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1. Povzetek prospekta za uvrstitev delnic družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., v 
trgovanje na organiziranem trgu 
 
2. Izdajatelj delnic 
 
UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče (v nadaljevanju: UNIOR, družba ali 
izdajatelj).  
 
V sodni register je vpisan osnovni kapital izdajatelja v višini 23.688.983,48 EUR. 
 
3. Vrsta delnic 
 
Delnice izdajatelja so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne, izdane v nematerializirani 
obliki, z oznako UKIG in ISIN kodo SI0031108994. 
 
4. Vrednost osnovnega kapitala  
 
Osnovni kapital izdajatelja znaša 23.688.983,48 EUR in je razdeljen na 2.838.414 navadnih prosto 
prenosljivih imenskih kosovnih delnic. 
 
S strani lastnikov izdajatelja je bil podan predlog za uvrstitev delnic izdajatelja v trgovanje na 
organiziranem trgu. Na 14. seji skupščine družbe dne 21.7.2010 je bil sprejet sklep, da se delnice 
izdajatelja uvrstijo v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze. 
 
Po pridobitvi dovoljenja za uvrstitev delnic v trgovanje na organiziranem trgu bo na organizirani trg 
uvrščenih vseh 2.838.414 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. 
 
5. Pravice iz delnic  
 
Delnice dajejo njihovim imetnikom pravico do: 
 

 udeležbe pri upravljanju družbe (vsaka delnica daje pravico delničarju enega glasu na 
skupščini delničarjev), 

 dela dobička (dividende), 
 ustreznega dela delitve preostalega premoženja v primeru stečajnega ali likvidacijskega 

postopka, ki bi bil uveden nad družbo. 
 
Dividende se izplačujejo na način, določen s sklepom skupščine o delitvi bilančnega dobička. 
 
6. Delnice se uvrstijo v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d.d. 
Ljubljana, v segment delnic, podsegment Standardna kotacija. 
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7. Druga pomembna dejstva v zvezi z izdajateljem 
 
Skupina UNIOR 
 
Tabela:Ključni revidirani finančni podatki za Skupino UNIOR 
 
(v tisoč EUR) 2010 2009 2008 

Poslovni izid 

Prihodki od prodaje      239.472      169.977       298.618 

EBIT          4.828      (14.424)        17.651 

EBITDA        21.994          3.482         34.641 

Čisti poslovni izid        (1.635)      (21.016)          5.687 

Finančni položaj       
Celotna sredstva      431.042      400.770       429.713 

Celotni kapital      162.906      150.633       171.959 

Finančne obveznosti      199.788      196.083       186.571 

Poslovne obveznosti        57.835        42.742         58.674 

Kazalniki donosnosti       
EBIT marža (v%)            2,02          (8,49)            5,91 

EBITDA marža (v%)            9,18            2,05           11,60 

ROA - donosnost sredstev (v%)          (0,39)          (5,06)            1,43 

ROE - donosnost kapitala (v%)          (1,04)        (12,23)            3,71 

Kazalniki finančnega zdravja       
Kapital / Celotna sredstva (v%)          37,79          37,59           40,02 

EBITDA / Finančne obveznosti          11,01            1,78           18,57 

Zaposleni       
Zaposleni - konec leta          3.956          3.652           3.507 

 
UNIOR 
 
Tabela: Ključni revidirani finančni podatki za UNIOR 
 

(v tisoč EUR) 2010 2009 2008 

Poslovni izid 
Prihodki od prodaje 125.532 111.410 153.218 

EBIT 1.683 (6.815) 5.581 

EBITDA 11.585 3.411 16.172 

Čisti poslovni izid (2.780) (9.766) 1.436 

Finančni položaj 
Celotna sredstva 303.609 285.806 303.110 

Celotni kapital 118.570 106.719 116.486 

Finančne obveznosti 141.953 145.665 144.018 

Poslovne obveznosti 35.359 25.615 34.299 

Kazalniki donosnosti 
EBIT marža (v%) 1,34 (6,12) 3,64 

EBITDA marža (v%) 9,23 3,06 10,55 

ROA - donosnost sredstev (v%) (0,94) (3,32) 0,51 

ROE - donosnost kapitala (v%) (2,44) (8,38) 1,36 

Kazalniki finančnega zdravja 
Kapital / Celotna sredstva (v%) 39,05 37,34 38,43 

EBITDA / Finančne obveznosti 8,16 2,34 11,23 

Zaposleni 
Zaposleni - konec leta 2.200 2.169 2.352 
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7.1. Ostala pomembna dejstva 
 
V začetku leta 2010 je izdajatelj, na podlagi sklepa skupščine z dne 22.7.2009, povečal osnovni 
kapital za 4.172.926,06 EUR, z izdajo 500.000 novih delnic. Povečanje osnovnega kapitala z 
19.516.057,42 EUR na 23.688.983,48 EUR in števila delnic z 2.338.414 na 2.838.414 je bilo vpisano 
v sodni register dne 18.2.2010. Nove delnice so bile izdane v KDD Centralni klirinško depotni družbi 
dne 11.3.2010. 
 
Tveganja, povezana z izdajateljem in z delnicami 
 

 Izdajatelj je matična družba v Skupini UNIOR, ki je pri svojem rednem poslovanju 
izpostavljena poslovnim in finančnim tveganjem. Omenjena področja tveganj izdajatelj 
obvladuje v skladu s svojimi mehanizmi, postopki in interno politiko. Opis potencialnih 
tveganj in način upravljanja s tveganji, s ciljem njihovega zniževanja, je podrobneje 
predstavljen v poglavju 2. tega prospekta.  

 
 Delnice izdajatelja bodo, po potrditvi prospekta s strani ATVP in objavi prospekta, uvrščene 

v trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Z delnicami bo mogoče prosto 
trgovati na borznem trgu, kar za imetnika predstavlja tveganje, da delnice ne bo mogoče 
prodati ob želenem času (likvidnostno tveganje) in po pričakovani ceni (tržno tveganje). 

 
Vpliv finančne krize na izdajatelja 
Kazalniki ob koncu leta 2010 kažejo počasno okrevanje gospodarstva, a tudi vztrajanje kreditnega 
krča in nadaljnje poslabševanje razmer na trgu dela, tako v Sloveniji kot v celotnem evrskem 
območju. Takšne razmere so se odrazile tudi v poslabšanju javnofinančnega stanja v večini članic 
EMU. 
 
Poslovno leto 2010 je bilo tudi za družbo UNIOR še vedno nestabilno. Izdajatelj je še vedno občutili 
učinke gospodarske krize, ki je v letu 2009 povzročila recesijo v avtomobilski industriji, za katero 
izdajatelj proizvaja glavnino svojih izdelkov. Izdajatelj je pozorno in previdno usmerjal ukrepe 
poslovne politike v obvladovanje tveganj, povezanih z likvidnostnim položajem kupcev, hudo krizo 
slovenskega gradbenega sektorja in težavami slovenskega finančnega sektorja. 
 
Podobno kot ostali dobavitelji avtomobilske industrije se je tudi izdajatelj znašel v težkem položaju, ki 
je posledica zmanjšanja naročil. Aktivna poslovna politika v času največje recesije leta 2009, ki je 
bila usmerjena v povečanje tržnih deležev, je v letu 2010 prinesla visoko povečanje prodaje na 
programu Odkovki in programu Sinter. Program Ročno orodje na vseh segmentih kaže v letu 2010 
okrevanje. Na programu Strojna oprema in programu Turizem pa se je kriza odrazila v letu 2010 
močneje kot v predhodnih dveh letih. 
 
Družba UNIOR je v letu 2010 dosegla 125,5 milijonov EUR čistih prihodkov od prodaje. Tako je 
skupna prodaja presegla načrtovano prodajo za 5% in prodajo iz leta 2009 za 13%. Kosmati donos 
iz poslovanja se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 21%, medtem ko so se stroški blaga, 
materiala in storitev v primerjavi s preteklim letom povečali za 18%. Stroški dela so se v letu 2010 v 
masi povečali za 11%, vendar je potrebno upoštevati, da je bilo v letu 2009 uvedeno začasno 
čakanje na delo in so bili zato v preteklem letu stroški dela nižji. Odpisi vrednosti so se v primerjavi s 
preteklim letom znižali za 4%, kar je posledica manjših investicijskih vlaganj v preteklem letu. Izid iz 
poslovanja je bil v letu 2010 pozitiven, znašal je 1,7 milijona EUR. Finančni prihodki so se v letu 
2010 znižali, zaradi manjših prihodkov iz deležev, znižanje lahko opazimo tudi pri finančnih odhodkih 
zaradi znižanja obveznosti do bank. Poslovni izid je bil v letu 2010 še vedno negativen, z 
upoštevanjem odloženih davkov pa je izguba znašala 2,8 milijonov EUR, medtem ko je bila v letu 
2009 9,8 milijonov EUR. 
 
Na naložbenem področju so se v letu 2010 izdajateljeve povezane družbe prav tako soočale s 
posledicami gospodarske krize, ki se je najbolj odrazila na plačilni sposobnosti. Tako je izdajatelj v 
Nemčiji izvedel združitev družb Unior Werkzeugmaschinen GmbH in Unior Deutschland GmbH. 
Dokapitalizirane so bile družbe Štore Steel, Sinter Užice, Unior Components, Unidal in Rimske 
Terme, delež v družbi Zlati grič pa je bil prodan družbi Kompas kapital. 
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Vpliv finančne krize na izdajatelja je podrobneje predstavljen v točkah 14.1., 14.2. in 17.1. tega 
prospekta. 
 
Druga dejstva, pomembna za odločitev vlagateljev, so navedena v tem prospektu. 
 
8. Borznoposredniške družbe, ki sodelujejo pri uvrstitvi delnic v trgovanje na 
organiziranem trgu  
 
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana v imenu in za račun izdajatelja izvaja vse postopke v zvezi z 
uvrstitvijo delnic v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze. 
 
9. Pomembno opozorilo  
 
Skupaj s tem povzetkom prospekta je bil izdelan tudi prospekt, ki vsebuje podrobne podatke, ki 
omogočajo vpogled v pravni položaj izdajatelja, njegov finančni položaj, poslovne možnosti in 
pravice, ki izhajajo iz delnic. 
 
Povzetek prospekta je potrebno razumeti kot uvod k prospektu, zato ga je potrebno brati skupaj s 
prospektom. Vlagateljeva odločitev za nakup delnic mora temeljiti na preučitvi celotnega prospekta. 
 
V primeru, da bo vlagatelj kot tožnik začel sodni postopek v zvezi z informacijami, vsebovanimi v 
prospektu, bo moral na lastne stroške zagotoviti prevod prospekta v uradni jezik sodišča pred 
začetkom takega postopka. 
 
Osebe, ki so pripravile prospekt, vključno z njegovim prevodom, in zahtevale njegovo notifikacijo, 
odškodninsko odgovarjajo, vendar samo, če je povzetek zavajajoč, netočen ali notranje neskladen, 
če se ga presoja skupaj z drugimi deli prospekta. 
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KAZALO OKRAJŠAV 
 
Okrajšava: Celoten naziv: 
  
ATVP Agencija za trg vrednostnih papirjev 
EU Evropska unija 
EUR Evro 
KAD Kapitalska družba d.d. 
KDD KDD Centralna klirinško depotna družba d.d., Ljubljana 
Ljubljanska borza 
MRS 
MSRP 

Ljubljanska borza vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana 
Mednarodni računovodski standardi 
Mednarodni standardi računovodskega poročanja 

NLB Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 
Prospekt Prospekt za uvrstitev delnic družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., z 

oznako UKIG, v trgovanje na organiziranem trgu 
RS Republika Slovenija 
SRS Slovenski računovodski standardi 
UNIOR, izdajatelj ali družba 
Skupina 

UNIOR Kovaška industrija d.d.  
Skupina UNIOR 

ZPPDFT Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
ZTFI Zakon o trgu finančnih instrumentov 
  
  
 
 
KAZALO SKLICEVANJ 
 
 Sklicevanje: Podatki: 
   
1. http://www.unior.si/cgi-

bin/cms.cgi?doc=10211&sid=eGcdnTxbv0pC4Z
0c 

Letna poročila izdajatelja za leta 2010*, 2009 
in 2008, ki vsebujejo konsolidirane in 
nekonsolidirane izkaze po MSRP in SRS  

2. http://www.unior.si/cgi-bin/cms.cgi?doc=10008 Spletne strani izdajatelja 
 
 
* Letno poročilo izdajatelja za leto 2010 je bilo objavljeno na spletni strani izdajatelja dne 30.06.2011. 
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1. ODGOVORNE OSEBE 

UNIOR Kovaška industrija d.d. (v nadaljevanju: UNIOR, izdajatelj ali družba) sprejema odgovornost za 
informacije, prikazane v prospektu. 
 
V zvezi s tem izdajatelj in spodaj podpisane odgovorne osebe izjavljamo, da so po našem najboljšem 
vedenju, po tem, ko smo za to poskrbeli po svojih najboljših močeh, informacije, ki jih vsebuje 
prospekt, v skladu z resničnimi dejstvi in v prospektu ni nobene opustitve, oziroma ni bila izpuščena 
nobena informacija, ki bi lahko vplivala na pomen oziroma pomembnost prospekta. 
 
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana za izdajatelja organizira, pripravlja in izvaja aktivnosti, ki so 
potrebne za uvrstitev delnic v trgovanje na organiziranem trgu. 
  
Uporaba prospekta je dovoljena samo za namen, za katerega je izdan. Razmnoževanje prospekta v 
druge namene, v celoti ali deloma, ter uporaba in objava podatkov in delov besedila, niso dovoljeni. 
 
 
Zreče, junij 2011 
 
 
Gorazd Korošec 
predsednik uprave 
 
 
 
Darko Hrastnik    
član uprave    
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2. DEJAVNIKI TVEGANJA 

V nadaljevanju so navedeni dejavniki tveganja, ki lahko vplivajo na izdajateljevo poslovanje. Vlagatelji 
morajo pred sprejemom odločitve o naložbi natančno preučiti vse informacije, ki so navedene v tem 
prospektu, vključno s predstavitvijo dejavnikov tveganja. Seznam v nadaljevanju navedenih dejavnikov 
tveganja ne zajema vseh možnih dejavnikov, zato morajo vlagatelji pri sprejemanju odločitve o 
investiranju upoštevati tudi druge dejavnike, ki lahko vplivajo na odločitev o investiranju. 

2.1. Tveganja, povezana z izdajateljem, in upravljanje s tveganji 

Skupina UNIOR se vsakodnevno srečuje s tveganji v mednarodnem okolju, zaradi česar posveča 
področju upravljanja s tveganji veliko skrb. Aktivnosti, ki jih izvaja, so usmerjene k zagotavljanju 
ustrezne izpostavljenosti različnim oblikam tveganj v skladu s sprejetimi politikami ter s tem k 
povečanju zanesljivosti doseganja načrtovanih poslovnih ciljev. 
 
Poslovna tveganja 
 
Izdajatelj med poslovna tveganja vključuje tveganja s področja razvojnih procesov, razpoložljivih 
proizvodnih zmogljivosti, zanesljivosti dobaviteljev, varovanja okolja, informacijskih virov, zaposlenih, 
varnosti in zdravju zaposlenih pri delu ter varovanja premoženja. 
 
Tveganje razvojnega procesa – ker mora biti končni izdelek kakovosten, varen, učinkovit in ekološko 
prijazen, izdajatelj uvaja procese, ki že v zgodnjih fazah razvoja zmanjšujejo tveganja, da bi izdelek 
imel negativne lastnosti. Zato uvaja nove razvojne metode in z lastnim znanjem in izkušnjami 
zmanjšuje tovrstna tveganja. Izdajatelj je osredotočen na obvladovanje tveganj, ki lahko privedejo do 
odpoklica proizvodov, v katerih so vgrajeni njegovi produkti. Produktna tveganja omejuje s sistemi 
razvoja in zagotavljanja kakovosti v okviru proizvodnih in prodajnih procesov ter z zavarovanjem 
proizvajalčeve odgovornosti za izdelke in zavarovanje stroškov odpoklica proizvodov s tržišča (recall). 
Izdajatelj ocenjuje, da je izpostavljenost tveganjem s področja razvojnih procesov zmerna. 
 
V preteklem letu 2010 so bile izvedene naslednje presoje, in sicer: 

 s strani institucije BVC - Bureau Veritas Certification (ISO 9001:2008 – kontrolna s prehodom 
na novi standard, ISO/TS 16949:2009 - recertifikacija, VDA 6.4:2005 – kontrolna, ISO 
14001:2004 – recertifikacija).  

 s strani kupcev: na programu Odkovki ZF Dielingen, PSA/ZF Levice, TRW, ZF Hungaria, VW 
Budapest, VW Kassel, ZF Lenksysteme, JTECT, MITEC (Toplo kovanje, Obdelava odkovkov), 
BPW, ZF Bremen, ZF Vendome, MITEC (Sinter), na programu Ročno orodje firma 
GRAINGER iz ZDA, v programu Strojna oprema presoj s strani kupcev ni bilo izvedenih.  

 s strani notranjih presoj je bilo izvedenih 34 presoj sistema vodenja kakovosti (ISO 9001, 
ISO/TS 16949, VDA 6.4), 11 presoj sistema ravnanja z okoljem (ISO 14001), 16 presoj 
proizvodnega procesa (VDA 6.3) in 20 proizvodov. 

 
Razpoložljivost proizvodnih zmogljivosti – izdajatelj zagotavlja kakovostno, zanesljivo in varno 
delovanje proizvodnih zmogljivosti z rednim vzdrževanjem proizvodne opreme in energetske 
infrastrukture. K zmanjševanju tveganja pripomore tudi sistem usposabljanja in izpopolnjevanja znanja 
tehničnega osebja. Izdajatelj ocenjuje, da je izpostavljenost tveganjem razpoložljivih proizvodnih 
zmogljivosti zmerna. 
 
Zanesljivost dobaviteljev – pomembne surovine za proizvodnjo dobavlja omejeno število dobaviteljev. 
To izdajatelju zagotavlja varne, kakovostne in konkurenčne dobave. Izdajatelj dobavitelje analizira ter 
se na podlagi analiz skupaj s poslovnimi partnerji dogovori za ukrepanje. Izdajatelj ocenjuje, da je 
izpostavljenost tveganjem zanesljivosti dobaviteljev zmerna. 
 
Izdajatelj dobavitelje ocenjuje enkrat letno, navadno na začetku leta za prejšnje leto. Razvršča jih po 
pomembnosti, in sicer po kriterijih: 

 velikost glede na vrednost dobavljenega, 
 pomembnost dobavljenega materiala za UNIOR oziroma za posamezne programe. 
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Pri posameznem dobavitelju se z oznakami A, B, C ocenjujejo: 
 kakovost dobavljenega materiala, 
 rok dobave, 
 nabavni stroški, 
 ravnanje z okoljem. 

  
V letu 2010 je bilo ocenjenih 49 najpomembnejših dobaviteljev, ki glede na skupni promet 
predstavljajo ~ 65 % dobav za UNIOR.  
  
Tabela: Rezultati ocenitve dobaviteljev za leto 2010 
 

 
 
Varovanje okolja – izdajatelj tvorno sodeluje pri ozaveščanju lokalne in širše družbene skupnosti ter 
sodeluje z okoljevarstvenimi organizacijami ter različnimi projekti. Izdajatelj ocenjuje, da je 
izpostavljenost tveganjem varovanje okolja majhna. 
 
Informacijski viri – med tveganji informacijskega sistema so pomembna tveganja morebitnih motenj v 
delovanju aplikativne in sistemske programske opreme, strojne opreme ter komunikacijskih in 
omrežnih povezav v sistemu. Izdajatelj pozornost posveča tudi tveganjem, povezanim z informacijsko 
varnostjo. Učinke teh tveganj obvladuje z: upravljanjem IT(krovni dokument), varnostnim forumom, 
elementarnimi varnostnimi politikami po BS 7799-2:2002, procedure-kontrole in oceno tveganja po 
PSIST BS 7799. Izdajatelj ocenjuje, da je izpostavljenost tveganjem informacijskih virov zmerna. 
 
Zaposleni – izdajatelj na področju kadrovsko poslovnih tveganj posveča posebno pozornost 
socialnemu dialogu z zaposlenimi, pomanjkanju strokovno usposobljenih kadrov in izgubi ključnih 
kadrov. Tovrstna tveganja omejuje z izvajanjem letnih razgovorov s sodelavci, z izobraževanjem, 
ustreznim sistemom nagrajevanja in drugimi ukrepi. Zaradi neprisotnosti na delu se izdajatelj srečuje z 
obvladovanjem tveganj morebitnega motenega izvajanja poslovnih procesov. Tem tveganjem se 
poskuša izogniti z vključevanjem sodelavcev v zdravstveno-preventivne programe ter z upoštevanjem 
zdravega in varnega dela. Izdajatelj ocenjuje, da je izpostavljenost tveganjem zaposlenih zmerna. 
 
Varnost in zdravje pri delu – izdajatelj redno izvaja ocene tveganja na delovnih mestih ter tveganja, ki 
izhajajo iz posameznih tehnoloških postopkov. Izdajatelj ocenjuje, da je izpostavljenost tveganjem 
varnosti in zdravju zaposlenih pri delu zmerna. 
 
Varovanje premoženja – za obvladovanje varnosti premoženja je bil izdelan načrt varovanja. Izvedena 
je bila ocena ogroženosti posameznih objektov. V oceni je upoštevana verjetnost nastanka 
določenega dogodka, verjetnost pravočasnega odkritja in možnost za odpravo posledic. Izdajatelj 
ocenjuje, da je izpostavljenost tveganjem varovanja premoženja zmerna. 
 
Finančna tveganja 
 
Skupina UNIOR presoja izpostavljenost posameznim vrstam finančnih tveganj na podlagi učinkov na 
denarne tokove. 
 
Kreditna tveganja – izdajatelj obvladuje kreditna tveganja z rednim nadziranjem poslovanja in 
finančnega stanja vseh novih in obstoječih poslovnih partnerjev, z omejevanjem izpostavljenosti do 
posameznih poslovnih partnerjev in z aktivnim procesom izterjave terjatev. Z rednim spremljanjem 
odprtih in zapadlih terjatev do kupcev, starostne strukture terjatev in gibanja povprečnih plačilnih 
rokov, ohranja izdajatelj kreditno izpostavljenost družbe v sprejemljivih okvirih. Izdajatelj ocenjuje, da 
je izpostavljenost kreditnemu tveganju zmerna. 
 
Likvidnostno tveganje – likvidnostno tveganje zajemajo tveganja, povezana s primanjkljajem 
razpoložljivih finančnih virov in posledično nesposobnostjo podjetja, da v dogovorjenih rokih poravna 

Kriterij za oceno Ocena A Delež Ocena B Delež Ocena C Delež
Kakovost materiala 42 85,7% 7 14,30% 0 0,0%
Rok dobave 35 71,4% 10 20,40% 4 8,2%
Nabavni stroški 6 12,2% 41 83,70% 2 4,1%
Ravnanje z okoljem 17 34,7% 32 65,30% 0 0,0%
Skupna ocena 32 65,3% 17 34,70% 0 0,0%



 

13 

svoje obveznosti. Zaradi učinkovitega upravljanja z denarnimi sredstvi, ustreznih razpoložljivih 
kreditnih linij za kratkoročno uravnavanje denarnih tokov ter ustreznega dostopa do finančnih virov 
izdajatelj ocenjuje, da je izpostavljenost tveganjem plačilne sposobnosti zmerna. 
 
Valutno tveganje – pretežni del denarnega toka v skupini UNIOR poteka v evrih. Sprememba tečaja 
ameriškega dolarja v letu 2010 ni pomembno vplivala na rezultate izdajatelja. Izdajatelj ocenjuje, da je 
izpostavljenost tveganjem varovanja premoženja majhna. 
 
Tveganje sprememb obrestnih mer – izdajatelj veliko pozornost posveča tudi obrestnim tveganjem, ki 
lahko zmanjšajo gospodarske koristi zaradi spremembe obrestnih mer. V skladu s finančno politiko je 
izdajatelj tudi v letu 2010 uspel zadržati skupne obstoječe obrestne mere pri kratkoročnih in 
dolgoročnih kreditih. Ob začetku svetovne gospodarske krize so se začele referenčne obrestne mere, 
ki jih ima izdajatelj pri vseh najetih kreditih, zniževati, vendar pa je zaradi potrebne večje 
izpostavljenosti in dviganja obrestnih marž nastal višji strošek financiranja. Izdajatelj ocenjuje, da je 
izpostavljenost tveganjem sprememb obrestnih mer zmerna. 
 
Zavarovanje premoženja in odgovornosti – skupina UNIOR s premoženjskimi zavarovanji zagotavlja 
finančno nadomestilo za: 
 škode na premoženju, ki so posledica delovanja naravnih sil, tehničnih lastnosti proizvodov in 

človeškega dejavnika,  
 škode iz naslova opravljanja dejavnosti do zaposlenih in obiskovalcev turističnih centrov, 
 škode iz naslova proizvajalčeve odgovornosti za izdelke, proizvedene na programih Odkovki, 

Sinter in Ročno orodje. 
Izdajatelj ocenjuje, da je izpostavljenost tveganjem zavarovanja premoženja in odgovornosti zmerna. 

2.2. Tveganja, povezana z delnicami  

Navadne delnice izdajatelja doslej še niso bile uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev, zato lahko pride do cenovnega nihanja in nihanja obsega trgovanja z navadnimi delnicami 
UKIG. S strani izdajatelja ne obstaja nikakršno zagotovilo v zvezi z bodočim razvojem trga za delnice 
UKIG. 
 
Likvidnost delnic 
 
Po potrditvi prospekta s strani ATVP in objavi prospekta bo izdajatelj vložil zahtevo za uvrstitev delnic 
UKIG na borzni trg, v standardno kotacijo Ljubljanske borze. V primeru, da se z delnicami UKIG ne bo 
aktivno trgovalo, lahko to negativno vpliva na tržno ceno in likvidnost delnic (tveganje, da delnice ne 
bo možno prodati ob želenem času). 
 
Tržno tveganje 
 
Dejavniki, ki lahko vplivajo na tržno tveganje so: 

 primer nenadnega in dlje časa trajajočega splošnega padca tečajev na delniških trgih zaradi 
splošnih tržnih ali gospodarskih razmer (sistematično oziroma tržno tveganje); ta nihanja so 
pogosto neodvisna ali nesorazmerna glede na uspešnost poslovanja podjetja, ki je vrednostni 
papir izdal; 

 tveganja, povezana z izdajateljem vrednostnega papirja, njegovo dejavnostjo in njegovimi 
aktivnostmi (nesistematično tveganje oziroma tveganje izdajatelja); 

 stopnje gospodarske rasti gospodarstva; 
 morebitne spremembe zakonov in predpisov. 

3. KLJUČNE INFORMACIJE  

3.1. Izjava o gibljivih sredstvih 

Gibljiva sredstva, ki vključujejo sredstva za prodajo, zaloge, kratkoročne finančne naložbe, 
kratkoročne poslovne terjatve in denarna sredstva, so na dan 31.3.2011 znašala 106.984 tisoč EUR, 
kratkoročne obveznosti, ki vključujejo kratkoročne finančne in poslovne obveznosti pa 112.068 tisoč 
EUR. Po mnenju izdajatelja gibljiva sredstva v celoti zadoščajo njegovim poslovnim potrebam. 
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3.2. Kapitalizacija in zadolženost 

Celotni kapital družbe je na dan 31.3.2011 znašal 119.646 tisoč EUR in je predstavljal 38,6% bilančne 
vsote. Celotne obveznosti so znašale 190.716 tisoč EUR oziroma 61,4% bilančne vsote. 
 
Tabela: Podrobna sestava obveznosti do virov sredstev na dan 31.3.2011 (v EUR) 
 

 

3.3. Interes fizičnih in pravnih oseb, ki sodelujejo pri uvrstitvi delnic v trgovanje na 
organiziranem trgu  

Izdajatelj ni seznanjen z obstojem fizičnih ali pravnih oseb, ki sodelujejo pri uvrstitvi delnic v trgovanje 
na organiziranem trgu, ki bi imele morebitne interese, vključno nasprotujoče, ki bi bili bistveni za 
uvrstitev delnic na borzo. 

3.4. Razlogi za uvrstitev delnic v trgovanje in uporaba prihodkov 

S strani lastnikov izdajatelja je bil podan predlog za uvrstitev delnic izdajatelja v trgovanje na 
organiziranem trgu. Na 14. seji skupščine družbe dne 21.7.2010 je bil sprejet sklep, da se delnice 
izdajatelja uvrstijo v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze. 
 
Izdajatelj z uvrstitvijo delnic v trgovanje na organiziranem trgu ne bo imel nobenih prihodkov. 

Postavka Znesek Odstotek
A. KAPITAL 119.645.570 38,6%
I. Vpoklicani kapital 23.688.983 7,6%
II. Kapitalske  rezerve 41.686.964 13,4%
III. Rezerve iz dobička 38.559.536 12,4%
IV. Presežek iz prevrednotenja 22.892.276 7,4%
V. Preneseni čisti dobiček 998 0,0%
VI. Prenesena čista izguba 8.258.727 2,7%
VII. Čisti dobiček poslovnega leta 1.075.539 0,3%
VIII. Čista izguba poslovnega leta 0 0,0%
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 6.419.062 2,1%
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 3.687.452 1,2%
2. Druge rezervacije 2.731.610 0,9%
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 71.362.198 23,0%
I. Dolgoročne finančne obveznosti 70.015.844 22,6%
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 69.372.986 22,4%
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 642.858 0,2%
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0,0%
III. Odložene obveznosti za davek 1.346.354 0,4%
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 112.068.305 36,1%
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0,0%
II. Kratkoročne finančne obveznosti 70.547.401 22,7%
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 232.394 0,1%
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 70.311.941 22,7%
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 3.066 0,0%
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 41.520.904 13,4%
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 9.141.563 2,9%
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 23.849.208 7,7%
4. Kratkoročne poslovne obv. na podlagi predujmov 2.146.078 0,7%
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 6.384.055 2,1%
D. KRATKOROČNE PČR 866.447 0,3%

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 310.361.581 100,0%
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4. INFORMACIJE O DELNICAH, KI BODO SPREJETE V TRGOVANJE  

4.1. Opis vrednostnega papirja  

Osnovni kapital izdajatelja znaša 23.688.983,48 EUR in je razdeljen na 2.838.414 navadnih prosto 
prenosljivih imenskih kosovnih delnic, izdanih v nematerializirani obliki, z oznako UKIG in ISIN kodo 
SI0031108994. 
 
Ta prospekt se nanaša na vseh 2.838.414 kosovnih delnic, katerih skupna vrednost je enaka 
osnovnemu kapitalu izdajatelja. Po pridobitvi dovoljenja za organizirano trgovanje bo na organizirani 
trg uvrščenih 2.838.414 delnic izdajatelja. 

4.2. Zakonodaja, po kateri so bili vrednostni papirji izdani  

Delnice UKIG so izdane na podlagi slovenske zakonodaje. Za reševanje morebitnih sporov v zvezi z 
delnicami je pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju. 

4.3. Oblika delnic  

Delnice UKIG se glasijo na ime in so izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račune imetnikov 
delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD. 

4.4. Valuta, v kateri so delnice izdane  

Delnice so izdane kot kosovne delnice in nimajo oznake valute.  

4.5. Opis pravic, povezanih z delnicami 

Navadne imenske delnice z oznako UKIG, na katere se nanaša ta prospekt, dajejo njihovim imetnikom 
pravico do: 
 

 udeležbe pri upravljanju družbe (vsaka delnica daje pravico delničarju enega glasu na 
skupščini delničarjev), 

 dela dobička (dividende), 
 ustreznega dela delitve preostalega premoženja v primeru stečajnega ali likvidacijskega 

postopka, ki bi bil uveden nad družbo. 
 
Dividende se izplačujejo na način, določen s sklepom skupščine o delitvi bilančnega dobička. 

4.6. Prenosljivost delnic  

Delnice UKIG so prosto prenosljive v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, statutom izdajatelja ter 
pravili poslovanja KDD. 

4.7. Obvezni predpisi glede ponudb za prevzem in/ali odkup in prodajo delnic 

Relevantni predpisi, ki urejajo odkup in prodajo delnic izdajatelja, so predvsem: 
 

 Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS 42/06 s spremembami in dopolnitvami,  ZGD-1); 
 Zakon o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS 67/07 s spremembami in dopolnitvami, ZTFI); 

o Sklep o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS 6/00, s 
spremembami in dopolnitvami – ne velja od 11.8.2007, smiselno se uporablja do 
vzpostavitve sistema CSI); 

o Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij (Ur. l. RS 106/07); 
o Sklep o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur. l. RS 106/07 s 

spremembami in dopolnitvami); 
o Pravila Borze (Ur. l. RS  96/08 s spremembami in dopolnitvami); 

 Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur. l. RS 23/99 s spremembami in 
dopolnitvami, ZNVP); 

o Pravila poslovanja KDD, Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana (Ur. l. RS 
137/04); 

o Navodila KDD; 
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 Zakon o prevzemih (Ur. l. RS 79/06 s spremembami in dopolnitvami, ZPre-1); 
 Obligacijski zakonik (Ur.l. RS 83/01 s spremembami in dopolnitvami, OZ); 
 Uredba Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta glede informacij, vsebovanih v prospektih, in glede oblike, 
vključitve s sklicevanjem in objavo teh prospektov in razširjanje oglasov (UL L št. 149 z dne 
30.4.2004, str. 1). 

4.8. Javne ponudbe za prevzem lastniškega kapitala izdajatelja 

V letih 2010 in 2011 ni bilo javnih ponudb za odkup delnic izdajatelja. 

4.9. Informacija o davkih 
 
V nadaljevanju naveden povzetek informacij o davkih je splošnega značaja in opisuje pomembne 
posledice davka od dohodkov v Sloveniji v zvezi s pridobivanjem, lastništvom in prodajo delnic. To ni 
izčrpen opis vseh davčnih posledic pridobivanja, lastništva in prodaje delnic. Ta povzetek nima 
namena in naj se ne bi razlagal kot pravni ali davčni nasvet kateremukoli posameznemu imetniku 
delnic. 
 
Izdajatelj opozarja na tveganje morebitne spremembe davčne zakonodaje. Potencialni vlagatelji se 
morajo zato v luči svojih posebnih okoliščin glede splošnih slovenskih in drugih nacionalnih davčnih 
posledic pridobitve, lastništva ali odtujitve delnic posvetovati s svojimi davčnimi svetovalci. 
 
4.9.1. Obdavčitev prometa 

Na podlagi 4.e. točke 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1; Uradni list RS, št. 
117/2006 s spremembami) so plačila davka na dodano vrednost oproščene finančne transakcije, in 
sicer med drugim transakcije, vključno s posredovanjem (razen upravljanja, hrambe, investicijskega 
svetovanja in storitev v zvezi s prevzemi), z delnicami, deleži v podjetjih ali združenjih, obveznicami in 
drugimi vrednostnimi papirji, razen z dokumenti o lastninski pravici na blagu in pravicami in deleži. 
 
4.9.2. Obdavčitev donosov – pravne osebe, upravičeni imetniki 

A/ Prejete dividende in dohodki, ki so podobni dividendam 
 
(1) Pri določanju davčne osnove zavezanca se prejete dividende oziroma drugi deleži iz dobička, 

vključno z dohodki, ki so podobni dividendam iz 74. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih 
oseb (ZDDPO-2; Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami), razen skritih rezerv iz 74. člena 
tega zakona, ki niso bile predmet obdavčitve pri izplačevalcu, izvzamejo iz davčne osnove 
prejemnika, če je izplačevalec: 
1. zavezanec za davek po tem zakonu; ali 
2. za davčne namene rezident v državi članici EU v skladu s pravom te države in se v skladu z 

mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjene z državo 
nečlanico EU, ne šteje kot rezident izven EU in je poleg tega zavezanec za enega od davkov, 
v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčevanja, ki velja za matične družbe in 
odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance, kjer se 
za zavezanca ne šteje družba, ki je davka oproščena ali ima možnost izbire obdavčitve; ali 

3. zavezanec za davek od dohodka oziroma dobička, primerljiv z davkom po tem zakonu in ni 
rezident države, v primeru poslovne enote pa se ta ne nahaja v državi, v kateri je splošna 
oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5% in je država 
objavljena na seznamu v skladu z 8. členom ZDDPO-2, pri tem pa ta alineja ne velja za 
izplačevalca, ki je rezident druge države članice EU po 2. točki tega odstavka tega člena. 

(2) Določbe prvega odstavka tega člena se za prejemnika nerezidenta uporabljajo, če je njegova 
udeležba v kapitalu oziroma upravljanju osebe, ki deli dobiček, povezana z dejavnostmi oziroma 
posli, ki jih nerezident opravlja v poslovni enoti v Sloveniji oziroma preko poslovne enote v 
Sloveniji. 

(3) Dohodki iz prvega odstavka se izvzamejo iz davčne osnove prejemnika, če so bili v tekočem ali v 
preteklih davčnih obdobjih na njihovi podlagi v davčno osnovo vključeni prihodki. 
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Odhodki, povezani z upravljanjem in financiranjem naložb v kapital gospodarskih družb, zadrug in 
drugih oblik organiziranja, ki izplačujejo dividende in dohodke, ki so podobni dividendam, se davčno 
ne priznajo v znesku, ki je enak 5% zneska v davčnem obdobju prejetih dividend in dohodkov, ki so 
podobni dividendam. Davčni zavezanci iz davčne osnove izvzamejo te odhodke v davčnem obdobju, v 
katerem iz davčne osnove izvzemajo dividende in dohodke, ki so podobni dividendam.  
 
B/ Dobički iz odsvojitve lastniških deležev  
 
(1) Pri določanju davčne osnove zavezanca rezidenta in nerezidenta, ki opravlja dejavnost oziroma 

posle v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, ki ustvari dobiček iz odsvojitve 
lastniških deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, se 50% tega 
dobička izvzame iz davčne osnove zavezanca, če je bil zavezanec, ki ustvari dobiček, udeležen v 
kapitalu oziroma pri upravljanju druge osebe tako, da je imetnik poslovnega deleža, delnic ali 
glasovalnih pravic v višini najmanj 8% in znaša čas trajanja te udeležbe v kapitalu oziroma 
upravljanju gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja najmanj 6 mesecev in je v 
tem obdobju nepretrgoma za poln delovni čas zaposloval vsaj eno osebo. 

