljeno strategijo podjetja nadaljevala intenzivna razvojna dejavnost 
predvsem na področju visokotehnološkega ultrafinega titanovega dioksida, pomembnega, glede na vrsto 
oziroma tip, predvsem zaradi UV absorberskih in fotokatalitičnih lastnosti. Razvojna strategija je zastavljena 
policentrično, zato vzporedno z razvojem osnovnega izdelka poteka tudi razvoj ustreznih aplikacij.   



    
 
NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO 
 OBDOBJE: 01.01.2010 DO 30.6.2010 
 Celje, 13.08.2010 

 

                                                                                                                               stran 3 od 29 
 

 

V podjetju smo vzpostavili 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. Presojevalci so posebej pohvalili močno zavezanost vodstva, unikaten in pregleden sistem, način 
njegove uvedbe v prakso ter vključitev 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. 
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PRODAJA 
  
Skupna prodaja podjetja je bila  v prvi  polovici 2010, ob  bistveno  ugodnejši  mednarodni  gospodarski klimi, za 
16 % višja kot v primerljivem  obdobju leta 2009, hkrati je bila višja tudi od načrtovane in sicer za 11 %. Skupni 
znesek prodaje oziroma čistih prihodkov od prodaje je dosegel vrednost  74,07 milijonov €. 
 

Trg JAN .. JUN 2009 JAN .. JUN 2010 %  sprememba 09 
Slovenija 10.250.162 11.339.281 + 11 
EU 39.643.013 45.141.229 + 14 
Tretje dr. bivše YU 3.905.090 3.771.526 - 3 
Tretje drž.-ostalo 10.101.968 13.814.049 + 37 
Skupaj 63.900.233 74.066.085 + 16 
Slovenija 16 % 15 % 
EU + 64 % 62 % 
Bl./Sred. Vzhod & Afrika 12 % 16 % 
Vzhodna Evropa 7 % 6 % 
ZDA & Mercosur 1 % 1 %  

 
 

Skupna prodaja na tuji trg se je v obravnavanem obdobju 2010, glede na leto 2009, povečala za 17 %, prodaja 
na domačem trgu pa se je povečala za 11 %. Dvig prodaje na tuje trge je nedvomno posledica rasti prodaje na 
trge EU (ki odraža postopno izboljševanje makroekonomskih razmer) in sicer za 14 % in rasti prodaje na 
dolarske trge v višini 191 %. Odlični rezultati prodaje na dolarske trge kažejo na smotrnost dolgoročne strategije 
ohranitve »bufferskih« dolarskih trgov, ki so v letošnjem letu zaradi rasti vrednosti ameriškega dolarja in 
nadpovprečne rasti cen pigmenta titanovega dioksida na Bližnjem in Srednjem Vzhodu, po več sušnih letih 
ponovno izjemno atraktivni in dobičkonosni. Prodaja se je znižala zgolj na trgih ex-YU, kjer pa se srečujemo z 
zamikom mednarodnih recesijskih razmer, strukturnimi težavami gospodarstev, predvsem pa s hudo plačilno 
nedisciplino, ki sama po sebi nalaga restriktivno prodajno politiko.  
 

Prodajni program JAN .. JUN 2009 JAN .. JUN 2010 
Titanov dioksid 67,6 % 67,9 % 
Predelava cinka 15,4 % 16,5 % 
Grafični repromateriali 4,7 % 3,6 % 
Gradbeni program 4,3 % 3,0 % 
Premazi in laki 3.3 % 4,1 % 
Agro program 1,9 % 1,7 % 
Ostalo 2,9 % 3,2 % 
Skupaj 63.900.233 74.066.085 
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Najpomembnejši prodajni program pigment titanov dioksid je v obravnavanem obdobju realiziral zelo 
vzpodbuden dvig svoje prodaje. Rezultat je posledica 20 % povečanja globalne porabe pigmenta. Prodaja 
pigmenta je v relevantnem obdobju leta 2010 dosegla vrednost 50,3 milijonov €, kar znaša 68 % celotne prodaje 
podjetja, prodaja je višja od tiste iz istega obdobja predhodnega leta za 16 %. Relativna pomembnost programa 
se je, zaradi padcev nekaterih drugih prodajnih programov, mejno povečala. 
 
Prodajni program predelave cinka je v letu 2010, ob bistveno višjih borznih cenah cinka, kljub 6 odstotnemu 
znižanju količinske prodaje, dosegel 25 % rast v primerjavi z istim obdobjem leta 2009. Dvig bruto vrednosti 
prodaje zaradi višje borzne cene cinka  (primerjalno na prvo polletje 2009)  znaša 3,1 milijona €. 
 
Prodaja grafičnega programa je, kljub kontinuiranemu stopnjevanju trženjskih aktivnosti, zaradi težav povezanih 
z zastarelim proizvodnim programom, še vedno prisotne splošne krize in zaradi katastrofalnih razmer v panogi 
glede plačilne (ne)discipline, 11 % pod realizacijo, doseženo v preteklem letu. Vzpodbudno je, da se trend 
upadanja počasi umirja ter da enota pričenja s postopnim tržnim uvajanjem novejših in tehnološko primernejših 
izdelkov. 
 

Prodaja gradbenega programa, ki zajema gradbena lepila, malte in omete, se je v letu 2010, ob izjemno velikih 
težavah slovenskih gradbenikov, po pričakovanjih znižala za 17 %. Ocenjujemo, da je padec glede na okoliščine 
obvladljiv. Najpomembnejši je padec prodaje pri strojnih ometih 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 prišlo primerjalno do 44 % povečanja prodaje programa premazov, pri čemer se je 
povečala predvsem prodaja Masterbatchev in sicer za 105 %, prodaja praškastih lakov pa se po zlomu v letu 
2009 (zaradi težav kupcev iz panoge bele tehnike), le zlagoma in zelo postopno pobira, povečanje prodaje 
znaša 19 %.  Klasična antikorozija po pričakovanjih trendno nazaduje.  
 
Prodaja agro programa, ki zajema prodajo fungicida Cuprablau in Pepelina, zelene galice in Humovita, se je v 
primerjavi z letom 2009 povečala za 4 %. Povečanje gre pripisati večji prodaji zelene galice in Humovita, prodaja 
Cuprablaua ostaja na sorazmerno nizki ravni doseženi leta 2009. Znižanje količinske prodaje Cuprablaua v letu 
2009 (-17 %) do sedaj še nismo uspeli kompenzirati. 
 
V strukturi kategorije »ostalo«, ki zajema prodajne programe termoplastov, polimerov, elastomerov, sistemov za 
transport agresivnih medijev, cinkovega sulfata, žveplove kisline, CEGIPSA, trgovskega blaga in storitev, velja 
omeniti predvsem dvig pri vrednostni prodaji cinkovega sulfata 37 % (pri čemer gre za labodji spev ukinjenega 
proizvodnega programa oziroma prodajo zadnjih ton izdelka iz zalog), dvig prodaje žveplove kisline za 26 % in 
dvig prodaje trgovskega blaga  za 48 %, slednje tudi odraža (raz)prodajo zalog ob ukinitvi programa BASF. 
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POSLOVNI IZID 
  
V obdobju I.-VI. 2010 je dosežen poslovni izid iz poslovanja v višini 5,3 milijonov €, kar je za 104 % več kot v 
istem obdobju 2009, hkrati pa presega ½ načrtovanega poslovnega izida iz poslovanja 2010 za 21 %. Poslovni 
izid iz poslovanja na strani odhodkov zajema tudi strošek oblikovanja rezervacije (skladno s SRS 16.21) za 
finančno jamstvo v višini 1,47 milijona €, ki jo bo predvidoma skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem potrebno 
oblikovati pred koncem leta. 
 
