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Komentar poslovne uspešnosti v letu 2015 

 
 
Poslovanje Cinkarne Celje, d.d. v letu 2015 je bilo dobro in sorazmerno blizu načrtov. Panožne 

primerjave poslovnih rezultatov kažejo, da je Cinkarna Celje, d. d., nesporno in trdno zasidrana v vrhu 

najuspešnejših podjetij iz industrije pigmenta titanovega dioksida tudi v letu 2015. Večji del 

konkurentov se je v letu 2015 boril z izrazito slabimi poslovnimi rezultati in izgubami. 

 

Cinkarna Celje, d. d. je v letu 2015 ustvarila prihodke od prodaje v višini 169,1 milijonov €, kar je za 

5 % več kot v letu 2014. Prodaja je bila nižja od načrtovane v tem letu prav tako za 5 %. Skupna 

vrednost izvoza je v obravnavanem obdobju dosegla višino 146,6 milijonov €, kar je 6 % več od 

izvoza doseženega v letu 2014 in 5 % manj od načrtov.  

Čisti dobiček v dvanajstih mesecih leta 2015 je dosegel višino 6,8 milijonov €. Ta poslovni izid je za 51 

% nižji od doseženega v letu 2014, ko smo ustvarili 13,9 milijonov € čistega dobička. Čisti dobiček 

2015 pa hkrati zaostaja tudi za načrtovanim rezultatom, in sicer za 18 %. Za leto 2015 smo načrtovali 

8,3 milijonov € dobička.  

V letu 2015 je podjetje poslovalo brez zunanjih virov financiranja, vse dolgove smo poplačali pred 

koncem leta 2014.  

 

V poslovnem letu 2015 smo torej poslovali pričakovano slabše kot v letu 2014, hkrati pa smo rahlo 

zaostali tudi za poslovnimi načrti. Navkljub rekordnemu fizičnemu obsegu proizvodnje in prodaje je 

ključni razlog znižanja poslovne uspešnosti izrazit padec povprečnih prodajnih cen. Mednarodni trg 

pigmenta je v letu 2015 zašel v izrazito krizo, ki se odraža v tržnih presežkih in visokih zalogah 

gotovih izdelkov. Zaradi pomanjkljive konkurenčnosti nabavnih trgov in dejstva, da so prodajne cene 

surovin že na cenovnem dnu, ki ga opredeljujejo neposredni proizvajalni stroški, zdrsov prodajnih cen 

nismo uspeli kompenzirati s prilagoditvami nabavnih cen. Posledično so se škarje prodajno / nabavnih 

cen zapirale, s tem pa se je znižala donosnost podjetja.  

Razlogov za slabost trga pigmenta titanovega dioksida je več, gotovo pa izstopajo padec 

povpraševanja zaradi zniževanja gospodarske aktivnosti na razvitih trgih, upad industrijske 

proizvodnje na Kitajskem in kritične politično varnostne razmere na Bližnjem / Srednjem Vzhodu ter v 

Ukrajini. 

Negativno je na poslovanje podjetja vplival tudi zlom cen barvnih kovin v zadnji četrtini leta,  

predvsem zaradi padca znižanja vrednosti obratnih sredstev prodajnih programov predelava cinka in 

bakrovi fungicidi. 

 

Nadzorni svet je na seji 1/3/2016 pregledal in potrdil nerevidirane računovodske izkaze in 

nerevidirano poslovno poročilo.  

 

Komentar temelji na nerevidiranih podatkih.  
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