(2) Izguba iz odsvojitve lastniških deležev iz prvega odstavka tega člena se zavezancu prizna v višini 
50%. 

(3) Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo za dobičke iz naložb v lastniške deleže v gospodarske 
družbe, zadruge in druge oblike organiziranja, ki imajo sedež ali kraj dejanskega delovanja 
poslovodstva v državah, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve 
družb nižja od 12,5% in je država objavljena na seznamu v skladu z 8. členom ZDDPO-2, pri tem 
pa to niso države članice EU. 

(4) V primeru likvidacije oziroma prenehanja zavezanca ali poslovne enote nerezidenta v Sloveniji v 
obdobju 10-ih let po ustanovitvi se v davčnem obračunu ob prenehanju davčna osnova poveča za 
izvzeti del dobička po prvem odstavku za zadnjih pet davčnih obdobij. Kot likvidacija oziroma 
prenehanje zavezanca ali poslovne enote nerezidenta v Sloveniji se ne šteje transakcija po 
določbah VII. poglavja ZDDPO-2.  

(5) Pri določanju davčne osnove se dobiček, ki ga zavezanec ustvari z odsvojitvijo lastniških deležev 
oziroma delnic v bankah, v zameno za izdajo ali prenos lastnih lastniških deležev ali delnic druge 
družbe (zamenjava), dobiček ali izguba iz te zamenjave izvzame iz davčne osnove zavezanca. Če 
zavezanec prejme plačilo v denarju, se sorazmerni del dobička ali izgube, ki ustreza plačilu v 
denarju, vključi v davčno osnovo. V teh primerih mora zavezanec ovrednotiti v zameno prejete 
lastniške deleže ali delnice po davčni vrednosti, ki so jo imeli v zamenjavi odsvojeni lastniški deleži 
ali delnice ob zamenjavi. 

 
Odhodki, povezani z upravljanjem in financiranjem naložb v kapital gospodarskih družb, zadrug in 
drugih oblik organiziranja, ki omogočajo dobičke iz odsvojitve lastniških deležev v gospodarskih 
družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, se davčno ne priznajo v znesku, ki je enak 5% 
zneska v davčnem obdobju prejetih dobičkov, ki se po zgornjih določbah izvzamejo iz davčne osnove 
zavezanca. Davčni zavezanci iz davčne osnove izvzamejo te odhodke v davčnem obdobju, v katerem 
iz davčne osnove izvzemajo dobičke iz odsvojitve lastniških deležev. 
 
C/ Izplačila dividend 
 
V skladu s 70. členom ZDDPO-2 se dividende in dohodki, podobni dividendam iz 74. člena ZDDPO-2 
uvrščajo med dohodke z virom v Sloveniji, od katerih mora izplačevalec ob nakazilu odtegniti in plačati 
davčni odtegljaj po stopnji 15%, razen kadar je prejemnik (70. člen ZDDPO-2): 
1. Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost v Sloveniji; 
2. Banka Slovenije; 
3. zavezanec rezident, ki izplačevalcu sporoči svojo davčno številko; 
4. zavezanec nerezident, ki je zavezan za davek od dohodkov, ki jih dosega z dejavnostjo oziroma 

posli v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji in izplačevalcu sporoči svojo davčno 
številko, če gre za dohodke, plačane tej poslovni enoti; 

5. zavezanec nerezident, rezident v državi, članici EU oziroma EGP, ki ni Slovenija, ki je zavezan za 
davek od dohodkov v državi rezidentstva, če ne gre za dohodke, plačane poslovni enoti 
nerezidenta v Sloveniji, in če nerezident davka po prvem odstavku 70. člena ne more uveljavljati v 
državi nerezidentstva, ker primeroma uveljavlja ukrep izvzema dividend iz davčne osnove in 
transakcija ne pomeni izogibanja davkom.  
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Znesek davka, ki je bil po zgornjih določbah izračunan, odtegnjen in plačan, se lahko na zahtevo, 
naslovljeno na davčni organ, delno ali v celoti vrne, če ga nerezident delno ali v celoti ni mogel 
uveljavljati in je do nezmožnosti uveljavljanja tega davka prišlo po izračunu, odtegnitvi in plačilu davka.  
 
Davka se skladno z 71. člen ZDDPO-2 ne odtegne tudi od plačil dividend in dividendam podobnih 
dohodkov  osebam, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za 
matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za 
finance, če: 
1. ima prejemnik najmanj 10% vrednosti ali števila delnic ali deležev v delniškem kapitalu, osnovnem 

kapitalu ali glasovalnih pravicah osebe, ki deli dobiček;  
2. traja najnižja udeležba iz 1. točke tega odstavka najmanj 24 mesecev; in je  
3. prejemnik: 

a) oseba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za 
matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU in jih določi minister, pristojen 
za finance; 

b) za davčne namene rezident v državi članici EU v skladu s pravom te države in se ne šteje kot 
rezident izven EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja 
dohodka, sklenjene z državo nečlanico; in 

c) je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, 
ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU in jih določi minister, 
pristojen za finance, kjer se za zavezanca ne šteje družba, ki je davka oproščena ali ima 
možnost izbire. 

Dividenda, ki je izplačana osebi, ki še ne izpolnjuje pogoja 24 mesecev (trajanje najnižje 
udeležbe), sicer pa izpolnjuje predhodno navedene pogoje, se lahko izplača brez odtegljaja 
davka, če izplačevalec dividende, za zavarovanje izpolnitve morebitne davčne obveznosti, 
predloži bančno garancijo pristojnemu davčnemu organu.  

 
Pri izplačilu dividend – nerezidentu, ki ne izpolnjuje zgoraj predpisanih pogojev, mora torej 
izplačevalec dividend obračunati in plačati davčni odtegljaj po stopnji 15%. V kolikor je prejemnik 
dividende upravičeni lastnik iz države, s katero ima Slovenija sklenjen sporazum o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja, sme izdajatelj plačati davek po znižani davčni stopnji, predpisani s 
sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Izdajatelj sme uporabiti znižano davčno stopnjo le 
na osnovi veljavnega zahtevka za znižanje davčne stopnje po določilih sporazuma o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja, ki ga mora še pred izplačilom dividende odobriti slovenska davčna uprava. 
Pravilno izpolnjen in s strani davčne uprave odobren zahtevek mora predložiti prejemnik dividende 
izdajatelju pred izplačilom le-te. V kolikor pa je bil davek ob izplačilu dividende plačan v skladu z 
zakonsko stopnjo, lahko prejemnik dividende zahteva vračilo davka za razliko med zneskom davka, 
izračunanim v skladu z zakonsko stopnjo in zneskom davka v skladu s stopnjo iz sporazuma.  
 
4.9.3. Obdavčitev donosov – fizične osebe, upravičeni imetniki 

A/ Izplačila dividend 
 
Pri izplačilu dividend fizičnim osebam – rezidentom mora izplačevalec dividend obračunati in plačati 
davčni odtegljaj po stopnji 20% v skladu s 132. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2; Uradni list RS, 
št. 117/2006 s spremembami). Plačani davčni odtegljaj se šteje kot dokončni davek. 
 
Pri izplačilu dividend tuji fizični osebi – nerezidentu mora izplačevalec dividend obračunati in plačati 
davčni odtegljaj po stopnji 20%. V kolikor je prejemnik dividende upravičeni lastnik iz države, s katero 
ima Slovenija sklenjen sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sme izdajatelj plačati davek po 
znižani davčni stopnji, predpisani s sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Izdajatelj sme 
uporabiti znižano davčno stopnjo le na osnovi veljavnega zahtevka za znižanje davčne stopnje po 
določilih sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki ga mora še pred izplačilom dividende 
odobriti slovenska davčna uprava. Pravilno izpolnjen in s strani davčne uprave odobren zahtevek 
mora predložiti prejemnik dividende izdajatelju pred izplačilom le-te. V kolikor pa je bil davek ob 
izplačilu dividende plačan v skladu z zakonsko stopnjo, lahko prejemnik dividende zahteva vračilo 
davka za razliko med zneskom davka, izračunanim v skladu z zakonsko stopnjo in zneskom davka v 
skladu s stopnjo iz sporazuma.  
 
B/ Kapitalski dobiček 
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Kapitalski dobiček je obdavčen kot razlika med vrednostjo vrednostnega papirja ob odsvojitvi in 
vrednostjo vrednostnega papirja ob pridobitvi. Pri vrednostnih papirjih, ki so bili pridobljeni pred 
1.1.2003, se za nabavno vrednost šteje tržna vrednost na dan 1.1.2006; če tržne vrednosti ni, se 
upošteva knjigovodska vrednost. Če je dejanska nabavna vrednost takih vrednostnih papirjev in 
deležev, ki jo zavezanec dokazuje z ustreznimi dokazili, višja od tržne vrednosti oziroma knjigovodske 
vrednosti na dan 1. januarja 2006, se upošteva dejanska nabavna vrednost. Stopnja dohodnine od 
dobička iz kapitala znaša 20% in se znižuje vsakih pet let imetništva kapitala: 
 

Število let imetništva kapitala Stopnja dohodnine 
do 5 let 20% 
5 do 10 let 15% 
10 do 15 let 10% 
15 do 20 let 5% 

Opomba: Dohodnine se ne plača od dobička iz kapitala, doseženega po odsvojitvi vrednostnega papirja po 20-ih letih 
imetništva. 
 
Obdavčitev je dokončna, kar pomeni, da se ne vpisuje v dohodninsko napoved. Izračun dohodnine od 
dobička iz kapitala se opravi z odmero dohodnine. Izračun dohodnine od dobička iz odsvojitve 
vrednostnih papirjev in drugih deležev opravi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca. 
Davčni zavezanec mora napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev 
vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, razen nerezidentov.  
 
Nerezident ne plačuje dohodnine od dobička iz kapitala, pod pogojem, da ima dobiček iz kapitala vir v 
Sloveniji samo po 13. ali 14. členu Zakona o dohodnini in če vrednostni papir ali lastniški delež, ki  ga 
nerezident odsvoji, ni del pretežnega lastniškega deleža. Pretežni lastniški delež je vsak delež, na 
podlagi katerega zavezanec ima ali je imel v kateremkoli času v preteklih petih letih pred odsvojitvijo 
deleža, neposredno ali posredno preko povezanih oseb, vsaj 10% delež glasovalnih pravic ali vsaj 
10% delež v kapitalu oziroma v posameznem razredu delnic določene pravne osebe. Nerezident lahko 
vloži napoved do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, če napove vse odsvojitve vrednostnih 
papirjev in drugih deležev v preteklem letu, sicer se napoved za odmero dohodnine vloži v 15-ih dneh 
od dneva odsvojitve kapitala. 
 
4.9.4. Posebna pravila, če prejemnik dividend oz. dohodkov, podobnih dividendam, 
prejme le-te za tuj račun 

Pravila o obdavčitvi dividend, ki so opisana v točkah 4.9.2.C in 4.9.3.A zgoraj, se ne bodo uporabljala, 
če bo izplačevalec dolžan domnevati, da oseba, ki prejme izplačilo dividend oz. dohodkov, podobnih 
dividendam (prejemnik dohodkov), prejema dividende oz. dohodke, podobne dividendam za račun 
druge osebe (za tuj račun).  
 
V takšnem primeru bo izplačevalec (oziroma druga oseba, ki prevzame vlogo plačnika davka v skladu 
s predpisi o davčnem postopku) dolžan obračunati, odtegniti in plačati davek po najvišji predpisani 
davčni stopnji (20%), ne glede na to, ali je prejemnik dohodka pravna oseba ali fizična oseba in ne 
glede na to, rezident katere države je prejemnik dohodka. Če je za osebo, za račun katere prejemnik 
dohodka izvršuje pravice iz dividend (upravičeni imetnik), predpisana nižja stopnja obdavčitve 
dohodka iz dividend oz. dohodkov, podobnih dividendam od stopnje, po kateri je bil davek odtegnjen 
in plačan, lahko upravičeni lastnik zahteva vračilo preveč odtegnjenega in plačanega davka s pisnim 
zahtevkom, ki ga vloži pri davčnem organu. 
 
Zgoraj opisano pravilo se ne uporabi le v primeru, če se dohodki izplačajo v tujino osebi, ki je pridobila 
status pooblaščenega tujega posrednika iz 383.g člena Zakona o davčnem postopku in takšna oseba 
plačniku davka do desetega dne v mesecu po izplačilu dividend oz. dohodkov podobnih dividendam 
dostavi podatke, potrebne za identifikacijo upravičenega lastnika dohodkov ter odmero davka po 
stopnji, ki glede na predpise o obdavčitvi in sklenjene sporazume o izogibanju dvojnega obdavčevanja 
velja zanj. V takšnem primeru plačnik davka lahko obračuna davek po stopnji, ki velja za tako 
razkritega upravičenega lastnika dividend. 
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4.9.5. Odgovornost za davke, odtegnjene pri viru 

Izdajatelj je v skladu z zakonodajo plačnik davčnega odtegljaja ob izplačilu dividende in je odgovoren 
za izračun davčnega odtegljaja ter plačilo davka davčni upravi Republike Slovenije.  
 
Druge odgovornosti za davke, odtegnjene pri viru, izdajatelj ne prevzema. 

5. SPREJEM V TRGOVANJE IN UREDITEV TRANSAKCIJ 

5.1. Mesto trgovanja 

Po potrditvi prospekta s strani ATVP in objavi prospekta bo izdajatelj vložil zahtevo za uvrstitev delnic 
UKIG v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, na borzni trg delnic, 
podsegment Standardna kotacija. Izdajatelj predvideva začetek trgovanja z delnicami UKIG konec 
meseca julija 2011. 

5.2. Trgovanje z vrednostnimi papirji  

Z delnicami izdajatelja se doslej ni trgovalo na nobenem organiziranem trgu. 

5.3. Ostali trgi  

Razen organiziranega trga vrednostnih papirjev, ki poteka preko Ljubljanske borze, v Sloveniji ni 
drugega organiziranega trga vrednostnih papirjev, kjer bi se trgovalo z vrednostnimi papirji. 

5.4. Banke ali borznoposredniške družbe, ki sodelujejo pri uvrstitvi delnic v trgovanje 
na organiziranem trgu  

Pri organizaciji in izvedbi postopka uvrstitve delnice v trgovanje na organiziranem trgu sodeluje Nova 
Ljubljanska banka d.d., Ljubljana. 

5.5. Zagotavljanje likvidnosti  

Izdajatelj ni sklenil dogovora z nobenim subjektom v zvezi s posredovanjem na sekundarnem trgu in 
zagotavljanjem likvidnosti delnic s pomočjo stopenj ponudb in predlogov. 

5.6. Stabilizacija  

Izdajatelj ni odobril možnosti za uvedbo dejavnosti za stabilizacijo cene. 

6. PRODAJA DELNIC S STRANI IMETNIKOV  

Prospekt izdajatelja je bil pripravljen z namenom uvrstitve delnic v trgovanje na organiziranem trgu in v 
zvezi z njim nobena oseba ne ponuja delnic družbe Unior v prodajo. 

7. STROŠKI UVRSTITVE DELNIC V TRGOVANJE NA ORGANIZIRANEM TRGU  

7.1. Skupni prihodek  

Izdajatelj z uvrstitvijo delnic v trgovanje na organiziranem trgu ne bo imel nobenih prihodkov. 

7.2. Ocena skupnih stroškov  

V postopku uvrstitve delnic v trgovanje na organiziranem trgu bodo nastali naslednji stroški: 
 
 taksa ATVP za potrditev prospekta za uvrstitev delnic v trgovanje na organiziranem trgu: 

5.000,00 EUR 
 nadomestilo za odločanje o uvrstitvi delnic v trgovanje na borznem trgu po tarifi Ljubljanske 

borze: 400,00 EUR 



 

21 

 pristojbina za uvrstitev delnic v trgovanje v borzni trg delnic, podsegment standardna kotacija, 
po tarifi Ljubljanske borze: 7.106,70 EUR 

 
Poleg zgoraj navedenih stroškov bo izdajatelja bremenil še strošek nadomestila izvajalcu uvrstitve 
delnic v trgovanje na organiziranem trgu.   

8. ZAKONITI REVIZORJI  

8.1. Firma in naslov izdajateljevih revizorjev 

 
Revizor izdajatelja za poslovna leta 2008, 2009 in 2010 je bila revizijska družba Ernst & Young, 
Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana, ki je vpisana v register revizijskih 
družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo. 
 
Revizijska komisija izdajatelja je predlagala nadzornemu svetu družbe, da na redno letno skupščino   
uvrsti točko dnevnega reda, na kateri bo revizijska družba Ernst & Young, Revizija, poslovno 
svetovanje d.o.o. predlagana za revizorja tudi za poslovno leto 2011. 
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9. IZBRANE FINANČNE INFORMACIJE  

9.1. Izbrane pretekle finančne informacije za obdobje od 2008 do 2010  

Skupina UNIOR 
 
Tabela: Ključni revidirani finančni podatki za Skupino UNIOR 
 
(v tisoč EUR) 2010 2009 2008 

Poslovni izid 
Prihodki od prodaje      239.472      169.977       298.618 

EBIT          4.828      (14.424)        17.651 

EBITDA        21.994          3.482         34.641 

Čisti poslovni izid        (1.635)      (21.016)          5.687 

Finančni položaj       
Celotna sredstva      431.042      400.770       429.713 

Celotni kapital      162.906      150.633       171.959 

Finančne obveznosti      199.788      196.083       186.571 

Poslovne obveznosti        57.835        42.742         58.674 

Kazalniki donosnosti       
EBIT marža (v%)            2,02          (8,49)            5,91 

EBITDA marža (v%)            9,18            2,05           11,60 

ROA - donosnost sredstev (v%)          (0,39)          (5,06)            1,43 

ROE - donosnost kapitala (v%)          (1,04)        (12,23)            3,71 

Kazalniki finančnega zdravja       
Kapital / Celotna sredstva (v%)          37,79          37,59           40,02 

EBITDA / Finančne obveznosti          11,01            1,78           18,57 

Zaposleni       
Zaposleni - konec leta          3.956          3.652           3.507 
 
UNIOR 
 
Tabela: Ključni revidirani finančni podatki za UNIOR 
 
(v tisoč EUR) 2010 2009 2008 

Poslovni izid 

Prihodki od prodaje 125.532 111.410 153.218 

EBIT 1.683 (6.815) 5.581 

EBITDA 11.585 3.411 16.172 

Čisti poslovni izid (2.780) (9.766) 1.436 

Finančni položaj 
Celotna sredstva 303.609 285.806 303.110 

Celotni kapital 118.570 106.719 116.486 

Finančne obveznosti 141.953 145.665 144.018 

Poslovne obveznosti 35.359 25.615 34.299 

Kazalniki donosnosti 

EBIT marža (v%) 1,34 (6,12) 3,64 

EBITDA marža (v%) 9,23 3,06 10,55 

ROA - donosnost sredstev (v%) (0,94) (3,32) 0,51 

ROE - donosnost kapitala (v%) (2,44) (8,38) 1,36 

Kazalniki finančnega zdravja 
Kapital / Celotna sredstva (v%) 39,05 37,34 38,43 

EBITDA / Finančne obveznosti 8,16 2,34 11,23 

Zaposleni 

Zaposleni - konec leta 2.200 2.169 2.352 
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Družba UNIOR je v letu 2010 dosegla 125,5 milijonov EUR čistih prihodkov od prodaje. Tako je 
skupna prodaja presegla načrtovano prodajo za 5% in prodajo iz leta 2009 za 13%. Kosmati donos iz 
poslovanja se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 21%, medtem ko so se stroški blaga, 
materiala in storitev v primerjavi s preteklim letom povečali za 18%. Stroški dela so se v letu 2010 v 
masi povečali za 11%, vendar je potrebno upoštevati, da je bilo v letu 2009 uvedeno začasno čakanje 
na delo in so bili zato v preteklem letu stroški dela nižji. Odpisi vrednosti so se v primerjavi s preteklim 
letom znižali za 4%, kar je posledica manjših investicijskih vlaganj v preteklem letu. Izid iz poslovanja 
je bil v letu 2010 pozitiven, znašal je 1,7 milijona EUR. Finančni prihodki so se v letu 2010 znižali, 
zaradi manjših prihodkov iz deležev, znižanje lahko opazimo tudi pri finančnih odhodkih zaradi 
znižanja obveznosti do bank. Poslovni izid je bil v letu 2010 še vedno negativen, z upoštevanjem 
odloženih davkov pa je izguba znašala 2,8 milijonov EUR, medtem ko je bila v letu 2009 9,8 milijonov 
EUR. 

10. PODATKI O IZDAJATELJU 

UNIOR Kovaška industrija d.d. 
 
Izdajatelj je med največjimi in izvozno najpomembnejšimi slovenskimi podjetji, kamor se uvršča s 
petimi programi: Odkovki, Sinter, Ročno orodje, Strojna oprema in Turizem. Družba deluje v skladu s 
certificiranim sistemom kakovosti mednarodnega standarda ISO 9001, ISO/TS 16949 in ISO 14001. 
 
Skupina UNIOR 
 
Skupino UNIOR na dan 31.5.2011 predstavlja UNIOR kot nadrejena družba v skupini in 18 odvisnih 
ter 10 pridruženih podjetij, ki poslujejo na 19-ih trgih v državah Evrope, Azije, Avstralije in Severne 
Amerike. 
 
Strategija skupine UNIOR je postati prepoznavni kot napredno mednarodno podjetje v kovinsko - 
predelovalni in turistični dejavnosti. Z lastnim inovativnim procesom, v sodelovanju s kupci, dobavitelji, 
s sorodnimi podjetji in z raziskovalnimi organizacijami, razvijati, proizvajati in tržiti rešitve z vse višjo 
dodano vrednostjo. 

10.1. Poslovna preteklost in razvoj izdajatelja 

10.1.1. Pravno in poslovno ime izdajatelja 

Firma: UNIOR Kovaška industrija d.d.  
Skrajšana firma: UNIOR d.d. 
 
10.1.2. Kraj registracije izdajatelja in številka registracije  

Enotna identifikacijska številka: 5042437 
Številka vpisa v sodni register: Srg 199801297 pod vložno številko 10024800,  
Kraj registracije: Okrožno sodišče v Celju 
Šifra osnovne dejavnosti: 25.731 – Proizvodnja ročnega orodja 
 
10.1.3. Datum vpisa v register  

Datum registracije: 5. 8. 1976 
Trajanje izdajatelja: Za nedoločen čas 
 
10.1.4. Glavni sedež in pravna oblika izdajatelja  

Sedež: 3214 Zreče 
Naslov: Kovaška cesta 10 
Telefonska številka: 03 / 757 81 00 
Pravna oblika poslovanja: Delniška družba  
Država vpisa v register: Republika Slovenija 
Zakonodaja po kateri posluje: Izdajatelj posluje v skladu s slovensko zakonodajo 
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10.1.5. Pomembni dogodki v razvoju dejavnosti izdajatelja 

Začetki UNIOR Kovaške industrije Zreče segajo v leto 1919, čeprav ima kovanje v Zrečah še mnogo 
starejše korenine. V tem času so se menjale države, zgodile različne družbene spremembe, vendar se 
je UNIOR kljub vzponom in padcem, ki jih je doživljal, uspešno razvijal in obstal.  
 
Pomembnejši dogodki v času od lastninskega preoblikovanja. 
 
Leto 1996 

 16. decembra je UNIOR prejel 2. soglasje Agencije za prestrukturiranje in lastninsko 
preoblikovanje in postal delniška družba v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju 
podjetij. 

 
Leto 1997 

 15. aprila je podjetje UNIOR Kovaška industrija Zreče registrirano na sodišču kot delniška 
družba. 

 12. decembra je bila prva skupščina družbe UNIOR. 
 V mesecu decembru je zaključena obnova hotela Planja in ski servisa na Rogli. 

 
Leto 1998 

 1. julija je bil kupljen delež v družbi UNIOR Hellas.  
 V mesecu novembru je predana v uporabo štirisedežnica Jurgovo. 
 Na področju ravnanja z okoljem je bil zmanjšan vpliv hrupa v okolje iz obrata Kovačnica. 

 
Leto 1999 

 5. maja  je bil kupljen delež v družbi UNIOR Italia. 
 Julija je UNIOR pridobil 20% delež v družbi INEXA Štore d.o.o.. 
 V mesecu juliju je končana izgradnja hotela Terme 2000 v Zrečah. 
 Uveden je sistem zagotavljanja kakovosti po zahtevah ISO 9001;1994 za UNIOR. 
 Zgrajena je  čistilna naprava za odpadne vode iz tehnologije Galvane. 
 

Leto 2000 
 Zgrajena je  nova hala in nakup opreme za obrat sinter. 
 10. novembra je UNIOR postal 65% lastnik družbe LUMAR - HIŠE d.o.o. Gomilsko, ki se je v 

Letu 2004 preimenovala v BIVA – HIŠE d.o.o.. 
 Uveden sistem zagotavljanja kakovosti po zahtevah avtomobilske industrije QS 9000 za obrat 

Kovačnica. 
 
Leto 2001 

 7. aprila je bil požar v Termah Zreče. 
 12. aprila je  izveden nakup družbe MPP Inženiring d.o.o. Maribor.  
 25. aprila je bila sklenjena pogodba o nakupu družbe MPP Tehnološka oprema d.o.o.. 
 4. julija je bila sklenjena pogodba o nakupu družbe UNIOR Espana v Španiji. 
 17. oktobra  je bila ustanovljena družba UNIOR Deutschland v Nemčiji. 
 Meseca decembra je zaključena obnova Term po požaru. 

 
Leto 2002 

 Sistem vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001;2000 za UNIOR. 
 V oktobru je bila končana izgradnja koče na Jurgovem. 
 4. decembra je  ustanovljena družba UNIOR Werkzeugmaschinen v Nemčiji. 
 V jeseni je bila končana postavitev nove kovaške linije Lasco. 

 
Leto 2003 

 20. januarja je izdajatelj prodal 48,89 % delež v družbi Orbis - Werk GmbH firmi Knipex – 
Werk v Nemčiji. 

 V uporabo je  predan bazenski kompleks  in Wellnes center v hotelu Planja na Rogli. 
 Zaključena je bila prenova skladišča gotovih izdelkov. 
 6. maja je bil prodan 33,5% delež v družbi Rhydcon d.o.o. firmi Hansa-flex Armerding Gmbh 

Bremen. 
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 Uveden sistem zagotavljanja kakovosti po zahtevah avtomobilske industrije VDA 6.1 in QS 
9000 za program Odkovki. 

 Uveden sistem po zahtevah HACCP. 
 V juliju  je bil odkupljen delež od švedskega partnerja v družbi Inexi Štore in preimenovanje v 

Štore Steel d.o.o.. 
 V mesecu novembru je prevzeta v upravljanje Cankarjevi ribniki na Stranicah. 
 V mesecu decembru je končana izgradnja štirisedežnice Planja. 

 
Leto 2004 

 9. junija je UNIOR prevzel družbo RTC Krvavec d.d.. 
 Zaključena je rekonstrukcija hale Obdelovalnica. 
 Nabava aparata za  magnetno resonanco. 
 Končana izgradnja čistilne naprave za odpadni grafit iz tehnologije kovanja. 
 Uveden sistem vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001; 2000 za PE Strojna oprema 

Maribor. 
 Uveden sistem ravnanja z okoljem po zahtevah ISO 14001;1996 za UNIOR. 
 2.9.2004 vstop v družbo MRC – medicinsko rehabilitacijski center z namenom oživitve 

Rimskih toplic. 
 V mesecu oktobru je na Rogli zgrajeno letno-zimsko sankališče. 
 S 1. novembrom izdajatelj prevzame v lastno upravljanje obrat Pesek.  
 V mesecu decembru je končana izgradnja čistilne naprave na Rogli in na Jurgovem. 
 7.decembra  je ustanovljena družba UNIOR Bionic d.o.o. za proizvodnjo in trženje medicinskih 

pripomočkov. 
 31.12.2004 – ustanovitev podjetja za proizvodnjo odkovkov UNIDAL d.o.o. v Vinkovcih  na 

Hrvaškem z deležem UNIOR 49,5 % in deležem Dalekovoda  50,5%. 
 
Leto 2005 

 25.2.2005 – ustanovitev podjetja UNIOR AQUA d.o.o. v Prištini na Kosovem s 60% deležem 
in dejavnostjo - proizvodnja in prodaja mineralne vode in osvežilnih pijač. 

 1. 4. 2005 – ustanovitev podjetja UNIOR USA Corporation, s sedežem v mestu Olney v državi 
Illinois. Podjetje je v 100% lasti UNIOR in je ustanovljeno z namenom prodaje orodja na 
ameriškem trgu. 

 Maj 2005 – ustanovitev podjetja UNIOR PROFESIONAL TOOLS s sedežem v St. Peterburgu 
v Rusiji. UNIOR ima 55% lastniški delež, pet ruskih partnerjev pa 45%. Podjetje se ukvarja 
izključno s prodajo ročnega orodja Unior. Glavni nalogi pa sta promocija blagovne znamke 
Unior in izgradnja prodajne mreže po celotnem ozemlju Ruske federacije, z možnostjo širitve v 
Ukrajino, Belorusijo in Kazahstan. 

 Maj 2005 – zagon kovaške linije UK – 71 v Unidalu. 
 26. 5.2005 z odkupom deleža v Zlatem griču d.o.o. UNIOR postane 25,99% lastnik omenjene 

družbe. 
 28.10.2005 ustanovitev podjetja Ningbo Unior Forgings Co.Ltd. v Yuyau na Kitajskem. 

Uniorjev delež je 50%. Gre za kovačnico s štirimi kovaškimi linijami, s podobno paleto 
odkovkov kot v Zrečah. Tržišče novega podjetja je izključno Kitajska. 

 13.6.2005 – ustanovitev mešanega podjetja z Daimler Chrysler z imenom STARKOM d.o.o. s 
sedežem v Mariboru in poslovnimi deleži: DC 51% in UNIOR 49 %. 

 19.7.2005 – ustanovitev podjetja UNIOR Australia Tool Company Co. PTY Ltd. v Melbournu v 
državi Viktorija, z deležem lastništva 51% in namenom prodaje ročnega orodja. 

 1.9. 2005 ustanovitev mešanega podjetja UNIOR Components d.o.o. v Kragujevcu v Srbiji, 
kjer je UNIOR 79,56% lastnik. Dejavnost družbe je proizvodnja orodij za stroje. 

 
Leto 2006 

 V mesecu je bil odkupljen delež v podjetju TEPID S.R.L. in preimenovanje v podjetje UNIOR 
TEPID S.R.L. v Romuniji. 

 Na Stranicah zgrajena polnilnica vode. 
 Na predstavitvi podjetniških inovacij in izumov v okviru prireditve Hevreka 06 je bila fleksibilna 

celica FPZ-250 izbrana v skupino 50 inovacij. 
 V mesecu novembru otvoritev polnilnice vode UNIOR AQUA na Kosovu. 
 15. decembra dosežen letni plan – odkovanih 70. milijonov kosov odkovkov. 
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 V mesecu decembru končana izgradnja šest sedežnice na Krvavcu in 15. decembra predana 
v uporabo.     

 
Leto 2007 

 Implementacija nove programske opreme Oracle za poslovno informacijski sistem. 
 Ustanovitev družbe Unior Bulgaria Ltd.: v začetku februarja je UNIOR odkupil 28% delež v 

podjetju Bul Tool d.o.o. v Bolgariji. Ustanovljena je družba z nazivom Unior Bulgaria Ltd. s 
sedežem v Sofiji. 

 Nakup deleža v družbi Teos Alati d.o.o. in preimenovanje družbe v UNIOR Teos Alati d.o.o.: 
30. marca je bila v Beogradu podpisana pogodba za nakup 20 % deleža v družbi Teos Alati in 
ustanovljena družba Unior Teos Alati d.o.o. s sedežem v Beogradu. 

 Največji štipenditor v državi: v mesecu septembru je bilo v reviji Manager objavljeno, da je 
UNIOR največji in tretji najintenzivnejši štipenditor v Sloveniji. 

 Priznanje za najboljšo inovacijo: Na Bledu je 2. septembra UNIOR prejel priznanje za 
najboljšo inovacijo za ključ za demontažo verižnika in napere na kolesu, žepna izvedba. 

 Ustanovitev družbe Weba Maribor d.o.o.: v mesecu novembru je bila podpisana družbeniška 
pogodba z družbo Weba Austria GmbH o ustanovitvi mešanega  podjetja  Weba  Maribor 
d.o.o.,  z  deležem Uniorja  26 %. 

 Nakup deleža v družbi Coframa Polska in preimenovanje v družbo Unior Coframa d.o.o.: 5. 
decembra je bila na Poljskem podpisana kupoprodajna pogodba za nakup podjetja Coframa 
Polska od francoske družbe Aprolis in ustanovljena družba Unior Coframa d.o.o. z 51% 
lastniškim deležem Uniorja. 

 Blagovna znamka Unitur in Fun park na Rogli: v mesecu decembru je bila na Rogli 
predstavitev nove blagovne znamke Unitur in predan namenu 1400 m dolg Fun park na 
Mašinžagi.  

 
Leto 2008 

 S 1.1.2008 je Sinter postal samostojen program, pred tem je deloval v sklopu programa 
Odkovki. 

 18. marca 2008 je Center za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede predstavil 
lestvico 25-ih največjih slovenskih multinacionalk. UNIOR je zasedel 11. mesto. Lestvica je 
sestavljena po mednarodni metodologiji v sodelovanju s programom za mednarodne 
investicije na Columbia University iz New Yorka. 

 V mesecu marcu 2008 je program Ročno orodje dosegel rekordno prodajo in prvič presegel 
mejo 4 milijonov  EUR. 

 UNIORjevo smučišče Rogla je prejelo zlato priznanje na področju Fun & Action v Bolzanu, v 
Sloveniji pa zasedlo drugo mesto za naj smučišče 2007/08. 

 Konec meseca avgusta je bila v programu Strojna oprema izvedena recertifikacijska presoja in 
hkrati prehod na novo verzijo standarda avtomobilske industrije VDA 6.4:2005, ki je namenjen 
proizvajalcem proizvodne opreme v avtomobilski industriji. 

 Revija Manager je 3. 9. 2008 objavila: Delniška družba Unior je že drugič zapored največji in 
tretji najbolj intenziven štipenditor (za štipendije daje največ v primerjavi s stroški dela). 

 Do zdaj največja presoja s strani Bureau Veritas Certification je bila uspešno izvedena sredi 
meseca oktobra. Izvedena je bila recertifikacija sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 
9001 in razširjen obseg sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 na obrata Lenart in Stari trg. 
Na programih Odkovki in Sinter je potekala kontrolna presoja po standardu avtomobilske 
industrije ISO/TS 16949. 

 Zaradi zmanjšanja naročil in zato zmanjšanja proizvodnje je v mesecu novembru uveden 36-
dnevni delovni teden na programu Odkovki. 

 
Leto 2009 

 Zaradi zmanjšanja naročil in poglabljanja gospodarske krize je v januarju bil uveden 36 urni 
delovni teden, z marcem 32 urni delovni teden, v mesecu juliju pa se je družbe vključila v 
vladni ukrep začasnega čakanja na delo. 

 Nadzorni svet je imenoval za člana uprave g. Darka Hrastnika za mandatno obdobje od 
1.6.2009 do 31.5.2014. 

 Prodaja hčerinske družbe UNIOR Aqua d.o.o. na Kosovem. 
 Skupščina družbe je dne 22.7.2009 sprejela sklep o dokapitalizaciji družbe. 
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 Skupščina družbe je izvolila nov šestčlanski nadzorni svet z mandatnim obdobjem štirih let od 
13. 12. 2009 do 12. 12. 2013. 

 UNIOR je bil uspešen na javnem razpisu Neposredne spodbude za skupne razvojno 
investicijske projekte RIP 09. Pri projektu z akronimom FOKKS (Fleksibilna Obdelava 
Komponent Krmilnega Sistema) je izdajatelj združili interese in znanja s podjetjem Hidria 
Rotomatika d.o.o. Projekt je bil odobren in ocenjen z zelo visokimi ocenami.  Projekt bo 
sofinanciran v višini okrog 2,6 milijona EUR, od tega za Unior okrog 1,2 ter za Hidrio 
Rotomatiko 1,4 milijona EUR. 

 Unior Turizem je v mesecu avgustu pridobili sredstva za dodatno turistično promocijo na 
razpisu, ki ga je razpisalo Ministrstvo RS za gospodarstvo. S pridobljenimi sredstvi bo 
izdajatelj, v okviru povezovanja turističnih ponudnikov v destinaciji Rogla – Pohorje na nivoju, 
ki bo gostom in obiskovalcem zagotavljal prijetnejše, aktivnejše in bolj izpopolnjeno 
preživljanje prostega časa, izvedel promocijo na slovenskem trgu, na trgih v sosednjih držav 
(Hrvaška, Madžarska), pa tudi v nekaterih novih destinacijah (Grčija). Obenem bo izdajatelj 
gostom iz oddaljenejših destinacij predstavili Slovenijo, kot enotno destinacijo, ki zagotavlja 
raznolikost in pestrost na relativno majhnem geografskem prostoru. 

 V mesecu oktobru je izdajatelj prejel okoljevarstveno dovoljenje - Integrated Pollution 
Prevention and Control. Dovoljenje se je pridobilo na podlagi Evropske direktive o celovitem 
preprečevanju in nadzoru onesnaževanja (96/91/ES) in uredbe o vrsti dejavnosti in napravah, 
ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. 

 V mesecu novembru je UNIOR prodal delež v naložbi Weba Maribor d.o.o.. 
 UNIOR je bil uspešen na javnem razpisu Dozidava hotela v Zrečah. Projekt bo sofinanciran v 

višini 2.536.750 EUR. 
 
Leto 2010 

 Uspešno izvedena dokapitalizacija, v kateri je bila prodana celotna emisija 500.000 delnic v 
skupni vrednosti 10 milijonov EUR. 

 Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je 16. 4. 2010 obiskal 
družbo UNIOR d. d.. Seznanil se je s podjetjem, ki uspešno posluje že devet desetletij, in s 
prihodnjimi razvojnimi projekti ter načrti. Minister si je nato ogledal še proizvodnjo programov 
Odkovki in Sinter. 

 Predsednik republike dr. Danilo Türk je 21. 4. 2010 obiskal delniško družbo UNIOR. 
Predstavljeno je bilo poslovanje podjetja, poslovni načrt in ukrepi, s katerimi je UNIOR blažil 
nastalo gospodarsko situacijo in omogočil učinkovito odzivanje na pogoje poslovanja v 
preteklem obdobju. 