Leto 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 

Poslovni izid iz poslovanja  
v mil. € 3,8 2,8 0,3 0,6 2,4 2,7 6,0 6,8 4,0 2,6 5,3 

 
Po obračunu vpliva finančnih prihodkov in odhodkov, je v prvem polletju 2010 izkazan poslovni izid pred davki v 
višini 4,25 milijonov €, v letu 2009 pa je bil dosežen dobiček v višini 469 tisoč €, rezultat pred davki se je s tem 
povečal tako rekoč za 9 krat. Poslovni izid pred davki presega raven ½ načrtovanega v letu 2010 za 70 %. 
Negativni saldo financiranja se je, ob 44 odstotnem znižanju stroškov obresti za najeta posojila (razloga sta 
znižanje cene denarja in znižanje absolutnega obsega zadolženosti), glede na primerljivo obdobje lanskega leta, 
znižal za 43 % in je znašal 1,279 milijona €. Strošek obresti zajema tudi strošek zavarovanja tveganja obrestnih  
mer. 
 
Leto 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 

 
Čisti dobiček v mil. € 
 

3,1 2,8 0,3 0,7 1,5 1,9 3,1 3,8 1,4 0,3 3,4 

 
Upoštevajoč obračunani davek od dobička (po nominalni davčni stopnji 20 %) znaša čisti poslovni izid 
obračunskega obdobja  3,4 milijone €,  v istem obdobju preteklega leta je znašal 348 tisoč € (povečal se je za 
10 krat), ½ načrtovanega za leto 2010 pa znaša 1,98 milijona € (povečanje za 72 %). 
 
Uspešnost poslovanja v prvem polletju 2010 je bila na ustrezni 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 2010 v celoti izpolnjeni. Hkrati s tem je, zaradi povečevanja pritiskov na 
stroškovni strani, v duhu z računovodskega načela previdnosti potrebno dodati, da se bo trenutno visoka 
dobičkonosnost poslovanja v relativnem smislu nekoliko zmanjšala.   

 
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. 
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V letu 2010 je  največji del stroškov proizvodnje odpadel na surovine za proizvodnjo (82,0 %), sledita energija 
(15,3 %) in embalaža (2,7 %). V strukturi porabe surovin, embalaže in energije ni opaziti pomembnejših 
odstopanj glede na prvo polletje 2009. Povečanje neposrednih stroškov surovin, materialov  in  energije  znaša 
4 %, v istem obdobju pa se je proizvodnja povečala za 12 %. Glede na to, da poraba materiala vključuje tudi 
dobre 3,1 milijonov € dodatnih stroškov vezanih na povečanje borzne cene cinka, ugotavljamo, da so 
neposredni stroški proizvodnje realno nazadovali. Omenjeno realno znižanje se v manjši meri nanaša na 
znižanje objektivno danih cen zemeljskega plina (-10%), v največji meri pa na znižanje cen titanove žlindre (v 
manjši meri tudi ilmenita), ki je bilo realizirano ob zamenjavi dolgoletnega dobavitelja. Poleg omenjenega, smo 
uspešno nadaljevali s projekti kontinuiranega iskanja novih in optimiranjem 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 razprle, 
zaradi časovne neusklajenosti dvigovanja cen gotovih izdelkov na eni strani in trenutno stabilnostjo cen surovin 
na drugi strani. Glede na to, da so vhodne cene v veliki meri, predvsem za najpomembnejše surovine 
pogodbeno fiksirane za leto (v posameznih primerih tudi več), je moč pričakovati, da se bodo škarje cen 
srednjeročno ponovno začele zapirati. 
 
Vzporedno z izboljšanjem gospodarskih razmer in poslovanja samega podjetja, je Uprava v začetku leta 
nemudoma odpravila vse ukrepe omejevanja stroškov dela veljavne v času recesije.   
Doseženi stroški dela na ravni celotnega podjetja so, v primerjavi z  enakim obdobjem leta 2009, višji za 18 %. 
Stroški dela na zaposlenega so se v enakem obdobju povečali za 21 %. 
Največji delež v stroških dela predstavljajo stroški kosmatih plač in sicer 86,1 %. Glede na enako obdobje 
preteklega leta se je masa kosmatih plač povečala za 16 %. Kosmate plače so se oblikovale po določilih 
kolektivne pogodbe, upoštevajoč dogovore med sindikati in Upravo ter v odvisnosti od uspešnosti poslovanja. 
Izplačana povprečna bruto plača na delavca je v prvem polletju leta 2010 dosegla znesek 1.612,08 €.  V prvih 
šestih   mesecih  preteklega leta je  povprečna bruto plača dosegla  1.423,68 €,  kar pomeni  povečanje v višini 
13,2 %. Povprečna neto  plača letos znaša  1.062,65 € na zaposlenega, v istem obdobju preteklega leta pa je 
znašala neto vrednost  953,75 €. To pomeni, da so se povprečne bruto plače primerljivo povečale za 13,2 %, 
povprečne neto plače pa za 11,4 %. Povečanje povprečnih bruto plač je manjše od stopnje povečanja stroškov 
plač izkazanih v izkazu poslovnega izida za obračunane, a še neizplačane variabilne dele plač, ki se nanašajo 
na preseganje proizvodnih načrtov in bodo izplačane ob koncu leta v višini 540 tisoč €. 
Višina regresa za  letni dopust zajema celotno izplačano vrednost za leto 2010. Regres v višini 1.109 
€/zaposlenega bruto, je bil izplačan v aprilu (936,2 €/zaposlenega) in juliju (172,8 €/zaposlenega). Prevoz na 
delo in prehrana med delom  sta bila usklajena z veljavnimi predpisi. 
 
Skupna finančna zadolženost podjetja se je na dan 30.06.2010 v primerjavi s stanjem na dan 30.06.2009 
znižala za 30 % (iz 86,7 na 60,7 milijonov €), ob tem se je strošek obresti za najeta posojila, glede na primerljivo 
obdobje lanskega leta, znižal za 44 % odstotkov in je znašal 1,36 milijona €. Vključuje tudi strošek zavarovanja 
tveganja obrestnih  mer v višini 124 tisoč €, ki predstavlja neuspešni del varovanja pred obrestnim tveganjem z 
izvedenimi fin. instrumenti. Nižji strošek obresti je tako posledica znižanja absolutnega obsega zadolženosti in 
padca cene denarja, slednja je za razliko od ravni iz prvega polletja 2009, ponovno mednarodno konkurenčna.  
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SREDSTVA IN VIRI 
  
Komentarji stanj in dinamike sredstev ter njihovih virov v nadaljevanju, temeljijo na stanjih na presečna datuma 
31.12.2009 in 30.6.2009 ter dinamiki obdobja prvih šestih mesecev leta 2010.  
  
Delež dolgoročnih sredstev v strukturi vseh sredstev se je glede na stanje konec leta 2009 znižal za 2,9 
odstotne točke in je znašal 68,0 %. Največja kategorija dolgoročnih sredstev so opredmetena osnovna sredstva 
(93,5 %). Njihova vrednost se je, zaradi obračunane amortizacije, ki bistveno presega obseg investiranja v 
relevantnem obdobju prvih šestih mesecev leta 2010, znižala za 3 %. Dolgoročne finančne naložbe so ostale na 
ravneh iz konca leta 2009, zajemajo delnice in deleže podjetij ter vrednosti danih dolgoročnih posojil za prodana 
stanovanja. Na vrednost dolgoročnih fin. naložb (delnic) se nanaša tudi presežek iz prevrednotenja kapitala 1,8 
milijona € in odložene obveznosti za davek 0,5 milijona € na pasivni strani bilance. 
 

Delež kratkoročnih sredstev v strukturi vseh sredstev se je, glede na stanje konec predhodnega leta, povečal za 
3,5 strukturnega odstotka in je znašal 32,0 %.  V strukturi kratkoročnih sredstev sta najpomembnejši kategoriji  
zaloge (29,8 %) in terjatve (59,3 %).  
 
Zaloge so se znižale v primerjavi s stanjem konec leta 2009 za 13 %. Skupni obseg zalog se je znižal predvsem 
zaradi padca zalog gotovih izdelkov za 55 %, konkretno gre predvsem za znižanje zalog pigmenta (- 2000 t) in 
titancinkove pločevine (- 400 t).  
 

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 2009 so se povečale 
za 26 %, na račun 29 odstotnega povečanja terjatev do kupcev, kar gre pripisati povečanemu obsegu 
kumulativne prodaje maj/junij 10 v primerjavi s kumulativno prodajo november/december 09.  
 
Kratkoročne finančne naložbe so se pomembno povečale zaradi preoblikovanja dela terjatev do skupine Merkur 
v kratkoročni kredit (1,2 milijona €) in zaradi nakupa družbe Warwick Esimit (204 tisoč €), za slednjo smo s 
01.07.2010 sprožili postopek likvidacije.  
 

Denarna sredstva (in denarni ustrezniki) predstavljajo 8,6 %  celotne vrednosti kratkoročnih sredstev; v 
obravnavanem obdobju se je njihov obseg povečal za 29 %, njihova višina odraža presečno stanje optimiranja 
ravni obratnih sredstev ter konzervativnost denarne politike.  
  
Vrednost kapitala predstavlja v strukturi obveznosti do virov sredstev na dan 30.6.2010 natančno 52,8 %, kar je 
blizu ravni udeležbe konec leta 2009. Znesek kapitala se je povečal za odstotek oziroma 2,4 milijona €. Do tega 
povečanja je, kljub izplačilu 1 milijona € dividend, prišlo predvsem zaradi višjega čistega poslovnega izida, v 
manjši meri pa zaradi povečanja presežka iz prevrednotenja kapitala oziroma odpravo negativnega finančnega 
prevrednotenja izvedenih finančnih instrumentov ob poravnavi zadnje preostale terminske dolarske pogodbe. 
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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 30.6.2010 znaša 
124,7 € (od začetka leta se je povečala za 3 %).  
 
Rezervacije in DPČR tvorijo 6,3 % obveznosti do virov sredstev. Rezervacije so bile oblikovane v postopku 
lastninjenja iz naslova rezervacij za ekologijo, za druge namene v preteklih letih ter na dan 01.01.2006 za 
odpravnine in jubilejne nagrade po SRS 10. Dolgoročne rezervacije se v obdobju niso pomembneje spremenile. 
DPČR so se povečale za 28 % zaradi povečanja obračunanih neplačanih obveznosti za ZPIZ. 
 
Finančne in poslovne obveznosti so se glede na stanje ob koncu predhodnega leta znižale za 1,7 odstotka.  
Dolgoročne obveznosti predstavljajo 41,5 % vseh finančnih in poslovnih obveznosti. Stopnja bruto zadolženosti 
podjetja znaša 40,2 %, v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009, ko je  znašala 41,3 %, se je znižala za 1,1 
odstotne točke.  
 
Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti znašajo na dan 30.6.2010 natančno 60.657.682 €, kar je za 7 
odstotkov (oziroma 4,6 milijonov €) manj kot konec leta 2009. Stopnja finančne zadolženosti podjetja torej znaša 
31,6 % ter se je v šestih mesecih leta 2010  znižala za 2,8 odstotne točke. Finančni dolg se skoraj v celoti, to  je 
98 %, nanaša na bančni dolg.   
 
Kratkoročne poslovne obveznosti so se v obravnavanem obdobju povečale za 25 %. Kratkoročne poslovne 
obveznosti do dobaviteljev so na zadnji dan junija znašale 10,7 milijonov € in so se, vezano na obseg 
poslovanja, povečale za 7 %. Druge kratkoročne poslovne obveznosti pa so se povečale za 90 %, povečanje 
zajema predvsem oblikovanje rezervacije za že omenjeno fin. jamstvo (vezano na odlaganje odpadkov na 
odlagališčih) ter  višji obračunani davek od dobička.  
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TVEGANJA DELOVANJA PODJETJA IN NJIHOVO UPRAVLJANJE 
 

Podroben opis modela zaznavanja ključnih tveganj podjetja, njihove sistematizacije in metod ter načinov 
obvladovanja, je predstavljen v Letnem poročilu 2009, strani 20 do 23. V obravnavanem obdobju sta se 
spremenili dve posamični tveganji na področju prodaje in financiranja, spremembe navajamo v pregledu tveganj 
spodaj. Ob tem, skladno z novimi spoznanji, informacijami in oceno izpostavljenosti,  razširjamo celotni sistem z 
novo skupino tveganj: »Tveganja prostorske in okoljske zakonodaje«. 
 
I. Prodajna tveganja  
 

Verjetnost nastanka Višina škode Tveganje nabave surovin in 
energije 

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 mestoma tudi razpoložljivosti. Do 
konca leta 2010 in v letu 2011 pričakujemo, z ogrevanjem globalnega 
gospodarstva, naraščanje pritiskov na cene vhodnih surovin, predvsem gre za cene 
barvnih kovin in cene titanonosnih rud. Tveganje na področju energentov je 
pomembno zaradi trenda hitre rasti cen (v prihodnjih letih predvsem zemeljskega 
plina oziroma nafte). Pričakovati je moč, da se bodo škarje vhodnih in izhodnih cen 
v prihodnjem obdobju začele postopno zapirati. 
 

Obvladovanje Tveganje obvladujemo z iskanjem in vrednotenjem alternativnih surovinskih virov. 
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, uvajamo energetski 
management in izvajamo stalne ukrepe/projekte optimiranja rabe energije (ORE). 

 
III. Finančna tveganja 
 

Verjetnost nastanka Višina škode Kreditno tveganje 

Visoka 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. Vendar po začetku 
recesije opažamo, da se je plačilna nedisciplina v Sloveniji in na Balkanu izjemno 
poslabšala. V zadnjem obdobju so se razmere kritično poslabšale na področju 
kreditiranja prodaje večjim domačim kupcem, predvsem trgovskim verigam. 
 

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, 
CAD…).   
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IV. Tveganja prostorske in okoljske zakonodaje 
 

Verjetnost nastanka Višina škode Pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja (OVD) v skladu z 
IPPC direktivo majhna visoka 

Opredelitev Podjetje še vedno nima izdanega okoljevarstvenega dovoljenja. 
V skladu z evropsko IPPC direktivo so morali vsi obrati, ki predstavljajo večje 
tveganje za onesnaženje okolja, do oktobra 2007 pridobiti OVD. Naše podjetje je v 
roku (oktober 2006) vlogo oddalo. ARSO se je pregleda naše vloge aktivno lotil šele 
letos julija. Vzroka sta predvsem dva – najobsežnejša vloga v Sloveniji in intenzivno 
vključevanje javnosti.  
 