 V Nemčiji je izdajatelj zaradi racionalizacije poslovanja in zmanjšanja stroškov združili družbi 
UNIOR Werkzeugmaschinen GmbH in UNIOR Deutschland GmbH.  

 Izdajatelj je dokapitaliziral hčerinske družbe Štore Steel d.o.o., Sinter a.d. Užice, UNIOR 
Components a.d., Unidal d.o.o. in Rimske Terme d.o.o..  

 Delež v družbi Zlati grič d.o.o. je izdajatelj prodal družbi Kompas kapital. 
 Na 14. seji skupščine družbe dne 21.7.2010 je bil sprejet sklep, da se delnice izdajatelja 

uvrstijo v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze. 
 V mesecu avgustu se je začela gradnja prizidka k hotelu v Zrečah. Gradnja bo zaključena do 

jeseni 2011. Delež sofinanciranja države znaša 25%. 
 V začetku septembra je program Turizem uspešno organiziral prvo mednarodno tekmovanje v 

odbojki na mivki v Zrečah. 
 25. septembra je na startno-ciljnem prostoru tekaškega poligona na Rogli potekala položitev 

temeljnega kamna. 
 V mesecu oktobru je v kovačnici v Zrečah začela delovati nova kovaška linija, ki je namenjena 

razširitvi kapacitet kovanja ojnic za avtomobilsko industrijo. 
 
Leto 2011 

 Izdajatelj je postal partner novega razvojnega centra – RC SIMIT d.o.o., ki predstavlja 
povezavo več slovenskih podjetij: Talum, Cimos, UNIOR, Iskra ISD, LTH Ulitki, SwatyComet, 
Amit, Ortotip, Roboteh, TC Livarstvo, HTS IC, Tecos, Zavod za livarstvo, Telkom-OT, Inštitut 
za kovinske materiale in Inštitut Jožef Stefan. 

 Prodan je bil 25,1% delež v družbi Štore Steel. Odkupili so ga obstoječi družbeniki družbe 
Štore Steel. Izdajateljev lastniški delež po prodaji znaša 29,25%. 
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 Prodan je bil 25% delež v družbi UNIOR Formingtools d.o.o. in sicer ga je odkupil dosedanji 
družbenik UNIOR Components a.d. Novi lastniški delež družbe UNIOR znaša 49%. 

 18. februarja  2011 je nadzorni svet družbe na svoji 11. seji potrdil Strategijo skupine Unior za 
obdobje 2011-2014. 

 13. Aprila 2011 je potekala izredna skupščina delniške družbe UNIOR, na kateri je bil namesto 
dosedanjega člana g. Blaža Brodnjaka izvoljen novi član mag. Rok Vodnik z mandatnim 
obdobjem do 12.12.2013. 

10.2. Investicije 

10.2.1. Opis izdajateljevih glavnih investicij v zadnjih treh poslovnih letih 

Slika: Naložbe in delež naložb v prihodkih od prodaje od 2008 do 31.3.2011 
 

 

Tabela: Naložbe in delež naložb v prihodkih od prodaje od 2008 do 31.3.2011 
 
  2008 2009 2010 I-III 2011
Naložbe (v 000 EUR)         16.221           4.217         14.471  1.697
Delež v prihodkih od prodaje (v %)           10,59             3,70           11,53  4,19
 
Izdajatelj je v obdobju od leta 2008 do 31.3.2011 skupaj investiral 36.606 tisoč EUR. V letu 2008 so 
bila investicijska vlaganja glede na pretekla leta manjša, a so še vedno presegala 10% čistih 
prihodkov od prodaje. V letu 2009 je izdajatelj zaradi recesije ustavil vsa investicijska vlaganja, razen 
investicij razvojno tehnološkega značaja in že začetih del, pri katerih bi neizvedba povzročila 
gospodarsko škodo. V letu 2010 je izdajatelj ponovno obudil investicijska vlaganja, ker bi bilo drugače 
ogroženo doseganje prodajnih rezultatov, tako da so ta znašala dobrih 11 odstotkov čistih prihodkov 
od prodaje. 
 
Leto 2008 
 
V letu 2008 je izdajatelj investiral v višini 16.221 tisoč EUR. Večina sredstev je bila namenjenih za 
posodobitev proizvodne opreme. Pomembnejše investicije so bile naslednje: 
 

 Program Odkovki 
o Obnova in posodobitev obstoječe opreme v višini 1.085 tisoč EUR. 
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o Nabava kovaškega kladiva 40 kJ, ki je zamenjal UK 21 v znesku 720 tisoč EUR. 
o Obnova hale obrezovalnice in kalibrirnice v višini 549 tisoč EUR. 
o Širitev skladišča odpreme z regali v znesku 379 tisoč EUR. 
o Nabava stružnice Mori Seiki v znesku 294 tisoč EUR. 
o Avtomatizacija obreza pri UK 29 v znesku 208 tisoč EUR. 

 
 Program Ročno orodje 

o Obnova in posodobitev  proizvodne opreme v višini 320 tisoč EUR. 
o Nabava stružnice Mori Seiki v vrednosti 266,5 tisoč EUR. 
o Nabava CNC stružnice – 152,6 tisoč EUR. 

 
 Program Sinter 

o Nabava hidravlične stiskalnice – 200t v znesku 490 tisoč EUR. 
o Nabava mehanske stiskalnice TPA 50/3 v vrednosti 278 tisoč EUR. 

 
 Program Strojna oprema 

o Izgradnja proizvodne hale za težko obdelavo v vrednosti 883 tisoč EUR. 
o Prestavitev obdelovalnega centra Waldrich iz obrata Maribor v Zreče v vrednosti 201 

tisoč EUR. 
o Formiranje oddelka merilnice v vrednosti 112 tisoč EUR. 

 
 Program Turizem 

o Projektna dokumentacija za izgradnjo hotela v Zrečah v vrednosti 887 tisoč EUR. 
o Ozgradnja seminarskih prostorov v hotelu Planja na Rogli v vrednosti 767 tisoč EUR. 
o Vlaganje v zasneževanje v vrednosti 382 tisoč EUR. 
o Nabava teptalca za sneg v vrednosti 238 tisoč EUR. 

 
 Skupne službe 

o Vlaganje v informacijski sistem v vrednosti 666 tisoč EUR. 
 
Leto 2009 
 
V letu 2009 je izdajatelj investiral v višini 4.217 tisoč EUR. Večina sredstev je bila namenjenih za 
posodobitev proizvodne opreme, investicije pa so bile zaradi krizne situacije skoraj ustavljene. 
Pomembnejše investicije so bile naslednje: 
 

 Program Odkovki 
o Obnova in posodobitev obstoječe opreme v višini 954 tisoč EUR. 
o Širitev skladišča odpreme v znesku 79 tisoč EUR. 
o Vijačni kompresor v rednosti 67 tisoč EUR. 

 
 Program Ročno orodje 

o Obnova in posodobitev  proizvodne opreme v višini 149 tisoč EUR. 
o Gravirni CNC stroj v vrednosti 55 tisoč EUR. 
o Popuščna peč v Vitanju v vrednosti 43 tisoč EUR. 

 
 Program Sinter 

o Prestavitev stroje orodjarne v nove prostore v višini 293 tisoč EUR. 
o Obnova in posodobitev obstoječe opreme v višini 74 tisoč EUR. 

 
 Program Strojna oprema 

o Posodobitev obstoječe proizvodne opreme v znesku 97 tisoč EUR. 
o Merilni set Faro-Teximp v vrednosti 79 tisoč EUR. 

 
 Program Turizem 

o Izgradnja tekaškega poligona na Rogli v vrednosti 518 tisoč EUR. 
o Investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme v višini 277 tisoč EUR. 
o Razširitev savn in počivališče v vrednosti 46 tisoč EUR. 
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 Skupne službe 
o Servis transformatorskih naprav v višini102 tisoč EUR. 
o Informatika v višini 97 tisoč EUR. 
o Projekt FOKKS v višini 92 tisoč EUR. 

 
Leto 2010 
 
V letu 2010 je izdajatelj investiral v višini 14.471 tisoč EUR. Večina sredstev je bila namenjenih za 
posodobitev proizvodne opreme in izgradnjo turističnih objektov. Pomembnejše investicije so bile 
naslednje: 
 

 Program Odkovki 
o Obnova in posodobitev obstoječe opreme v višini 1.392 tisoč EUR. 
o Kladivo utopnega kovanja Lasco v vrednosti 1.040 tisoč EUR. 
o HSC stroj v vrednosti 331 tisoč EUR. 
o Induktivna peč za ojnice v vrednosti 144 tisoč EUR. 
o Dokončanje hale obrezovalnice v vrednosti 133 tisoč EUR. 
o Mehanska stiskalnica PDME v vrednosti 101 tisoč EUR. 

 
 Program Ročno orodje 

o Nakup žage Amada CNC za Hladno kovanje v vrednosti 104 tisoč EUR. 
o Obnova in posodobitev  proizvodne opreme v višini 51 tisoč EUR. 
o Ureditev infrastrukture v obratu Hladno kovanje v vrednosti 31 tisoč EUR. 
o Priključitev na čistilno napravo v obratu Stari trg ob Kolpi v vrednosti 25 tisoč EUR. 

 
 Program Sinter 

o Separator za bakrov oksid s priborom v vrednosti 315 tisoč EUR. 
o Obnova in posodobitev obstoječe opreme v višini 103 tisoč EUR. 
o Dodelava Komage stiskalnice v vrednosti 43 tisoč EUR. 
o Transportni sistem s sušilno pečjo v vrednosti 28 tisoč EUR. 

 
 Program Strojna oprema 

o Posodobitev obstoječe proizvodne opreme v znesku 660 tisoč EUR. 
 

 Program Turizem 
o Izgradnja hotela v Zrečah v višini 4.400 tisoč EUR. 
o Izgradnja tekaškega poligona na Rogli v višini 1.300 milijona EUR. 

 
 Skupne službe 

o Informatika v višini 425,7 tisoč EUR. 
o Projekt FOKKS v višini 410 tisoč EUR. 
o Novo SPTE postrojenje v vrednosti 212 tisoč EUR. 

 
Leto 2011 
 
V prvih treh mesecih leta 2011 je družba investirala v skupnem znesku 1.697 tisoč EUR, glavne 
postavke pa so bile naslednje: 
 

 Program Odkovki 
o Obnova in posodobitev obstoječe opreme v višini 147 tisoč EUR. 
o Streha med halama nareza in skladiščem utopov v vrednosti 109 tisoč EUR. 

 
 Program Sinter 

o Transportni sistem s sušilno pečjo v vrednosti 21 tisoč EUR. 
 

 Program Ročno orodje 
o Avtomatizacija linije VDE  v vrednosti 155 tisoč EUR. 

 
 Program Turizem 

o Izgradnja prizidka k hotelu Dobrava v Zrečah v višini 621 tisoč EUR. 
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 Skupne službe 

o Novo SPTE postrojenje v vrednosti 82 tisoč EUR. 
 
10.2.2. Opis poglavitnih investicij izdajatelja, ki še potekajo 

Večje nedokončane investicije so naslednje: 
 

 V Vitanju je nedokončana proizvodna hala, katere gradnja je bila ustavljena leta 2009 zaradi 
gospodarske krize. Hali manjka notranja ureditev (100% lastna sredstva). 

 Na Rogli je nedokončan projekt tekaškega poligona, ki se gradi v javno zasebnem partnerstvu 
z Občino Zreče – zaključek prve faze je previden v letu 2012 (46,5% lastna sredstva, 53,5% 
sofinanciranje). 

 V Zrečah je nedokončan prizidek k Hotelu Dobrava – zaključek investicije bo do konca leta 
2011 (31,1% lastna sredstva, 23,2% sofinanciranje, 45,7% bančni kredit). 

 Za obrat Hladnega kovanja je naročena stiskalnica, ki bo izdobavljena v jeseni 2011. 
 
10.2.3. Informacije o poglavitnih prihodnjih investicijah izdajatelja, za katere so se 
poslovodni organi že trdno zavezali 

V letu 2011 izdajatelj načrtuje naslednje naložbe v nova osnovna sredstva: 
 

 Razvojni projekt SIMIT (ustanovitev mešanega podjetja) in investicije v višini 5,3 mio EUR in 
sicer v novo opremo v višini 4,1 mio in v razvoj 1,2 mio EUR (47,74% lastna sredstva in 
krediti, 52,26% sofinaciranje). 

 Kotlarna na lesno biomaso na Rogli (25% lastna sredstva, 50% sofinanciranje, 25% drugi 
sovlagatelj). 

11. PREGLED POSLOVANJA 

11.1. Osnovne dejavnosti izdajatelja 

11.1.1. Opis izdajateljevih osnovnih dejavnosti 

Osnovna dejavnost izdajatelja je proizvodnja ročnega orodja. Poleg tega izdajatelj opravlja še druge 
dejavnosti, ki so v pretežnem delu neločljivo povezane z dejavnostjo vseh petih programov, to so 
program Odkovki, program Ročno orodje, program Sinter, program Strojna oprema ter program 
Turizem. Vseh registriranih dejavnosti je preko 250 in so navedene v statutu izdajatelja. 
 
Program Odkovki 
Program Odkovki je najstarejši program in osnova, iz katere se je razvil današnji UNIOR. Izdajatelj 
proizvajalcem s področja avtomobilske industrije ekskluzivno dobavlja zahtevne odkovke visokih 
varnostnih zahtev. Temeljna dejavnost programa je razvijanje, kovanje in obdelovanje odkovk ter 
sklopov za avtomobilsko industrijo in druge odjemalce. Izdajatelj proizvodnje dobavlja avtomobilski 
industriji neposredno na tekoči trak (za VW, Audi, Renault, Ferrari), del pa njihovim poddobaviteljem, 
ki kose naknadno obdelajo in jih dobavijo v okviru večjega sklopa. 
 
Program obsega: 

 odkovke krmilnega mehanizma osebnih vozil,  
 nosilni dele podvozja,  
 ojnice in druge odkovke, ki niso osnosimetrični.  
 odkovke za program Ročno orodje v okviru družbe.  

 
Kot dobavitelj avtomobilske industrije je izdajatelj zavezan najostrejšim standardom kakovosti. V ta 
namen je pridobili ISO standard ISO/TS 16949. 
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Program Sinter 
Proizvodnja sintranih delov (izdelanih iz kovinskega prahu) uvršča Unior med pomembnejše 
dobavitelje sistemske avtomobilske industrije. Izdelki so usklajeni z najvišjimi zahtevami in merili 
kakovosti. Vgrajujejo jih v volanske sklope in prestavne mehanizme avtomobilov znamk BMW, Audi, 
VW, Volvo in drugih. 
Glavni proizvodi programa Sinter so: 

 deli volanskih mehanizmov za osebna vozila,  
 deli za okovja pri stavbnem pohištvu,  
 drsniki, rotorji in ohišja za oljne črpalke,  
 samomazalni drsni ležaji in puše,  
 mehkomagnetni statorji in rotorji za električne motorje,  
 zobniki, verižni zobniki, jermenice, ojnice in prirobnice.  

 
Program Sinter je zasnovan na mednarodnem standardu vodenja kakovosti ISO 9001, na standardih 
vodenja kakovosti v avtomobilski industriji ISO/TS 16949 in na standardu ravnanja z okoljem ISO 
14001, za katere je izdajatelj pridobil certifikate. 
 
Program Ročno orodje 
Program Ročno orodje ustvarja dovršena ročna orodja. Izdajatelj je usmerjen v razvoj, izdelavo in 
trženje visoko kakovostnega, funkcionalnega ročnega orodja z dolgo življenjsko dobo za potrebe 
profesionalnih uporabnikov. Posebna odlika orodja UNIOR je privlačno razmerje med vrhunsko 
kakovostjo in dostopno ceno. Izdelano je na najsodobnejših računalniško krmiljenih strojih za 
termično, mehansko in površinsko obdelavo materialov, zaradi česar se lahko tesno prilagajamo 
potrebam kupcev. 
 
Proizvodno-prodajni program ročnega orodja obsega 5.500 izdelkov, pri čemer so najpomembnejši:  

 ključi,  
 klešče,  
 nasadni ključi in pribor,  
 kovinska embalaža,  
 snemalci,  
 kladiva,  
 izvijači,  
 stege,  
 škarje,  
 vodoinštalacijsko orodje,  
 orodje za elektrikarje,  
 elektronike,  
 krovce ter namensko orodje za servisiranje koles in avtomobilov. 

 
Ročno orodje UNIOR ustreza zahtevnim svetovnim in evropskim standardom kakovosti DIN. Orodje 
za delo pod visoko napetostjo se že od leta 1991 ponaša s certifikatom VDE. 
 
Program Strojna oprema 
Program Strojna oprema je specializiran za razvoj in izdelavo kompleksnih namenskih obdelovalnih 
strojev, izdajatelj si zagotavlja konkurenčnost s sodobnimi stroji in individualnimi tehnološkimi 
rešitvami. Stroji se uporabljajo v avtomobilski industriji za obdelavo elementov motorja in podvozja 
(kolenčasta gred, odmična gred, osi menjalnika in periferne enote). Izdajatelj v svoje rešitve vključuje 
najsodobnejše dosežke s področja gradnje strojev in tehnologije odrezovanja materiala. Program 
temelji na razvoju, saj je vsak izdelek prototip, prilagojen kupčevim zahtevam in specifičnosti izdelka, 
ki se na stroju obdeluje. 
 
Proizvodni program obsega: 

 fleksibilne stroje z vrtljivo mizo, 
 fleksibilne proizvodne celice, 
 stroje za globoko vrtanje, 
 petosne obdelovalne stroje, 
 fleksibilne varilne celice. 
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Poslovanje v programu Strojna oprema je zaradi potreb izdajatelja in zahtev kupcev zasnovano po 
mednarodnih standardih kakovosti. Izdajatelj trenutno razpolaga s certifikati ISO 9001, ISO 14001 in 
najpomembnejšim VDA 6.4. 
 
Program Turizem 
Program Turizem približuje naravno in zdravo življenje svojim gostom. Izdajatelj je program v zadnjih 
letih uveljavil na domačem in mednarodnih trgih, kot specialist pri trženju aktivnih počitnic, namenjenih 
družinam ter vrhunskim in rekreativnim športnikom. Poleg tega je izdajatelju uspelo ohraniti položaj 
enega najkakovostnejših ponudnikov rehabilitacije po operaciji lokomotornega aparata v Termah 
Zreče. Z obnovo namestitvene in dogradnjo športne infrastrukture, ki je namenjena rekreaciji in 
vrhunskim športnim dogodkom, je izdajatelj v letu 2009 organiziral tekmovanja za svetovni pokal v 
smučarskih tekih na Rogli. 
 
Na Rogli je UNIOR razvil turistično ponudbo za vse leto, pozimi na smučiščih, ki z dvema 
štirisedežnicama, enajstimi vlečnicami in umetnim zasneževanjem zagotavljajo sto smučarskih dni, 
poleti je Rogla cilj ljubiteljev kolesarjenja, sprehodov, gobarjenja in drugih oblik rekreacije. Poleg tega 
je UNIOR lastnik smučišča Krvavec in solastnik term v Rimskih Toplicah. 
 
11.1.2. Novi proizvodi in storitve 

 
Novi proizvodi in storitve v letu 2008 
 

 Program Odkovki 
o 51 novih izdelkov in 21 sprememb kupca.  
o Naročniki novih vzorcev in sprememb: LEMFÖRDER, OBDELOVALNICA, ORBIS, 

VW, AUDI, HATZ, PANKL, WILLI ELBE, RENAULT…  
 

 Program Sinter: 
o 8 novih izdelkov in 36 sprememb kupca. Večji del aktivnosti v zvezi s spremembami 

procesov so bile izvedena za NACAM, kjer je šlo bodisi za optimiziranje izdelkov na 
projektu Audi A4 ali pa za projekt poizkusa zamenjave materiala na vseh ostalih 
projektih. 
 

 Program Ročno orodje 
o Izdajatelj je osvojil 213 pozicij, kar pomeni 49% več kot v letu 2007.  
o Med najpomembnejše projekte v letu 2008 sodijo: osvojitev prve skupine specialnega 

avtomobilskega orodja, širjenje kolesarskega programa, osvajanje novih pozicij za 
strateškega kupca Ridgid in pričetek osvajanja nove linije vozičkov EuroVision. 
 

 Program Strojna oprema 
o Razvoj novega prototipnega stroja za obdelavo kolenčastih in odmičnih gredi za 

avtomobilske motorje tipa UN in UV.  
o Globoko vrtanje mazalnih utorov v kaljeno kolenčasto gred. 
o Obdelave v suhem (MMS sistem) za FPZ 250.   
o Linearni pogoni: lansiran nov tip stroja za kupca BMW, ki je namenjen za serijsko 

obdelavo karoserijskih elementov podvozja avtomobilov. Za premagovanje večjih 
razdaj in dinamike stroja je izdajatelj uporabil linearne pogone. Integriranje le-teh je 
tehnološki dosežek, saj kljub enostavnem principu delovanja zahteva popolno 
preoblikovanje strukture stroja in uporabljenih materialov.  
 

 Program Turizem 
o Izdajatelj je začel s ponudbo tudi na tujih trgih, kjer je beležil prve skupine pohodnikov. 
o Z otvoritvijo predstavništva v Atenah je izdajatelj pridobili nov trg, oziroma se s 

ponudbo približal gostom tudi v tem delu Evrope. 
o V sodelovanju s sponzorirano športnico Petro Majdič in s sodelavci SZS je izdajatelj  

uspel pridobiti tekmovanje za Evropski in Svetovni pokal za leto 2009 in 2010 ter 
pridobiti sofinanciranje projekta iz sredstev EU. 
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Novi proizvodi in storitve v letu 2009 
 

 Program Odkovki 
o 69 novih izdelkov in 56 sprememb kupca v kovačnici in 13 novih izdelkov in 13 

sprememb v obratu obdelava odkovkov.  
o Naročniki novih vzorcev in sprememb: ZF LEMFÖRDER, OBDELOVALNICA, ORBIS, 

TRW, SEAC, VW,  HATZ, FERRARI, RENAULT, MAGNA, DACIA, … 
 

 Program Sinter 
o 10 novih izdelkov in 31 sprememb kupca. Večji del aktivnosti v zvezi s spremembami 

procesov so bile izvedena za NACAM, kjer je šlo bodisi za optimiziranje izdelkov pa 
za projekt poizkusa zamenjave materiala ter za podjetja MAGNEL, GNUTTI CARLO 
in MITEC. 
 

 Program Ročno orodje 
o Izdajatelj je osvojili 150 novih pozicij in 14 izboljšav.  
o Med najpomembnejše projekte v letu 2009 sodijo prenova vozička Euro Vision, v 

osvajanju specialnega avtomobilskega orodja in osvajanju hladnih odkovkov M+S. 
 

 Program Strojna oprema 
o Obdelava menjalnih plošč za avtomatski menjalnik - v okviru sodelovanja z VW 

Kassel je izdajatelj že v letu 2008 pričel z osvajanjem tehnologije  obdelav menjalnih 
plošč za avtomatski menjalnik. V sodelovanje je pritegnil specializirano podjetje 
MAPAL. 

o Razvoj in izdelava modificiranega stroja UH 500 - z uspešno razvitim strojem 
UH1000, ki je v glavnem namenjen za obdelavo kolenčastih gredi - globoko vrtanje, 
se je izdajatelj v razvojnem delu odločal za razvoj UH 500, ki bi bil namenjen za 
obdelavo manjših obdelovancev (za kolenčaste gredi do 800 mm dolžine).  

o Razvoj standardnih komponent za gradnjo strojev - v okviru možnosti je izdajatelj 
pristopil k sistematskim rešitvam in konceptom vgradnih komponent za stroje tipa FPZ 
in UH, ki sta v tistem trenutku njegova glavna prodajna artikla. Poudarek je seveda na 
vreteniščih in ključnih nabavnih komponentah, ki povečujejo odvisnost od dobaviteljev 
in zmanjšujejo izdajateljev delež na projektu.  
 

 Program Turizem 
o Iskanje povezav za sodelovanje s Kolesarsko zvezo Slovenije za trenažni center 

zveze na Rogli in v Zrečah. 
o Sodelovanje z Judo zvezo Slovenije za sodelovanje na specializiranih športnih 

proizvodih. 
o V sodelovanju s sponzoriranko Petro Majdič in s sodelavci SZS je izdajatelj uspel 

pridobiti tekmovanje za Evropski in Svetovni pokal za leto 2009 in 2010 ter pridobiti 
sofinanciranje projekta iz sredstev EU. 

o Začetek izgradnje tekaškega poligona za teke na smučeh in rolkarske steze za 
poletne treninge tekaštva. 

 
Novi proizvodi in storitve v letu 2010 
 

 Program Odkovki 
o 40 novih izdelkov in 52 sprememb kupca v kovačnici in 17 novih izdelkov in 13 

sprememb v obratu obdelava odkovkov.  
o Naročniki novih vzorcev in sprememb: ZF LEMFÖRDER, OBDELOVALNICA, ORBIS, 

TRW, HATZ, REGE, LMN, FERRARI, RENAULT, JTECKT, VILLI ELBE, SEAC,… 
 

 Program Sinter 
o 2 nova izdelka in 7 sprememb kupca. Naročnika novih vzorcev sta bila podjetja 

KOVINOPLASTIKA LOŽ in BPW. 
 

 Program Ročno orodje 
o Izdajatelj je osvojil 131 novih pozicij in 11 izboljšav ter dodatno 167 novih pozicij SOS 

vložkov, ki so se razvijali na novem stroju. 
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o Med najpomembnejše projekte v letu 2010 sodijo klešče seger PLUS, dodatne 
pozicije hladnega kovanja, linijo vozičkov Wuth ter dodatne pozicije kolesarskega in 
avtomobilističnega orodja. 

 
 Program Strojna oprema 

o Stroji tipa UH – iz osnovnega koncepta stroja tipa UH je izdajatelj razvil družino 
strojev, ki omogočajo obdelavo od prvotnih dimenzij do 1000 mm tudi obdelovance 
dolžin do 3000 mm. 

o Stroji za obdelavo kolenčastih gredi – osebna vozila - Z intenzivnim sodelovanjem z 
VW in AUDI je izdajatelj razvil koncept strojev, ki mu omogoča nadaljnji prodor na 
svetovno tržišče. Stroj odlikujejo majhne dimenzije in 5 osno obdelava. 

o Stroji za obdelavo kolenčastih gredi – kamioni, težka industrija - V letu 2010 je 
izdajatelj intenzivno deloval na področju strojev za obdelavo. Pri tem je uspel razviti in 
izdelati stroj za globoko vrtanje kolenčastih gredi do dimenzij 3.000 mm, namenjenim 
kamionom in težkim gradbenim strojem. 

o Razvoj tehnologije obdelave odmičnih gredi – nastavkov - Za projekt AUDI je izdajatelj 
na poizkusni celici razvil kompletno tehnologijo za obdelavo nastavkov odmične gredi, 
ki uspešno zamenjuje področje hibridnih in električnih pogonov. 

 
 Program Turizem 

o Organizacija športnih prireditev (kontinentalni pokali, rekreativna tekmovanja, aktivni 
vikendi. 

o Uvedba individualnega pristopa v rehabilitaciji v novem Kineziokabinetu. 
o Izdajatelj je pridobil prve goste iz Rusije, kar je plod sodelovanja predstavništva 

Ročnega orodja v St. Petersburgu in komercialne službe programa Turizem. 
o Podpis pogodb z OKS in KZS za sofinanciranje priprav vrhunskih športnikov 

napotenih s strani omenjenih organizacij, tudi iz sredstev MŠŠ. 

11.2. Osnovni trgi 

 
Izdajatelj se ukvarja s proizvodnjo ročnega orodja, kovanjem, proizvodnjo sintranih izdelkov, 
proizvodnjo namenskih strojev in s turizmom. 
 
Tabela: Razčlenitev skupnega prihodka izdajatelja po dejavnostih 
 
(v 000 EUR) 2010 2009 2008
Program Odkovki  62.655  44.276   61.270 
Program Sinter  6.702  4.518   6.132 
Program Ročno orodje  26.479  21.635   39.383 
Program Strojna oprema  7.686  18.812   21.056 
Program Turizem  18.165  18.677   18.946 
Skupne službe  2.873  2.725   4.685 
Vzdrževanje  970  767   1.746 
Skupaj  125.532  111.410   153.218 
 
Najpomembnejši trgi, kjer posluje družba, so države EU, Hrvaška, Srbija in države Bližnjega vzhoda. 
 
Tabela: Razčlenitev skupnega prihodka izdajatelja po zemljepisnih trgih  

              
(v 000 EUR) 2010 2009 2008
Slovenija  33.783  33.612   43.762 
EU  75.125  67.083   90.808 
Ostala Evropa  9.107  6.100   11.028 
Ostali trgi  7.517  4.615   7.620 
Skupaj  125.532  111.410   153.218 
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11.3. Patenti, licence in pomembne pogodbe 

Izdajatelj ni odvisen od patentov, licenc, industrijskih, novih proizvodnih procesov, komercialnih ali 
finančnih pogodb. Izdajatelj pri svojih proizvodih uporablja pretežno svoje znanje, tehnologijo in 
proizvodne procese. 

11.4. Konkurenčni položaj izdajatelja  

Konkurenčni položaj po programih družbe: 
 

 Program ODKOVKI: v evropskem merilu zaseda visoko mesto na lestvici konkurenčnosti in 
prepoznavnosti. Z nenehnim vlaganjem v znanje, moderno proizvodno opremo in ustrezno 
infrastrukturo je izdajatelj postal največja evropska kovačnica za proizvodnjo odkovkov 
volanskih mehanizmov osebnih vozil. To so vitalni odkovki, ki se evidentirajo kot »življenjsko« 
pomembni deli vozil in so nepogrešljivi tudi na vseh bodočih generacijah vozil. S konkurenčno 
ponudbo, ki bazira na modernih tehnologijah, znanju in resursih ustreznega materiala, je 
izdajatelj v zadnjih letih dosegel tudi visok položaj na lestvici dobaviteljev ojnic za motorje 
osebnih vozil, kjer se uspešno kosa s tradicionalnimi proizvajalci iz zahodne Evrope. Na listi 
izdajateljevih kupcev so tako poleg masovnih proizvajalcev vozil tudi imena, kot so: Ferrari, 
Maserati, Porsche, Audi. Program ODKOVKI ima zagotovljeno prihodnost, ki pa jo izdajatelj 
želi še nadgraditi s širšo ponudbo obdelanih odkovkov ob strokovni podpori programa Strojne 
opreme. Največji tekmeci izdajatelja na najpomembnejših trgih so evropski proizvajalci 
(Mahle-Brockhaus, STP, Kanca, Ateliers des Janves, Mokov). Na področju krmilnih delov je 
na najpomembnejših trgih vse bolj opazna konkurenca iz Azije (predvsem s Kitajske in iz 
Indije). Izdajatelj svoje ključne prednosti v boju s konkurenti vidi v sodelovanju s kupci pri 
razvojnih projektih, visoki produktivnosti, tehnoloških prednostih in fleksibilnosti. 
 

 Program SINTER: v skladu s strategijo programa: »Postati eden izmed ključnih razvojnih 
dobaviteljev zahtevnih sintranih delov in njihovih sklopov.« želi izdajatelj izkoristiti in krepiti 
predvsem naslednje konkurenčne prednosti programa: proizvodnjo izdelkov z visoko dodano 
vrednostjo, lastno konstrukcijo in proizvodnjo orodij. V globalnem povezovanju s sorodnimi 
podjetji vidi velike možnosti širitve na različne trge. Glede na specifičnost produktov ima veliko 
možnosti za povečanje deleža avtomatizacije proizvodnje in nenehen razvoj tehnologije 
sintranja (visokotemperaturno sintranje, toplo stiskanje in kombinacije stiskanja ter kovanja). 
Izdajatelj ocenjuje, da so perspektive programa izredno dobre ter da lahko že v naslednjih 
nekaj letih pričakuje krepitev programa. Na trgih se izdajatelj srečuje s konkurenco z vsega 
sveta. Med njimi velja posebej izpostaviti ameriško podjetje GKN, avstrijsko Miba Group in 
francosko Federal Mogul. 
 

 Program ROČNO ORODJE je v sedemdesetih državah sveta priznana in ugledna blagovna 
znamka, pod katero uporabniki ročnega orodja prepoznajo splet funkcionalnih in emocionalnih 
vrednot. Bogata tradicija orodnega kovaštva, vrhunsko poznavanje najnovejših tehnoloških 
dognanj, lasten razvoj in premišljen izbor materialov, kot je krom vanadijevo jeklo, zagotavljajo 
izjemno uporabnost, učinkovitost in vzdržljivost ročnega orodja, kar uvršča izdajatelja med 
najkakovostnejše proizvajalce ročnega orodja v Evropi. Več kot 5500 različnih izdelkov v 
proizvodno – prodajnem programu zadovoljuje potrebe različnih ciljnih skupin uporabnikov. S 
proizvodnjo namenskega orodja izdajatelj vstopa v določene tržne  segmente, niše  in s tem je 
korak pred konkurenco. Največji tekmeci izdajatelja na najpomembnejših trgih so evropski 
proizvajalci ročnega orodja (Facom, Knipex, Gedore in podobni). V zadnjem času vse bolj 
prodirajo tudi kitajski proizvajalci, ki ponujajo orodja po zelo nizkih cenah. 
 

 Program STROJNA OPREMA: Proizvodnja obsega gradnjo namenskih fleksibilnih 
obdelovalnih strojev.  S ciljnim trženjem v avtomobilski industriji (VW, Daimler, BMW in AUDI) 
se izdajatelj srečuje predvsem z nemškimi konkurenčnimi podjetji. S stalnim razvojem in 
vlaganjem v know-how danes zagotavlja konkurenčnost tako v tehnično-tehnološkem kot tudi 
v cenovnem segmentu. Modularni sistem gradnje, fleksibilnost, možnost avtomatizacije in 
možnost integriranja izdelkov  v celoto dajejo  kupcu široko možnost uporabe in prilagajanja 
na podobne ali nove izdelke iz družine obdelovancev. Vsa ta prilagodljivost zahtevam trga 
uvršča izdajatelja v segmentu strojna oprema med pomembnejše in konkurenčne dobavitelje v 
avtomobilski industriji. Največji tekmeci izdajatelja na najpomembnejših trgih sta nemški 
podjetji Elha in Licon ter španski Etxetar.  
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 Program TURIZEM: s svojima centroma Terme Zreče in Rogla zaradi naravnih zdravilnih 
faktorjev termalne vode in blagodejne klime ter zdravilne šote, ob kakovostni namestitveni in 
dopolnilni infrastrukturi, nudi na trgu unikaten turistični proizvod, ki ga dopolnjuje ponudba 
smučarskega centra Krvavec. Izdajatelj kot tekmece opredeljuje vse večje ponudnike 
turističnih storitev v Sloveniji. 
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12. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA  

12.1. Položaj izdajatelja v Skupini UNIOR 

Skupino UNIOR na dan 31.5.2011 predstavlja UNIOR kot nadrejena družba v skupini in 18 odvisnih 
ter 10 pridruženih podjetij, ki poslujejo na 19-ih trgih v državah Evrope, Azije, Avstralije in Severne 
Amerike. 
 
Izdajatelj je največji samostojni subjekt v Skupini UNIOR in je neposredno največji delničar v večini 
članic Skupine UNIOR. Prav tako izdajatelj ni neposredno pomembno odvisen od ostalih subjektov 
znotraj Skupine UNIOR.  
 
Tabela: Družbe, ki sestavljajo Skupino UNIOR na dan 31.5.2011 
 
SLOVENIJA RTC KRVAVEC d.d., UNIOR BIONIC d.o.o., ŠTORE STEEL d.o.o., 

STARKOM d.o.o., RHYDCON d.o.o., ROBOTEH d.o.o. 
TUJINA UNIOR Produktions- und Handels-GmbH, Avstrija, UNIOR 

DEUTSCHLAND GmbH, Nemčija, UNIOR FRANCE S.A.S., Francija, 
UNIOR ITALIA S.R.L., Italija, UNIOR ESPANA S.L., Španija, UNIOR 
HELLAS S.A., Grčija, UNIOR INTERNATIONAL Ltd., Vel.Britanija, UNIOR 
KOMERC d.o.o., Makedonija, UNIOR PROFESSIONAL TOOLS Ltd., 
Rusija, UNIOR AUSTRALIA TOOL Co. PTY Ltd., Avstralija, UNIOR USA 
CORPORATION, ZDA, UNIOR BULGARIA Ltd., Bolgarija, UNIOR 
COFRAMA sp.z o.o., Poljska, UNIOR COMPONENTS a.d., Srbija, UNIOR 
FORMINGTOOLS d.o.o., Srbija, NINGBO UNIOR FORGING Co. Ltd., 
Kitajska, UNIDAL d.o.o., Hrvaška, UNIOR TEPID S.R.L., Romunija, 
UNIOR SINGAPORE Pte. Ltd., Singapur, SOLION Ltd., Rusija, UNIOR 
TEOS ALATI d.o.o., Srbija, SINTER a.d., Srbija, 

12.2. Seznam pomembnih odvisnih družb izdajatelja 

Tabela: Seznam odvisnih družb izdajatelja na dan 31.5.2011 
 
 Ime podjetja Država Lastniški 
    podjetja delež v % 
 Odvisna podjetja:  

1.  RTC KRVAVEC d.d. Slovenija 98,56 
2.  UNIOR BIONIC d.o.o. Slovenija 85,04 
3.  UNIOR Produktions- und Handels-GmbH Avstrija 99,55 
4.  UNIOR DEUTSCHLAND GmbH Nemčija 100,00 
5.  UNIOR FRANCE S.A.S. Francija 70,00 
6.  UNIOR ITALIA S.R.L. Italija 95,00 
7.  UNIOR ESPANA S.L. Španija 95,00 
8.  UNIOR HELLAS S.A. Grčija 50,00 
9.  UNIOR INTERNATIONAL Ltd. Vel.Britanija 50,00 

10.  UNIOR KOMERC d.o.o. Makedonija 85,00 
11.  UNIOR PROFESSIONAL TOOLS Ltd. Rusija 55,00 
12.  UNIOR AUSTRALIA TOOL Co. PTY Ltd. Avstralija 100,00 
13.  UNIOR USA CORPORATION ZDA 100,00 
14.  UNIOR BULGARIA Ltd. Bolgarija 58,00 
15.  UNIOR COFRAMA sp.z o.o. Poljska 51,00 
16.  UNIOR COMPONENTS a.d. Srbija 92,31 
17.  NINGBO UNIOR FORGING Co. Ltd. Kitajska 50,00 
18.  UNIDAL d.o.o. Hrvaška 51,00 
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13. PREMOŽENJE, OBRATI IN OPREMA  

13.1. Opredmetena stalna sredstva  

Tabela: Struktura stalnih sredstev izdajatelja od leta 2008 do 2010 
 
(v EUR) 2010 2009 2008
Zemljišča 32.140.229 26.324.030  26.387.661 
Zgradbe 53.586.775 52.492.452  52.560.948 
Proizvajalna oprema 42.538.137 43.384.363  46.234.869 
Drobni inventar 69.911 124.052  143.289 
Osnovna sredstva v pridobivanju 14.116.649 8.923.988  10.310.071 
Predujmi za osnovna sredstva 642.943 626.346  1.211.820 
Skupaj 143.094.644 131.875.231  136.848.658 

13.2. Okoljski problemi 

Skladno s politiko podjetja izdajatelj namenja veliko pozornosti preprečevanju onesnaženosti okolja, 
racionalizaciji porabe virov, spodbujanju trajnostne proizvodnje in zamenjavi snovi, ki škodljivo vplivajo 
na zdravje ljudi in čistočo okolja.  
 