Obvladovanje Z investicijskim procesom v proizvodnji TiO2  v letih 2000 do 2007 smo uskladili 
naše emisije z obstoječo zakonodajo. S preventivnimi ukrepi skrbimo za stalno 
nižanje emisij. Z različnimi načini komuniciranja z okoliško javnostjo poskušamo 
vplivati na ustvarjanje pozitivne podobe podjetja. Na osnovi rezultatov monitoringov 
in inšpekcijskih ogledov, v podjetju ne razpolagamo s podatki, ki bi nakazovali 
zakonsko neskladnost in s tem tudi napovedovali možnost negativne odločbe. 
 

 
 

Verjetnost nastanka Višina škode Finančna garancija za 
zapiranje deponije trdnih 
odpadkov visoka visoka 

Opredelitev Okoljska zakonodaja opredeljuje nujnost formiranja finančne garancije za čas 
zapiranja odlagališč ter čas naknadnega potrebnega vzdrževanja. Pod to kategorijo 
odlagališč pri nas zapade odlagališče trdnih odpadkov Bukovžlak. Formiranje 
vsakoletne finančne garancije je pogoj za izdajo OVD. 
 

Obvladovanje Smo v fazi priprave ustrezne finančne garancije. 

 
 

Verjetnost nastanka Višina škode  Pridobitev Občinskega 
podrobnega prostorskega 
načrta (OPPN) srednja visoka 

Opredelitev 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). 
 

Obvladovanje Podjetje izvaja vse potrebne in možne aktivnosti, ki jih narekujejo nenehne 
spremembe zakonodaje. S civilnimi iniciativami vodimo dialog v okviru posebne 
komisije, ki jo je formirala Mestna občina Celje. Komisijo sestavljajo člani Mestnega 
sveta, člani civilnih iniciativ, strokovni sodelavci Mestne občine in predstavnik 
Cinkarne.  Naloga komisije je uskladitev stališč pred presojo odloka o OPPN 
Cinkarna na seji Mestnega sveta. 
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Verjetnost nastanka Višina škode Cevovod za črpanje 
nevtralizata na odlagališče  
Za Travnik nizka visoka 

Opredelitev Za črpanje nevtralizata  na odlagališče Za Travnik ima podjetje samo en 
funkcionalen cevovod.  Z leti se tveganje za pojav okvar veča. 
 

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

 
 

Verjetnost nastanka Višina škode Cevovod za črpanje 
kondenzacijskih vod na 
odlagališče Bukovžlak srednja visoka 

Opredelitev Kondenzacijske vode črpamo po starem cevovodu za sadro na odlagališče 
Bukovžlak. Cevovod je precej iztrošen. Glede na traso in možnosti za pridobitev 
dovoljenja za rekonstrukcijo je zamenjava težko izvedljiva. 
 

Obvladovanje Zaključujemo razvojni projekt, ki bo omogočil izpust direktno v vodotok Hudinja.  

 
 

Verjetnost nastanka Višina škode Spremembe direktive IPPC 

visoka visoka 

Opredelitev V pripravi je sprememba evropske direktive IPPC, ki predpisuje dovoljene emisije 
obratov večjega tveganja za onesnaženje okolja. Normativi bodo ponovno znižani, 
strožji bodo ukrepi ob prekoračitvah. 
 

Obvladovanje Sistematično izvajamo vrsto preventivnih ukrepov s katerimi stalno nižamo emisije 
pod vrednosti določene v NRT normah (NRT = najboljše razpoložljive tehnike).  

 

 

Verjetnost nastanka Višina škode Razpoložljivost odlagališča 
titanove sadre 

visoka visoka 

Opredelitev Čas do suhe zapolnitve odlagališča Za Travnikom s titanovo sadro je omejen, 
odvisen pa od več dejavnikov.  
 

Obvladovanje Obvladujemo postopek izločanja bele sadre (CEGIPS) iz nevtralizata. S tem je 
možno od 5 t odpadka na tono titanovega dioksida 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. V fazi projektiranja je pilotni nasip za ugotavljanje 
kemijske sprejemljivosti tega materiala v omenjene namene. 
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Verjetnost nastanka Višina škode Zagotavljanje stabilnosti 
pregradnih teles 

majhna visoka 

Opredelitev Pregradna telesa predstavljajo nevarnost ob porušitvi. Do nje lahko pride ob 
izjemno močnem potresu in morebitnih dodatnih sočasnih negativnih dejavnikih 
zaradi stoletnih poplav. 
 

Obvladovanje Izvajamo redno vzdrževanje po navodilih strokovnjakov. V zaključni fazi je izdelava 
projektov porušitvenega vala, ki bo osnova načrta zaščite in reševanja. 
 

 
 

Verjetnost nastanka Višina škode Začasno skladiščenje nizko 
radioaktivnih odpadkov 

srednja srednja 

Opredelitev V procesu proizvodnje titanovega dioksida nastajajo v manjši meri tudi naravni 
nizko radioaktivni odpadki. Njihov izvor je v rudi, ki pa sama ne predstavlja 
nevarnosti za okolje (pesek plaž v Avstraliji, Afriki…). V procesu proizvodnje pride 
na določenih delih opreme do koncentracije radionuklidov, zato deli opreme po 
končani dobi uporabe zapadejo pod nizko radioaktivne odpadke. Cinkarna ima za 
začasno skladiščenje dovoljenje URSJV do leta 2016 oziroma do takrat, ko bo 
zgrajeno na področju Slovenije primerno odlagališče. Skladišče ne predstavlja 
nevarnosti za zaposlene ali širše okolje, bo pa v času prestavitve pomenilo finančno 
obremenitev. 
 

Obvladovanje Izvajamo vse predpisane postopke nadzora in s tem ohranjamo dovoljenje za 
začasno skladiščenje predvidoma vsaj do leta 2016. 
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TEMELJI RAZVOJA 
 
KADRI 
 
Na dan 30.6.2010 je bilo v Cinkarni 1078 zaposlenih, kar pomeni, da se je glede na stanje konec leta 2009  
zmanjšalo za 1 zaposlenega, oz. za 0,1 odstotka.  
Povprečno število zaposlenih je v prvih šestih mesecih leta 2010 znašalo 1079, kar je 30 zaposlenih manj, kot je 
znašalo povprečno število zaposlenih v enakem obdobju leta 2009 in za enega zaposlenega več, kot znaša 
planirano povprečno število zaposlenih v letu 2010. 
Od leta 1985, ko je vodstvo družbe pričelo z dolgoročno restriktivno kadrovsko strategijo, se je število 
zaposlenih zmanjšalo za 1325 zaposlenih oz. za več kot 54 %.  
Povprečni obseg odsotnosti  zaposlenih z dela se  je v  obdobju I.-VI. 2010 v primerjavi z istim obdobjem 
preteklega leta znižal za  3,3 odstotne točke in je znašal 19,2 % (od tega predstavlja 5,9 odstotnih točk 
odsotnost zaradi boleznin). Odstotek  boleznin  se je, glede na  predhodno leto, znižal za  0,7 odstotne točke oz. 
za 11 %. 

 
NALOŽBE 
 
V prvem polletju leta 2010 je bila investicijska dejavnost v podjetju še vedno precej skromna.  
 

Stekla je načrtovana prva faza koriščenja odpadne toplote iz proizvodnje žveplove kisline. Z namestitvijo 
toplotnih izmenjevalcev bomo toploto koristno uporabili za predgrevanje napajalne vode. 
 

Sprožena je nabava novih kompresorjev za 2.5 in 7.5 barski zrak, s čemer bo zagotovljena obratovalna varnost 
na tem področju predvsem v PE Titanov dioksid. 
 

Skladno s planom poteka tudi gradnja rezervoarja za tekoče žveplo, ki bo pozitivno vplival predvsem na 
reševanje logističnih težav pri dobavah te surovine. 
 

V PE Grafika smo usposobili temperirno komoro za proizvodnjo novega izdelka »termalna plošča«. 
Rekonstruirali smo tudi hidravliko na škarjah za razrez plošč. 
 

S ciljem zagotavljanja boljšega nadzora nad kakovostjo izdelkov smo v PE Metalurgija investirali v nabavo 
strojnega vida. 
 

Povečanje zmožnosti za lastno izdelavo ter hkrati izboljšanje pogojev za varno in zdravo delo smo dosegli z 
nabavo škarij za pločevino v Centralnih delavnicah PE Vzdrževanje in energetika. 
 

Začela so se prva investicijska vlaganja za pilotno proizvodnjo ultra finega Titanovega dioksida. 
 

Seveda ob vsem navedenem nemoteno poteka tudi nabava nadomestnih delov in posamičnih osnovnih 
sredstev, glede na potrebe ostalih proizvodnih in delovnih procesov ter odpravljanje zapaženih pomanjkljivosti, 
ki vplivajo na varnost, zdravje in počutje zaposlenih.  
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RAZVOJNA DEJAVNOST 
 
Operativni razvoj kot običajno ciljno usmerjamo v izboljšave na področju tehnoloških postopkov in dopolnjevanja 
palete široko potrošnih izdelkov, izboljševanje kakovosti proizvodov, znižanje stroškov, zmanjšanje vplivov na 
okolje in izboljšanje delovnih pogojev. Izvajamo ga v vseh poslovnih enotah oziroma na vseh nosilnih skupinah 
proizvodov v skladu s Planom okvirnih in izvedbenih ciljev. 
 
Strateški razvoj smo nadaljevali v smeri razvoja osnovnih receptur anatasne in rutilne oblike ultra finega 
titanovega dioksida ter testiranj nekaj možnih aplikacijskih uporab. Pripravljen je tehnološki projekt za postavitev 
pilotne proizvodnje ter sproženih nekaj nabav ključne opreme. 
 
V okvir strateškega razvoja lahko pripišemo tudi naše aktivnosti za obvladovanje kakovosti odpadnih vod. Z 
razvojem ustreznejših rešitev bi si namreč lahko zagotovili večjo fleksibilnost pri odvajanju teh voda v vodotoke 
ter povečali možnosti za večji delež reciklaže. 
 

V teku je tudi naloga, ki se nanaša na možnost uporabe odpadne titanove sadre v kmetijstvu. 
 

Uspeli smo na razpisu za dva centra odličnosti in sicer: 
• Nizkoogljične tehnologije, KI Ljubljana 

• Nano znanosti in nano tehnologije, IJS Ljubljana 
V okviru prvega bomo predvidoma še v letošnjem letu dobili v uporabo elektronski mikroskop, ki bo služil tako za 
potrebe razvojnih aktivnosti, kot za potrebe nadzora in izboljšanja kakovosti titanovega dioksida. 
 
 
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
 
Politiko in cilje kakovosti smo tudi letos usmerjali v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših odjemalcev 
ter s tem v ohranitev in širitev tržnih pozicij.  
 
V podjetju smo se s ciljem racionalizacije odločili, da za izvajanje zahtev vseh standardov, ki jih obvladujemo 
(ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, uredba EMAS), uvedemo tako imenovani Integriran sistem vodenja 
(ISV). Sistem je prestal zunanjo presojo v začetku junija brez ugotovljenih neskladij ter zelo pohvalnimi zaključki 
presojevalcev. 
 
Zelo intenzivno in usmerjeno smo se ukvarjali z izboljšanjem kakovosti naših izdelkov. V PE Grafika je 
vzpostavljen nov sistem za medfazno in končno kontrolo. V PE Metalurgija smo se ukvarjali predvsem z 
izboljšanjem kakovosti pločevine in žice. V PE Titanov dioksid in PE Vzdrževanje in energetika smo poskusno 
vzpostavili sistem nagrajevanja, ki v enem delu temelji tudi na doseženi kakovosti. 
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RAVNANJE Z OKOLJEM 
 
Zunanja presoja po standardu ISO 14001 in uredbi EMAS je uspešno zaključena, zato naš vpis v register EMAS 
na Ministrstvu za okolje ostaja.  
 
V skladu z zakonodajnimi zahtevami smo izvajali monitoringe emisij v okolje, spremljali vplive na okolje in o tem 
poročali. Dodatne aktivnosti s področja monitoringa na odlagališču Za Travnikom so izvajane na področju 
merjenja delcev PM10 (uvedena kontinuirna meritev na več lokacijah). 
 
Sklenili smo pogodbo s podjetjem IZVOD za projektiranje vseh potrebnih vzdrževalnih del na vseh treh naših 
odlagališčih ter strokovno oceno poročil o hidrogeološkem opazovanju pregrad. V izdelavi so tudi izračuni 
udarnega vala v primeru porušitev pregradnih teles. 
 
Stalna naloga naše službe je še vedno spremljanje podatkov o stanju okolja z našim ekološko informacijskim 
sistemom (meteorološki podatki, koncentracije PM10, SOx v zunanjem zraku in pretoki in pH odpadnih vod pred 
iztokom v vodotok). Meritev PM10 smo dopolnili, tako da jo zdaj izvajamo tako na lokaciji pri glavnem vratarju kot 
pri Marketingu. 
 
Na podlagi vseh rezultatov monitoringov in opravljenih nekaj inšpekcijskih pregledov ugotavljamo, da ni bilo 
odstopanj od zakonsko določenih mejnih vrednosti.   
 
Kljub doslednemu izpolnjevanju zakonskih zahtev nam še vedno  ni uspelo pridobiti integralnega 
okoljevarstvenega dovoljenja za lokacijo v Celju, se je ARSO pregleda vloge ob koncu polletja intenzivno lotil. 
Okoljsko dovoljenje za PE Kemija Mozirje smo po petih letih uspešno obnovili. 
 
Sistematično smo spremljali odzive javnosti v povezavi z okoljskimi vplivi, sprejemali pritožbe civilne javnosti, 
ukrepali in odgovarjali. Imeli smo Dan odprtih vrat na odlagališču Za Travnik, na internetni strani in v tiskani 
obliki smo objavili okoljsko poročilo za leto 2009. Sprožili smo raziskovalno nalogo z naslovom »Mnenje celjskih 
srednješolcev o pomenu industrije za razvoj Celja«. Sodelovali smo tudi v kvizu Mestne občine Celje Ekorg in 
tako skušali približati poznavanje naše proizvodnje in odgovornega okoljskega ravnanja mladim na celjskem 
območju. 
 
Kot prostovoljni člani Združenja kemijske industrije Slovenije, ki želijo v svojem podjetju uvajati in vzdrževati 
program odgovornega ravnanja, bomo tudi letos potrdili pravico do uporabe loga ˝Odgovorno ravnanje z 
okoljem˝. 
 
Nekaj naših proizvodov zapade pod obvezno registracijo REACH. Aktivnosti so na tem področju zelo intenzivne, 
saj se čas za registracijo večine naših proizvodov izteče konec novembra 2010. 
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VARNOST IN ZDRAVJE 
 

V službi za varstvo pri delu so po programu izvajali vrsto aktivnosti, od katerih med najobsežnejše sodijo: 
• teoretično in praktično usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo, požarno varnost in 

varnost za zdravje pri delu ter za delo z nevarnimi snovmi;  
• pregledi in preizkus i delovne opreme;  
• izdelava Ocen tveganja za zaposlene ter organiziranje zdravstvenih pregledov; 
• meritve mikroklime, hrupa in osvetljenosti na delovnih mestih ter kemičnih škodljivosti 

• ostale vrste preventivnega delovanja (informiranje zaposlenih v obliki člankov, brošur, navodil 
za delo…). 