V letu 2010 je družba UNIOR uspešno vzdrževala sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom 
ISO14001. Opravljena je bila recertifikacija sistema ravnanja z okoljem s strani certifikacijske hiše 
Bureau Veritas. V sklopu recertifikacije obstoječih lokacij je izdajatelj razširil obseg certifikacije na dve 
dodatni lokaciji, in sicer Kovačnica in Ročno orodje Vitanje. Pri presoji je izdajatelj prejel nekaj 
neskladnosti in priporočil, ki jih je v dogovorjenem času odpravil ter prejel nove certifikate. Izdajatelj 
priporočila postopno vpeljuje v sistem ravnanja z okoljem. Izdajatelj redno spremlja ekološke 
kazalnike, s katerimi meri vpliv podjetja na okolje: izpuste v vode in zrak, porabo energentov, naravnih 
virov, kemikalij, nastajanje in odstranjevanje odpadkov, povzročanje hrupa v okolju. Na podlagi 
ekoloških kazalnikov, prepoznanih okoljskih vidikov, zakonskih in drugih zahtev, rezultatov 
monitoringov, informacij zaposlenih, zainteresiranih strank, sosedov in kupcev si je postavil programe 
in cilje za prihodnja leta. 
 
Pomembni cilji, ki so bili na področju ekologije doseženi v letu 2010, so: 

 Na Biološki čistilni napravi Rogla (BČN III KTC Rogla) je izdajatelj vgradil napravo za 
odstranjevanje grobih delcev iz odpadne komunalne vode. 

 Izdajatelj je nabavili biološko čistilno napravo za obrat Kovačnica Vitanje, ki je namenjena 
čiščenju odpadnih komunalnih odpadnih vod. Prav tako je nabavljen maščobni lovilec za 
čiščenje odpadnih vod iz kuhinje oziroma razdelilnice hrane. 

 V Kovačnici Vitanje je izdajatelj izdelal povratni vod hladilnih vod v črpališče – obtočni hladilni 
sistem. Na tak način so se znižale možnosti onesnaženja reke Hudinje in količina porabljenih 
tehnoloških vod. 

 V sklopu izgradnje novega hotela pri Termah je izdajatelj nabavili biološko čistilno napravo za 
čiščenje odpadnih komunalnih vod. 

 Komunalne odpadne vode iz obrata Stari trg je izdajatelj priključil na krajevno čistilno napravo. 
Prav tako je na lokaciji vgradil oljni lovilec. 

 Zaradi gospodarske situacije se je mnogo investicij ustavilo, kar se odraža v nizki stopnji 
realizacije Programa ravnanja z okoljem – 60%. 

 Izdajatelj je uvedel učinkovitejši sistem obvladovanja hladilno mazalnih sredstev na vseh 
lokacijah družbe.  

 
Okoljski učinek 
 
Energijska poraba, energetska učinkovitost 
Izdajatelj spremlja porabo pitne in tehnološke vode ter ustrezno ukrepa (odprava puščanj, uvajanje 
rešitev za zmanjševanje porabe). Zaposlene osvešča o varčni rabi energije, spremlja porabo energije 
in ukrepa ob preseganju zadanih ciljnih vrednosti. Na vse večje porabnike energije so nameščeni 
števci, ki merijo energente in proizvedeno količino. Ob stalnem spremljanju teh podatkov izdajatelj 
zazna, kdaj je stroj slabo izkoriščen ali potreben večjega popravila. Prav tako je izdajatelj pristopil k 
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projektu izrabe odpadne toplote in izvaja avtomatizacijo tehnološkega črpališča z vgradnjo frekvenčno 
krmiljenih črpalk. 
 
Odpadne vode 
V tehnološkem procesu družbe UNIOR nastajajo sanitarne in tehnološke odpadne vode. Pred 
izpustom odpadnih vod v okolje (kanalizacijo, v vode ali zemljo) izdajatelj stalno izvaja notranje in 
zunanje meritve njihove kakovosti. V zadnjem obdobju je bil izdajatelj zelo uspešen pri zmanjševanju 
obremenitev okolja z odpadnimi vodami. V letu 2010 so enote obremenitve odpadnih vod nekoliko 
narasle v primerjavi z letom 2009. Vzrok za porast EO je v tem, da so izdajatelju v okoljevarstvenem 
dovoljenju predpisali dodaten parameter KPK, ki ga prejšnja leta, v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode – pretočni 
hladilni sistem, ni meril. Prav zaradi parametra KPK, ki sicer pri meritvah ne presega mejnih vrednosti, 
velike količine hladilnih vod bistveno zvišajo enote obremenitve. Izdajatelju veliko enot obremenitve 
doprinesejo tudi odpadne komunalne vode, ki se odvajajo v kanalizacijo, ki ni zaključena s čistilno 
napravo. To je odpadna komunalna voda iz Term Zreče. V sklopu izgradnje novega hotela se bo 
vgradila čistilna naprava, kar bo zagotovo znižalo enote obremenitve v prihodnje. Tehnološke 
odpadne vode so pod nadzorom in ne presegajo mejnih vrednosti za izpust v kanalizacijo oziroma 
vodotok. V sklopu pridobivanja OVD je bilo ugotovljeno, da odpadne vode iz KČN Grafit ne ustrezajo 
zakonskim predpisom, zato mora izdajatelj odpadne vode odstranjevati kot nevarni odpadek. 
 
Odpadki 
Količine komunalnih odpadkov so se v primerjavi z letom 2009 nekoliko dvignile, vendar se je količina 
komunalnih odpadkov na tono proizvedenih izdelkov bistveno znižala. Razlog za to je ločevanje 
odpadkov. Količina embalaže in papirja se povečuje na račun zmanjšanja komunalnih odpadkov. Tudi 
količine nevarnih odpadkov so se v letu 2010 nekoliko dvignile, kar je posledica strožje zakonodaje in 
doslednejšega ločevanja nevarnih odpadkov. Odpadek brusni in strojni mulj ter izrabljena brusna 
telesa sta od oktobra 2009 ocenjena kot nevarni odpadek in ga mora izdajatelj odstranjevati preko 
pooblaščenega podjetja. Zato se je količina nevarnih odpadkov povišala. Prav tako se je količina 
povečala na račun zbiranja odpadnih vod iz bobnice Lenart in Ročno orodje Vitanje, ki jih izdajatelj po 
novem odstranjuje kot nevaren odpadek, pred tem pa so se izpuščali v vodotok oziroma kanalizacijo. 
  
Izpusti v zrak 
V letu 2010 so bile izvedene zakonsko predpisane meritve emisij snovi v zrak in na nobenem 
merilnem mestu izdajatelj ni prekoračil mejnih vrednosti. Ker se zakonodaja na področju emisij v zrak 
z leti zaostruje, je izdajatelj ugotovil, da je velika možnost, da bo pri naslednjih meritvah (leta 2012) na 
določenih merilnih mestih prekoračil zakonsko predpisano mejno vrednost. Z letom 2011 so se 
namreč znižale nekatere mejne vrednosti. Gre predvsem za naprave – peči za termično obdelavo, kjer 
nastaja oljni dim in parameter TOC (Total Organic Carbon – skupni organski ogljik), ki lahko preseže 
mejne vrednosti. Do prekoračenja bo lahko prišlo tudi na izpustih emisij snovi v zrak iz filternih naprav, 
ki čistijo odpadne pline in niso ustrezno vzdrževane. 
 
Hrup 
V letu 2010 izdajatelj meritev hrupa ni izvajal. V letu 2010 se je spremenila Uredba o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju. S to spremembo je določeno prehodno obdobje, v katerem mora 
izdajatelj znižati nivo hrupa pod mejno vrednost, tako da trenutno glede hrupa ne krši zakonskih 
predpisov. 
 
Kemikalije 
Izdajatelj je izdelal elektronski register kemikalij s povezavami na varnostne liste, ki je preko intranet-a  
dostopen vsem zaposlenim. V kolikor izdajatelju tehnološki procesi dopuščajo, zamenjuje bolj nevarne 
kemikalije z manj nevarnimi. V letu 2010 je vzpostavili nov, bolj učinkovit sistem nadzora nad hladilno 
mazalnimi sredstvi.  
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14. POSLOVANJE IN FINANČNI PREGLED  

14.1. Finančno stanje 

 
Finančno stanje izdajatelja je razvidno iz konsolidiranih revidiranih računovodskih izkazov izdajatelja 
za obdobje od leta 2008 do leta 2010, ki so vključeni v prospekt. 
 
Podobno kot ostali dobavitelji avtomobilske industrije se je tudi izdajatelj znašel v težkem položaju, ki 
je posledica zmanjšanja naročil. Aktivna poslovna politika v času največje recesije leta 2009, ki je bila 
usmerjena v povečanje tržnih deležev, je v letu 2010 prinesla visoko povečanje prodaje na programu 
Odkovki in programu Sinter. Program Ročno orodje na vseh segmentih kaže v letu 2010 okrevanje. 
Na programu Strojna oprema in programu Turizem pa se je kriza odrazila v letu 2010 močneje kot v 
predhodnih dveh letih. 
 
Družba UNIOR je v letu 2010 dosegla 125,5 milijonov EUR čistih prihodkov od prodaje. Tako je 
skupna prodaja presegla načrtovano prodajo za 5% in prodajo iz leta 2009 za 13%. Kosmati donos iz 
poslovanja se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 21%, medtem ko so se stroški blaga, 
materiala in storitev v primerjavi s preteklim letom povečali za 18%. Stroški dela so se v letu 2010 v 
masi povečali za 11%, vendar je potrebno upoštevati, da je bilo v letu 2009 uvedeno začasno čakanje 
na delo in so bili zato v preteklem letu stroški dela nižji. Odpisi vrednosti so se v primerjavi s preteklim 
letom znižali za 4%, kar je posledica manjših investicijskih vlaganj v preteklem letu. Izid iz poslovanja 
je bil v letu 2010 pozitiven, znašal je 1,7 milijona EUR. Finančni prihodki so se v letu 2010 znižali, 
zaradi manjših prihodkov iz deležev, znižanje lahko opazimo tudi pri finančnih odhodkih zaradi 
znižanja obveznosti do bank. Poslovni izid je bil v letu 2010 še vedno negativen, z upoštevanjem 
odloženih davkov pa je izguba znašala 2,8 milijonov EUR, medtem ko je bila v letu 2009 9,8 milijonov 
EUR. 
 
Na naložbenem področju so se v letu 2010 izdajateljeve povezane družbe prav tako soočale s 
posledicami gospodarske krize, ki se je najbolj odrazila na plačilni sposobnosti. Tako je izdajatelj v 
Nemčiji izvedel združitev družb Unior Werkzeugmaschinen GmbH in Unior Deutschland GmbH. 
Dokapitalizirane so bile družbe Štore Steel, Sinter Užice, Unior Components, Unidal in Rimske Terme, 
delež v družbi Zlati grič pa je bil prodan družbi Kompas kapital. 

14.2. Poslovni rezultati  

14.2.1. Dejavnik, ki pomembno vpliva na poslovanje izdajatelja 

 
Svetovna gospodarska kriza 
 
Kazalniki ob koncu leta 2010 kažejo počasno okrevanje gospodarstva, a tudi vztrajanje kreditnega 
krča in nadaljnje poslabševanje razmer na trgu dela, tako v Sloveniji kot v celotnem evrskem območju. 
Takšne razmere so se odrazile tudi v poslabšanju javnofinančnega stanja v večini članic EMU. 
 
Poslovno leto 2010 je bilo tudi za družbo UNIOR še vedno nestabilno. Izdajatelj je še vedno občutil 
učinke gospodarske krize, ki je v letu 2009 povzročila recesijo v avtomobilski industriji, za katero 
izdajatelj proizvaja glavnino svojih izdelkov. Izdajatelj je pozorno in previdno usmerjal ukrepe poslovne 
politike v obvladovanje tveganj, povezanih z likvidnostnim položajem kupcev, hudo krizo slovenskega 
gradbenega sektorja in težavami slovenskega finančnega sektorja. 
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15. KAPITALSKA SREDSTVA 

15.1. Informacije o kapitalskih sredstvih 

 
Tabela: Dolgoročne finančne naložbe izdajatelja na dan 31.12.2010 

          
(v EUR) 2010 2009
  
Naložbe v delnice in deleže v odvisna podjetja: 17.493.566 11.869.190
V državi:  
ŠTORE STEEL d.o.o. Štore*  2.367.609  1.389.253
Ostale naložbe 610.065 937.380
  2.977.674  2.326.633
 V tujini:  
UNIOR DEUTSCHLAND GmbH Remseck  1.052.614   593.334 
UNIOR COMPONENTS a.d. Kragujevac  4.398.158   2.818.158 
NINGBO UNIOR FORGING Co.Ltd. Yuyao  1.983.530   1.983.530 
UNIOR FORMINGTOOLS d.o.o. Kragujevac**  900.000   900.000 
Ostale naložbe 6.181.590 3.247.535
  14.515.892   9.542.557 
  
Naložbe v delnice in deleže v pridružena podjetja 4.066.077 6.412.884
V državi  
STARKOM d.o.o. Maribor  2.201.193   2.201.193 
Ostale naložbe 462.116 860.772
  2.663.309   3.061.966 
V tujini  
UNIOR TEOS ALATI d.o.o. Beograd  423.000   423.000 
UNIOR TEPID, S.R.L. Romania, Brasov  765.075   765.075 
Ostale naložbe 214.693 2.162.844
  1.402.768   3.350.918 
  
Naložbe v delnice in deleže v druga podjetja in banke  8.855.833   8.092.965 
BANKA CELJE d.d. Celje  5.919.900   5.919.900 
RIMSKE TERME d.o.o. Rimske Toplice  2.750.444   1.919.638 
Ostale naložbe  185.489   253.426 
 
*Po bilanci stanja 31.12.2010 je bil prodan 25,10% delež v družbi Štore Steel. Odkupili so ga obstoječi 
družbeniki družbe Štore Steel. Izdajateljev lastniški delež pred prodajo je znašal 54,35%, po prodaji pa 
znaša 29,25%. 
 
**Po bilanci stanja 31.12.2010 je bil prodan 25,00% delež v družbi UNIOR Formingtools d.o.o. in sicer 
ga je odkupil dosedanji družbenik UNIOR Components a.d. Izdajateljev lastniški delež pred prodajo je 
znašal 74,00%, po prodaji pa znaša 49,00%. 

15.2. Viri in zneski denarnih tokov  

Struktura virov sredstev izdajatelja ter denarni tokovi so podrobno predstavljeni v Letnih poročilih 
izdajatelja za leta 2010, 2009 in 2008, ki se nahajajo na izdajateljevi spletni strani na naslovu: 
http://www.unior.si/cgi-bin/cms.cgi?doc=10211&sid=eGcdnTxbv0pC4Z0c. 

15.3. Zahteve po zadolževanju in struktura financiranja 

Glede na trenutne zahteve po likvidnih sredstvih in pogoje poslovanja izdajatelj ne predvideva novega 
zadolževanja, razen za dokončanje izgradnje prizidka k Hotelu Dobrava v Zrečah v predvideni višini 5 
milijonov EUR. Struktura virov financiranja družbe je razvidna iz revidiranih letnih računovodskih 
izkazov, ki so predstavljeni v točki 25.2. tega prospekta. 



 

43 

16. RAZISKAVE IN RAZVOJ 

Raziskave in razvoj izdajatelj postavlja v središče razvoja družbe. Ker so nosilci in merilo razvoja 
ljudje, mora razvoj družbe izboljšati možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in kvalitetno življenje 
ob spoštovanju načel trajnostnega razvoja. 
 
Politika vlaganj v raziskave in razvoj je v družbi UNIOR usmerjena v: 
 

 Izvirno in sistematično raziskovanje znotraj podjetja zavezanca, namenjeno pridobivanju 
novega znanja, ki je relevantno za razvoj inovacij v podjetju in vključuje iskanje različnih 
možnih širših in specifičnih novih rešitev pri materialih, napravah, proizvodih, procesih, 
sistemih in storitvah. 

 Sistematično uporabo znanja, pridobljenega z raziskovanjem ali praktičnimi izkušnjami, za 
razvoj novih ali bistveno izboljšanih materialov, naprav, proizvodov, procesov, sistemov ali 
storitev in vključuje primarno: 

o razvoj konkretnih praktičnih rešitev za nove ali izboljšane materiale, naprave, 
proizvode, procese, sisteme ali storitve, 

o razvoj orodij, vzorcev, kalupov in matric nove tehnologije, 
o konstruiranje in preizkušanje prototipov in modelov pred začetkom njihovega rednega 

proizvajanja in uporabe, 
o konstruiranje in delovanje poskusnega obrata, ki nima gospodarsko utemeljenega 

obsega za komercialno proizvajanje. 
 
Vlaganja v raziskave in razvoj v letih 2008 do 2010 so znašala 12.018.823 EUR. 

17. INFORMACIJE O TRENDIH 

17.1. Najpomembnejši trendi 

Program ODKOVKI 
Odličen trend na naročilni strani se nadaljuje od drugega polletja 2010. Izdajatelj ima trenutno težave s 
kapacitetami in resursi jekla, ki pogojujejo proizvodnjo. Konjunktura je v polnem zamahu in posledice 
ozkih grl se kažejo v rastočem nezadovoljstvu pri kupcih, ki neposredno zaznavajo izdajateljeve 
težave. Dobavna veriga je tanka in nikjer ne obstajajo več varnostne zaloge, ki bi služile blaženju 
takšnih tržnih nihanj, kot jih doživlja izdajatelj v zadnjih mesecih.   
 
Ob takšni rasti naročil se izdajatelj vse bolj ukvarja z problemom kapacitet in s tem povezanih 
investicijskih vlaganj. Izkušnje iz preteklih let izdajatelja učijo, da je previdnejši, kar se tiče 
zaposlovanja in obenem počasnejši pri novih kapacitetah. Trenutni trend je predober, da bi trajal, zato 
se izdajatelj pripravlja na nadaljnje investicije predvsem v smislu višje produktivnosti in večje skrbi do 
zaposlenih ter manj v smislu rasti kapacitet proizvodnje.  
 
Zelo ugoden trend se kaže pri pridobivanju novih projektov na področju obdelave odkovkov, kjer je 
izdajatelj nominiran za dva večja serijska proizvoda za prvo vgradnjo in ki bosta kmalu predstavljala 
pomemben delež v prometu tega obrata. Gre za dva projekta iz področja volanskih mehanizmov, za 
katera se je izdajatelj potegoval dolgo časa in je končno uspel prepričati kupca z obstoječimi 
referencami. 
 
V naslednjih mesecih bo izdajatelj poskušal probleme z oskrbo materiala reševati z večjim deležem 
uvoza, kar pa bo vplivalo na rezultat programa šele v jesenskem obdobju. 
 
Program SINTER 
Stabilizacija gospodarskih razmer, ki se je pričela v drugi polovici leta 2010 se na področju proizvodnje 
osebnih in tovornih vozil nadaljuje tudi v letu 2011. Izdajatelj beleži celo rahlo preseganje zastavljenih 
ciljev na področju prodaje. Prodajne napovedi izdajateljevih odjemalcev so tudi za drugo polovico leta 
2011 ugodne. 
 
Na področju proizvajanja izdajatelj dosega večino zastavljenih ciljev, kar pomeni da uspešno sledi 
začrtanim smernicam na tem področju za leto 2011. Na področju kadrov rahlo zaostaja za 
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načrtovanimi vrednostmi, kar je ugodno in ima za posledico dvig produktivnosti na zaposlenega v 
programu. 
 
Na področju kakovosti izdajatelj predvideva izboljšave, saj odstotek stroška na kakovosti odstopa od 
načrtovanih vrednosti. V teku so ukrepi, ki bi naj vse zaposlene v programu še dodatno motivirali za 
izboljšanje stanja na tem področju. 
 
Na osnovi dobrih prodajnih ocen do konca leta ter uspešnim obvladovanjem stroškov izdajatelj 
pričakuje izboljšanje poslovanja programa. 
 
Program ROČNO ORODJE 
Poslovanje programa Ročno orodje se je v primerjavi s preteklim letom, še posebej pa v primerjavi s 
prvim kvartalom lanskega leta, bistveno izboljšalo. Kontinuirano izboljšanje stanja, kateremu je 
izdajatelj bil priča v celotnem lanskem letu se nadaljuje, rast pa je počasna in težko bo v kratkem roku 
doseči prodajne rezultate iz rekordnega leta 2008. 
 
Prodaja ročnega orodja v hčerinskih podjetjih se je povečala in je približno na povprečju prodaje let 
2006 in 2007. Hčerinska podjetja ne zmanjšujejo več zalog. Napovedi izdajateljevih kupcev niso 
optimistične. Prodaja bo ali stagnirala ali pa počasi rasla, ni pa pričakovati bistvenih padcev. Podobna 
razmišljanja so tudi pri ostalih kupcih. 
 
Po državah izdajatelj beleži slabe prodajne rezultate v Srbiji in predvsem v Grčiji, zelo veliko rast pa 
beleži v Rusiji, Romuniji in na Poljskem. Prodaja je večja v vseh regijah, z izjemo Avstralije in daljnega 
vzhoda. Največja rast prodaje je na bližnjem vzhodu. V zadnjih dveh letih je izdajatelj kljub krizi uspel 
pridobiti nekatere nove kupce v državah, kjer še ni bil prisoten, predvsem v Afriki. Tudi situacija v 
Sloveniji se je delno izboljšala, predvsem na račun ponovne prodaje Merkurja. 
 
Glede na predčasne upokojitve in redne upokojitve je cilj končnega števila zaposlenih realno dosegljiv. 
Program Ročno orodje se od vseh programov najbolj srečuje s problemov velikega števila zaposlenih 
invalidov in visoke povprečne starosti. Narasli so vsi kazalniki produktivnosti, kar pa je seveda 
posledica slabih let 2009 in 2010. 
 
Izdajatelj je izdal tudi nov in oblikovno privlačen cenik-mini katalog, akcijske kataloge, kataloge po 
skupinah izdelkov, ter utrjeval pozicijo blagovne znamke Unior, pri čemer se misli na trženjske in 
promocijske aktivnosti ob tekmah slovenske nogometne reprezentance in na približno 100 razstavnih 
plakatov, razobešenih na vidnih mestih po celi Sloveniji. 
 
Program STROJNA OPREMA 
Napovedi, da se bo pozitivni investicijski trend prenesel v začetek leta 2011, so se uresničile. Po 
dolgem zatišju je bil izdajatelj v prvem kvartalu letošnjega leta deležnen intenzivnega gibanja 
povpraševanja in možnosti pridobitev naročil. Vse prodajno – tržne aktivnosti iz leta 2010 so mu 
omogočile pridobitev prvih večjih projektov – izdelava strojev za obdelavo kolenčastih gredi 
(centriranje, obdelave koncev, obdelava čela in globoko vrtanje za  VW/AUDI Mehiko). 
 
Pridobitev tega projekta daje izdajatelju možnost prodaje tovrstnih strojev tudi za vsa hčerinska 
podjetja in mešana podjetja s VW in AUDI, s poudarkom na vlaganjih v Nemčiji, Kitajskem in Mehiki. 
Seveda je potrebno upoštevati, da se izdajatelj srečuje z renomirano konkurenco iz Nemčije, 
predvsem pa s konkurentom iz Španije – Etxtetar. Učinkovitost in ekonomičnost izdajateljeve ponudbe 
bo jasna v II. kvartalu 2011, realizacija teh projektov pa je predvidena za leto 2012. Obseg teh 
projektov je tako velik, da bi lahko izdajatelj zapolnil kapacitete v celotnem letu 2011 in 2012. 
 
Kupci s politiko neplačevanja in zavlačevanjem končnega prevzema projektov (to politiko so začeli 
izvajati v času krize in jo nadaljujejo) povzročajo izdajatelju neugodno likvidnostno situacijo. Izdajatelj 
je intenzivno pričel sodelovati s podjetjem GROB, od katerega pričakuje dolgoročno stabiliziranje 
poslovanja in zagotavljanje konstantnih naročil. 
 
Vsa prizadevanja, pričakovane spremembe pri kupcih ter nova vlaganja kupcev bi izdajatelju morala 
do jesenskih dni zapolniti kapacitete in naročniško stanje v letu 2012. Pri tem ne velja prezreti dejstva, 
da bo izdajatelju evropsko tržišče v naslednjih letih predstavljalo le 30% in da je trženje na novih 
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tržiščih (Kitajska, Mehika, Rusija, itd.) povezano z dodatni stroški servisa, zastopništev, provizij in 
stroškov poslovanja. 
 
Program TURIZEM 
V prvem četrtletju leta 2011 je bilo v slovenskem turističnem gospodarstvu in še posebej delu 
zimskega turizma opazno zmanjševanje prihodkov s strani domačih gostov. Na eni strani zaradi 
poglabljanja gospodarske krize ter na drugi strani zaradi nekaterih ukrepov, ki so pripomogli k odlivu 
slovenskih gostov v tujino. V programu Turizem beleži izdajatelj na Rogli manj prihodkov kot v letu 
2010, ko se je že čutil vpliv krize. V Termah Zreče pa je izdajatelj kljub temu in začetku investicije v 
nov hotel ter delno motenem poslovanju uspel zadržati prihodke na nivoju iz preteklega leta. 
 
Zima je bila vremensko izredno neugodna, tako za obiskovalce kot za izdelavo tehničnega snega, a je 
izdajtelj kljub temu uspel izvesti bogat program prireditev in dogodkov, vključno s kontinentalnimi 
pokali in evropskimi pokali.  
 
Svojo konkurenčnost v mednarodnem prostoru in doma je izdajtelj potrdil z izvedbo dveh evropskih 
pokalov v deskanju, odmevni prireditvi ob koncu sezone, Freestyle week ter drugimi prireditvami ob 
koncu tedna, s čimer obisk Rogle ni bil tako okrnjen kot na drugih slovenskih smučiščih. V 
mednarodnem ocenjevanju evropskih smučišč, Ski area test, pa je izdajatelj med 25 ocenjevanimi 
smučišči iz Avstrije, Švice, Italije in Slovenije dobil prestižno nagrado za snežni park, kjer je prehitel 
vso konkurenco. 
 
Zaradi uvajanja novih samoplačniških storitev ter pridobivanja zahtevnih pacientov iz tujine je izdajatelj 
k sodelovanju povabili priznano specialistko fiziatrije. Ministrstvo za zdravstvo je izdajatelju podelilo 
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, s čimer ima osnovo za razširitev sodelovanja z ZZZS. 

17.2. Trendi, nejasnosti, zahteve, obveznosti in dogodki, ki lahko pomembno vplivajo 
na izdajateljevo poslovanje 

 
UNIOR je dobavitelj avtomobilske industrije, zato je za izdajateljevo poslovanje ključnega pomena 
dogajanje v tej panogi. Glavni kupci so vsi najvidnejši proizvajalci: Volkswagen, Audi, BMW, Renault, 
Dacia, Peugeot, ZF Lemförder & ZF Lenksysteme, Volvo, Bosch Siemens Group, Daimler, Jtekt, GKN, 
Arvin Meritor in Cimos. Med drugimi panogami, iz katerih prihajajo izdajateljevi kupci, kaže omeniti še 
gradbeno panogo in končne uporabnike (predvsem obrtnike), ki so pomembni predvsem pri programu 
ročnega orodja. 
 
Izdajateljev najpomembnejši trg je Evropska unija, kamor izvozi 90 odstotkov vseh proizvodov s 
področja kovinsko-predelovalne dejavnosti, oziroma ustvari 80 odstotkov vseh prihodkov od prodaje 
družbe. Med preostalimi trgi so za izdajatelja najpomembnejši evropski trgi zunaj EU in azijski trgi. 
 
Prodaja avtomobilov v EU upadla  
Prodaja avtomobilov v Evropski Uniji je bila v prvem četrtletju 2011, v primerjavi z enakim obdobjem 
preteklega leta nižja za 2,3 odstotka, v tem obdobju pa je bilo registriranih 3.583.185 novih 
avtomobilov. Čeprav je večina evropskih tržišč zabeležila rast prodaje, pa je znižanje na nekaterih 
večjih tržiščih povzročilo skupen upad prodaje avtomobilov v Evropi. Britanski trg se je v prvem 
četrtletju skrčil za 8,7 odstotka, italijanski za 23,1 odstotka, španski pa za 27,3 odstotka. Na 
največjem, nemškem trgu, je bilo registriranih 763.403 novih avtomobilov, kar prestavlja 13,9% rast 
prodaje v primerjavi s prvim četrtletjem preteklega leta.  
 
Nemški proizvajalci avtomobilov rekordno v prvem četrtletju 
Nemški proizvajalci avtomobilov imajo za seboj zelo uspešno prvo četrtletje 2011. BMW, Volkswagen 
in Daimler so namreč od začetka januarja do konca marca beležili rekordno prodajo vozil, za dobre 
rezultate pa se imajo zahvaliti zlasti vse večjemu povpraševanju na trgih hitro rastočih držav, zlasti na 
Kitajskem. 
 
Nemški proizvajalec luksuznih avtomobilov BMW je sporočil, da je prodajo v prvem četrtletju 2011 na 
letni ravni povečal za 21,3 odstotka, tako da je skupaj prodal 382.758 vozil znamk BMW, Mini, in 
Rolls-Royce. To je najboljši četrtletni rezultat v zgodovini družbe. Prodaja avtomobilov samo znamke 
BMW se je v prvem četrtletju 2011 okrepila za 20,8 odstotka na 321.175 vozil. Tudi Rolls-Royce je 
prodajo v prvem četrtletju več kot podvojil. 
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Da je bilo prvo četrtletje 2011 najuspešnejše v njihovi zgodovini, so sporočili tudi iz Audija, ki je v lasti 
avtomobilske skupine Volkswagen. Audi je v prvih treh mesecih tega leta prodajo povečal za 18,4 
odstotka, na 312.600 avtomobilov, samo marca pa za 13,9 odstotka, na 125.700 vozil. 
 
Dobre rezultate beleži tudi avtomobilska skupina Daimler, od koder je prišla informacija, da se je 
prodaja avtomobilov Mercedes Benz v prvem četrtletju 2011 povečala za 12,7 odstotka, na 280.500 
avtomobilov. Poleg tega so v Daimlerju pojasnili še, da je bilo zadnje četrtletje 2010 zelo dobro tudi za 
prodajo avtomobilov Smart. Ta je namreč poskočila za 9,8 odstotka, na 25.000 vozil. 
 
Vse tri nemške avtomobilske skupine – BMW, Volkswagen in Daimler – so ob tem napovedale, da bo 
njihova prodaja rekordna tudi na letni ravni oz. v obdobju celega leta 2011. 
 
Na Japonskem po potresu upad proizvodnje avtomobilov  
Vodilni proizvajalci avtomobilov na Japonskem so v marcu 2011, ko je državo prizadel močan potres s 
cunamijem, zabeležili krepko zmanjšanje proizvodnje. Največji proizvajalec avtomobilov na svetu 
Toyota je v domačih tovarnah izdelal 129.461 vozil, kar je 62,7 odstotka manj kot marca 2010 in 
najnižja od začetka spremljanja podatkov v januarju 1976. Tako kot Toyota so tudi ostali japonski 
proizvajalci avtomobilov poročali o velikem izpadu proizvodnje zaradi naravne katastrofe. Nissan je 
marca v domačih tovarnah izdelal 47.590 avtomobilov, kar je 52,4 odstotka manj kot marca 2010, 
Honda je zabeležila upad domače proizvodnje za 62,9 odstotka, Mazda za 53,6 odstotka, Mitsubishi 
Motor pa za 25,7 odstotka. 
 
Potres bo imel negativne posledice na finančne rezultate japonskih avtomobilskih družb v letu 2011, 
zaradi obsežne zaustavitve proizvodnje pa se utegne dolgoročno znižati tržni delež japonskih 
proizvajalcev in poslabšati njihov konkurenčni položaj. 
 
Dolgoročni trendi, ki vplivajo na UNIOR 
Glavni trendi, ki bodo zaznamovali izdajateljeve dejavnosti v prihodnosti, so: 
 

 Politično-pravni trendi 
o Naraščanje lokalnih politično-ekonomskih-vojaških kriz. 
o Hitrejše spreminjanje zakonodaje in standardov EU, večji pomen regulative na 

svetovni ravni. 
o Večpolarnost političnega odločanja v svetu. 
 

 Ekonomski trendi 
o Neenakomeren svetovni gospodarski razvoj, turbolentnost. 
o Nestabilnost svetovnih finančnih trgov. 
o Dinamičnost v lastniških razmerjih, prevzemi, hitro menjavanje lastništev. 
 

 Socio-kulturni in demografski trendi 
o Staranje prebivalstva in zmanjševanje ponudbe nizko kvalificirane delovne sile. 
o Večji pomen prostega časa, svobode posameznika. 
 

 Tehnološki in naravni trendi 
o Večji pomen čistih tehnologij. 
o Novi materiali. 
o Omejenost nekaterih naravnih virov in surovin ter razvoj alternativnih virov energije, ki 

pa ne bo tako hiter, kot se predvideva. 
 

 Panožni trendi 
o Poglabljanje globalizacije. 
o Koncentracija proizvodnje in spremembe v verigah vrednosti. 
o Večji pomen Evrope kot proizvodne lokacije, ki je povezana s tehnološkim napredkom 

(»znanstveno in tehnološko podprta proizvodnja«). 
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18. NAPOVEDI ALI OCENE DOBIČKA  

Izdajatelj v prospekt ni vključil napovedi ali ocene dobička. 

19. PODATKI O ORGANIH UPRAVLJANJA IZDAJATELJA 

19.1. Organi upravljanja  

 
Izdajatelj je organiziran kot delniška družba. Notranjo organizacijo in upravljanje izdajatelja ureja statut 
družbe. Organi upravljanja izdajatelja so: skupščina, nadzorni svet in uprava družbe. 
 
19.1.1. Uprava 

Skladno z veljavnim statutom upravo družbe sestavljajo največ do štirje člani. Predsednik uprave 
zastopa in predstavlja družbo v vseh zadevah neomejeno, drugi člani uprave pa v okviru pristojnosti, ki 
so za vsakega člana določene v Poslovniku o delu uprave. V primeru odsotnosti predsednika uprave 
zastopa in predstavlja družbo njegov namestnik, ki je določen v Poslovniku o delu uprave. 
 
Predsednik in člani uprave so imenovani za obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani. 
Predsednik in člani uprave so lahko predčasno odpoklicani v skladu z zakonom in statutom družbe. 
 
Tabela: Sestava sedanje uprave izdajatelja: 
 
Ime in priimek Funkcija Pomembne funkcije izven družbe 
Gorazd Korošec predsednik uprave  direktor programskega sveta Radia Rogla 

 predsednik nadzornega sveta Elektro 
Unimont d.d., Slovenske Konjice 

 
Darko Hrastnik član uprave / 
 
Darko Hrastnik je bil za člana uprave imenovan z dnem 1. 6. 2009. Do imenovanja drugega člana 
uprave je bila uprava izdajatelja enočlanska. 
 
19.1.2. Nadzorni svet 

Skladno s spremembami statuta, sprejetimi na skupščini izdajatelja dne 22. 7. 2009, nadzorni svet 
šteje šest članov, od katerih so štirje člani predstavniki delničarjev, dva člana pa sta predstavnika 
delavcev. Nadzorni svet imenuje skupščina, razen članov nadzornega sveta, ki jih v skladu z Zakonom 
o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l.RS, 42/07) izberejo pristojni organi soupravljanja 
zaposlenih. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku te dobe lahko 
ponovno izvoljeni. 
 
Nadzorni svet v sestavi Matej Golob Matzele (predsednik), Karl Kuzman (namestnik), Blaž Brodnjak, 
Emil Kolenc, Marjan Adamič in Stanko Šrot (člani) je bil izvoljen na skupščini izdajatelja dne 22. 7. 
2009 za obdobje štirih let, z mandatom od 13. 12. 2009 do 12. 12. 2013. Član nadzornega sveta  Blaž 
Brodnjak je 30.11.2010 nepreklicno odstopil s položaja člana nadzornega sveta. Zaradi tega je 
nadzorni svet oblikoval Nominacijski odbor za kandidate za nadomestnega člana nadzornega sveta. 
Na izredni seji skupščine družbe dne 13.04.2011 je bil za nadomestnega člana nadzornega sveta 
imenovan Rok Vodnik, z mandatnim obdobjem do 12.12.2013. 
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Tabela: Člani nadzornega sveta 
 
Ime in priimek Funkcija Pomembne funkcije izven družbe 
Predstavniki kapitala   
Matej Golob Matzele 
 

predsednik nadzornega sveta PDP d.d., izvršni direktor 

Karl Kuzman 
 
 

namestnik predsednika 
nadzornega sveta 

Fakulteta za strojništvo Univerze v 
Ljubljani, univerzitetni profesor 

Rok Vodnik 
 

član nadzornega sveta Petrol d.d., član uprave 

Emil Kolenc 
 

član nadzornega sveta Upokojenec 

Predstavniki delavcev   
Marjan Adamič 
 

član nadzornega sveta  / 

Stanko Šrot 
 

član nadzornega sveta / 

 
Izdajatelj izjavlja, da mu ni znano, da bi bili člani uprave ali nadzornega sveta v zadnjih petih letih 
obsojeni zaradi goljufij ali uradno javno obtoženi, ali pod sankcijami državnih organov, ali da bi jim bilo 
v zadnjih petih letih sodno prepovedano članstvo v upravnih, poslovodnih ali nadzornih organih 
katerekoli družbe. Izdajatelju tudi ni znano, da bi bili člani uprave ali nadzornega sveta povezani s 
stečaji, stečajnimi postopki ali likvidacijami gospodarskih družb v zadnjih petih letih. 

19.2. Navzkrižje interesov uprave in nadzornega sveta 

Izdajatelj v zadnjem letu s člani uprave in nadzornega sveta, ali z osebami, povezanimi s člani uprave 
in nadzornega sveta, ni sklenil poslov, ki presegajo okvir rednega poslovanja izdajatelja. 
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20. PLAČILA IN DAJATVE 

20.1. Plačila izdajatelja članom uprave in nadzornega sveta 

 
Tabela: Izplačila v bruto zneskih članom uprave in nadzornega sveta v letu 2010 

(v tisoč EUR) 

Člani uprave Bruto plače Nagrade 

Gorazd Korošec 146 0 

Darko Hrastnik 120 0 

Skupaj  266 0 

Uprava skupaj 266 
 

(v tisoč EUR) 

Člani nadzornega sveta  Sejnine Nagrade 

Matej Golob Matzele 3 0 

Karl Kuzman 2 0 

Blaž Brodnjak 2 0 

Emil Kolenc 2 0 

Marjan Adamič 2 0 

Stanko Šrot 2 0 

Katarina Praznik* 1 0 

Primož Klemen* 1 0 

Skupaj 15 0 

Nadzorni svet Skupaj  15 
* člani komisij nadzornega sveta 

20.2. Plačila odvisnih družb izdajatelja članom uprave 

Člani uprave s strani odvisnih družb izdajatelja ne prejemajo plačil. 

20.3. Zneski za pokojninske dajatve 

Zneski za pokojninske in podobne dajatve so vključeni v bruto zneskih v točki 20.1. 

21. ORGANIZACIJSKA PRAKSA 

21.1. Začetek in potek mandata članov uprave in nadzornega sveta 

21.1.1. Uprava 

 
Izdajatelj ima na dan izdaje tega prospekta dva člana uprave, ki sta bila imenovana in jima mandat 
poteče, kot sledi: 
 

 Gorazd Korošec, predsednik uprave, imenovan v upravo z dnem 12. 12. 2007, z mandatom 
do vključno 11. 12. 2012, funkcijo predsednika uprave je nastopil drugič, pred tem je bil 
namestnik predsednika uprave; 

 Darko Hrastnik, član uprave, imenovan v upravo z dnem 1. 6. 2009, z mandatom do vključno 
31. 5. 2014, funkcijo je nastopil drugič.  
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Podatki o vodstvenih izkušnjah članov uprave 
 
Gorazd Korošec, predsednik uprave 
  
Izobrazba:  

 univerzitetni diplomirani ekonomist 
 
Delovne in vodstvene izkušnje 
 
1993 –  UNIOR 
 2007 – predsednik uprave 
 2002 – 2007 predsednik uprave 
 1997 –  2002 namestnik predsednika uprave  
 1996 – 1997 pomočnik generalnega direktorja za ekonomiko 
 1993 – 1996 direktor Finančno računovodskega sektorja 
1982 – 1993  Comet Zreče  
  direktor podjetja Ekonomski biro 
  direktor sektorja AOP 
  vodja plansko analitske službe 
1980 – 1982 UNIOR  
 1981-1982   analitik v oddelku Plan in analize 
 1980-1980 pripravnik  
 
Darko Hrastnik, član uprave 
 
Izobrazba: 

 univerzitetni diplomirani inženir metalurgije 
 
Delovne in vodstvene izkušnje: 
 
2000 –  UNIOR 
 2009 –  član uprave 
 2007 – 2009  izvršilni direktor Programa Ročno orodje 
 2004 – 2007  direktor Programa Ročno orodje 
 2002 – 2003  član uprave  
 2000 – 2002  pomočnik direktorja Programa Odkovki, zadolžen za področja: 

sinter, obdelava odkovkov v Slovenskih Konjicah, hladno 
kovanje in zahtevnejše projektne naloge 

1999 – 2008 Višja strokovna šola v Celju, izredni predavatelj za predmet ekonomika in 
menedžment 

1996 – 2001 MPP Livarna d.o.o. Maribor, generalni direktor 
1994 – 1996  TAM Metalurgija d.o.o., direktor marketinga 
1994 – 1994  Livarna Ferralit d.o.o., Žalec, vodja proizvodnje 
1989 – 1993 Livarna d.o.o. Štore 
 1992 – 1993 tehnični direktor 
 1989 – 1992 Razvojni oddelek 

 
21.1.2. Nadzorni svet 

 
Izdajatelj ima na dan izdaje tega prospekta šest članov nadzornega sveta, ki jim mandat poteče dne 
12.12.2013. Štirje člani nadzornega sveta so predstavniki delničarjev, dva člana pa sta predstavnika 
delavcev. 
 
Člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev 
 
Matej Golob Matzele, predsednik nadzornega sveta, po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, 
zaposlen v PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d., opravlja funkcijo izvršnega 
direktorja.  
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Dosedanje zaposlitve: 
2009 – PDP d.d., izvršni direktor 
2006 – 2009 Poteza Naložbe d.o.o., glavni direktor 
2004 – 2006 Kapitalska družba, d.d. 
 2006 – 2006 direktor oddelka za upravljanje kapitalskih naložb 
 2004 – 2005 direktor oddelka za naložbe 
 2004 – 2005 upravljavec Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za 

javne uslužbence 
1997 – 2004 Bank Austria d.d.  
 2003 – 2004 prokurist 
 2002 – 2003 vodja divizije upravljanja premoženja in trgovanja z vrednostnimi 

papirji 
 2000 – 2002 vodja divizije globalnih storitev z vrednostnimi papirji 
 1998 – 2000 vodja oddelka vrednostnih papirjev 
 1997 – 1998 borzni posrednik 
 
Karl Kuzman, namestnik predsednika nadzornega sveta, po izobrazbi doktor znanosti, univerzitetni 
profesor na Fakulteti za strojništvo, Univerza v Ljubljani. 
 
Dosedanje zaposlitve: 
1978 –   Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani 
1973 – 1978  UNIOR  
  pomočnik glavnega direktorja 
  direktor TOZD Kovaški obrati 
1967 – 1973 Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani 
 
Rok Vodnik, član nadzornega sveta, po izobrazbi magister poslovodenja in organizacije. Zaposlen kot 
član uprave pri Petrol d.d., Ljubljana. 
 
Dosedanje zaposlitve: 
2009 – Petrol d.d. – član uprave, odgovoren za energetiko 
2002 – 2009 Kolektor Group d.o.o. – izvršni direktor za komercialno področje 
1999 – 2002 TKI Inc. in Comtrade USA Inc. – direktor proizvodnega in trgovskega podjetja 
1996 – 1999 Kolektor Group d.o.o. – vodja projektov na področju informatike, 

internacionalizacije in analiz 
1994 – 1996 Avtotehna d.d. – vodja projektov prodajni program in izpeljava izobraževanj na 

področju Canon 
 
Emil Kolenc, član nadzornega sveta, po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, upokojenec. 
 
Dosedanje zaposlitve:  
1991-1998 TPP Lava Celje, direktor 
1987–1998 TP Center Celje, predsednik uprave 
1982–1987 MOC, namestnik predsednika OKDER 
1977–1982 TP Kovinotehna Celje, direktor maloprodaje 
1976–1977 Aero Celje, direktor uvoza in zastopstev 
1962–1976 TP Tehno – Mercator, direktor maloprodaje 
1957–1961 TP Elektro – Mercator, vodja veleprodaje 
 
 
Člani nadzornega sveta, predstavniki delavcev 
 
Marjan Adamič, član nadzornega sveta, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva. 
 
Dosedanje zaposlitve:  
1988 – UNIOR 
 2008 – Vodja razvoja in avtomatizacije procesov na programu Odkovki
 2003 – 2008 Direktor programa Odkovki
 1989 – 2003 Vodja proizvodnje na programu Odkovki 
 1988 – 1989 Pomočnik vodje proizvodnje na programu Odkovki 
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Stanko Šrot, član nadzornega sveta, po izobrazbi strojni tehnik. 
 
Dosedanje zaposlitve: 
1985 – UNIOR 
 2004 – vodja skladišča pomožnega materiala
 1988 – 2004 vodja požarne varnosti
 1985 – 1988 orodjarska dela v orodjarni 
 
Dne 13.4.2011 je bila sklicana izredna seja skupščine izdajatelja, na kateri se je skupščina seznanila z 
odstopno izjavo člana nadzornega sveta Blaža Brodnjaka s funkcije člana nadzornega sveta (z dnem 
30.11.2010). Istočasno je bil za nadomestnega člana nadzornega sveta, za mandatno obdobje od 
13.4.2011 do 12.12.2013, kot predstavnik delničarjev izvoljen  Rok Vodnik. 
 
Nekdanji član nadzornega sveta, predstavnik delničarjev 
 
Blaž Brodnjak, nekdanji član nadzornega sveta (odstopil s funkcije člana nadzornega sveta dne 
30.11.2010), po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. 
 
Dosedanje zaposlitve: 
2009 – 2010 Zavarovalnica Triglav d.d., pooblaščenec uprave 
2005 – 2009 BAWAG banka d.d., član uprave 
2004 – 2005 Reiffeisen Krekova banka d.d., vodja divizije poslovanja z gospodarskimi 

družbami 
2003 – 2004 Reiffeisen Krekova banka d.d., vodja poslovanja z gospodarskimi družbami 
2001 – 2003 Bank Austria Creditanstalt d.d., vodja oddelka poslovanja s srednje velikimi 

podjetji 
2000 – 2001 Bank Austria Creditanstalt d.d., samostojni podjetniški svetovalec 
1999 – 1999 Publikum, vodja borznega trgovanja 
1998 – 1999 Publikum, pripravnik, borzni posrednik 

21.2. Pogodbe o storitvah članov uprave in nadzornega sveta 

Izdajatelj izjavlja, da ne obstaja kakršnakoli pogodba za storitve članov uprave ali članov nadzornega 
sveta z izdajateljem ali katerokoli njeno odvisno družbo, o neobičajnih dajatvah ob odpovedi 
delovnega razmerja. Izdajatelj posluje skladno z zakonodajo in režimom upravljanja podjetij, ki velja v 
Republiki Sloveniji. 
 
Izdajatelj je ustanovil v okviru nadzornega sveta Komisijo za prejemke in imenovanja, katere člani so:  
Matej Golob Matzele – predsednik, Stanko  Šrot – član, Primož Klemen – zunanji član. Mandat 
komisije traja do konca mandata nadzornega sveta. 
 
Izdajatelj je ustanovil v okviru nadzornega sveta Komisijo za revizijo, katere člani so: Emil Kolenc - 
predsednik, Marjan Adamič - član, Katarina Praznik – zunanja članica. Mandat komisije traja do konca 
mandata nadzornega sveta. 

21.3. Izjava o spoštovanju režima upravljanja podjetij  

Izdajatelj posluje v skladu z zakonodajo in režimom upravljanja podjetij, ki velja v Sloveniji.   
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22. USLUŽBENCI 

22.1. Število zaposlenih  

Tabela: Število zaposlenih v UNIOR v obdobju od leta 2008 do 31.3.2011 
 
Program 31.3.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Odkovki 829 809 776 781 

Sinter 122 122 117 82 

Ročno orodje 448 446 411 554 

Strojna oprema 139 135 139 186 

Turizem 394 460 485 503 

Skupne službe 131 98 99 143 

Vzdrževanje 98 130 142 103 

Skupaj 2.161 2.200 2.169 2.352 

22.2. Lastništvo in možnost ugodnega nakupa delnic 

Na dan 19.5.2011 so bili lastniški deleži članov uprave in nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja 
naslednji: 
 

 Gorazd Korošec, predsednik uprave   18.347 delnic 
 Darko Hrastnik, član uprave    1.505 delnic 
 prof. dr. Karl Kuzman, namestnik predsednika NS 570 delnic 
 Marjan Adamič, član NS     5.154 delnic 
 Stanko Šrot, član NS     3.887 delnic 

 
Preostali čani nadzornega sveta; Matej Golob Matzele, Rok Vodnik in Emil Kolenc niso imetniki delnic 
izdajatelja. 
 
Skladno s statutom izdajatelja se članom uprave zagotovi udeležba na dobičku, ki se lahko izplača v 
gotovini ali v obliki delnic družbe, ki so neprenosljive še nadaljnjih 6 mesecev od prenehanja 
opravljanja funkcije člana uprave. Udeležba uprave na dobičku ne sme presegati več kot 6 mesečnih 
bruto plač posameznega člana uprave. Morebitna udeležba uprave na poslovnem izidu v obliki 
nagrade ali stimulativnega dela plače in udeležba uprave na dobičku se medsebojno izključujeta. 
  
Člani nadzornega sveta niso udeleženi pri dobičku. 
 
Članom uprave in nadzornega sveta niso bile podeljene nobene pravice do pridobitve ali nakupa 
delnic izdajatelja. 

22.3. Udeležba zaposlenih pri kapitalu izdajatelja 

Na 12. redni seji skupščine izdajatelja leta 2008 je bila sprejeta sprememba statuta, na podlagi katere 
zaposleni lahko sodelujejo pri uporabi dobička. Hkrati je bilo dano pooblastilo upravi, da lahko sklene 
pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku. Zaradi nastopa finančno-gospodarske krize do realizacije 
sklepa škupščine ni prišlo. 

23. VEČJI DELNIČARJI  

23.1. Imetniki izdajateljevih delnic, ki imajo lastniški delež ali glasovalne pravice, ki jih 
je potrebno prijaviti 

Na dan 19.5.2011, upoštevaje določbe 105. člena in oddelka 3.3. ZTFI so imetniki pomembnih 
deležev v kapitalu izdajatelja PDP d.d. (37,11%), NLB d.d. (8,66%), Kapitalska družba d.d. (5,55%) in 
RHYDCON d.d. (5,17%). 
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23.2. Drugačne glasovalne pravice za večje delničarje 

Delničarji iz prejšnje točke nimajo drugačne glasovalne pravice od ostalih delničarjev. 

23.3. Posredni ali neposredni nadzor ali lastništvo izdajatelja 

Tabela: Seznam desetih največjih delničarjev UNIOR na dan 19.5.2011 
 

Delničar Obstoječe število delnic Odstotek v kapitalu 

PDP, d.d. 1.053.418 37,11% 

NLB d.d. 245.689 8,66% 

KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 157.572 5,55% 

RHYDCON d.o.o. Šmarje pri Jelšah 146.710 5,17% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. 100.000 3,52% 

KD DELNIŠKI DOHODKOVNI 91.253 3,21% 

ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d. 75.205 2,65% 

ŠTORE STEEL d.o.o. 68.915 2,43% 

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d. 65.661 2,31% 

OFENTAVŠEK  ANTON 56.862 2,00% 
 
Po izdajateljevih informacijah ima Republika Slovenija posredno, preko družb, ki so v neposredni in 
posredni večinski lasti Republike Slovenije, večinski delež glasovalnih pravic v izdajatelju.  
 
Delničarji izvajajo nadzor nad izdajateljem preko zastopanosti v nadzornem svetu. Nadzorni svet 
deluje v skladu z določbami statuta izdajatelja in veljavno zakonodajo. 
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24. TRANSAKCIJE POVEZANIH STRANK 

Tabela: Transakcije povezanih strank 
v EUR 

 I - III 2011 2010 2009 2008
Prodaja povezanim strankam 3.853.627 13.822.969 14.616.750 25.427.945
odvisna podjetja 2.873.933 10.372.053 7.573.596 13.895.469
pridružena podjetja 978.560 3.446.965 7.040.923 11.529.408
člani uprave 0 0 343 0
člani nadzornega sveta 846 1.985 630 1.838
delničarji izdajatelja* 288 1.966 1.258 1.230
Nabava pri povezanih strankah 8.547.492 24.644.886 17.823.300 28.822.003
odvisna podjetja 8.068.606 23.021.832 15.564.648 21.156.667
pridružena podjetja 435.764 1.444.818 2.115.862 7.563.715
člani uprave 0 0 0 0
člani nadzornega sveta 0 0 0 0
delničarji izdajatelja* 43.122 178.236 142.790 101.621
 31.3.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Poslovne terjatve do povezanih strank 14.450.141 14.389.440 12.400.756 4.424.950
odvisna podjetja 12.441.737 12.316.654 9.281.489 2.656.812
pridružena podjetja 2.008.308 2.072.735 3.119.267 1.767.998
člani uprave 0 0 0 0
člani nadzornega sveta 0 0 0 0
delničarji izdajatelja* 96 51 0 140
Poslovne obveznosti do povezanih 
strank 9.519.268 6.613.337 3.857.210 4.427.811
odvisna podjetja 9.136.905 6.330.477 3.541.541 2.656.812
pridružena podjetja 374.563 282.780 315.669 1.767.998
člani uprave 0 0 0 0
člani nadzornega sveta 0 0 0 0
delničarji izdajatelja* 7.800 80 0 3.001
Terjatve iz naslova posojil in obresti 
od povezanih strank 4.976.942 5.301.462 7.140.729 10.583.976
odvisna in pridružena podjetja 4.654.534 4.649.313 6.097.610 8.328.436
pridružena podjetja 322.408 652.149 1.043.119 2.255.540
člani uprave 0 0 0 0
člani nadzornega sveta 0 0 0 0
delničarji izdajatelja* 0 0 0 0
Obveznosti iz naslova posojil in 
obresti od povezanih strank 24.542.578 23.399.882 21.362.558 18.292.303
odvisna in pridružena podjetja 232.394 131.625 0 0
pridružena podjetja 0 0 0 0
člani uprave 0 0 0 0
člani nadzornega sveta 0 0 0 0
delničarji izdajatelja* 24.310.184 23.268.257 21.362.558 18.292.303
* Delničarji izdajatelja, ki so imetniki več kot 5% delnic UNIOR.     
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25. FINANČNI PODATKI O IZDAJATELJEVIH SREDSTVIH IN OBVEZNOSTIH DO 
VIROV, FINANČNEM POLOŽAJU TER DOBIČKIH IN IZGUBAH  

25.1. Pretekle finančne informacije 

Računovodski izkazi izdajatelja za leto 2010 so sestavljeni v skladu s Mednorodnimi standardi 
računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija. Računovodski izkazi izdajatelja 
za leti 2009 in 2008 pa so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). 
 
Revizorsko mnenje za leto 2010 
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Revizorsko mnenje za leto 2009 
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Revizorsko mnenje za leto 2008 
 

 
 
V nadaljevanju so predstavljene pomembnejše računovodske usmeritve, uporabljene pri izdelavi 
konsolidiranih računovodskih izkazov in podrobnejša pojasnila k posameznim postavkam revidiranih 
konsolidiranih računovodskih izkazov iz točke 25.2. prospekta. 



 

59 

25.1.1. Računovodske usmeritve 

Skupina UNIOR je za leto 2010 izdelala posamične računovodske izkaze v skladu z Zakonom o 
gospodarskih družbah in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejel 
Svet za mednarodne računovodske standarde (IASB), ter pojasnili, ki jih sprejema Odbor za 
pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in kot jih je sprejela 
Evropska unija.  
 
Na dan bilance stanja 31.12.2010 glede na proces potrjevanja standardov v Evropski uniji ni razlik 
med računovodskimi usmeritvami skupine Unior in med uporabljenimi mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja (MSRP) ter mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), 
ki jih je sprejela Evropska unija.  
 
Skupina UNIOR je prvič pripravila računovodske izkaze skladno z Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja (MSRP) za leto 2010. Uporaba MSRP nima nobenega pomembnejšega 
vpliva na računovodske izkaze. V predhodnih letih so bili računovodski izkaz pripravljeni skladno s 
Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). 
 
V konsolidiranih računovodskih izkazih skupine UNIOR so vključene vse družbe, v katerih ima matična 
družba Unior d.d. lastniški delež 50% ali več.  Na dan 31.12.2010 so te družbe bile: UNIOR 
PRODUKTIONS UND HANDELS GmbH , UNIOR FRANCE S.A.S., UNIOR HELLAS S.A., UNIOR 
ITALIA S.R.L., UNIOR KOMERC d.o.o., UNIOR DEUTSCHLAND GmbH, UNIOR ESPANA S.L., 
UNIOR INTERNATIONAL Ltd., UNIOR PROFESSIONAL TOOLS Ltd, UNIOR AUSTRALIA TOOL Co. 
PTY Ltd., UNIOR USA CORPORATION, NINGBO UNIOR FORGING Co.Ltd., UNIDAL d.o.o., UNIOR 
COMPONENTS a.d., ŠTORE STEEL d.o.o., RTC KRVAVEC d.o.o., UNIOR BIONIC d.o.o., UNIOR 
BULGARIA Ltd, UNIOR COFRAMA sp. z o.o., UNIOR FORMINGTOOLS d.o.o. 
 
V konsolidiranih računovodskih izkazih so vključena tudi pridružena podjetja po kapitalski metodi. Te 
družbe so: RHYDCON d.o.o., UNIOR SINGAPORE PTE Ltd., STARKOM d.o.o., UNIOR TEPID 
S.R.L., UNIOR TEOS ALATI d.o.o., SOLION Ltd., ROBOTEH d.o.o. in SINTER a.d., v njih pa ima 
matična družba UNIOR d.d. manj kot 50% lastniški delež. 
 
Uprava UNIOR d.d., je računovodske izkaze potrdila dne 10.05.2011. 
 
Osnove za uskupinjevanje 
 
Osnove za uskupinjevanje od 01.01.2010 
Skupinski računovodski izkazi so sestavljeni iz računovodskih izkazov skupine in njenih odvisnih družb 
na dan 31.12.2010. 
 
Za vse odvisne družbe se uporablja metoda popolnega uskupinjevanja od dne, ko skupina obvladuje 
odvisno družbo. Iz skupine so odvisne družbe izključene v trenutku, ko preneha kontrolni vpliv matične 
družbe ali družbe v skupini. Računovodski izkazi družb v skupini so pripravljeni za isto poročevalsko 
obdobje kot računovodski izkazi matične družbe, z uporabo istih računovodskih usmeritev. Ob pripravi 
skupinskih računovodskih izkazov so izločeni vsi posli, stanja in nerealizirani dobički in izgube, ki so 
posledica notranjih poslov znotraj skupine, in dividende med povezanimi družbami. Izguba odvisne 
družbe se pripiše neobvladujočemu deležu tudi če je posledica tega primanjkljaj. Sprememba v 
lastniškem deležu odvisne družbe, pri kateri ne pride do izgube vpliva, se obračuna v kapitalu. Ob 
izgubi vpliva v odvisni družbi mora skupina: 

 Odpraviti pripoznanje sredstev (vključno z dobrim imenom) in obveznosti odvisne družbe. 
 Odpraviti pripoznanje knjigovodske vrednosti vseh neobvladujočih deležev. 
 Odpraviti celotni znesek tečajnih razlik, ki so bile pripoznane v kapitalu. 
 Pripoznati pošteno vrednost prejetega nadomestila. 
 Pripoznati pošteno vrednost vseh preostalih naložb. 
 Pripoznati vse presežke ali primanjkljaje v izkazu poslovnega izida. 
 Ustrezno prerazvrstiti delež matične družbe v postavkah, ki so bile predhodno pripoznane v 

drugem vseobsegajočem dobičku, v izkaz poslovnega izida ali zadržani dobiček. 
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Osnove za uskupinjevanje pred 01.01.2010 
Določene zgoraj navedene zahteve je skupina upoštevala za bodoča obdobja. Vendar so bile v 
nekaterih primerih spodaj navedene razlike prenesene v prihodnje obdobje iz predhodne osnove za 
uskupinjevanje: 

 Prevzem neobvladujočih deležev pred 01.01.2010 je skupina pripoznala po metodi dodatka 
matične družbe, pri čemer je bila razlika med nadomestilom in knjigovodsko vrednostjo deleža 
v čisti vrednosti pridobljenih sredstev, pripoznana kot dobro ime. 

 Izguba skupine se je pripisala neobvladujočemu deležu vse dokler neobvladujoči delež ni 
dosegel vrednost nič. Vsi kasnejši presežki izgube so bili pripisani matični družbi, razen v 
primeru zavezujoče obveze, da se le-ti poračunajo z neobvladujočim deležem. Izgub, ki so 
nastale pred 01.01.2010 skupina ni porazdelila med neobvladujočim deležem in delničarji 
matične družbe. 

 Ob izgubi vpliva je preostalo naložbo skupina obračunala po sorazmernem delu čistih 
sredstev na datum izgube vpliva. Na dan 01.01.2010 skupina ni naredila preračuna 
knjigovodske vrednosti teh naložb. 

 
Poslovne združitve od 01.01.2010 
Poslovne združitve se obračunajo z uporabo prevzemne metode. Stroški v zvezi s prevzemom se 
določijo v skupni višini nadomestila po pošteni vrednosti na dan prevzema, povečani za znesek vseh 
neobvladujočih deležev v prevzeti družbi. Za vsako poslovno združitev mora prevzemna družba 
izmeriti višino neobvladujočega deleža v prevzeti družbi bodisi po pošteni vrednosti bodisi po 
sorazmernem delu opredeljivih čistih sredstev prevzete družbe. Prevzemna družba pripozna stroške 
povezane s prevzemom med odhodki v postavki splošni administrativni stroški. 
 
Ob prevzemu skupina oceni, ali je razporeditev pridobljenih finančnih sredstev in prevzetih obveznosti 
skladna s pogodbenimi določili, gospodarskim položajem in pomembnimi okoliščinami na datum 
prevzema. Poleg tega mora prevzeta družba ločiti vstavljene izpeljane instrumente od gostiteljske 
pogodbe. 
 
Pri poslovni združitvi izvedeni na več stopnjah, se poštena vrednost prejšnjega prevzemnikovega 
deleža v lastniškem kapitalu prevzete družbe ponovno izmeri na pošteno vrednost na datum 
prevzema skozi izkaz poslovnega izida. Znesek pogojnega nadomestila, ki bo predvidoma preneseno 
na prevzemno družbo se pripozna po pošteni vrednosti na datum prevzema. Kasnejše spremembe 
poštene vrednosti pogojnega nadomestila, ki se šteje za sredstvo ali obveznost, se po MRS 39 
pripoznajo bodisi v izkazu poslovnega izida bodisi kot sprememba drugega vseobsegajočega dobička. 
Če se pogojno nadomestilo pripozna v kapitalu, se ne sme ponovno izmeriti vse dokler ni poračunano 
s kapitalom. 
 
Dobro ime se pri prvotnem merjenju pripozna po nabavni vrednosti, ki je presežek skupnega zneska 
prenesenega nadomestila in pripoznanega zneska neobvladujočega deleža nad zneskom opredeljivih 
pridobljenih sredstev in prevzetih obveznosti. Če je nadomestilo nižje od poštene vrednosti čistih 
sredstev prevzete odvisne družbe, se razlika pripozna v izkazu poslovnega izida.  
 
Po prvotnem pripoznanju se dobro ime izmeri po nabavni vrednosti zmanjšani za nabrano izgubo iz 
oslabitve. Zaradi preizkusa dobrega imena zaradi oslabitve, se od dneva prevzema dobro ime, 
pridobljeno pri poslovni združitvi, razporedi na vsako denar ustvarjajočo enoto skupine, za katero se 
pričakuje, da bodo k njej pritekale koristi od poslovne združitve ne glede na to, ali so druga sredstva in 
obveznosti prevzete družbe dodeljena tem enotam. 
 
Kadar je dobro ime del denar ustvarjajoče enote in se del poslovanja ter denar ustvarjajoče enote 
odtuji, se pri določanju dobička in izgube ob odtujitvi poslovanja dobro ime, ki je povezano s to 
odtujeno denar ustvarjajočo enoto, pripozna v knjigovodski vrednosti poslovanja odtujene enote. 
Dobro ime, ki je odsvojeno v teh okoliščinah se meri na osnovi relativne vrednosti odtujene dejavnosti 
in dela denar ustvarjajoče enote, ki jo skupina obdrži. 
 
Poslovne združitve pred 01.01.2010 
V nadaljevanju so predstavljene razlike v primerjavi z zgoraj navedenimi zahtevami. 
 
Poslovne združitve so bile pripoznane po prevzemni metodi. Stroške, ki jih je bilo moč neposredno 
pripisati prevzemu, je skupina vključila med stroške prevzema. Neobvladujoči delež (prej imenovan 
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manjšinski delež) je skupina izmerila po sorazmernem deležu prepoznavnih čistih sredstev prevzete 
družbe. 
 
Poslovno združitev, ki je bila izvedena po več stopnjah, je skupina pripoznala kot ločene faze. Vsi 
dodatno pridobljeni deleži niso vplivali na predhodno pripoznano dobro ime. 
 
Pogojno nadomestilo je skupina pripoznala če, in samo če, je obstajala sedanja obveznost, verjetno je 
bilo, da bodo dejavniki, s katerimi so povezane gospodarske koristi odtekale iz njega, in na voljo je bilo 
zanesljivo merilo zneska nadomestila. Kasnejše spremembe zneska pogojnega nadomestila so bile 
pripoznane v postavki dobrega imena. 
 
Podlage za sestavitev računovodskih izkazov 
 
Vsi računovodski izkazi in pojasnila k računovodskim izkazom so prikazani in sestavljeni v evrih (EUR) 
brez centov in so zaokroženi na celo število.  
 
Poštena vrednost 
Poštena vrednost je uporabljena pri zemljiščih in naložbenih nepremičninah, vse ostale postavke v 
računovodskih izkazih predstavljajo nabavno oz. odplačno vrednost. 
 
Uporabljene računovodske usmeritve 
Uporabljene računovodske usmeritve so se spremenile saj skupina od leta 2010 dalje uporablja 
mednarodne standarde računovodskega poročanja. Uporaba teh standardov in pojasnil ni pomembno 
vplivala na finančni položaj ali poslovanje skupine.  
Na novo so bili sprejeti standardi in pojasnila, ki jih navajamo v nadaljevanju. 
 
Dopolnila MSRP 2 – Z denarjem poravnane plačilne transakcije za delnice v skupini 
Dopolnila k MSRP 2 sestavljajo tri osnovne spremembe. Spremenjena je opredelitev transakcij z 
delnicami in dogovorov o plačilih na podlagi delnic, področje uporabe MSRP 2, dodano pa je pojasnilo 
za obračunavanje z denarjem poravnane plačilne transakcije za delnice v skupini. S tem dopolnjeno 
pojasnilo nadomesti obstoječa OPMSRP 8 in 11.  
 
MSRP 3 R – Poslovne združitve in MRS 27 R – Skupinski in ločeni računovodski izkazi  
Prenovljena standarda sta bila objavljena januarja 2008 z začetkom obvezne uporabe za obdobja, ki 
se začnejo 1.7.2009. MRSP 3 R uvaja številne spremembe pri obračunavanju poslovnih združitev, ki 
bodo vplivale na višino pripoznanega dobrega imena, rezultate v obdobju nakupa in tudi na rezultate 
podjetja v prihodnjih poslovnih obdobjih. MRS 27 R zahteva, da podjetja obračunajo spremembe v 
lastniškem deležu odvisnih družb, ki ne privedejo do izgube obvladovanja, kot spremembo v kapitalu. 
Posledično te spremembe ne bodo vplivale niti na dobro ime niti na dobiček ali izgubo podjetja. Poleg 
tega prenovljeni standard spreminja metodo obračunavanja prenehanja obvladovanja odvisne družbe. 
Spremembe, ki jih prinašata MSRP 3 R in MRS 27 R, morajo podjetja upoštevati za prihodnja 
obdobja, kar pomeni, da bodo vplivale na nakupe in transakcije z manjšinskimi deleži, ki jih bo imelo 
podjetje v prihodnosti.  
 
MRS 39 – Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje – varovane postavke, ki izpolnjujejo kriterije 
Ta dopolnila so bila objavljena avgusta 2008 z začetkom obvezne uporabe za obdobja, ki se začnejo 
1.7.2009. Dopolnilo obravnava določanje enostranskega tveganja pri varovani postavki in v določenih 
okoliščinah opredelitev inflacije kot varovano tveganje ali del tveganja. Obenem tudi pojasnjuje, da 
lahko podjetje določi del sprememb poštene vrednosti ali variabilnost denarnega toka finančnega 
instrumenta kot varovano postavko. 
 
OPMSRP 17 – Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom 
To pojasnilo začne veljati za obdobja, ki se začnejo 1.7.2009 in obravnava smernice glede 
pripoznavanja negotovinskih izplačil sredstev lastnikom. Razlaga pojasnjuje, kdaj pripoznati 
obveznost, kako jo izmeriti in kako pripoznati in izmeriti s tem povezana sredstva ter kdaj se omenjena 
sredstva in obveznosti izknjižijo. 
 
OPMSRP 18 – Prenosi sredstev od naročnikov 
Velja za prenos sredstev od kupcev po 1.7.2009. 
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Pojasnilo vsebuje navodilo, kako naj podjetje obračuna opredmetena osnovna sredstva, prejeta od 
kupcev, ali denarna sredstva, ki jih prejme za nakup ali izgradnjo določenih sredstev. Velja le za 
sredstva, ki jih podjetje uporabi za povezavo kupca na omrežje ali za zagotovitev stalnega dostopa do 
dobave blaga, storitev ali obojega. Podjetje mora določiti opravljeno storitev ali storitve in razporediti 
prejeto plačilo (pošteno vrednost sredstva) na vsako prepoznavno storitev. Prihodki se pripoznajo ob 
dostavi oz. izvedbi vsake posamezne storitve, ki jo podjetje opravi.  
 
Izboljšave MSRP 
Maja 2008 je Odbor izdal svoj prvi sklop dopolnil k mednarodnim standardom, predvsem zato da bi 
odpravil vsa neskladja in podrobneje pojasnil besedilo. Za vsak standard veljajo ločene prehodne 
določbe. 
 
Uvedba teh sprememb je vplivala na spremembe računovodskih usmeritev družbe, vendar ne vpliva 
na finančni položaj ali poslovanje družbe. 
 
MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov 
Sredstva in obveznosti, ki so namenjeni trgovanju v skladu z MRS 39 Finančni instrumenti: 
Pripoznanje in merjenje, v bilanci stanja niso samodejno uvrščeni med kratkoročna sredstva. Družba 
je ustrezno spremenila svojo računovodsko usmeritev in proučila, ali se pričakovanja poslovodstva v 
obdobju usredstvenja sredstev in obveznosti razlikujejo od razporeditve inštrumenta. Zaradi 
spremenjene računovodske usmeritve družba v bilanci stanja ni izvedla prerazporeditve finančnih 
inštrumentov s kratkoročnih na dolgoročna ali obratno.  
 
MRS 16 – Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema) 
Izraz »čista prodajna cena« zamenja nov izraz »poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje«. 
Opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetje daje v najem in jih po zaključku najema običajno 
odsvoji med rednim poslovanjem, mora po zaključku najema, ko so opredmetena osnovna sredstva na 
razpolago za prodajo, prenesti med zaloge.  
 
MRS 23 – Stroški izposojanja 
Standard uvaja novo opredelitev stroškov izposojanja z namenom združitve dveh postavk, ki se 
štejeta za sestavni del stroškov izposojanja, v eno samo postavko – stroški obresti, obračunani na 
podlagi efektivne obrestne mere v skladu z MRS 39. Družba je ustrezno spremenila svojo 
računovodsko usmeritev. 
 
MRS 38 – Neopredmetena sredstva  
Novi standard odpravlja napotilo na uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja, razen 
če obstajajo prepričljivi dokazi, da je v danih okoliščinah ta metoda najustreznejša. Družba je ponovno 
ocenila življenjske dobe neopredmetenih sredstev in ugotovila, da je uporaba metode enakomernega 
časovnega amortiziranja še vedno ustrezna. 
 
Dopolnila, ki niso vplivala na spremembe računovodskih usmeritev družbe, finančni položaj ali 
poslovanje: 
MSRP 5   Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje 
MSRP 7   Finančni instrumenti: razkritja 
MRS 7   Izkaz denarnega toka 
MRS 8   Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake 
MRS 10   Dogodki po datumu bilance stanja 
MRS 18  Prihodki 
MRS 19  Zaslužki zaposlencev  
MRS 20   Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči 
MRS 27   Skupinski in ločeni računovodski izkazi  
MRS 28   Finančne naložbe v pridružena podjetja 
MRS 29   Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih  
MRS 31   Deleži v skupnih podvigih 
MRS 32   Finančni inštrumenti: predstavljanje 
MRS 34   Medletno računovodsko poročanje  
MRS 36   Oslabitev sredstev 
MRS 39   Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje 
MRS 40   Naložbene nepremičnine  
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MRS 41   Kmetijstvo – dodatna biološka preobražanja 
 
Aprila 2009 je Odbor izdal sklop dopolnil k mednarodnim standardom, predvsem zato, da bi odpravil 
vsa neskladja in podrobneje pojasnil besedilo. Za vsak standard veljajo ločene prehodne določbe. 
Dopolnila, ki niso vplivala na spremembe računovodskih usmeritev družbe, finančni položaj ali 
poslovanje: 
 
MSRP 2   Plačila v delnicah – določitev, kdaj se uporabljata MSRP 2 in MSRP 3 
MSRP 5   Nekratkoročna sredstva za prodajo – razkritja 
MSRP 8    Operativni segmenti – razkritje sredstev segmentov 
MRS 1    Predstavitev računovodskih izkazov – kratkoročna/dolgoročna obveznost za finančne  
  zamenljive inštrumente 
MRS 7    Izkaz denarnega toka – razvrščanje izdatkov za nepripoznana sredstva 
MRS 17   Najemi – razvrstitev zemljišč in zgradb 
MRS 18   Prihodki – določanje, ali podjetje nastopa kot principal ali agent 
MRS 36   Oslabitev sredstev – največja enota, ki se ji lahko pripiše dobro ime 
MRS 38   Neopredmetena sredstva – spremembe standarda zaradi sprejetja novega MSRP 3 in  
  spremembe glede ugotavljanja poštene vrednosti 
MRS 39   Finančni inštrumenti – ocena pogodbenih kazni za predplačilo kredita kot vgrajeni  
  izvedeni finančni inštrument, varovanje denarnega toka 
OPMSRP 9   Ponovna ocena vgrajenega izvedenega finančnega inštrumenta – vpliv MSRP 3 in  
  OPMSRP 9 
OPMSRP 16  Zavarovanje čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred tveganji – sprememba  
  omejitve na družbo, ki lahko ima inštrument za varovanje pred tveganjem 
 
Posli v tuji valuti 
Posle, izražene v tuji valuti, izdajatelj preračuna evre po referenčnem tečaju Evropske centralne banke 
na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti na dan bilance stanja, izdajatelj 
preračuna v domačo valuto po referenčnem tečaju Evropske centralne banke, veljavnem na zadnji 
dan obračunskega obdobja. Tečajne razlike izdajatelj pripozna v izkazu poslovnega izida. 
 