 

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. 
 

V drugi polovici leta bomo izvedli eno interno ter eno zunanjo vajo gašenja, zaščite in reševanja. 
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POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA 
 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      vv  €€  

    Indeks 

    2010 2009  10/09 

1. Čisti prihodki od prodaje 74.066.085 63.900.233 116 

  - čisti prihodki iz prodaje na domačem trgu  11.339.281 10.250.162 111 

  - čisti prihodki iz prodaje na tujem trgu  62.726.804 53.650.071 117 

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje -4.380.853 -4.531.044 97 

3.  Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 1.305.632 1.368.603 95 

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 108.052 299.317 36 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 44.795.982 40.293.800 111 

 a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 39.433.402 37.813.790 104 

 b) Stroški storitev 5.362.580 2.480.010 216 

6. Stroški dela 14.216.046 11.592.125 123 

 a) Stroški plač 10.536.634 9.088.279 116 

 b) Stroški socialnih  zavarovanj  772.301 665.904 116 

 c) Stroški pokojninskih zavarovanj 1.116.388 980.862 114 

 č) Drugi stroški dela 1.790.723 857.080 209 

7. Odpisi vrednosti 5.928.408 6.037.781 98 

 a) Amortizacija  5.858.762 6.033.806 97 
 b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmet.OS 1.452 892 163 
 c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 68.194 3.083 2212 

8. Drugi poslovni odhodki  841.228 502.949 167 

  Poslovni izid iz poslovanja 5.317.252 2.610.454 204 

9. Finančni prihodki iz deležev  97 13 746 
 č) Finančni prihodki iz drugih naložb 97 13 746 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 60.514 0 - 

 b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 60.514 0 - 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 293.593 375.242 78 

 b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 293.593 375.242 78 

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 45.235 - 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 1.356.354 2.430.759 56 

 b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 1.356.354 2.430.759 56 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 276.815 145.596 190 

 b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 61.667 89.538 69 

 c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 215.148 56.058 384 

15. Drugi prihodki  226.069 124.331 182 

16. Drugi odhodki  11.065 19.803 56 

  Poslovni izid pred obdvčitvijo 4.253.291 468.647 908 

17. Davek iz dobička 850.658 93.730 908 

18. Odloženi davki 0 -28.180 - 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 3.402.633 346.737 981 
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BILANCA STANJA  
        v € 

    Indeks 

     30.6.2010  30.6.2009  10/09 

     

 SREDSTVA 192.245.944 209.437.976 92 
     

A. Dolgoročna sredstva 130.755.985 137.939.797 95 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 2.421.282 2.580.484 94 

 1.   Dolgoročne premoženjske pravice 2.102.903 2.405.030 87 

 5.   Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 318.379 175.454 181 

II. Opredmetena osnovna sredstva 122.311.838 129.245.118 95 

 1a. Zemljišča 8.618.818 8.618.818 100 

 1b. Zgradbe 49.048.983 51.245.660 96 

 2.   Proizvajalne naprave in stroji  61.951.949 67.465.030 92 

 3.   Druge naprave in oprema 40.203 37.614 107 

 4a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 2.651.885 1.847.996 144 

 4b. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 30.000 0 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 4.865.234 5.179.335 94 

 1c. Druge delnice in deleži 4.802.036 5.087.138 94 

 2b. Dolgoročna posojila drugim 63.198 92.197 69 

VI. Odložene terjatve za davek 1.157.631 934.860 124 

     

B. Kratkoročna sredstva 61.427.996 70.799.702 87 

II. Zaloge 18.281.145 27.922.171 65 

 1.   Material 10.472.815 15.811.844 66 

 2.   Nedokončana proizvodnja 2.819.028 2.525.341 112 

 3.   Proizvodi in trgovsko blago 3.672.625 9.169.910 40 

 4.   Predujmi za zaloge 1.316.677 415.076 317 

III. Kratkoročne finančne naložbe 1.403.699 0 - 

 1c. Druge kratkoročne finančne naložbe 204.000 0 - 

 2b. Kratkoročna posojila drugim 1.199.699 0 - 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve  36.434.884 36.235.293 101 

 2.   Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 34.501.294 34.112.867 101 

 3.   Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.933.590 2.122.426 91 

V. Denarna sredstva 5.308.268 6.642.238 80 

     

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 61.963 698.477 9 
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                v € 

    Indeks 

     30.6.2010  30.6.2009  10/09 

     

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 192.245.944 209.437.976 92 

     

A. Kapital 101.573.962 98.381.835 103 

I. Vpoklicani kapital 20.396.244 20.396.244 100 
 1.   Osnovni kapital 20.396.244 20.396.244 100 
II. Kapitalske rezerve 44.284.976 44.284.976 100 
III.  Rezerve iz dobička 31.631.568 31.631.505 100 
 1.   Zakonske rezerve 16.931.435 16.931.435 100 
 2.   Rezerve za lastne delnice 238.926 238.926 100 
 3.   Lastne delnice -238.926 -238.926 100 
 5.   Druge rezerve iz dobička 14.700.133 14.700.070 100 
IV. Presežek iz prevrednotenja 1.858.541 1.722.373 108 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.402.633 346.737 981 
     

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmej. 12.040.756 12.075.923 100 

 1.   Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 3.023.895 2.951.971 102 
 2.   Druge rezervacije 8.189.305 8.471.857 97 
 3.   Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 827.556 652.095 127 
     

C. Dolgoročne obveznosti 32.077.885 36.382.560 88 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 31.451.881 35.702.392 88 
 2.   Dolgoročne finančne obveznosti do bank 31.451.881 35.702.392 88 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 170.737 256.107 67 
 5.   Druge dolgoročne poslovne obveznosti 170.737 256.107 67 
III. Odložene obveznosti za davek 455.267 424.061 107 
     

Č. Kratkoročne obveznosti 45.148.911 62.538.099 72 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 29.205.801 51.695.187 56 
 2.   Kratkoročne finančne obveznosti do bank 28.000.000 51.000.000 55 
 4.   Druge kratkoročne finančne obveznosti 1.205.801 695.187 173 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 15.943.110 10.842.912 147 

 2.   Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 10.694.892 8.157.714 131 
 4  . Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 54.518 49.312 111 
 5.   Druge kratkoročne poslovne obveznosti  5.193.700 2.635.886 197 
     

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 1.404.431 59.560 2358 
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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   15280373 
- matična številka   5042801 
- šifra dejavnosti   20.120 
- velikost družbe   velika delniška družba 
- poslovno leto   koledarsko leto 

 
V družbi je bilo na dan 30. junij 2010 zaposlenih 1078 oseb.  
Povprečno število zaposlenih je v polletju 2010 znašalo 1079 oseb. 
 
Izobrazbena struktura zaposlenih je naslednja: 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. Podlage za pripravo računovodskih izkazov in računovodske usmeritve    

so opisane v letnem poročilu 2009 na straneh od 38 do 43 in so ostale nespremenjene. 