Bilance stanja odvisnih podjetij, ki niso izkazane v evrih, so bile preračunane po končnem srednjem 
referenčnem tečaju ECB, izkazi poslovnega izida odvisnih podjetij pa po povprečnem tečaju ECB. 
Razlika je izkazana v prevedbenem popravku kapitala. 
 
Dobiček/izguba iz poslovanja 
Dobiček/izguba iz poslovanja je opredeljen kot dobiček/izguba pred obdavčitvijo in finančnimi 
postavkami. Finančne postavke zajemajo obresti od denarnih sredstev na računih v banki, depozitov, 
naložb, namenjenih za prodajo, plačane obresti od posojil, dobiček ali izgubo iz prodaje finančnih 
inštrumentov, namenjenih za prodajo, ter pozitivne in negativne tečajne razlike od prevedbe vseh 
monetarnih sredstev in obveznosti v tuji valuti. 
 
Pomembne ocene in presoje 
Skladno z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja poslovodstvo pri pripravi 
računovodskih izkazov poda ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na uporabo usmeritev in na 
izkazane vrednosti sredstev ter obveznosti, prihodkov in odhodkov. Ocene oblikujejo glede na izkušnje 
iz prejšnjih let in pričakovanja v obračunskem obdobju. Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo, 
zato ocene izdajatelj stalno preverja in oblikuje njihove popravke. 
 
Odloženi davki 
Na osnovi ocene, da bo v prihodnosti na voljo dovolj razpoložljivega dobička, je izdajatelj oblikoval 
odložene terjatve za davke iz naslova: 
 oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, 
 oslabitev terjatev do kupcev, 
 olajšave za investiranje in vlaganje za raziskave in razvoj, 
 neporabljene davčne izgube. 

Odložene terjatve za davek, ki so pripoznane iz naslova oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in 
odpravnine, se zmanjšujejo v ustreznih zneskih s koriščenjem oblikovanih rezervacij in se povečujejo v 
ustreznih zneskih glede na novo oblikovane rezervacije. 
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Davčna stopnja, uporabljena za izračun višine odbitnih začasnih razlik, je 20 odstotkov. Na osnovi 
pogojev, kot so navedeni v MRS 12 (36) in načrta poslovanja za prihodnje obdobje izdajatelj ocenjuje, 
da bo v prihodnjih letih razpolagali z obdavčljivim dobičkom za kritje neizrabljenih davčnih izgub. 
 
Izkazane odložene obveznosti za davke izhajajo iz začasnih obdavčljivih razlik pri prevrednotenju 
zemljišč (po pošteni vrednosti neposredno v kapitalu) na višjo vrednost.  
 
Na dan poročanja se preveri višina izkazanih odloženih terjatev in odloženih obveznosti za davek. Če 
podjetje ne razpolaga z zadostnim razpoložljivim dobičkom, se izkazana vrednost odloženih terjatev 
za davek ustrezno zmanjša. 
 
Rezervacije 
Poslovodstvo potrdi vsebino in višino oblikovanih rezervacij na osnovi: 
 izračuna za rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine,  
 ocene o morebitni pričakovani višini odškodnine, ki jo poda pravna služba družbe ali drugi zunanji 

odvetnik na osnovi obstoječih tožb in odškodninskih zahtevkov.  
 
Zneski oblikovanih rezervacij so najboljša ocena prihodnjih izdatkov. 
 
Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in razkritja 
 
Predstavljene so posamezne kategorije v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja, v katerih so razkritja predpisana in predstavljene so vse pomembne zadeve. Uporabljene 
računovodske usmeritve ter narava in stopnja pomembnosti razkritij so opredeljeni v internih aktih 
podjetja. Pri vseh pomembnih prikazanih zneskih v računovodskih izkazih je izdajatelj razkril tudi 
primerjalne informacije iz preteklega obdobja in jih vključil tudi v številčne ter opisne informacije. 
Primerjalni podatki so prilagojeni tako, da so v skladu s predstavitvijo informacij v tekočem letu. 
 
Računovodske usmeritve, ki so navedene v nadaljevanju, so bile dosledno uporabljene v vseh 
obdobjih, ki so prikazana v računovodskih izkazih. 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
Zemljišča so vrednotena po pošteni vrednosti. Pri merjenju gradbenih objektov, naprav in opreme 
izdajatelj uporablja model nabavne vrednosti. Sredstvo izkazuje po njegovi nabavni vrednosti, 
zmanjšani za amortizacijski popravek in nabrano izgubo zaradi oslabitve. Način in uporabljene metode 
vrednotenja sredstev zaradi oslabitve so opisane v nadaljevanju pod naslovom »Oslabitev 
opredmetenih osnovnih sredstev«. Nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva je 
ustreznik denarne cene na dan pripoznanja. Prevrednotenje zemljišč se opravi na podlagi cenitve 
sodnega cenilca. Prevrednotenje se izkaže preko kapitala kot presežek iz prevrednotenja. 
 
V primeru pomembnih nabavnih vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva, ki vsebujejo sestavne 
dele, ki imajo različne ocenjene dobe koristnosti, ga izdajatelj razdeli na njegove sestavne dele. Vsak 
del obravnava ločeno. Zemljišča izdajatelj obravnava ločeno in jih ne amortizira. 
 
Stroški izposoje 
Stroški izposojanja, ki jih je mogoče neposredno pripisati nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v 
pripravi, povečujejo nabavno vrednost takega sredstva. Usredstvovanje stroškov izposojanja kot dela 
nabavne vrednosti sredstva v pripravi se začne, ko nastanejo izdatki za sredstvo, stroški izposojanja in 
začnejo dejavnosti, ki so potrebne za pripravo sredstva za nameravano uporabo ali prodajo. 
 
Finančni najem 
Na začetku najema v bilanci stanja izdajatelj pripozna finančni najem kot sredstvo in dolg v zneskih, 
enakih pošteni vrednosti najetega sredstva, ali če je ta nižja, sedanji vrednosti najmanjše vsote 
najemnin, pri čemer obe vrednosti določi ob sklenitvi najema. Pri izračunavanju sedanje vrednosti 
najmanjše vsote najemnin je diskontna mera z najemom povezana obrestna mera, če jo je mogoče 
določiti, sicer izdajatelj uporabi predpostavljeno obrestno mero za izposojanje, ki bi jo moral plačati 
najemnik. Vse začetne neposredne stroške, ki jih nosi najemnik, izdajatelj prišteje znesku, ki je 
pripoznan kot sredstvo. 
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V letu 2010 izdajatelj ni sklepal pogodb o finančnem najemu osnovnih sredstev. 
 
Kasnejši stroški 
Kasnejši izdatki, nastali v zvezi z nadomestitvijo posameznega dela opredmetenega osnovnega 
sredstva, povečujejo njegovo nabavno vrednost. Drugi kasnejši izdatki v zvezi z opredmetenim 
osnovnim sredstvom povečajo njegovo nabavno vrednost, če je verjetno, da bodo njegove prihodnje 
gospodarske koristi večje v primerjavi s prvotno ocenjenimi. Vsi ostali izdatki se pripoznajo kot 
odhodek ob nastanku. 
 
Amortizacija 
Znesek amortizacije v vsakem obdobju izdajatelj pripozna v poslovnem izidu. Sredstvo začne 
amortizirati, ko je razpoložljivo za uporabo. Osnovna sredstva amortizira po metodi enakomernega 
časovnega amortiziranja ob upoštevanju ocenjene dobe koristnosti vsakega posameznega 
opredmetenega sredstva. Uporabljena metoda amortiziranja se preveri na koncu vsakega poslovnega 
leta. Preostalo vrednost sredstva izdajatelj praviloma upošteva le pri pomembnih postavkah, pri čemer 
se upoštevajo tudi stroški likvidacije opredmetenega osnovnega sredstva. Zemljišč in umetnin 
izdajatelj ne amortizira. 
 
Amortizacijske stopnje, ki jih uporablja družba se glede na leto 2009 niso spremenile in so naslednje: 
 
 Najnižja % Najvišja %
Opredmetena osnovna sredstva: 
Nepremičnine: 1,5 10,0
Zidane zgradbe 1,5 5,0
Druge zgradbe 2,0 10,0
Oprema: 
Proizvajalna oprema 0,6 20,0
Računalniška in elektr. oprema 6,0 25,0
Viličarji in dvigala 11,0 12,5
Avtomobili in traktorji 12,5 25,0
Oprema za čiščenje in ogrevanje 7,0 23,1
Merilne in kontrolne naprave 4,2 28,0
Pohištvo - pisarniško in ostalo 10,0 17,5
Druga oprema 4,0 50,0

 
Odprava pripoznanja 
Pripoznanje knjigovodske vrednosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva izdajatelj 
odpravi ob odtujitvi ali če od njegove uporabe ali odtujitve ne pričakuje prihodnjih gospodarskih koristi. 
Dobički ali izgube iz odprave pripoznanja posameznega opredmetenega osnovnega sredstva se 
vključijo v poslovni izid, ko je kateri koli od pogojev izpolnjen. 
 
Neopredmetena sredstva 
Neopredmeteno osnovno sredstvo izdajatelj na začetku pripozna po nabavni vrednosti. Po začetnem 
pripoznanju izkazuje neopredmetena sredstva po njihovi nabavni vrednosti, zmanjšani za 
amortizacijski popravek vrednosti in izgube zaradi oslabitve. 
 
Dobro ime 
Dobro ime izdajatelj vrednoti po pošteni vrednosti prenesene kupnine, vključno s pripoznano 
vrednostjo kakršnega koli neobvladujočega deleža v prevzeti družbi, zmanjšano za čisto pripoznano 
vrednost prevzetih sredstev in obveznosti, vrednotenih na dan prevzema. Prenesena kupnina 
vključuje poštene vrednosti prenesenih sredstev, obveznosti do predhodnih lastnikov prevzete družbe 
in poslovne deleže, ki jih je izdala družba. Poslovodstvo družbe vsako leto oceni, ali je poštena 
vrednost še enaka. 
 
Emisijski kuponi 
Med neopredmetena dolgoročna sredstva so izkazani dolgoročno odloženi stroški emisijskih kuponov 
dodeljenih od Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje. 
 
Amortizacija 
Amortizacija se začne, ko je sredstvo na razpolago za uporabo, to pomeni, ko je na kraju in v stanju, ki 
je potrebno, da deluje tako, kot je bilo načrtovano. Neodpisana vrednost neopredmetenega sredstva 
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se zmanjšuje po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v obdobju koristnosti sredstva. Dobo 
in metodo amortiziranja za neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti izdajatelj pregleda 
najmanj konec vsakega poslovnega leta. Če se pričakovana doba koristnosti sredstva razlikuje od 
prejšnjih ocen, dobo amortiziranja izdajatelj ustrezno spremeni. Doba koristnosti neopredmetenega 
sredstva, ki izhaja iz pogodbenih ali drugih pravnih pravic, ne presega dobe pogodbenih ali drugih 
pravnih pravic, lahko pa je krajša, odvisno od obdobja, v katerem izdajatelj pričakuje, da bo sredstvo 
uporabljal. Ocenjena doba koristnosti za druga neopredmetena sredstva znaša 5 let. 
 
Amortizacijske stopnje, ki jih uporablja družba, se glede na leto 2009 niso spremenile in so naslednje: 
 
 Najnižja % Najvišja %
Neopredmetena dolgoročna sredstva: 20,0 20,0

 
Naložbene nepremičnine 
Naložbene nepremičnine ima izdajatelj v lasti, da bi mu prinašale najemnino ali povečevale vrednost 
dolgoročne naložbe. Za merjenje naložbenih nepremičnin uporablja model poštene vrednosti na 
podlagi cenitve sodnega cenilca. Prihodki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Naložbene 
nepremičnine se ne amortizirajo.  
 
Finančne naložbe 
Finančne naložbe v pridružena in skupaj obvladovana podjetja v skupini izdajatelj vrednoti po 
kapitalski metodi, medtem ko druga nepovezana podjetja vrednoti po nabavni vrednosti.  
 
Finančni inštrumenti 
Finančne inštrumente je izdajatelj razvrstili v razrede, in sicer: 

 Finančni inštrumenti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid 
 Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo 
 Posojila in terjatve 
 Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 

 
Finančni inštrumenti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid 
Prvo skupino je izdajatelj oblikoval za finančne inštrumente, ki se pripoznajo po datumu trgovanja ter 
se merijo po pošteni vrednosti skozi poslovni izid in so namenjeni aktivnemu trgovanju.  
 
Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo 
Drugo skupino je izdajatelj oblikoval za finančne naložbe, za katere bi se ob morebitnem pripoznanju 
odločil, da jih bo v svojem portfelju ohranil do zapadlosti v plačilo. Pripoznal bi jih po datumu 
poravnave in meril po odplačni vrednosti ob uporabi metode veljavnih obresti. V to skupino izdajatelj 
še ni uvrstili nobene finančne naložbe. 
 
Posojila in terjatve 
V tretjo skupino je izdajatelj zajel vsa dana in prejeta posojila in terjatve, ki jih pripozna na datum 
poravnave in meri po odplačni vrednosti, ob uporabi metode veljavnih obresti. 
 
-  Terjatve iz poslovanja 
V poslovnih knjigah izdajatelj ločeno evidentira dolgoročne in kratkoročne terjatve do kupcev, države 
in zaposlenih. Med terjatvami iz poslovanja izkazuje tudi terjatve za obresti od omenjenih terjatev. 
Dolgoročne in kratkoročne terjatve iz poslovanja so izkazane na začetku z zneski, ki izhajajo iz 
pogodb ali ustreznih knjigovodskih listin. Terjatve iz poslovanja, ki so izražene v tujih valutah, na zadnji 
dan poslovnega leta izdajatelj preračuna v domačo valuto po referenčnem tečaju Evropske centralne 
banke. Ustreznost izkazane velikosti posamezne terjatve ugotavlja ob koncu obračunskega obdobja 
na osnovi argumentiranih dokazov glede dvoma o njihovi poplačljivosti. Izdajatelj slabitev terjatev 
oblikuje, po individualni presoji vodstva programa glede na tveganje, da terjatve ne bi bile poplačane. 
 
-  Blagovni krediti 
Družba daje blagovne kredite družbam v skupini in pridruženim podjetjem za potrebe njihovega 
poslovanja. Izdajatelj blagovne kredite pripozna med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami. Za blagovne 
kredite obračunavamo obresti. Popravek vrednosti za dane blagovne kredite se naredi po individualni 
presoji vodstva družbe. 
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-  Dana posojila 
Dana posojila ob začetnem pripoznanju izdajatelj izkazuje po njihovi odplačni vrednosti ob 
upoštevanju metode veljavnih obresti. Glede na njihovo ročnost so na datum poravnave razvrščena 
med dolgoročna oziroma med kratkoročna sredstva. S ciljem obvladovanja kreditnega tveganja se 
glede na boniteto posojilojemalca določita ročnost posojila ter način poravnave, zavarovana z 
običajnimi instrumenti zavarovanja (npr. bianco menice, zastava vrednostnih papirjev in drugih 
(ne)premičnin, možnost enostranskega pobota medsebojnih obveznosti ipd.). Ob morebitnem 
neizpolnjevanju zapadlih pogodbenih obveznosti posojilojemalca izdajatelj pristopi k unovčitvi 
instrumentov zavarovanja oziroma k oblikovanju slabitve naložbe, če je sprožen sodni postopek. 
 
-  Prejeta posojila 
Prejeta posojila izdajatelj vodi ob začetnem pripoznanju po njihovi odplačni vrednosti ob upoštevanju 
metode veljavnih obresti. V strukturi prejetih posojil prevladujejo bančna posojila z odplačilom glavnice 
ob zapadlosti posojilne pogodbe. Glede na ročnost so ob pripoznanju uvrščena med dolgoročne 
oziroma kratkoročne finančne obveznosti. Na zadnji dan leta so vse finančne obveznosti, ki zapadejo 
v plačilo v prihodnjem letu, prenesene med kratkoročne finančne obveznosti. Prejeta posojila so 
zavarovana z bianco menicami, terjatvami in hipotekami na premičnem in nepremičnem premoženju.  
 
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 
Med finančna sredstva, ki so na razpolago za prodajo, izdajatelj uvršča vse naložbe v kapitalske 
vrednostnice. Ob začetnem pripoznanju jih izmeri po pošteni vrednosti, h kateri prišteje še stroške 
posla, ki izhajajo iz nakupa finančnega sredstva. Za pošteno vrednost izdajatelj šteje tržno oblikovano 
vrednost, kot je zaključni borzni tečaj delnice ali objavljena dnevna vrednost enote premoženja 
vzajemnega sklada. Spremembe poštene vrednosti pripozna neposredno v izkazu drugega 
vseobsegajočega donosa. Za razknjiževanje delnic upošteva metodo povprečnih cen. Pri odpravi 
pripoznanja dobičke oziroma izgube prenese v poslovni izid. Pri obračunavanju nakupa in prodaje 
izdajatelj uporablja datum trgovanja. Vse ostale finančne naložbe, za katere ni delujočega trga in 
katerih poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, izdajatelj meri po nabavni vrednosti. 
 
Zaloge 
Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. Čista 
iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem poslovanju, zmanjšana za ocenjene 
stroške dokončanja in prodaje. Cena količinske enote v zalogi vsebuje stroške, ki nastajajo pri 
pridobivanju zalog in spravljanju na njihovo sedanje mesto in stanje. Pri dokončanih proizvodih in 
nedokončani proizvodnji stroški vsebujejo tudi ustrezen delež proizvodnih stroškov ob normalni 
uporabi proizvajalnih sredstev. Poraba zalog se izkazuje po metodi tehtanih povprečnih cen. Družba 
konec leta preverja zaloge brez gibanja v tekočem letu in jih oslabi na iztržljivo vrednost. 
 
Denar 
Med denarna sredstva izdajatelj šteje denar v blagajni in vloge na vpogled na računih. Stanje denarnih 
sredstev v tujih valutah preračuna v domačo valuto po referenčnem tečaju Evropske centralne banke 
na zadnji dan poslovnega leta. 
 
Izpeljani finančni inštrumenti 
Družba ne izdaja izpeljanih finančnih instrumentov za namen trgovanja. V primeru odločitve za 
vzpostavitev zaščite pred finančnimi tveganji bo družba izbrala primerne izvedene finančne 
inštrumente in jih pripoznala skupaj z varovano postavko kot varovano razmerje. 
 
Kapital 
Osnovni kapital 
Osnovni kapital družbe UNIOR d.d. je razdeljen na 2.838.414 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo 
na ime in so prosto prenosljive.  
 
Dividende 
Dividende izdajatelj pripozna v računovodskih izkazih družbe, ko je sprejet sklep skupščine delničarjev 
o izplačilu dividend.  
 
Odkup lastnih delnic 
V letu 2010 izdajatelj ni trgoval z lastnimi delnicami. 
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Odobreni kapital 
Na dan 31.12.2010 izdajatelj ni imeli odobrenega kapitala. 
 
Rezervacije 
Rezervacije za tožbe 
Izdajatelj je oblikoval rezervacije za škode in odškodnine, ki so povezane z domnevnimi kršitvami pri 
poslovanju. Višino rezervacije določi glede na znano višino odškodninskega zahtevka ali glede na 
ocenjeno višino, če zahtevek še ni znan. Upravičenost že oblikovanih rezervacij izdajatelj sprotno 
preverja. 
 
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 
Skladno s podjetniško kolektivno pogodbo in zakonskimi predpisi je družba dolžna obračunati in 
izplačati jubilejne nagrade ter odpravnine ob upokojitvi. Za izmero teh zaslužkov izdajatelj uporablja 
poenostavljeno metodo obračunavanja, ki zahteva vrednotenje aktuarske obveznosti v skladu s 
pričakovano rastjo plač od dneva vrednotenja do predvidene upokojitve zaposlene osebe. To pomeni 
vračunavanje zaslužkov sorazmerno z opravljenim delom. Ocenjena obveznost je pripoznana v 
velikosti sedanje vrednosti pričakovanih prihodnjih izdatkov. Pri merjenju izdajatelj oceni tudi 
predvideno povečanje plač in fluktuacijo zaposlenih.  
 
Na osnovi izračuna izdajatelj pripozna dobičke ali izgube tekočega leta v izkazu poslovnega izida.  
 
Državne podpore  
Državne podpore se pripoznajo po pošteni vrednosti, vendar ne, dokler ne obstaja sprejemljivo 
zagotovilo, da bo družba UNIOR d.d.., izpolnila pogoje v zvezi z njimi in podpore prejela. Državne 
podpore se pripoznajo kot prihodki v obdobjih, v katerih se vzporejajo z zadevnimi stroški, ki naj bi jih 
nadomestile. Če se državna podpora nanaša na določeno sredstvo, se pripozna kot razmejeni 
prihodek, ki ga družba UNIOR d.d., pripozna v izkazu poslovnega izida v obdobju pričakovane dobe 
uporabnosti sredstva v enakih letnih obrokih. 
 
Davek od dobička 
Davek od dobička izdajatelj obračunava skladno z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb. 
Osnova za obračun davka od dohodka je bruto dobiček, povečan za davčno nepriznane stroške in 
zmanjšan za zakonsko dovoljene olajšave. Od tako dobljene osnove je obračunana obveznost za 
davek od dohodka pravnih oseb. Uporabljena stopnja davka za leto 2010 je 20 odstotkov. 
 
Odloženi davki 
Z namenom izkazovanja ustreznega poslovnega izida v obdobju poročanja je izdajatelj obračunal tudi 
odložene davke. Te izkazuje kot odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek. Pri 
obračunavanju odloženih davkov je uporabil metodo obveznosti po bilanci stanja. Knjižno vrednost 
sredstev in obveznosti je primerjal z njihovo davčno vrednostjo, razliko med obema vrednostma pa 
opredelil kot stalno ali začasno razliko. Začasne razlike je razdelili na obdavčljive in odbitne. 
Obdavčljive začasne razlike so izdajatelju povečale obdavčljive zneske in odložene davčne 
obveznosti. Odbitne začasne razlike pa so mu zmanjšale obdavčljive zneske in povečale odložene 
davčne terjatve. 
 
Prihodki 
Prihodki iz opravljenih storitev 
Poslovne prihodke izdajatelj pripozna, ko upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso 
uresničeni že ob nastanku in jih je mogoče zanesljivo izmeriti. Pri pripoznavanju prihodkov iz 
opravljenih storitev uporablja metodo odstotka dokončanosti del na dan bilance stanja. Po tej metodi 
pripozna prihodke v obračunskem obdobju, v katerem so storitve opravljene. Izdajatelj razkriva zneske 
vsake pomembne vrste prihodkov, pripoznanih v obdobju, ter dosežene prihodke na domačih in tujih 
trgih. Prihodki na domačem trgu so prihodki, doseženi v Sloveniji, tuji trg predstavljajo države EU in 
tretje države. 
 
Prihodki iz prodaje proizvodov, blaga in materiala 
Prihodki iz prodaje proizvodov, blaga in materiala se merijo na podlagi cen, navedenih v računih in 
drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali pozneje. Med prihodki od prodaje 
proizvodov, blaga, materiala in opravljenih storitev se izkažejo tudi vsebinsko ustrezne postavke iz 
prejšnjih obdobij. 
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Prihodki od najemnin 
Prihodki od najemnin zajemajo v pretežni meri prihodke od naložbenih nepremičnin, to je gradbenih 
objektov in zemljišč, ki jih izdajatelj daje v poslovni najem. Družba prihodke od najemnin uvršča med 
poslovne prihodke. 
 
Drugi poslovni prihodki s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki 
Med drugimi prihodki izdajatelj izkazuje donacije, subvencije, premije ter prevrednotovalne prihodke, 
nastale pri prodaji osnovnih sredstev in odpravo rezervacij v neto znesku. 
 
Finančni prihodki in finančni odhodki 
Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti na dana posojila, prihodke od dividend, prihodke od 
odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev in prihodke iz naslova pozitivnih tečajnih razlik. 
Prihodke od obresti izdajatelj pripozna ob njihovem nastanku z uporabo efektivne obrestne mere. 
Prihodke od dividend izdajatelj izkaže v poslovnem izidu, ko je uveljavljena pravica do izplačila. 
 
Finančni odhodki obsegajo stroške obresti za prejeta posojila, negativne tečajne razlike, izgube zaradi 
oslabitve vrednosti finančnih sredstev, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Stroški izposojanja 
se v izkazu poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih obresti.  
 
Kosmati donos iz poslovanja 
Kosmati donos iz poslovanja je sestavljen iz prihodkov od prodaje, spremembe vrednosti zalog 
gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje, usredstvenih lastnih proizvodov in storitev ter drugih 
poslovnih prihodkov. 
 
Odhodki – stroški 
Stroške kot odhodke izdajatelj pripozna v obdobju, v katerem nastanejo. Razvršča jih v skladu z 
njihovo naravo. Izkazuje jih in razkriva po naravnih vrstah v okviru trimestnega kontnega načrta 
družbe. Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 
povezano z zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo 
izmeriti. 
 
Poslovni izid 
Poslovni izid je sestavljen iz izida iz poslovanja povečanega za finančne prihodke in zmanjšanega za 
finančne odhodke. 
 
Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev 
Če obstaja kako znamenje, da utegne biti sredstvo oslabljeno, izdajatelj oceni njegovo nadomestljivo 
vrednost. Če ni mogoče oceniti nadomestljive vrednosti sredstva, podjetje ugotovi nadomestljivo 
vrednost denar ustvarjajoče enote, ki ji sredstvo pripada. Slabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida. 
Izgube zaradi oslabitve je treba odpraviti, če so se spremenile ocene, uporabljene za ugotovitev 
nadomestljive vrednosti sredstev. Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere 
povečana knjigovodska vrednost sredstva ne preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po 
odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi 
oslabitve. Odprava izgube se pripozna kot prihodek v poslovnem izidu.  
 
Oslabitev neopredmetenih sredstev 
Neopredmetena sredstva na datum poročanja izdajatelj preveri z namenom slabitve. Kadar je 
nadomestljiva vrednost manjša od knjigovodske vrednosti sredstva, se ta zmanjša na njegovo 
nadomestljivo vrednost. Takšno zmanjšanje prikaže družba kot izgubo zaradi oslabitve in knjiži kot 
prevrednotovalni poslovni odhodek. 
 
Oslabitev finančnih sredstev 
Na datum vsakega poročanja izdajatelj opravi preizkus ocene slabitve finančnih naložb po izbranih 
kriterijih, opredeljenih v pravilniku o računovodstvu, da bi ugotovil, ali obstajajo nepristranski dokazi o 
morebitni oslabljenosti finančne naložbe. Če taki razlogi obstajajo, izdajatelj pristopi k izračunu višine 
vrednosti izgube zaradi oslabitve. 
 
Če izdajatelj presodi, da je treba opraviti slabitev pri finančnih naložbah, izkazanih po odplačni 
vrednosti, se znesek izgube izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo finančne naložbe in 
sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, diskontiranih po izvirni efektivni obrestni 
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meri. Vrednost izgube izdajatelj pripozna v poslovnem izidu. Če razlogi za slabitev finančne naložbe 
prenehajo obstajati, je razveljavitev slabitve finančne naložbe, izkazane po odplačni vrednosti, 
pripoznana v poslovnem izidu. 
 
Pri finančnih naložbah v odvisne, pridružene, skupaj obvladovane in druge družbe, izkazanih po 
nabavni vrednosti, če izdajatelj presodi, da je potrebno opraviti slabitev, jo pripozna v poslovnem izidu 
kot prevrednotovalni finančni odhodek.  
 
Za finančne naložbe razvrščene v skupino za prodajo razpoložljive finančne naložbe, izdajatelj izmeri 
višino izgube zaradi oslabitve, ki se pripozna v poslovnem izidu, kot razliko med knjigovodsko 
vrednostjo naložbe in tržno oz. pošteno vrednostjo na presečni bilančni datum. Slabitev teh naložb 
izdajatelj oblikuje, ko je poštena vrednost na dan bilanciranja več kot za 40 odstotkov nižja od 
nabavne vrednosti finančne naložbe. Znesek tako oblikovane slabitve predstavlja razliko med 
nabavno vrednostjo in pošteno vrednostjo naložbe.  
 
Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 
V izkazu drugih vseobsegajočih donosov izdajatelj prikazuje postavke (vključno z morebitnimi 
prilagoditvami zaradi prerazvrstitev), ki niso pripoznane v poslovnem izidu, kakor zahtevajo ali 
dovoljujejo drugi MSRP. 
 
Izkaz denarnih tokov 
Izdajatelj poroča o denarnih tokovih iz poslovanja po posredni metodi na osnovi postavk v bilanci 
stanja z dne 31.12.2010 in 31.12.2009 ter izkaza poslovnega izida za leto 2010 ter dodatnih podatkov, 
ki so potrebni za prilagoditev odtokov in pritokov. 
 
Izkaz gibanja kapitala 
Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala v poslovnem letu (celoto 
prihodkov in odhodkov ter transakcij z lastniki, ko delujejo kot lastniki), vključno z uporabo čistega 
dobička. Vključen je izkaz vseobsegajočega donosa, ki čisti dobiček tekočega obdobja povečuje za 
vse prihodke, ki jih je izdajatelj neposredno pripoznal v kapitalu. 
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25.1.2. Pomembnejša pojasnila in razkritja računovodskih izkazov za leto 2010 

Neopredmetena osnovna sredstva 
 

 
 
  

SKUPINA UNIOR Dobro ime Odloženi Naložbe v Druga NDS
stroški pravice do neopred. v prido- Skupaj

(v EUR)  razvijanja ind. lastnine sredstva bivanju  
Nabavna vrednost 
Stanje 31.decembra 2009 1.438.560 5.348.126 3.274.312    247.178  2.185.713  12.493.889 
Povečanja ob pripojitvi družb 38.448      0              138             0            0               38.586       
Neposredna povečanja - investicije 0              4.483       208.346       156.897  162.370     532.096      
Prenos z investicij v teku 0              2.063.073 126.056       0            (2.189.129) 0               
Zmanjšanja med letom (199.143)   0              (10.121)        (69.791)   0               (279.055)     
Ostale spremembe (premiki, tečaji valut) 0              12.071      6.864           0            0               18.935       
Stanje 31.decembra 2010 1.277.865 7.427.753 3.605.595    334.284  158.954     12.804.451 

Popravek vrednosti     
Stanje 31.decembra 2009 381.752    2.175.902 1.906.146    109.224  0               4.573.024   
Povečanja ob pripojitvi družb 0              0              69               0            0               69              
Amortizacija v letu 0              966.094    498.097       27.061    0               1.491.252   
Zmanjšanja med letom 84.999      0              (14.040)        (4.345)     0               66.614       
Ostale spremembe (premiki, tečaji valut) 0              9.818       5.148           0            0               14.966       
Stanje 31. decembra 2010 466.751    3.151.814 2.395.420    131.940  0               6.145.925   
Sedanja vrednost 31. decembra 2010 811.114    4.275.939 1.210.175    202.344  158.954     6.658.526   
Sedanja vrednost 31. decembra 2009 1.056.808 3.172.224 1.368.166    137.954  2.185.713  7.920.865   

SKUPINA UNIOR Dobro ime Odloženi Naložbe v Druga NDS
stroški pravice do neopred. v prido- Skupaj

(v EUR)  razvijanja ind. lastnine sredstva bivanju  
Nabavna vrednost 
Stanje 31.decembra 2008 1.951.484 5.349.975 2.856.559    377.686  238.693     10.774.397 
Povečanja ob pripojitvi družb 0              0              0                 0            0               0               
Neposredna povečanja - investicije 0              0              175.384       35.496    2.203.966  2.414.846   
Prenos z investicij v teku 0              16.394      240.102       450        (256.946)    0               
Zmanjšanja med letom (512.924)   (14.485)     (7.360)          (164.423) 0               (699.192)     
Ostale spremembe (premiki, tečaji valut) 0              (3.758)      9.627           (2.031)     0               3.838         
Stanje 31.decembra 2009 1.438.560 5.348.126 3.274.312    247.178  2.185.713  12.493.889 

Popravek vrednosti     
Stanje 31.decembra 2008 381.752    1.224.290 1.474.584    182.244  0               3.262.870   
Povečanja ob pripojitvi družb 0              0              0                 0               0               
Amortizacija v letu 0              968.516    438.922       40.182    0               1.447.620   
Zmanjšanja med letom 0              (14.485)     (7.360)          (111.384) 0               (133.229)     
Ostale spremembe (premiki, tečaji valut) 0              (2.419)      0                 (1.818)     0               (4.237)        
Stanje 31. decembra 2009 381.752    2.175.902 1.906.146    109.224  0               4.573.024   
Sedanja vrednost 31. decembra 2009 1.056.808 3.172.224 1.368.166    137.954  2.185.713  7.920.865   
Sedanja vrednost 31. decembra 2008 1.569.732 4.125.685 1.381.975    195.442  238.693     7.511.527   
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Opredmetena osnovna sredstva 
 

 
 
Med osnovnimi sredstvi ima skupina izkazana naslednja sredstva, ki jih je pridobila s finančnim 
najemom: 
 

 Magnetna resonanca za program Turizem (z nabavno vrednostjo 1.136.942 EUR in sedanjo 
vrednostjo 280.446 EUR na dan 31.12.2010). 

 Luščilni stroj MAIR v Štore Steel (z nabavno vrednostjo 1.134.817 EUR in sedanjo vrednostjo 
644.681 EUR na dan 31.12.2010). 

 Kovaška linija LASCO v Ningbo Unior Forging Co. (z nabavno vrednostjo 752.064 EUR in 
sedanjo vrednostjo 526.445 EUR na dan 31.12.2010). 
 

Kot jamstvo za dolgove ima skupina zastavljena osnovna sredstva v vrednosti 264.707.617 EUR, kar 
je 12,2% povečanje v letu 2010 v primerjavi s preteklim letom. 
 
Zemljišča so prevrednotena na podlagi cenitvenega poročila na dan 31.12.2010. 

SKUPINA UNIOR Proizvajalna Dr. oprema Osnovna Predujmi
Zemljišča Zgradbe oprema in drobni sredstva v za osnovna Skupaj

(v EUR)   in stroji inventar pridobivanju sredstva  
Nabavna vrednost 
Stanje 31.decembra 2009 38.633.686 142.647.224 180.226.709 11.683.149 26.927.462   2.881.295    402.999.525 
Povečanja ob pripojitvi družb 650.376      3.741.209     4.599.478     90.426       54.407         0                9.135.896     
Neposredna povečanja - investicije 216.694      661.107       2.726.213     556.135      19.770.138   0                23.930.287   
Neposredna povečanja - avansi 0               0                 0                 0               0                 579.267       579.267       
Prenos z investicij v teku 99.800       4.216.958     5.405.858     0               (9.722.616)    0                0                 
Zmanjšanja med letom (321.750)     (368.002)      (2.904.486)    (123.719)     (425)             (2.583.074)   (6.301.456)    
Prevrednotenje zaradi krepitve/oslabitve 6.000.249   0                 0                 0               0                 0                6.000.249     
Premiki med grupami 0               0                 0                 0               0                 0                0                 
Ostale spremembe (spremembe tečajev) (4.262)        (1.664.581)    (273.316)       (98.806)      2.547           4.516          (2.033.902)    
Stanje 31.decembra 2010 45.274.793 149.233.915 189.780.456 12.107.185 37.031.513   882.004       434.309.866 

Popravek vrednosti       
Stanje 31.decembra 2009 0               66.779.087   105.758.111 6.239.573   0                 0                178.776.771 
Povečanja ob pripojitvi družb 0               290.839       1.171.876     45.397       0                 0                1.508.112     
Amortizacija v letu 0               3.841.962     11.192.090   641.259      0                 0                15.675.311   
Zmanjšanja med letom 0               (348.193)      (2.774.459)    (113.323)     0                 0                (3.235.975)    
Premiki med grupami 0               0                 0                 0               0                 0                0                 
Ostale spremembe (spremembe tečajev) 0               (695.384)      (326.651)       (65.156)      0                 0                (1.087.191)    
Stanje 31. decembra 2010 0               69.868.311   115.020.967 6.747.750   0                 0                191.637.028 
Sedanja vrednost 31. decembra 2010 45.274.793 79.365.604   74.759.489   5.359.435   37.031.513   882.004       242.672.838 
Sedanja vrednost 31. decembra 2009 38.633.686 75.868.137   74.468.598   5.443.576   26.927.462   2.881.295    224.222.754 

SKUPINA UNIOR Proizvajalna Dr. oprema Osnovna Predujmi
Zemljišča Zgradbe oprema in drobni sredstva v za osnovna Skupaj

(v EUR)   in stroji inventar pridobivanju sredstva  
Nabavna vrednost 
Stanje 31.decembra 2008 39.500.752 144.491.884 176.617.222 11.519.722 13.383.956   8.029.774    393.543.310 
Povečanja ob pripojitvi družb 0               0                 2.896.199     98.356       0                 0                2.994.555     
Neposredna povečanja - investicije 131.265      829.695       366.011        567.288      21.406.031   0                23.300.290   
Neposredna povečanja - avansi 0               0                 0                 0               0                 2.046.944    2.046.944     
Prenos z investicij v teku 0               1.365.766     5.289.811     43.700       (7.851.545)    0                (1.152.268)    
Zmanjšanja med letom (1.149.280)  (4.644.017)    (4.393.300)    (460.823)     0                 (7.190.347)   (17.837.767)  
Prevrednotenje zaradi krepitve/oslabitve 150.949      850.000       0                 0               0                 0                1.000.949     
Premiki med grupami 0               0                 (231)             231            0                 0                0                 
Ostale spremembe (spremembe tečajev) 0               (246.104)      (549.003)       (85.325)      (10.980)        (5.076)         (896.488)      
Stanje 31.decembra 2009 38.633.686 142.647.224 180.226.709 11.683.149 26.927.462   2.881.295    402.999.525 

Popravek vrednosti       
Stanje 31.decembra 2008 0               66.052.052   98.513.703   5.983.240   0                 0                170.548.995 
Povečanja ob pripojitvi družb 0               0                 326.005        13.857       0                 0                339.862       
Amortizacija v letu 0               3.899.637     10.889.288   624.139      0                 0                15.413.064   
Zmanjšanja med letom 0               (3.065.532)    (3.681.232)    (329.938)     0                 0                (7.076.702)    
Premiki med grupami 0               0                 (231)             231            0                 0                0                 
Ostale spremembe (spremembe tečajev) 0               (107.070)      (289.422)       (51.956)      0                 0                (448.448)      
Stanje 31. decembra 2009 0               66.779.087   105.758.111 6.239.573   0                 0                178.776.771 
Sedanja vrednost 31. decembra 2009 38.633.686 75.868.137   74.468.598   5.443.576   26.927.462   2.881.295    224.222.754 
Sedanja vrednost 31. decembra 2008 39.500.752 78.439.832   78.103.519   5.536.482   13.383.956   8.029.774    222.994.315 
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Naložbene nepremičnine 
 

 
 
Gibanje naložbenih nepremičnin   
 

 
 
Naložbene nepremičnine zajemajo zemljišča in zgradbe, ki so namenjena nadaljnji prodaji oziroma 
oddajanju v najem. To so zemljišče in zgradba na lokacijah Maribor in Kragujevac, bungalovi na Rogli, 
zemljišča v Umagu na Hrvaškem, graščina Štrovsenek v Gomilskem s parkom v okolici, Dom na 
Krvavcu in zemljišče ob njem.  
 
Naložbene nepremičnine so izkazane po pošteni vrednosti. Poštena vrednost se je določila na podlagi 
cenitve sodnega cenilca (lokacije Maribor, Kragujevac, Gomilsko, Krvavec) oziroma na podlagi tržne 
vrednosti nepremičnine (zemljišče Umag). Poštena vrednost za bungalove na Rogli je določena na 
podlagi čiste iztržljive vrednosti. 
  

(v EUR) 2010 2009
Zemljišča      5.846.560      5.119.331 
Zgradbe     12.191.435     12.195.539 
Skupaj     18.037.995     17.314.870 

(v EUR) 2010 2009
Začetno stanje 1. januarja     17.314.870     10.267.543 
Pridobitve         392.047      1.474.758 
Prevrednotenje         350.000      5.685.415 
Odtujitve        (713.369)        (112.846)
Ostale spremembe (premiki, tečaji valut)         694.447                   0 
Končno stanje 31. decembra     18.037.995     17.314.870 
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Dolgoročne finančne naložbe 
 

 
 
V letu 2010 je skupina UNIOR povečala naložbe v pridružena podjetja z nakupom 24,988% deleža v  
družbi Sinter a.d. v Srbiji, medtem ko se je skupni znesek naložb v pridružena podjetja zmanjšal zaradi 
prenosa družbe Unidal d.o.o. med odvisne družbe in zaradi odprodaje deleža v družbi Zlati grič d.o.o. 
 
Pridružena podjetja se v konsolidiranih računovodskih izkazih vrednotijo po kapitalski metodi. Dobički 
in izgube pridruženih podjetij v konsolidirani bilanci stanja povečujejo oziroma zmanjšujejo vrednost 
dolgoročnih finančnih naložb, v konsolidiranem izkazu poslovnega izida pa povečujejo finančne 
prihodke oziroma odhodke. 
 
V letu 2010 je iz naslova dobičkov in izgub pridruženih podjetij nastal pozitiven učinek v višini 404.125 
EUR. 
 

(v EUR) Delež 2010 2009

Naložbe v delnice in deleže v pridružena podjetja:
V državi:
RHYDCON d.o.o. Šmarje pri Jelšah 33,500 682.547      615.749      
STARKOM d.o.o. Maribor 49,000 0                0                
ZLATI GRIČ d.o.o. Slovenske Konjice 24,990 0                518.926      
ROBOTEH d.o.o. Šmarje pri Jelšah 24,970 39.030        26.675        

721.577      1.161.350    
V tujini:
UNIOR SINGAPORE Pte. Ltd. Singapur 40,000 27.471        18.262        
UNIDAL d.o.o. Vinkovci, Hrvaška 49,460 0                934.929      
SOLION Ltd St. Petersburg, Rusija 20,000 53.462        28.194        
UNIOR TEOS ALATI d.o.o. Beograd, Srbija 20,000 329.770      316.898      
UNIOR TEPID, S.R.L. Brasov, Romunija 49,000 1.162.277    988.093      
SINTER a.d. Užice, Srbija 24,988 308.405      0                

1.881.386    2.286.375    
Skupaj pridružena podjetja 2.602.963    3.447.725    

Naložbe v delnice in deleže v druga podjetja in banke:
BANKE 6.258.693    6.254.323    
ZAVAROVALNICE 24.588        24.588        
DRUGA PODJETJA 4.769.878    3.231.452    

11.053.159  9.510.363    

Dolgoročne finančne naložbe v dolgove
Dolgoročna posojila drugim 44.238        550.296      

44.238        550.296      

Skupaj dolgoročne finančne naložbe brez lastnih delnic 13.700.360  13.508.384  
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Gibanje dolgoročnih naložb v delnice in deleže v letu 2010 
 

 
 
Zaloge 
 

 
 
Zaloge v višini 18,3 mio EUR so zastavljene v korist bank za zavarovanje finančnih obveznosti. 
Knjigovodska vrednost zalog je enaka čisti iztržljivi vrednosti. Za zaloge, ki v preteklem niso imele 
gibanja, smo dodatno oblikovali popravek vrednosti v višini 45.142 EUR, medtem ko je odprava 
oslabitve zalog znašala 330.091 EUR.  

(v EUR) 2010 2009
Stanje naložb v delnice in deleže 1. januarja 13.508.384  13.270.652  
Povečanja:
Nakupi delnic in deležev 1.870.991    6.213.653    
Povečanje naložb v dolgove 23.717        547.827      
Dividende ali deleži iz dobička pridruženih podjetij 404.125      380.621      
Donos kratkoročnega dela naložb v dolgove 0                8.178          
Druga povečanja - prevrednotenje 0                0                
Zmanjšanja:
Prodaje delnic in deležev (518.926)     (4.212.044)   
Odplačila dolgoročnih danih posojil (1.700)         (10.299)       
Izgube pridruženih podjetij 0                (2.641.250)   
Kratkoročni del naložb v dolgove 0                0                
Pripojitev družbe (934.929)     0                
Druga zmanjšanja - oslabitev (651.301)     (48.954)       
Stanje 31. decembra 13.700.360 13.508.384

(v EUR) 2010 2009
Material 25.348.586    20.265.158    
Nedokončana proizvodnja 28.823.418    23.143.702    
Proizvodi 19.038.766    21.400.111    
Trgovsko blago 11.585.131    12.475.246    
Predujmi za zaloge 781.287        400.975        
Popravek vrednosti (1.357.189)    (1.642.138)    
Skupaj 84.219.999    76.043.054    

(v EUR) 2010 2009
Popravek vrednosti zalog:
- material 723.169        693.367        
- nedokončana proizvodnja 205.460        416.354        
- gotovi proizvodi 371.302        490.499        
- trgovsko blago 57.258          41.918          
Skupaj 1.357.189     1.642.138     

(v EUR) 2010 2009
Stanje popravkov vrednosti zalog 1. januarja 1.642.138     1.132.008     
Zmanjšanja:

 - nedokončana proizvodnja (210.894)       0                  
 - gotovi prizvodi (119.197)       (145.202)       

Povečanja:
 - material 29.802          386.426        
 - nedokončana proizvodnja 0                  244.584        
 - trgovsko blago 15.340          24.322          

Stanje 31. decembra 1.357.189     1.642.138     
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Poslovne terjatve 
 

 
 
V letu 2010 je skupina oblikovala naslednje popravke vrednosti terjatev do kupcev: 
 

 
 
Skupina ima zavarovane kratkoročne poslovne terjatve v višini 6.753.603 EUR pri SID – Prvi kreditni 
zavarovalnici d.d., Ljubljana. Prav tako ima zastavljene terjatve pri bankah za zavarovanje dolgoročnih 
kreditov v skladu s kreditnimi pogodbami. 
 
Zapadlost terjatev skupine na dan 31.12.2010 
 

 
 
Kratkoročne finančne naložbe 
 

 

(v EUR) 2010 2009
Dolgoročne poslovne terjatve
Dolgoročne poslovne terjatve do pridruženih podjetij 510.894        1.793.867     
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih kupcev 567.196        593.015        
Kratkoročni del dolgoročnih poslovnih terjatev 0                  0                  
Popravek vrednosti dolgoročnih poslovnih terjatev (54.666)         (54.666)         
Skupaj dolgoročne poslovne terjatve 1.023.424     2.332.215     

Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih podjetij 1.561.841     1.325.400     
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
  - doma 10.057.631    9.255.085     
  - v tujini 42.249.463    34.908.329    
Kratkoročne poslovne terjatve iz naslova obresti 53.878          153.618        
Terjatve za DDV 1.652.415     2.502.270     
Druge kratkoročne poslovne terjatve 4.675.403     3.794.130     
Kratkoročni del dolgoročnih poslovnih terjatev 0                  0                  
Popravki vrednosti  kratkoročnih poslovnih terjatev (1.052.157)    (1.090.090)    
Skupaj kratkoročne poslovne terjatve 59.198.474    50.848.742    

(v EUR) 2010 2009
Stanje 1. januarja 2010 1.090.090     1.298.298     
Izterjane odpisane terjatve (156.186)       (137.263)       
Dokončen odpis terjatev (397.770)       (612.625)       
Oblikovanje popravkov vrednosti v letu: 516.023        541.680        
Stanje 31. decembra 2010 1.052.157     1.090.090     

(v EUR) 2010 2009
nezapadle terjatve 43.164.708    33.575.621    
zapadle terjatve do 90 dni 8.575.432     10.414.304    
zapadle terjatve od 91 do 180 dni 2.130.104     1.823.215     
zapadle terjatve od 181 do 365 dni 2.426.545     3.311.507     
zapadle terjatve nad 1 leto 2.901.685     1.724.095     
Skupaj 59.198.474    50.848.742    

(v EUR) 2010 2009
Kratkoročne finančne naložbe v dolgove (doma in v tujini):
  - v pridružena podjetja (RHYDCON d.o.o.) 652.149        1.043.119     
  - v druga podjetja 36.372          132.956        
  - terjatve kupljene za prodajo 77.485          126.274        
Kratkoročne finančne naložbe v depozite 815.275        39.307          
Popravki vrednosti kratkoročnih finančnih naložb (25.299)         0                  
Skupaj 1.555.982     1.341.655     
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Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 
 

 
 
Kapital 
 
Celotni kapital skupine UNIOR sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, 
presežek iz prevrednotenja, prenesena čista izguba in čista izguba poslovnega leta. 
 
Osnovni kapital matične družbe je na dan 31. decembra 2010 registriran v znesku 23.688.983 EUR, 
kot je izkazan v bilanci stanja in je razdeljen na 2.838.414 kosovnih delnic. Knjigovodska vrednost 
delnice na dan 31.12.2010 znaša 41,77 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 8,5 
odstotka. 
 
V letu 2010 je bila uspešno izvedena dokapitalizacija, s katero je bilo na novo izdanih in vplačanih 
500.000 novih kosovnih delnic. 
 
Gibanja v kapitalu lastnikom obvladujoče družbe v tekočem letu predstavljajo: 

 Povečanje osnovnega kapitala iz naslova dokapitalizacije za 4.172.926 EUR. 
 Povečanje kapitalskih rezerv iz naslova dokapitalizacije za 5.827.074 EUR. 
 Izkazan dobiček iz preteklih let v znesku 998 EUR iz naslova neizplačanih dividend po preteku 

3 let. 
 Za 4.800.199 EUR se je povečal presežek iz prevrednotenja iz naslova prevrednotenja 

zemljišč. 
 Za 1.021.118 EUR se je zmanjšal presežek iz prevrednotenja za kritje obračunane 

amortizacije okrepljenih osnovnih sredstev iz prejšnjih let in prodaje prevrednotenih zemljišč, 
 Čista izguba poslovnega leta, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe, je znašala 1.928.389 

EUR. 
 Prevedbeni popravek kapitala se je zmanjšal za 655.299 EUR zaradi prevedbenih valutnih 

razlik, ker je tečaj domače valute evro porasel v primerjavi s tečaji valut v drugih državah, kjer 
ima skupina UNIOR svoja odvisna podjetja. 

 Kapital neobvladujočemu deležu se je povečal za 344.962 EUR. Povečanja so bila zaradi 
vstopa podjetja Unidal med odvisne družbe v višini 1.548.449 EUR, zaradi dokapitalizacije 
manjšinskih deležev v višini 821.646 EUR, za vnos čistega dobička tekočega leta v višini 
293.193 EUR in zaradi prevedbenih valutnih razlik v višini 117.178 EUR. Zmanjšanja so bila 
zaradi zmanjšanja presežka iz prevrednotenja v višini 15.651 EUR in zaradi prodaj oziroma 
umikov manjšinskih lastniških deležev v višini 2.419.853 EUR. 

 
 
 
  

(v EUR) 2010 2009
Gotovina v blagajni in prejeti čeki 38.382          54.091          
Denarna sredstva v banki 3.849.534     4.874.476     
Skupaj 3.887.916     4.928.567     
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Dolgoročne rezervacije in odloženi prihodki 
 

 
 
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine so oblikovane v višini ocenjenih izplačil v prihodnosti 
za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na dan bilance stanja. Izbrana diskontna obrestna 
mera je 5,0 odstotka letno.  
 
Dolgoročna rezervacija, je bila oblikovana v okviru lastninskega preoblikovanja in jo je potrdilo 
Ministrstvo za okolje in prostor za objekte, tehnologijo in naprave, ki so namenjene zmanjšanju 
obremenjevanju okolja za naslednje namene: 

 sanacijo čistilne naprave na Rogli, 
 sanacijo čistilne naprave pri obratu hladno kovanje, 
 sanacijo galvane, 

izkazuje na dan 31.12.2010 stanje 492.405 EUR. 
 
Med rezervacijami za ekološke sanacije so tudi emisijski kuponi za omejevanje emisij CO2 iz jeklarne 
v Štorah, v vrednosti 362 EUR. 
 
Med dolgoročnimi rezervacijami so izkazana tudi prejeta sredstva Ministrstva za gospodarstvo za 
sofinanciranje naložb v obnovo in razvoj turističnih objektov ter sanacijo term po požaru, prejeta 
sredstva za investiranje v dodatno zasneževanje prog na Krvavcu in donacija za sofinanciranje 
projekta konti valjarska proga v jeklarni Štore. Iz naslova sofinanciranja izgradnje prizidka k hotelu v 
Zrečah je prejeto 875.000 EUR sredstev EU.  
 
Vrednost rezervacije iz naslova plačane najemnine družbe Mobitel d.d. znaša 230.803 EUR. 
  

(v EUR)

Rezervacije 
za 

odpravnine 
in jubilejne 

nagrade

Rezervacije 
za rente

Rezervacije 
za ekološke 

sanacije

Prejete 
donacije za 

osnovna 
sredstva

Rezervacije 
iz naslova 

dolgoročno 
odloženih 
prihodkov

Skupaj

Stanje 31. decembra 2009     5.954.117       161.720       609.658    1.137.168       517.287   8.379.950 
Povečanja       642.372         59.278         28.319    1.210.109         63.663   2.003.741 
Zmanjšanja      (920.815)        (13.324)      (145.209)       (84.547)      (326.981)  (1.490.876)
Stanje 31. decembra 2010     5.675.674       207.674       492.768    2.262.730       253.969   8.892.815 

(v EUR)

Rezervacije 
za 

odpravnine 
in jubilejne 

nagrade

Rezervacije 
za rente

Rezervacije 
za ekološke 

sanacije

Prejete 
donacije za 

osnovna 
sredstva

Rezervacije 
iz naslova 

dolgoročno 
odloženih 
prihodkov

Skupaj

Stanje 31. decembra 2008     6.334.603       171.951       748.030       727.892       660.762   8.643.239 
Povečanja       107.010                 0         28.319       492.646       156.237      784.212 
Zmanjšanja      (487.496)        (10.231)      (166.691)       (83.370)      (299.712)  (1.047.500)
Stanje 31. decembra 2009     5.954.117       161.720       609.658    1.137.168       517.287   8.379.950 
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Dolgoročne finančne obveznosti 
 

 
 
Obrestne mere za najeta dolgoročna posojila se gibljejo v razponu od šestmesečni euribor + 0,7 
odstotka do šestmesečni euribor + 4,5 odstotka, od trimesečni euribor + 0,8 odstotka do trimesečni 
euribor + 4,6 odstotka ter od mesečni euribor + 1,8 odstotka do mesečni euribor + 4 odstotke. Skupina 
ima najete dolgoročne kredite z referenčno obrestno mero za mesečni, trimesečni in šestmesečni 
euribor. Finančni najemi so se v letu 2010 zmanjšali zaradi prodaje zemljišč v Hajdini in plačil ostalih 
finančnih najemov v skladu z dinamiko po pogodbah. 
 
Zapadlost dolgoročnih finančnih obveznosti po letih 
 

 
 
Zavarovanje za dolgoročne in kratkoročne obveznosti iz financiranja predstavljajo hipoteke na 
nepremičninah in premičninah v višini 264.707.617 EUR ter dane menice in zastavljene terjatve do 
kupcev. Te vrednosti zajemajo vrednosti zavarovanih posojilnih pogodb. 

Glavnica Glavnica Del, ki
dolga dolga zapade Dolgoročni

(v EUR) 01.01.2010 31.12.2010 v l. 2011 del
Banka ali posojilodajalec
Banke v državi     91.401.098   122.421.692    (32.954.327)     89.467.365 
Banke v tujini      4.461.976      8.306.580        (494.196)      7.812.384 
Ostali posojilodajalci      2.911.191      1.488.019        (845.160)         642.859 
Finančni najem      2.841.096         529.111        (333.324)         195.787 
Skupaj dobljena posojila   101.615.362   132.745.402    (34.627.007)     98.118.395 

Glavnica Glavnica Del, ki
dolga dolga zapade Dolgoročni

(v EUR) 01.01.2009 31.12.2009 v l. 2010 del
Banka ali posojilodajalec
Banke v državi     67.759.026     91.401.098    (27.938.289)     63.462.809 
Banke v tujini      5.308.588      4.461.976        (484.284)      3.977.692 
Ostali posojilodajalci         210.639      2.911.191        (811.982)      2.099.209 
Finančni najem      3.317.746      2.841.096        (554.592)      2.286.504 
Skupaj dobljena posojila     76.595.999   101.615.362    (29.789.147)     71.826.214 

(v EUR) 2010 2009
Zapadlost od 1 do 2 let     26.141.859     24.994.424 
Zapadlost od 2 do 3 let     31.066.108     16.489.218 
Zapadlost od 3 do 4 let     13.246.833     10.612.578 
Zapadlost od 4 do 5 let      9.195.307      6.464.789 
Zapadlost nad 5 let     18.468.288     13.265.205 
Skupaj     98.118.395     71.826.214 
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Odloženi davki 
 

 
 
Odloženi davek se izkazuje po metodi obveznosti po bilanci stanja, pri čemer se upoštevajo začasne 
razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi za potrebe finančnega poročanja in 
zneskov za potrebe davčnega poročanja. Odloženi davek se izkaže v višini, ki jo bo treba po 
pričakovanjih plačati ob odpravi začasnih razlik na podlagi zakonov, uveljavljenih ali v bistvu 
uveljavljenih na datum poročanja.  
 
Pri konsolidiranju se lahko pojavijo začasne razlike v davčni obremenitvi, ki izvirajo iz razlik med 
uradnimi računovodskimi izkazi odvisnega podjetja in njegovimi računovodskimi izkazi, prilagojenimi 
računovodskim predpisom obvladujočega podjetja. V skupini Unior nastajajo takšne razlike zaradi 
prilagoditev računovodskih izkazov družbe Štore Steel, ki vrednoti zaloge po spremenljivih stroških. 
 
V konsolidirani bilanci stanja se medsebojno pobotajo terjatve in obveznosti za davek le na področju 
iste države, medtem ko odloženi davki, ki nastanejo v drugih različnih državah, ostanejo nepobotani 
tako na strani terjatev kot tudi na strani obveznosti. 
 

(v EUR) 2010 2009
Dolgoročna odložena terjatev za davek 6.354.165     3.960.934     
Dolgoročna odložena obveznost za davek 7.887.672     6.804.654     
Neto dolgoročna odložena terjatev za davek 86.212          88.887          
Neto dolgoročna odložena obveznost za davek 1.619.719     2.932.607     

Gibanje odloženih terjatev za davek 2010 2009
Stanje odložene terjatve za davek 1. januarja 2010 3.960.934 3.269.135
Povečanja:

- dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 28.785          7.904            
- oslabitev terjatev do kupcev 12.287          0                  
- olajšava za investiranje 6.000            0                  
- vlaganje za raziskave in razvoj 1.017.477     0                  
- davčna izguba 1.578.788     2.092.293     

Zmanjšanja:
- dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine (232.201)       (25.018)         
- oslabitev terjatev do kupcev 0                  (8.068)           
- odprava olajšave za raziskave in razvoj 0                  (1.359.243)    
- odprava odloženih davkov (3.183)           (16.069)         
- davčna izguba (14.722)         0                  

Stanje odložene terjatve za davek 31. decembra 2010 6.354.165     3.960.934     
- pobot z odloženimi obveznostmi za davek 6.267.953     3.872.047     
Neto odložene terjatve za davek 31. decembra 2010 86.212          88.887          

Gibanje odloženih obveznosti za davek 2010 2009
Stanje odložene obveznosti za davek 1. januarja 2010 6.804.654     7.039.722     
Povečanja:

- prevrednotenje nepremičnin 1.200.049     0                  
- obdavčljive začasne razlike 2.922            39.069          

Zmanjšanja:
- prevrednotenje nepremičnin (97.642)         (23.935)         
- zmanjšanje obdavčljivih začasnih razlik (22.311)         (127.402)       
- zmanjšanje zaradi prodaje Biva-hiše 0                  (122.800)       

Stanje odložene obveznosti za davek 31. decembra 2010 7.887.672     6.804.654     
- pobot z odloženimi terjatvami za davek 6.267.953     3.872.047     
Neto odložene obveznosti za davek 31. decembra 2010 1.619.719     2.932.607     
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Odložene terjatve za davek izhajajo iz izračunanih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine, 
oslabitev terjatev do kupcev, olajšave za naložbe iz leta 2008, olajšave za vlaganje v raziskave in 
razvoj in iz naslova izkazane davčne izgube. Uporabljena stopnja davka za vse postavke je 20-
odstotna. 
 
Dolgoročne odložene obveznosti za davek se nanašajo na preračun nepremičnin – zemljišč na 
pošteno vrednost, ki se izkazuje na presežku iz prevrednotenja. Uporabljena stopnja davka je 20-
odstotna. 
 
Kratkoročne finančne obveznosti 
 

 
 
Obrestne mere za najeta kratkoročna posojila se gibljejo v razponu od trimesečni euribor + 2,5 
odstotka do trimesečni euribor + 4,3 odstotka, šestmesečni euribor + 2,7 odstotka do šestmesečni 
euribor + 4,3 odstotka in realna obrestna mera od 2 do 6,3 odstotka. Skupina ima najete kredite z 
referenčno obrestno mero za mesečni, trimesečni in šestmesečni euribor. 
 
Zavarovanje za dolgoročne in kratkoročne obveznosti iz financiranja predstavljajo hipoteke na 
nepremičninah in premičninah v višini 264.707.617 EUR ter dane menice in zastavljene terjatve do 
kupcev. Te vrednosti zajemajo vrednosti zavarovanih posojilnih pogodb. 
  

Stanje dolga Stanje dolga Kratkoročni Stanje dolga
01.01.2010 31.12.2010 del dolgoroč. 31.12.2010

brez prenosa finančnih
(v EUR) dolg. obvez. obveznosti
Banka ali posojilodajalec
Banke v državi   111.412.244     60.931.836     32.954.327     93.886.163 
Banke v tujini      5.559.746      5.941.119         494.196      6.435.315 
Pridružene družbe                   0                   0                   0                   0 
Ostali posojilodajalci      6.730.346         169.875         845.160      1.015.035 
Finančni najem                   0                   0         333.324         333.324 
Skupaj dobljena posojila   123.702.336     67.042.830     34.627.007   101.669.837 

Stanje dolga Stanje dolga Kratkoročni Stanje dolga
01.01.2009 31.12.2009 del dolgoroč. 31.12.2009

brez prenosa finančnih
(v EUR) dolg. obvez. obveznosti
Banka ali posojilodajalec
Banke v državi   106.402.352     83.473.955     27.938.289   111.412.244 
Banke v tujini      6.523.026      5.075.462         484.284      5.559.746 
Pridružene družbe                   0                   0                   0                   0 
Ostali posojilodajalci         367.023      5.918.364         811.982      6.730.346 
Finančni najem                   0                   0         554.592         554.592 
Skupaj dobljena posojila   113.292.401     94.467.781     29.789.147   124.256.928 



 

 82

Kratkoročne poslovne obveznosti 
 

 
 
Pasivne časovne razmejitve 
 

 
 
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami so izkazani: 
 kratkoročno odloženi prihodki iz naslova predprodaje smučarskih vozovnic v znesku 1.117.858 

EUR in obračunane obresti do kupcev v višini 82.944 EUR; 
 vnaprej vračunani stroški, ki zajemajo obračunane provizije pri prodaji orodja v višini 42.991 EUR, 

obveznost za neizkoriščene dopuste za leto 2010 v višini 362.899 EUR, vnaprej obračunane 
stroške za odškodninske zahtevke v višini 279.931 EUR, vkalkulirane stroške nezaključenih 
reklamacij v višini 217.500 EUR, vkalkulirane stroške zavarovalne dobe s povečanjem v višini 
94.592 EUR in druge vnaprej vračunane stroške v višini 77.992 EUR; 

 DDV od danih predujmov v višini 61.335 EUR. 
 
Pogojne obveznosti 
 

 
 
V letu 2010 je bil izdana odločba o prekršku Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence, št. 
306-95/2009-37, v zvezi usklajenim ravnanjem med podjetji o pogojih poslovanja na trgu med 
slovenskimi smučišči. Naložena je bila kazen v znesku 400.000 EUR. Vložen je bil upravni spor pri 
Vrhovnem sodišču. Glede na pravne postopke uprava meni, da do plačila kazni ne bo prišlo in iz tega 
razloga ni oblikovala nobenih rezervacij za ta namen. 
 
Dne 17.07.2008 je družba Štore Steel podpisala Poroštveno izjavo, ki se nanaša na sklenitev opcijske 
pogodbe za nakup delnic družbe Unior d.d. in bi ob izteku in v primeru uveljavitve ter neizpolnitve 
opcijskega dolžnika znašala 14.741.340 EUR s pripadajočimi stroški financiranja.  
 
V mesecu decembru 2010 je družba prejela poziv, temelječ na poroštveni izjavi, iz katerega je 
razvidno, da primarni dolžnik svoje obveznosti iz opcijske pogodbe ni izpolnil. Na osnovi pridobljenih 
pravnih mnenj družba ugotavlja, da je poroštvena izjava za družbo nična, ker družba ne sme 
financirati odkupa delnic svojega večinskega lastnika in jo zato ni izpolnila in ni oblikovala nobenih 
rezervacij za izpolnitev poroštvene izjave. 
 

(v EUR) 2010 2009
Kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženih podjetij
  doma         161.827         166.437 
  v tujini         120.953         149.232 
Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih dobaviteljev:
  doma     26.244.434     19.709.510 
  v tujini     14.490.211      8.839.261 
Kratkoročne poslovne obveznosti do države         921.257         691.886 
Kratkoročne poslovne obveznosti do delavcev      4.291.590      3.702.096 
Kratkoročne poslovne obveznosti za predujme      2.911.529      1.602.841 
Kratkoročne poslovne obveznosti za obresti         931.048         784.694 
Kratkoročne menične obveznosti      3.092.836      2.379.786 
Druge kratkoročne obveznosti      2.331.428      1.793.223 
Skupaj     55.497.113     39.818.966 

(v EUR) 2010 2009
Kratkoročno odloženi prihodki 1.200.802     1.397.120     
Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki 1.075.905     1.404.988     
DDV od prejetih predujmov 61.335          120.523        
Skupaj 2.338.042     2.922.631     

(v EUR) 2010 2009
Dane garancije 24.856.972    28.711.332    
Skupaj 24.856.972    28.711.332    
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Čisti prihodki od prodaje 
 

 
 
Usredstveni lastni proizvodi in storitve 
 
Med usredstvenimi lastnimi proizvodi in storitvami izkazujemo vrednost lastnih naložb v vzdrževanje 
za potrebe drugih programov v znesku 1.017.078 EUR. Največji znesek zajemajo generalne obnove 
strojev v kovačnici. V skladu s poslovnim načrtom za leto 2010 so bili v strojni opremi obnovljeni 
najpomembnejši stroji: Mauser, Dixi in Waldrich v skupni vrednosti 632.398 EUR.  
 
Po projektu FOKKS je bil izdelan prototip FPZ stroja za mehansko obdelavo v vrednosti 702.611 EUR. 
Za potebne obdelave odkovkov pa je bil izdelan obdelovalni center FBZ 250 Rasthebel v vrednosti 
567.886 EUR.  
 
Orodjarna sinter pa je za lastne potrebe izdelala orodja v skupni vrednosti 586.439 EUR. 
 
Drugi poslovni prihodki 
 

 
  

(v EUR) 2010 2009
Slovenija
- pridružene družbe 1.016.018     1.701.853     
- drugim kupcem 50.536.069    45.970.124    
Tujina
- pridružene družbe 2.430.947     2.369.070     
- drugim kupcem 185.488.645  119.935.859  
Skupaj 239.471.679  169.976.906  

(v EUR) 2010 2009

Nagrade za preseganje kvote invalidov 288.313        232.633        

Subvencije za skrajšani delovni čas 136.965        1.301.545     

Plačane terjatve, ki so bile že v popravku 156.186        68.321          

Prejete odškodnine 642.693        551.092        

Odprava dolgoročnih rezervacij 789.817        1.443.226     

Dobiček od prodaje osnovnih sredstev 209.184        287.634        

Odprava slabega imena naložb v odvisne družbe 541.486        954.580        

Prevrednotenje naložbenih nepremičnin po pošteni vrednosti 0                  5.983.628     

Subvencije, dotacije in podobni prihodki 800.037        577.963        

Prodaja emisijskih kuponov 144.167        53.039          

Drugo 3.145.544     1.590.585     
Skupaj 6.854.392     13.044.246    
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Stroški in odhodki 
 

 
 
Drugi stroški dela vključujejo stroške regresa za letni dopust, za prehrano med delom, za prevoz na 
delo in z dela ter nekatera druga izplačila zaposlenim. 
 

 
 
V letu 2010 je med stroški izkazano za 2.166.153 EUR stroškov raziskovanja na podlagi vseh 
razvojnih projektov, ki se izvajajo v skupini.  
 
Stroški revidiranja letnih poročil podjetij v skupini UNIOR znašajo 91.040 EUR.  
 
Strošek najemnin v letu 2010 je znašal 1.128.831 EUR. 
 

 
 

Stroški
Proizv. Stroški splošnih 

(v EUR) stroški prodajanja dejavnosti Skupaj
Nabavna vred. prod. blaga/proiz. str. 15.041.804    0                  0                  15.041.804    
Stroški materiala 103.516.757  10.181.893    6.168.268     119.866.918  
Stroški storitev 15.175.372    7.432.674     6.983.015     29.591.061    
Strošk i plač 31.531.490   8.950.161     6.488.845     46.970.496   
Strošk i socialnega zavarovanja 4.814.894     1.415.587     818.187        7.048.668     
Strošk i pokojninskega zavarovanja 1.294.342     249.217        310.922        1.854.481     
Ostali strošk i dela 4.179.419     1.064.938     961.890        6.206.247     
Skupaj stroški dela 41.820.145    11.679.903    8.579.844     62.079.892    
Amortizacija 11.807.525    2.918.732     2.439.353     17.165.610    
Prevred. odhodki pri obr. sredstvih 536.921        127.755        111.077        775.753        
Prevred. odhodki pri neop.in op. OS 296.625        21.477          90.367          408.469        
Ostali stroški 924.291        565.757        1.730.882     3.220.930     
Skupaj stroški 189.119.440  32.928.191    26.102.806    248.150.437  

(v EUR) 2010 2009
- rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade ter rente 411.434        59.467
- nadomestilo za stavbno zemljišče 318.709        491.916
- izdatki za varstvo okolja 737.813        203.122
- nagrade dijakom in študentom na praksi 504.282        277.965
- štipendije dijakom in študentom 375.426        400.916
- odškodnine delavcem 123.251        128.565
- finančne pomoči - dotacije 185.357        103.478
- stroški od prodaje stanovanj 4.061            3.778
- drugi poslovni odhodki 560.597        450.639
Skupaj 3.220.930     2.119.846     

(v EUR) 2010 2009
Najmanjša vsota najemnin pri poslovnih najemih - terjatve
do 1 leta 873.962        711.027        
od 2 do 5 let 3.495.846     2.844.108     
več kot 5 let 2.621.885     2.133.081     
Skupaj 6.991.693     5.688.216     

(v EUR) 2010 2009
Najmanjša vsota najemnin pri poslovnih najemih - obveznosti
do 1 leta 809.445        764.758        
od 2 do 5 let 3.204.517     3.059.032     
več kot 5 let 2.428.335     2.294.274     
Skupaj 6.442.297     6.118.064     
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Finančni prihodki in finančni odhodki 
 

 
 
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah vključujejo rezultate pridruženih družb v višini 
404.125 EUR in izplačan dobiček v družbi Unior Teos d.o.o. Med finančnimi prihodki iz deležev v 
drugih družbah so izkazane dividende Banke Celje d.d. 
 

 
 
Oslabitev finančnih naložb 
Zaradi stečajev družb je bila oslabljena kratkoročna finančna naložba v družbo Hudournik d.o.o. v 
višini 25.299 EUR in Biva Fertighaus GmbH v višini 26.299 EUR ter terjatev iz naslova danega 
dolgoročnega kredita družbi Biva hiše d.o.o. v višini 528.138 EUR. Pri prodaji družbe Zlati grič d.o.o. je 
glede na vrednost naložbe po kapitalski metodi nastala izguba v višini 98.926 EUR. Zaradi 
prevrednotenja delnic Intereuropa je bila oblikovana slabitev v znesku 7.245 EUR. 
 

(v EUR) 2010 2009
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 429.091        37.680          
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 108.952        2.199.643     
Finančni prihodki iz drugih naložb 5.575            911.096        
Skupaj 543.618        3.148.419     
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 100.063        225.416        
Skupaj 100.063        225.416        
Finančni prihodki iz poslovnih  terjatev
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 1.012.321     801.436        
Skupaj 1.012.321     801.436        
Skupaj finančni prihodki 1.656.002     4.175.271     

(v EUR) 2010 2009
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 685.906        3.304.475     

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 8.493.388     8.203.497     
Finančni odhodki iz izdanih obveznic 0                  0                  
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 205.749        166.916        
Skupaj 8.699.137     8.370.413     
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 
Fin. odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv. 472.196        159.078        
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 522.171        596.544        
Skupaj 994.367        755.622        
Skupaj finančni odhodki 10.379.410    12.430.510    
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25.2. Finančna poročila  

Povzetki iz revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov izdajatelja 
 
Izdajatelj je v letu 2010 prvič pripravil računovodske izkaze skladno z MSRP, zato so računovodski 
izkazi za leto 2010 prikazani po MSRP, za leto 2009 zaradi primerjave po MSRP in SRS ter za leto 
2008 po SRS. 
 