 
 
 
 

2010 2009 Stopnja izobrazbe 
Št.zaposlenih Str.% Št.zaposlenih Str.% 

VIII   14   1,3   13   1,2 
VII   91   8,4   87   7,9 
VI   66   6,1   72   6,5 
V 292 27,1 299 27,1 
IV, III 351 32,6 344 31,2 
II, I 264 24,5 288 26,1 
Stanje  30.06. 1078 100,0 1103 100,0 
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III. Pojasnila 
 
 
1. Neopredmetena  sredstva in dolgoročne časovne razmejitve 

v € 
Nabavna vrednost Popravek vrednosti Neodpisana vrednost 

 
30. 06. 10 30. 06. 09 30. 06. 10 30. 06. 09 30. 06. 10 30. 06. 09 

Druga neopredmetena sredstva 221.452 129.872 0 0 221.452 129.872 

Dolg. premoženjske pravice 4.509.530 4.487.437 2.412.823 2.095.274 2.096.707 2.392.163 

Odloženi stroški razvijanja 96.927 45.582 0 0 96.927 45.582 

Sredstva v izdelavi 6.196 12.867 0 0 6.196 12.867 

SKUPAJ 4.834.105 4.675.758 2.412.823 2.095.274 2.421.282 2.580.484 

 
Neopredmetena sredstva vsebujejo programsko opremo, projektno dokumentacijo, služnostne pravice in emisijske kupone. 
 
 
2. Opredmetena osnovna sredstva 

v € 
Nabavna vrednost Popravek vrednosti Neodpisana vrednost 

 
30. 06. 2010 30. 06. 2009 30. 06. 2010 30. 06. 2009 30. 06. 2010 30. 06. 2009 

Zemljišča 8.618.818 8.618.818 0 0 8.618.818 8.618.818 

Zgradbe 103.002.100 102.727.753 53.953.117 51.482.093 49.048.983 51.245.660 

Oprema 187.347.234 185.715.305 125.355.082 118.212.661 61.992.152 67.502.644 

Predujmi 0 30.000 0 0 0 30.000 

Sred. v pridobiv. 2.651.885 1.847.996 0 0 2.651.885 1.847.996 

SKUPAJ 301.620.037 298.939.872 179.308.199 169.694.754 122.311.838 129.245.118 

 
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 31.451.881 €. Sredstva v gradnji in izdelavi se nanašajo na nedokončane investicijske 
projekte. 
 
 
3. Finančne naložbe in dana posojila 

v € 
Nabavna vrednost Popravek vrednosti Neodpisana vrednost 

DFN 
30.06.2010 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2009 

Delnice bank 3.846.555 3.901.963 0 0 3.846.555 3.901.963 
Cinkarna Kvarc 5.117 5.117 0 0 5.117 5.117 
Druge naložbe 950.364 1.180.058 0 0 950.364 1.180.058 
SKUPAJ finan.naložbe 4.802.036   5.087.138 0 0 4.802.036 5.087.138 
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v € 
Nabavna vrednost Popravek vrednosti Neodpisana vrednost 

Dana posojila 
30. 06. 10 30. 06. 09 30.06.10  30.06.09 30. 06. 10 30.06. 09 

Dolgoročna posojila 701.181 676.397 637.983 584.200 63.198 92.197 
Kratkoročni del dolg. posojil 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ dana posojila 701.181 676.397 637.983 584.200 63.198 92.197 
 
Druge naložbe predstavljajo delnice v slovenskih podjetjih, dana posojila se nanašajo na stanovanjska posojila, člani 
uprave in NS niso prejeli posojil. 
 
 
4. Odložene terjatve in obveznosti za davek 

v € 
 Terjatve Obveznosti 
Stanje 30.06.2009 934.860 424.061 
Povečanje 394.346 31.206 
Zmanjšanje 171.575 0 
Stanje 30.06.2010 1.157.631 455.267 

 
Zmanjšane terjatev se nanaša na odpravo  v letu 2009 in 2010, povečanje pa novo oblikovanje rezervacij. Obveznosti so 
povečane iz naslova varovanja denarnega toka po obračunu izvedenih finančnih instrumentov ob upoštevanju pričakovane 
davčne stopnje. 
 
 
5. Zaloge 

                                       v € 
 30. 06. 2010 30.06.2009 Ind.  10/09 

 Material 10.472.815 15.811.844 66 
 Nedokončana proizvodnja 2.819.028 2.525.341 112 
 Proizvodi  3.559.755 8.648.700 41 
 Trgovsko blago 112.870 521.210 22 
 Dani predujmi 1.316.677 415.076 317 
 S K U P A J 18.281.145 27.922.171 65 

 
Vrednost zalog gotovih proizvodov in proizvodnje se je v primerjavi s koncem leta 2009 zmanjšala za 4.380.853 €. 
 
 
6. Poslovne terjatve 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev 

v € 
Vrednost terjatev Popravek vrednosti Neto terjatev 

 
30. 06. 2010 30. 06. 2009 30. 06. 2010 30. 06. 2009 30. 06. 2010 30.06. 2009 

Kupci v državi 7.620.106 8.092.590 934.955 134.928 6.685.151 7.957.662 
Kupci v tujini 25.429.270 25.328.745 331.245 23.006 25.098.025 25.305.739 
Posredni izvozniki 3.346.031 1.837.311 1.059.207 1.081.029 2.286.824 756.282 

Dani predujmi 517.351 93.184 86.057 0 431.294 93.184 

SKUPAJ 36.912.758 35.351.830 2.411.464 1.238.963 34.501.294 34.112.867 
 
Terjatev do odvisne družbe Cinkarna-Kvarc d.o.o. Tuzla znaša  330.746 €. 
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Kratkoročne terjatve do drugih 

v € 
Vrednost terjatev Popravek vrednosti Neto terjatev 

 
30. 06. 10 30. 06. 09 30. 06. 10 30. 06. 09 30. 06. 10 30. 06. 09 

Terjatve za DDV 1.833.220 2.021.559 0 0 1.833.220 2.021.559 
Terjatve do inštitucij 57.686 86.949 0 0 57.686 86.949 
Terjatve do zaposlenih 34.694 6.091 0 0 34.694 6.091 
Druge terjatve 7.990 7.827 0 0 7.990 7.827 
S K U P A J 1.933.590 2.122.426 0 0 1.933.590 2.122.426 

 
Družba nima terjatev do članov uprave in nadzornega sveta. 
 
 
7. Denarna sredstva 

v € 
 30. 06. 2010 30.06.2009 Indeks  10/09 

Denarna sredstva v blagajni 1.708 2.428 70 
Denarna sredstva na računih 37.905 105.439 36 
Kratkoročni depoziti na odpoklic  4.960.000 6.100.000 81 
Kratkoročni devizni depozit na odpoklic 308.247 426.803 72 
Devizna sredstva na računih 408 7.568 5 
S K U P A J 5.308.268 6.642.238 80 

 
Kratkoročna sredstva so naložena pri domačih bankah. 
 
Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke. 
 
 
8. Kapital 

v € 
 30.06.2010 30.06.2009 

Osnovni kapital 20.396.244 20.396.244 
Kapitalske rezerve 44.284.976 44.284.976 
Zakonske rezerve 16.931.435 16.931.435 
Rezerve za lastne delnice 238.926 238.926 
Lastne delnice -238.926 -238.926 
Druge rezerve iz dobička 14.700.133 14.700.070 
Presežek iz prevrednotenja 1.858.541 1.722.373 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.402.633 346.737 
SKUPAJ  KAPITAL 101.573.962 98.381.835 

 
 
a)  Osnovni kapital 
 
Delniški kapital družbe sestavlja 814.626 prosto prenosljivih kosovnih delnic istega razreda. Vse kosovne delnice imajo 
enako nominalno vrednost in so v celoti vplačane. 
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b)  Rezerve 
 
Rezerve družbe sestavljajo kapitalske, zakonske in druge rezerve. Družba ima v lasti lastne delnice. Rezerve za lastne 
delnice so oblikovane v višini pridobljenih lastnih delnic. 
Druge rezerve iz dobička predstavljajo zadržani dobički preteklih let. Uprava je na podlagi 230. člena ZGD-1 ostanek 
čistega dobička leta 2009, 64 €,  razporedila v povečanje drugih rezerv. 
 
c)  Presežek iz prevrednotenja  
 
Presežek iz prevrednotenja se je povečal zaradi odprave izvedenih finančnih instrumentov. 
 