Revidirana konsolidirana bilanca stanja v skladu z mednorodni standardi računovodskega 
poročanja za leti 2010 in 2009 
 

 

na dan na dan
31.12.2010 31.12.2009

SREDSTVA 431.041.726 400.770.118
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 282.179.355 265.387.975
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 6.658.526 7.920.865
II. Opredmetena osnovna sredstva 242.672.838 224.222.754
III. Naložbene nepremičnine 18.037.995 17.314.870
IV. Dolgoročne finančne naložbe 13.700.360 13.508.384
V. Dolgoročne poslovne terjatve 1.023.424 2.332.215
VI. Odložene terjatve za davek 86.212 88.887

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 148.862.371 135.382.143
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 2.220.125
II. Zaloge 84.219.999 76.043.054
III. Kratkoročne finančne naložbe 1.555.982 1.341.655
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 59.198.474 50.848.742
V. Denarna sredstva 3.887.916 4.928.567

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 431.041.726 400.770.118
A. KAPITAL 162.905.805 150.632.822

A1. KAPITAL LASTNIKOM OBVLADUJOČE DRUŽBE 141.266.619 129.338.598
I. Vpoklicani kapital 23.688.983 19.516.057
II. Kapitalske rezerve 41.686.964 35.859.890
III. Rezerve iz dobička 36.041.848 36.000.327
IV. Presežek iz prevrednotenja 27.673.375 23.894.294
V. Preneseni čisti dobiček oz. izguba 15.401.501 31.059.140
VI. Čisti dobiček oz. izguba poslovnega leta -1.969.908 -16.390.265 
VII. Prevedbeni popravek kapitala -1.256.144 -600.845 

A2. KAPITAL NEOBVLADUJOČEMU DELEŽU 21.639.186 21.294.224

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 8.892.815 8.379.950

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 99.738.114 74.758.821
I. Dolgoročne finančne obveznosti 98.118.395 71.826.214
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0
III. Odložene obveznosti za davek 1.619.719 2.932.607

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 157.166.950 164.075.894
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0
II. Kratkoročne finančne obveznosti 101.669.837 124.256.928
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 55.497.113 39.818.966

D. KRATKOROČNE PČR 2.338.042 2.922.631

(v EUR)
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Revidirana konsolidirana bilanca stanja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi za 
leti 2009 in 2008 

           

(v EUR) 
na dan 

31.12.2009 
na dan 

31.12.2008
     SREDSTVA 400.770.118 429.713.329
A.  DOLGOROČNA SREDSTVA 263.594.108 252.974.396

I.   Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 7.920.865 7.511.525 

II.  Opredmetena osnovna sredstva 224.222.754 230.272.100 

III. Naložbene nepremičnine 17.314.870 1.783.400 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 13.508.384 13.270.652 

V.  Dolgoročne poslovne terjatve 538.348 40.186 

VI. Dolgoročne terjatve za davek 88.887 96.530 

   

B.  KRATKOROČNA SREDSTVA 136.593.449 175.274.021

I.    Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 2.220.125 1.206.358 

II.   Zaloge 76.043.054 103.275.994 

III.  Kratkoročne finančne naložbe 1.341.655 4.329.874 

IV.  Kratkoročne poslovne terjatve 52.060.048 62.114.276 

V.   Denarna sredstva 4.928.567 4.347.519 

   

C.   KRATKOROČNE AČR 582.561  1.464.912

      Zabilančna sredstva 284.714.933  149.464.215 

   

     OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 400.770.118  429.713.329

A.  KAPITAL 150.632.822  171.958.745

  
A1.KAPITAL VEČINSKIH LASTNIKOV 129.338.598  145.940.948

I.   Vpoklicani kapital 19.516.057  19.516.057 

II.  Kapitalske rezerve 35.859.890  35.859.890 

III. Rezerve iz dobička 36.000.327  36.049.477 

IV. Presežek iz predvrednotenja 23.894.294  23.750.518 

V.  Preneseni čisti dobiček oz. izguba 31.059.140  28.845.215 

VI. Čisti dobiček oz. izguba poslovnega leta -16.390.265  2.151.475 

VII.Uskupinjevalni popravek kapitala -600.845  -231.684 

   

A2. KAPITAL MANJŠIH LASTNIKOV 21.294.224  26.017.797

  

B.   REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 8.379.950  8.643.239

  

C.  DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 74.758.821  79.960.889

I.    Dolgoročne finančne obveznosti 69.539.710  73.278.253 

II.   Dolgoročne poslovne obveznosti 2.286.504  2.815.519 

III.  Odložene obveznosti za davek 2.932.607  3.867.117 

   

Č.  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 164.075.894  164.572.967

I.   Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0  0 

II.  Kratkoročne finančne obveznosti 123.702.336  113.292.401 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 40.373.558  51.280.566 

   

D.  KRATKOROČNE PČR 2.922.631  4.577.489

  
      Zabilančne obveznosti 284.714.933  149.464.215 
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Revidiran konsolidiran izkaz poslovnega izida v skladu z mednorodni standardi 
računovodskega poročanja za leti 2010 in 2009 
 

 
 
Revidiran konsolidiran izkaz poslovnega izida v skladu s Slovenskimi računovodskimi 
standardi za leti 2009 in 2008 
 

(v EUR)    Leto 2009 Leto 2008

A.  Čisti prihodki od prodaje 169.976.906  298.617.964 

B.  Sprememba vrednosti zalog proizv. in nedokon. pr. -15.433.663  14.406.052 

C.  Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 3.764.103  4.659.884 

Č.  Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl.prih.) 11.634.595  2.268.711 

I.    KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 169.941.941  319.952.611

D.  Stroški blaga, materiala in storitev 111.357.470  214.395.588 

E.  Stroški dela 53.334.057  66.044.251 

F.   Odpisi vrednosti 17.963.896  18.576.423 

G.  Drugi poslovni odhodki 1.896.139  3.285.130 

II.   IZID POSLOVANJA -14.609.621  17.651.219

H.  Finančni  prihodki     4.175.271  3.022.623 

I.   Finančni odhodki 12.430.510  12.987.222 

J.   Drugi prihodki 1.409.651  1.067.475 

K.  Drugi odhodki 223.707  1.490.370 

III.  POSLOVNI IZID -21.678.916  7.263.725

     Davek od dobička 77.392  1.625.845 

     Odloženi davek -740.807  -49.027 

     ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -21.015.501  5.686.907

     - ki pripada LASTNIKOM OBVLADUJOČE DRUŽBE -16.372.583  2.881.454 

     - ki pripada NEOBVLADUJOČEMU DELEŽU -4.642.918  2.805.453 

 
 

A. Čisti prihodki od prodaje 239.471.679    169.976.906    
B. Sprememba vrednosti zalog proizv. in nedokončane pr. 3.146.352       (15.433.663)    
C. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 3.506.412       3.764.103       
Č. Drugi poslovni prihodki 6.854.392       13.044.246     
I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 252.978.835    171.351.592    
D. Stroški blaga, materiala in storitev 164.499.783    111.357.470    
E. Stroški dela 62.079.892     53.334.057     
F. Odpisi vrednosti 18.349.832     17.963.896     
G. Drugi poslovni odhodki 3.220.930       2.119.846       
II. IZID IZ POSLOVANJA 4.828.398       (13.423.677)    
H. Finančni prihodki 1.656.002       4.175.271       
I. Finančni odhodki 10.379.410     12.430.510     
III. POSLOVNI IZID (3.895.010)      (21.678.916)    

Davek iz dobička 190.684          77.392            
Odloženi davek (2.450.498)      (740.807)         
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1.635.196)      (21.015.501)    
- ki pripada LASTNIKOM OBVLADUJOČE DRUŽBE (1.928.389)      (16.372.583)    
- ki pripada NEOBVLADUJOČEMU DELEŽU 293.193          (4.642.918)      

(v EUR) Leto 2009Leto 2010
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Revidiran konsolidiran računovodski izkaz denarnih tokov v skladu z mednorodni standardi 
računovodskega poročanja za leti 2010 in 2009 
 

 

(v EUR) 2010 2009
A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Čisti poslovni izid

Poslovni izid pred obdavčitvijo (3.895.010)      (21.678.916)    
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 2.259.814       663.415           

(1.635.196)      (21.015.501)    
b) Prilagoditve za

Amortizacijo (+) 17.165.610     16.906.095     
Prevrednotovalne poslovne prihodke, povezanimi s postavkami naložbenja in financiranja (-) (880.401)         (6.271.262)      
Prevrednotovalne poslovne odhodke, povezanimi s postavkami naložbenja in financiranja (+) 408.469           86.509             
Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev (-) (643.681)         (3.373.835)      
Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti (+) 9.385.043       11.674.888     

25.435.040     19.022.395     
c) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter

odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve (7.040.941)      9.132.651       
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 0                       882.351           
Začetne manj končne odložene terjatve za davek 2.675               7.643               
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 2.220.125       (2.220.125)      
Začetne manj končne zaloge (8.176.945)      27.232.940     
Končni manj začetni poslovni dolgovi 15.678.147     (10.740.721)    
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije (71.724)            (1.918.147)      
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek (1.312.888)      (622.277)         

1.298.449       21.754.314     

č) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b + c) 25.098.293     19.761.208     

B. Denarni tokovi pri naložbenju
a) Prejemki pri naložbenju

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje 643.681           406.848           
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 345.669           557.889           
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 3.065.481       12.495.069     
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 713.369           66.008             
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 735.112           7.099.309       
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 1.543.261       10.496.501     

7.046.573       31.121.624     
b) Izdatki pri naložbenju

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev (570.682)         (2.414.846)      
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (33.645.450)    (28.001.927)    
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin (742.047)         (1.474.758)      
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb (1.783.626)      (6.761.480)      
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb (1.757.586)      (7.516.460)      

(38.499.391)    (46.169.471)    

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) (31.452.818)    (15.047.847)    

C. Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju

Prejemki od vplačanega kapitala 12.376.382     1.030.062       
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 56.335.216     43.855.596     
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 182.093.618   166.783.701   

250.805.216   211.669.359   
b) Izdatki pri financiranju

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (8.552.783)      (9.908.358)      
Izdatki za vračila kapitala (2.213.816)      (1.919.436)      
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti (25.205.175)    (18.359.584)    
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti (209.518.569) (185.608.321) 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku (998)                 (5.974)              

(245.491.341) (215.801.673) 

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) 5.313.875       (4.132.314)      

Č. Končno stanje denarnih sredstev 3.887.916       4.928.567       
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) (1.040.650)      581.048           
y) Začetno stanje denarnih sredstev 4.928.567       4.347.519       
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Revidiran konsolidiran računovodski izkaz denarnih tokov v skladu s slovenskimi 
računovodskimi standardi za leti 2009 in 2008                                                                                                                           

       
(v EUR) 2009 2008 
A.Denarni tokovi pri poslovanju   
a)Čisti poslovni izid   
    Poslovni izid pred obdavčitvijo   (21.678.916) 7.263.725 
    Davki iz dobička in drugi davki,ki niso zajeti v poslov.odhodkih 663.415  (1.576.818) 
  (21.015.501) 5.686.907 
b) Prilagoditve za    
    Amortizacijo (+) 16.906.095  16.990.023 
    Prevrednoteval.poslov.prihodke,povezanimi s postavkami naložbenja in financiranja (-)  (8.341.835) (418.719) 
    Prevrednoteval.poslov.prihodke,povezanimi s postavkami naložbenja in financiranja( +) 86.509  194.102 
    Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev (-)  (3.373.835) (1.268.962) 
    Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti (+) 11.674.888  11.227.296 
 16.951.822  26.723.740 
c) Spremembe čistih obrat.sredstev (in časovnih razmejitev,rezervacij ter odloženih 

terjatev in obveznosti za davek) poslov.postavk bilance stanja   
    Začetne manj končne poslovne terjatve 9.556.066  12.737.533 
    Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 882.351  229.533 
    Začetne manj končne odložene terjatve za davek 7.643  1.603.826 
    Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo (2.220.125) (1.195.146) 
    Začetne manj končne zaloge 27.232.940  (19.659.179) 
    Končni manj začetni poslovni dolgovi (11.436.023) (3.703.162) 
    Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije (1.918.147) 835.635 
    Končne manj začetne odložene obveznosti za davek (934.510) (4.208.169) 
 21.170.195  (13.359.129) 
   
č) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b+c) 17.106.516  19.051.518 
   
B. Denarni tokovi pri naložbenju   
a) Prejemki od naložbenja   

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje 406.848  708.200 
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 557.889  274.812 
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 12.495.069  2.815.411 
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 66.008  0 
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 7.099.309  662.659 
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 10.496.501  2.973.095 

 31.121.624  7.434.177 
b) Izdatki pri naložbenju   

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev  (2.414.846) (3.579.940) 
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  (25.347.234) (33.576.517) 
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin (1.474.758) 0 
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb  (6.761.480) (3.618.635) 
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb  (7.516.460) (6.540.026) 

  (43.514.778) (47.315.118) 
   
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)  (12.393.154) (39.880.941) 
   
C. Denarni tokovi pri financiranju   
a) Prejemki od financiranja   

Prejemki od vplačanega kapitala 1.030.062  1.556.977 
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 43.855.596  22.137.981 
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 166.783.701  228.555.230 

 211.669.359  252.250.188 
b) Izdatki pri financiranju   

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (9.908.358) (9.956.320) 
Izdatki za vračila kapitala  (1.919.436) (711.932) 
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti  (1.359.584) (15.674.134) 
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti (185.608.321) (201.506.761) 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku (5.974) (2.063.031) 

 (215.801.673) (229.912.178) 
   
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b) (4.132.314) 22.338.009 
    
Č. Končno stanje denarnih sredstev 4.928.567  4.347.519 
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 581.048  1.508.586 
y) Začetno stanje denarnih sredstev 4.347.519  2.838.933 
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Revidiran konsolidiran računovodski izkaz gibanja kapitala v skladu z mednorodni standardi 
računovodskega poročanja za leti 2010 in 2009 
 

 
 
Revidiran konsolidiran računovodski izkaz gibanja kapitala v skladu s slovenskimi 
računovodskimi standardi za leti 2009 in 2008 
 

II. 
Kapitalske 

rezerve

V. 
Preneseni 

čisti 
poslovni izid

VI. Čisti 
poslovni izid 

posl. leta

Osnovni  Zakonske Rezerve Lastne Druge Preneseni Čisti dobiček/

kapital  rezerve  za lastne delnice rezerve iz čisti dobiček/ izguba poslov-

(v EUR)   delnice dobička izguba nega leta

A.1. Stanje konec prejšnjega 
poročevalskega obdobja 19.516.057   35.859.890   1.981.408   2.718.960   (2.718.960)  34.018.919   23.894.294   31.059.140    (16.390.265)   (600.845)       129.338.598   21.294.224   

A.2. Začetno stanje 
poročevalskega obdobja 19.516.057   35.859.890   1.981.408   2.718.960   (2.718.960)  34.018.919   23.894.294   31.059.140    (16.390.265)   (600.845)       129.338.598   21.294.224   

B.1. Spremembe lastniškega 
kapitala - transakcije z lastniki 4.172.926     5.827.074     0                   0                   0                    0                     0                     732.627          0                       0                     10.732.627     (49.758)          
Vnos dodatnih vplačil kapitala 4.172.926     5.827.074     0                   0                   0                    0                     0                     998                  0                       0                     10.000.998     2.375.384      
Odtujitev  oziroma umik lastnih delnic 
in lastnih poslovnih deležev 0                     0                     0                   0                   0                    0                     0                     199.517          0                       0                     199.517           (2.413.333)    
Druge spremembe lastniškega 
kapitala 0                     0                     0                   0                   0                    0                     0                     532.112          0                       0                     532.112           (11.809)          

B.2. Celotni vseobsegajoči 
donos poročevalskega obdobja 0                     0                     0                   0                   0                    0                     3.779.081     0                      (1.928.389)      (655.299)       1.195.393        394.720         
Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja 0                     0                     0                   0                   0                    0                     0                     0                      (1.928.389)      0                     (1.928.389)      293.193         
Sprememba presežka iz 
prevrednotenja opredmetenih 
sredstev 0                     0                     0                   0                   0                    0                     3.779.081     0                      0                       0                     3.779.081        (15.651)          
Dobički in izgube, ki izhajajo iz 
prevedbe računovodskih izkazov 
podjetij v tujini 0                     0                     0                   0                   0                    0                     0                     0                      0                       (655.299)       (655.299)          117.178         

B.3. Spremembe v kapitalu 0                     0                     3.954           0                   0                    37.566           0                     (16.390.265)   16.348.745     0                     0                        0                      
Razporeditev preostalega dela 
čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala 0                     0                     0                   0                   0                    0                     0                     (16.390.265)   16.390.265     0                     0                        
Druge spremembe v kapitalu 0                     0                     3.954           0                   0                    37.566           0                     0                      (41.520)           0                     0                        0                      

C. Končno stanje 
poročevalskega obdobja 23.688.983   41.686.964   1.985.363   2.718.960   (2.718.960)  34.056.485   27.673.376   15.401.501    (1.969.909)      (1.256.144)    141.266.619   21.639.186   

I. 
Vpoklicani 

kapital

III. Rezerve iz dobička IV. 
Presežek  iz 
prevrednote

nja

VII. 
Prevedbeni 
popravek 
kapitala

Skupaj 
kapital 

lastnikom 
obvladujoče 

družbe

Kapital 
neobvladu-

jočemu 
deležu

II. 
Kapitalske 

rezerve

V. 
Preneseni 

čisti 
poslovni izid

VI. Čisti 
poslovni izid 

posl. leta

Osnovni  Zakonske Rezerve Lastne Druge Preneseni Čisti dobiček/

kapital  rezerve  za lastne delnice rezerve iz čisti dobiček/ izguba poslov-

(v EUR)   delnice dobička izguba nega leta

A.1. Stanje konec prejšnjega 
poročevalskega obdobja 19.516.057   35.859.890   1.963.726   2.618.770   (2.618.770)  34.085.751   23.750.518   28.845.215    2.151.475       (231.684)       145.940.948   26.017.797   

A.2. Začetno stanje 
poročevalskega obdobja 19.516.057   35.859.890   1.963.726   2.618.770   (2.618.770)  34.085.751   23.750.518   28.845.215    2.151.475       (231.684)       145.940.948   26.017.797   

B.1. Spremembe lastniškega 
kapitala - transakcije z lastniki 0                     0                     0                   0                   (100.190)      44.391           0                     51.417            0                       0                     (4.382)              650.713         
Vnos dodatnih vplačil kapitala 0                     0                     0                   0                   0                    0                     0                     0                      0                       0                     0                        651.609         
Nakup lastnih delnic in lastnih 
poslovnih deležev 0                     0                     0                   0                   (100.190)      0                     0                     0                      0                       0                     (100.190)          0                      
Izplačilo dividend 0                     0                     0                   0                   0                    0                     0                     (5.078)             0                       0                     (5.078)              (896)                
Druge spremembe lastniškega 
kapitala 0                     0                     0                   0                   0                    44.391           0                     56.495            0                       0                     100.886           0                      

B.2. Celotni vseobsegajoči 
donos poročevalskega obdobja 0                     0                     0                   0                   0                    0                     143.776         0                      (16.372.583)   (369.161)       (16.597.968)    (4.863.135)    
Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja 0                     0                     0                   0                   0                    0                     0                     0                      (16.372.583)   0                     (16.372.583)    (4.642.918)    
Sprememba presežka iz 
prevrednotenja opredmetenih 
sredstev 0                     0                     0                   0                   0                    0                     143.776         0                      0                       0                     143.776           50.049           
Dobički in izgube, ki izhajajo iz 
prevedbe računovodskih izkazov 
podjetij v tujini 0                     0                     0                   0                   0                    0                     0                     0                      0                       (369.161)       (369.161)          (270.266)        

B.3. Spremembe v kapitalu 0                     0                     17.682        100.190      0                    (111.223)       0                     2.162.508      (2.169.157)      0                     0                        0                      
Razporeditev preostalega dela 
čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala 0                     0                     0                   0                   0                    0                     0                     2.151.475      (2.151.475)      0                     0                        0                      
Oblikovanje rezerve za lastne delnice 
in lastne poslovne deleže in 
razporeditev na druge sestavine 
kapitala 0                     0                     0                   100.190      0                    (100.190)       0                     0                      0                       0                     0                        0                      
Druge spremembe v kapitalu 0                     0                     17.682        0                   0                    (11.033)         0                     11.033            (17.682)           0                     0                        0                      

C. Končno stanje 
poročevalskega obdobja 19.516.057   35.859.890   1.981.408   2.718.960   (2.718.960)  34.018.919   23.894.294   31.059.140    (16.390.265)   (600.845)       129.338.598   21.805.375   

I. 
Vpoklicani 

kapital

III. Rezerve iz dobička IV. 
Presežek  iz 
prevrednote

nja

VII. 
Prevedbeni 
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Skupaj 
kapital 
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družbe
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25.3. Revizija preteklih letnih finančnih informacij  
 
Računovodski izkazi izdajatelja za poslovna leta 2010, 2009 in 2008 so bili revidirani s strani 
neodvisnega zunanjega revizorja. Revizijo je za navedena poslovna leta izvajala revizijska hiša Ernst 
& Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111. 
 
Revizorjeva poročila so navedena v Letnih poročil izdajatelja za leta 2010, 2009 in 2008 in so na voljo 
na sedežu izdajatelja ter na spletni strani izdajatelja http://www.unior.si/cgi-
bin/cms.cgi?doc=10211&sid=eGcdnTxbv0pC4Z0c. 

25.4. Politika dividend 
 
Politika dividend je opredeljena v Strategiji skupine UNIOR za obdobje 2011-2014, ki ga je potrdil 
nadzorni svet izdajatelja in do vključno leta 2012 ne predvideva delitve dobička, v letu 2013 bo 
izdajatelj izplačal 15% tekočega dobička (načrtovano izplačilo 1 milijon evrov), v letu 2014 pa 25% 
tekočega dobička (načrtovano izplačilo 2 milijona evrov). 
 
Kljub zapisani dividendni politiki v Srednjeročnem poslovnem načrtu 2008-2012, ki je predvidevala 
izplačilo dividend lastnikom največ v skupni višini 1 milijon evrov letno, v letih 2009 in 2010 na 
skupščini izdajatelja ni bilo predloga za izplačilo dividende, tako da izdajatelj za poslovni leti 2008 in 
2009 ni izplačal dividende. Izdajatelj pričakuje da tudi v letu 2010 ne bo izplačal dividende. 
 
25.4.1. Znesek dividende na delnico  

V letih 2010 in 2009 izdajatelj ni izplačal dividende. V letu 2008 je bila delničarjem izplačana bruto 
dividendo na delnico v naslednji višini: 
 
Leto izplačila Bruto dividenda v EUR 
2010 0,00 
2009 0,00 
2008 0,32 

25.5. Pravni in arbitražni postopki 
 
25.5.1. Pregled največjih pravnih postopkov, v katerih je udeležen UNIOR po stanju na 
dan 30.04.2011  

Izdajatelj ni stranka v večjih vladnih, pravnih ali arbitražnih postopkih, ki bi lahko vplivali na položaj 
oziroma donosnost izdajatelja. 
 
Na dan 30.4.2011 je izdajatelj skupno izpostavljen kot tožena stranka v naslednjih pravnih postopkih: 
 
 Iz naslova poškodb pri delu, v skupnem ocenjenem znesku 85.000,00 EUR; 
 Iz naslova poškodb gostov, v skupnem ocenjenem znesku 35.000,00 EUR; 
 Iz drugih pravdnih zadev, v skupnem ocenjenem znesku 1.190.000,00 EUR. 
 
Pregled največjih pravnih postopkov, v katerih je udeležen UNIOR po stanju 30.4.2011. 
 
 Obrazložitev pravdne zadeve, ki se vodi na Okrožnem sodišču v Celju, tožeče stranke 

gospodarske družbe A zoper toženo stranko UNIOR iz Zreč: tožeča stranka je vložila tožbo 
zaradi izpodbijanja pravnih dejanj in plačila 518.669,88 EUR s pp. Skladno z ZFPPIPP uveljavlja 
izpodbojni in povračilni zahtevek, ker je bilo dejanje, ki se izpodbija opravljeno v zadnjih treh 
mesecih pred uvedbo stečajnega postopka. UNIOR je vložil nasprotno tožbo. 

 
 Obrazložitev pravdne zadeve, ki se vodi na Okrožnem sodišču v Mariboru, tožeče stranke fizične 

osebe B zoper toženo stranko UNIOR iz Zreč: tožeča stranka je vložila tožbo za plačilo 
opravljenih storitev na podlagi Pogodbe za izvedbo projekta »Vpeljava poslovne in procesne 
odličnosti v družbi UNIOR, program TURIZEM«  v znesku 342.649,73 EUR s pp.  
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 Obrazložitev pravdne zadeve, ki se vodi na Okrožnem sodišču v Celju, tožeče stranke 
gospodarske družbe C zoper toženo stranko UNIOR iz Zreč: tožeča stranka je vložila tožbo 
zaradi izpodbijanja pravnih dejanj (večstranskih kompenzacij) in vračila 196.240,49 EUR s pp v 
stečajno maso. Sodišče prve stopnje je o zahtevku že odločalo in tožbeni zahtevek zavrnilo. 
Sodba še ni pravnomočna. 

 
Izdajatelj je v letu 2010 prejel odločbo o prekršku Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence, 
št. 306-95/2009-37, v zvezi z usklajenim ravnanjem med podjetji o pogojih poslovanja na trgu med 
slovenskimi smučišči. Naložena je bila kazen v znesku 400.000 EUR. Vložen je bil upravni spor pri 
Vrhovnem sodišču. Glede na pravne postopke uprava izdajatelja meni, da do plačila kazni ne bo 
prišlo. 
 
 
25.5.2. Pregled največjih pravnih postopkov, v katerih so udeležene članice skupine 
Unior  

Članica skupine družba Štore Steel d.o.o. nastopa kot tožena stranka v postopku z eno izmed 
slovenskih bank. Družba Štore Steel d.o.o. je 17.07.2008 podpisala Poroštveno izjavo, ki se nanaša 
na sklenitev opcijske pogodbe za nakup delnic družbe Unior d.d. in bi ob izteku in v primeru uveljavitve 
ter neizpolnitve opcijskega dolžnika znašala 14.741.340 EUR s pripadajočimi stroški financiranja. 
Družba je pridobila dve pravni mnenji, ki izkazujeta ničnost poroštva družbe hčere za družbo mati, iz 
česar sledi, da je nična tudi poroštvena izjava in obveznost izpolnitve danega poroštva. Hkrati je 
družba Štore Steel d.o.o. na prejeto tožbo podala odgovor, nasprotno tožbo in predlog za izdajo 
začasne odredbe za začasno zadržanje unovčitve za zavarovanje poroštva izročenih menic. 
 

25.6. Znatna sprememba finančnega ali tržnega položaja izdajatelja 

Po koncu zadnjega finančnega obdobja ni bilo negativnih sprememb finančnega ali tržnega položaja 
Skupine UNIOR. 

26. DODATNE INFORMACIJE 

26.1. Delniški kapital  

26.1.1. Osnovni kapital  

V sodni register je vpisan osnovni kapital v višini 23.688.983,48 EUR. Vpisani osnovni kapital je v 
celoti vplačan. 
 
26.1.2. Izdane delnice  

Osnovni kapital izdajatelja je razdeljen na 2.838.414 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih 
delnic (oznaka UKIG). Vse delnice so delnice enega razreda. 
 
V začetku leta 2010 je izdajatelj na podlagi sklepa skupščine z dne 22. 7. 2009 povečal osnovni 
kapital za 4.172.926,06 EUR z izdajo 500.000 novih delnic. Povečanje osnovnega kapitala z 
19.516.057,42 EUR na 23.688.983,48 EUR in števila delnic z 2.338.414 na 2.838.414 je bilo vpisano v 
sodni register dne 18. 2. 2010. Nove delnice so bile izdane v KDD dne 11. 3. 2010. 
 
Statut izdajatelja za imetnika delnic ne predvideva drugih pravic in ne določa posebnih obveznosti ali 
omejitev. 
 
Statut izdajatelja ne vsebuje določb, ki bi omejevale prenosljivost delnic. 
 
Delnice izdajatelja so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD. 
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26.1.3. Lastne delnice 

Odvisna družba UNIOR Deutschland GmbH iz Nemčije je imetnik 2.330 delnic izdajatelja, ki v skladu z 
veljavno zakonodajo štejejo za lastne delnice.  
 
Na dan 31.12.2010 je bila takrat še odvisna družba Štore Steel imetnik 68.915 delnic izdajatelja, ki so 
se v skladu z veljavno zakonodajo štele za lastne delnice. V letu 2011 je bil prodan 25,1% delež v 
družbi Štore Steel. Izdajateljev lastniški delež v družbi po prodaji znaša 29,25%, zato Štore Steel ni 
več odvisna družba in delnice izdajatelja v njeni lasti se ne štejejo več za lastne.  
 
26.1.4. Knjigovodska vrednost delnice 

Tabela: Knjigovodska vrednost delnice UKIG za obdobje 2008 do 2010 (v EUR) 
 
 2010 2009 2008
Knjigovodska vrednost delnice na podlagi izkazov UNIOR 41,77 45,64 49,81

Knjigovodska vrednost delnice na podlagi izkazov Skupine UNIOR 57,39 64,42 73,54
 
26.1.5. Zamenljivi vrednostni papirji 

Izdajatelj nima izdanih zamenljivih vrednostnih papirjev. 
 
26.1.6. Omejitve pravic iz delnic 

Statut izdajatelja ne vsebuje določb, ki bi razveljavljale proporcionalnost pravic iz delnic, kot je na 
primer omejitev manjšinske pravice in omejitev glasovalnih pravic. 
 
26.1.7. Odobreni kapital 

V statutu izdajatelja ni predvideno povečanje osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala. 
 
26.1.8. Pogojno povečanje kapitala 

V statutu izdajatelja ni predvideno pogojno povečanje osnovnega kapitala. 
 
26.1.9. Zgodovina delniškega kapitala 

Tabela: Osnovni kapital izdajatelja za obdobje od leta 2008 do 2010 (v EUR) 
         

 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Osnovni kapital 23.688.983,48 19.516.057,42 19.516.057,42 

  

26.2. Statut izdajatelja  

26.2.1. Cilji in nameni izdajatelja  

Izdajatelj je gospodarska družba, ustanovljena z namenom opravljanja dejavnosti na področju 
kovinske, kovinsko-predelovalne in strojne industrije ter na področju turizma. Izdajatelj svoje 
dejavnosti razvršča v pet programov: Odkovki, Sinter, Ročno orodje, Strojna oprema in Turizem. 
 
26.2.2. Povzetek določb statuta, ki veljajo za člane upravnih, poslovodnih in nadzornih 
organov  

Uprava družbe 
Uprava vodi družbo samostojno v dobro družbe in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja 
nasproti tretjim osebam neomejeno. Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet. Mandat uprave traja 
pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet lahko člane uprave predčasno odpokliče. 
Upravo družbe sestavljajo največ do štirje člani. Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo v 
vseh zadevah neomejeno, drugi člani uprave pa v okviru pristojnosti, ki so za vsakega določene v 
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Poslovniku o delu uprave. V primeru odsotnosti predsednika uprave zastopa in predstavlja družbo 
njegov namestnik, ki je določen v Poslovniku o delu uprave. 
 
Uprava sprejema sklepe z večino glasov vseh članov uprave. V primeru enakega števila glasov je 
odločilen glas predsednika uprave – direktorja. 
 
Članom uprave se za njihovo delo zagotovi udeležba na dobičku, ki se lahko izplača v gotovini ali v 
obliki delnic družbe, ki so neprenosljive še nadaljnjih 6 mesecev od prenehanja opravljanja funkcije 
člana uprave. Udeležba uprave na dobičku ne sme presegati več kot 6 mesečnih bruto plač 
posameznega člana uprave. Morebitna udeležba uprave na poslovnem izidu v obliki nagrade ali 
stimulativnega dela plače in udeležba uprave na dobičku se medsebojno izključujeta. 
 
Skladno z določili statuta uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta za naslednje vrste poslov: 

 pridobitev oziroma odsvojitev lastnih delnic – o nakupni in prodajni ceni, 
 ustanovitev in ukinitev podjetij, 
 investiranje, dezinvestiranje, ki posamično presega 5 odstotkov celotnega kapitala družbe ali 

skupaj 10 odstotkov celotnega kapitala družbe v enem poslovnem letu, če ni bilo opredeljeno 
v sprejetem planu za tekoče poslovno leto, 

 podelitev prokure, 
 določitev poslovnega načrta družbe, 
 razpolaganje s pravicami industrijske lastnine, 
 ustanavljanje ali ukinitev poslovalnic, če presegajo vrednost 1 odstotka kapitala, 
 pridobivanje, odsvojitev, bremenitev nepremičnin v vrednosti nad 5 odstotkov kapitala. 
 

Nadzorni svet 
Nadzorni svet ima šest članov, od katerih so štirje predstavniki delničarjev, dva člana pa sta 
predstavnika delavcev. Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev, razen članov nadzornega sveta, 
ki jih v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju izberejo pristojni organi soupravljanja 
zaposlenih. 
 
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni. 
Vsak član nadzornega sveta se lahko s pisno izjavo odreče članstvu. Sklep o predčasnem odpoklicu 
predstavnikov delničarjev mora biti sprejet z večino najmanj treh četrtin oddanih glasov skupščine, 
pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim splošnim aktom. Če članu 
nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v štirih mesecih izvedejo 
nadomestne volitve. 
 
Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in najmanj enega namestnika predsednika. 
 
Nadzorni svet je sklepčen, če je prisotna vsaj polovica vseh članov in odloča na sejah z večino 
oddanih glasov. V primeru, da so organi soupravljanja delavcev v nadzorni svet izvolili svoje 
predstavnike, je nadzorni svet sklepčen, če je na seji prisotna vsaj polovica članov, vsaj eden izmed 
njih pa mora biti predstavnik delavcev. Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti 
članov, ki so predstavniki delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da so bili vsi pravilno in 
pravočasno vabljeni na sejo. Člani nadzornega sveta se lahko udeleže glasovanja tudi tako, da 
izročijo pisne glasovnice. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika 
nadzornega sveta. 
 
Delo in sklepanje nadzornega sveta poteka praviloma na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepa 
pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od članov 
nadzornega sveta temu ne nasprotuje. 
 
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti: 

 imenuje in odpokliče upravo ter daje soglasje k imenovanju in odpoklicu prokuristov, 
 preverja sestavo letnega poročila in predlog za uporabo bilančnega dobička, posredovanega s 

strani uprave, 
 potrjuje letno poročilo v skladu z zakonom, 
 sprejema poročilo uprave ter odloča o zahtevah za dodatna poročila, 
 najmanj ob vsakem tromesečju obravnava na osnovi poročila uprave poslovanje družbe, 
 skliče skupščino družbe po svoji presoji, 
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 je pooblaščen za spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z 
veljavno sprejetimi odločitvami, 

 pregleduje in preverja poslovne listine v katerikoli obliki in drugo dokumentacijo družbe, 
 odloči o soglasju članu uprave, da opravlja pridobitno dejavnost ali sklene posel za lasten ali 

tuj račun, 
 odloča o posojilih družbe članom nadzornega sveta, članom uprave ali prokuristu, 
 odloča o prejemkih članov uprave in prokurista ter o morebitnih znižanjih le-teh, 
 daje soglasje za vrste poslov, določene s statutom oziroma sklepom nadzornega sveta, 
 odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo ter daje soglasje za opravljanje 

konkurenčne dejavnosti članom nadzornega sveta, in sicer tedaj, ko je to za družbo koristno, 
 opravlja vse druge zadeve, za katere je pooblaščen z zakonom, statutom in drugimi sklepi ter 

splošnimi akti družbe, 
 daje soglasje za kakršnokoli razpolaganje s premoženjem, ki presega 5 odstotkov kapitala. 

 
26.2.3. Pravice, ugodnosti in omejitve, ki veljajo za vsak razred obstoječih delnic  

Vse delnice izdajatelja so delnice istega razreda in dajejo vsem imetnikom enake pravice. Izjema so le 
lastne delnice, iz katerih izdajatelj v skladu z določili ZGD-1 nima nobenih pravic. 
 
26.2.4. Ukrepi, potrebni za spremembo pravic delničarjev, z navedbo primerov, kjer so 
pogoji strožji kot zahteva zakon  

Statut izdajatelja ne vsebuje strožjih pogojev glede ukrepov oziroma primerov, ki bi spreminjali pravice 
delničarjev, kot je določeno z zakonom. 
 
26.2.5. Način sklicevanja letnih skupščin in izrednih skupščin ter pogoji sprejema 

Delničarji uresničujejo svoje pravice iz delnic na skupščini. Skupščine družbe se lahko udeležijo in na 
njej glasujejo samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne 
pred skupščino in ki so kot lastniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih 
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. 
 
Skupščino skliče uprava na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev 
družbe, ki predstavljajo vsaj 5 odstotkov osnovnega kapitala družbe. Sklic skupščine je potrebno 
objaviti najmanj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine z objavo v časopisu Delo, na spletni strani 
družbe in na druge načine če to zahtevajo predpisi. Ne glede na to se skupščina lahko skliče tudi s 
priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne 
delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine. 
O sklicu skupščine se sočasno z objavo v časopisu Delo pisno z osnovnim gradivom za vse točke 
dnevnega reda obvestijo vsi delničarji, ki imajo na zadnji dan v preteklem mesecu pred sklicem 
skupščine v lasti 10 ali več odstotkov osnovnega kapitala družbe, ostalim delničarjem pa le na njihovo 
pisno zahtevo. 
 
Delničarji pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini. Delničarji lahko v skupščini odločajo 
tudi  po svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja. Vsaka delnica 
daje delničarju en glas. Poslovnik skupščine podrobneje določi način dela skupščine in način izvajanja 
glasovalne pravice. 
 
Skupščina odloča z navadno večino oddanih glasov o: 

 zadevah, za katere je v zakonu in statutu določeno, da odloča skupščina, 
 poslovniku skupščine, 
 izvolitvi delovnih teles, 
 letnem poročilu v skladu z zakonom, 
 uporabi bilančnega dobička, 
 podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, 
 imenovanju članov nadzornega sveta, 
 imenovanju revizorja, 
 višini nagrade ali sejnini, ki pripada predsedniku in članom nadzornega sveta. 
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Skupščina odloča z večino najmanj tri četrtine pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala na 
skupščini, če to določa zakon in glede naslednjih zadev: 

 spremembah statuta, 
 statusnih spremembah in prenehanju družbe, 
 povečanju osnovnega kapitala in o odobrenem kapitalu, 
 zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno s pogojnim povečanjem), 
 izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic, 
 drugih primerih, če tako določata zakon ali statut. 

 
Skupščina odloča z večino najmanj tri četrtine oddanih glasov o: 

 predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta 
 
26.2.6. Določbe statuta, ki vplivajo na odlog, preložitev ali preprečitev sprememb 
nadzora izdajatelja  

Statut izdajatelja ne vsebuje določb, ki bi določale oziroma vplivale na odlog, preložitev ali preprečitev 
sprememb nadzora izdajatelja. 
 
26.2.7. Določbe statuta, ki urejajo prag lastništva, nad katerim se mora razkriti 
lastništvo delničarjev  

Statut izdajatelja ne vsebuje določb, ki bi urejale prag lastništva, nad katerim se mora razkriti lastništvo 
delničarjev. 
 
26.2.8. Določbe statuta, ki urejajo spremembe kapitala, kadar so ti pogoji strožji, kot to 
nalaga zakonodaja  

Statut izdajatelja ne vsebuje določb, ki bi vsebovale strožje pogoje pri spremembi kapitala, kot jih 
nalaga zakonodaja. 

27. POMEMBNE POGODBE 

Izdajatelj nima sklenjenih pogodb izven običajnega poteka poslovanja, ki bi lahko pomembno vplivale 
na njegovo poslovanje. 

28. INFORMACIJE TRETJIH OSEB IN IZJAVA STROKOVNJAKOV IN 
DEKLARACIJE O VSEH INTERESIH  

V prospekt ni vključeno nobeno mnenje ali poročilo, ki se pripisuje osebi kot strokovnjaku. Prav tako ni 
v prospektu nobenih informacij, katerih izvor bi bila tretja oseba. 

29. RAZKRITI DOKUMENTI 

Na sedežu izdajatelja so na vpogled delničarjem vsak delovni dan od 9. do 12. ure in na spletnih 
straneh www.unior.si  naslednji dokumenti: 
 
1. statut izdajatelja 
2. pretekla letna poročila in revidirani računovodski izkazi izdajatelja 

30. INFORMACIJE O DELEŽIH  

Izdajatelj je krovna družba v Skupini UNIOR. Informacije o odvisnih družbah izdajatelja so razvidne iz 
tega prospekta in iz konsolidiranih letnih poročil Skupine UNIOR. 