Obrestni izvedeni finančni instrumenti    

        v € 
  30.06.2010 
Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri 91.724 
Finančni instrumenti po fiksni obrestni meri 269.333 
Pobotna vrednost  -177.609 
Uspešni del ( kapital)  -53.866 
Neuspešni del (poslovni izid) -123.743 

 
 
č)  Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let  
 
Preneseni čisti dobiček leta 2009 kot del bilančnega dobička, je skupščina delničarjev družbe razporedila za izplačilo 
dividend delničarjem. 
 
 
9. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

v € 
 30.06.2009 Oblikovanje Poraba Odprava 30. 06. 2010 
Rezerv. za jub.nagr.in odprav. 2.951.971 357.120 285.196  3.023.895 
Prejete državne podpore 6.649 127.776 54.755  79.670 
Rezervacije za odlož.prihodke 37.661 0 3.424  34.237 
Ekološke rezervacije 8.398.162 0 213.325  8.184.837 
Druge dolgoročne rezervacije 73.694 0 69.227  4.467 
Dolgoročne PČR 607.786 192.446 86.582  713.650 
S k u p a j 12.075.923 677.342 712.509  12.040.756 

 
 
10. Dolgoročne obveznosti 

v € 
 30. 06. 2010 30. 06. 2009 Ind.  10/09 

Dolgoročna posojila pri domačih bankah 31.451.881 35.702.392 88 
- od tega kratkoročni del 0 0 - 
Skupaj finančne obveznosti 31.451.881 35.702.392 88 
Dolgoročne poslovne obveznosti do domačih 170.737 256.107 67 
- od tega kratkoročnih del 0 0 - 
Skupaj poslovne obveznosti 170.737 256.107 67 
S K U P A J 31.622.618 35.958.499 88 
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11. Kratkoročne obveznosti 
v € 

 30. 06. 2010 30. 06. 2009 Ind.  10/09 

Kratkoročna posojila pri domačih bankah 28.000.000 50.000.000 56 
Kratkoročna posojila pri tujih bankah 0 1.000.000 - 
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti 0 0 - 
Kratkor. obvez. v zvezi z razdel. poslov. izida 1.028.192 14.741 6975 
Varovanje denarnega toka 177.609 680.446 26 

Skupaj   finančne obveznosti 29.205.801 51.695.187 56 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 6.358.765 4.909.152 130 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 4.197.061 3.246.259 129 
Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve 139.066 2.303 6038 
Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov 54.518 49.312 111 
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 1.579.523 1.648.426 96 
Kratk. obveznosti za prispevke in davek od izplač.  plač 619.103 243.414 254 
Kratkoročna obveznost za davek od dobička 767.336 93.730 819 
Kratk. obveznosti  do držav.in drugih inštitucij 440.588 169.678 260 
Kratkoročne obveznosti za obresti 312.723 477.333 66 
Druge kratkoročne obveznosti 1.550 3.305 47 
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti 1.472.877 0 - 

Skupaj poslovne obveznosti 15.943.110 10.842.912 147 

S K U P A J 45.148.911 62.538.099 72 
 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej  vračunane stroške oziroma odhodke v višini 
793.989 € in druge PČR v višini 610.442 €. 
 
 
12. Zunajbilančna sredstva in obveznosti 

v € 
 30. 06. 2010 30.06.2009 Ind. 10/09 

Zastavna pravica na nepremičninah in opremi 72.242.614 72.242.614 100 
Dane garancije 175.463 206.783 85 
Material v konsignaciji in dodelavi 3.260.715 0 - 
Devizni izvedeni finančni instrument 0 4.702.194 - 
Obrestni izvedeni finančni instrument 5.275.332 9.617.903 55 
Drugo 18.000 18.000 100 
S K U P A J 80.972.124 86.787.494 93 

 
 
13. Drugi poslovni odhodki  

v € 
 30. 06. 2010 30. 06. 2009 Indeks 10/09 

Izdatki za varstvo okolja 442.959 112.519 394 
Druge dajatve 320.696 303.320 106 
Ostali stroški 51.677 40.010 129 
Drugi poslovni odhodki 25.896 47.100 55 
S K U P A J 841.228 502.949 167 
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14. Prihodki   
 
Prodaja po področnih odsekih 

v € 
Doseženo  

30. 06. 2010 30. 06. 2009 
Indeks 
10/09 

Titanov dioksid 50.287.161 43.206.825 116 
Predelava cinka 12.242.292 9.824.742 125 
Grafični repromateriali 2.688.626 3.022.871 89 
Gradbeni program 2.241.619 2.715.882 83 
Premazi in laki 3.004.893 2.087.671 144 
Agro program 1.257.848 1.212.500 104 
Ostalo 2.343.646 1.829.742 128 
SKUPAJ 74.066.085 63.900.233 116 

 
Prodaja po območnih odsekih 

v € 
Doseženo  

30. 06. 2010 30. 06. 2009 
Indeks  
10/09 

Slovenija 11.339.281 10.250.162 111 
Evropska unija 45.141.229 39.643.013 114 
Trg držav bivše Jugoslavije 3.771.526 3.905.090 97 
Tretje države 8.998.729 8.446.203 107 
Tretje države – dolarski trg 4.815.320 1.655.765 291 
SKUPAJ 74.066.085 63.900.233 116 

 
Poslovni izid po področnih odsekih 

v € 
 30. 06. 2010 30. 06. 2009 Indeks 10/09 
Titanov dioksid 6.597.618 58.547 - 
Ostalo 2.384.175 2.950.801 81 
Skupaj 8.981.793 3.009.348 298 

 
 
15. Drugi poslovni prihodki   

v € 
 30. 06. 2010 30.06. 2009 Indeks 10/09 

Prihodki od odprave dolgoročnih rezervacij 0 218.619 - 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 6.200 50 - 
Drugi prihodki 101.852 80.648 126 
S K U P A J 108.052 299.317 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO 
 OBDOBJE: 01.01.2010 DO 30.6.2010 
 Celje, 13.08.2010 

 

                                                                                                                               stran 28 od 29 
 

16. Finančni prihodki in odhodki   
v € 

 30. 06. 2010 30. 06. 2009 Indeks 10/09 
Prihodki od obresti 80.566 84.369 95 
Tečajne razlike 273.541 290.873 94 
Prihodki od dividend in deležev 0 0 - 
Prihodki iz drugih naložb 97 13 746 
Skupaj prihodki 354.204 375.255 94 
Odhodki za obresti 1.361.893 2.431.344 56 
Tečajne razlike 271.276 145.011 187 
Odhodki iz oslabitve 0 45.235 - 

Skupaj odhodki 1.633.169 2.621.590 62 

NETO finančni izid -1.278.965 -2.246.335 57 
 
 
17. Davek iz dobička 
 

Obračun davka od dohodka pravnih oseb je obračunan po efektivni stopnji davka (20%) od bruto dobička.  
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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. 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. 

II. 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. 
Nikolaj a 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. 

 
 
 
 
 
 

 


