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Tabela 1: Ključni kazalniki 

Enota mere 1.-6. 2016 1.-6. 2017 1.-6. 2018

Gibanje količinske prodaje

Količina prodaje aluminijskih polizdelkov v 000 ton 104,8 121,4 123,2

Finančni podatki

Čisti prihodki od prodaje v mio EUR 276,32 344,0 368,1

Delež izvoza % 94 % 95 % 95 %

EBITDA1 v mio EUR 33,2 39,3 29,6

EBIT v mio EUR 25,7 31,6 21,6

EBITDA marža % 12,0 % 11,4 % 8,0 %

Čisti poslovni izid v mio EUR 19,35 20,8 19,8

Naložbe v mio EUR 14,95 18,5 40,9

Izkaz finančnega položaja 30. 6. 2016 30. 6. 2017 30. 6. 2018

Skupaj sredstva v mio EUR 370,4 437,6 520,4

Kapital v mio EUR 144,8 174,8 206,6

Neto dolg2 v mio EUR 117,1 147,0 181,2

Neto dolg/EBITDA3 2,06 2,3 3,4

Delež kapitala v financiranju % 39 % 40 % 40 %

Zaposleni 30. 6. 2016 30. 6. 2017 30. 6. 2018

Število zaposlenih 2.148 2.243 2.320
1EBITDA = poslovni izid iz poslovanja + amortizacija
2 Neto dolg = finančne obveznosti – denar in denarni ustrezniki – kratkoročne finančne naložbe
3 V kazalniku upoštevana EBITDA za zadnjih 12 mesecev

11,40

8,00



Značilnosti poslovanja skupine Impol v prvem polletju leta 2018 

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Impol in družbe Impol 2000, d. d., v prvem polletju leta 2018

5

Trendi zunanjega poslovnega okolja 
• Razmere na svetovnem aluminijskem trgu so bile v prvi polovici leta 2018 v primerjavi z letom 2017 bolj dinamične 

in posledično manj stabilne za vse udeležence. Zaznamovali so ga številni dejavniki: neenakomerna porazdelitev 
povpraševanja, porast cen aluminija na LME, nestabilnosti v svetovni gospodarski politiki in uvedba carin za izvoz na 
ameriški trg.

• Območje Evropske unije je ponovno zaznamovala gospodarska rast, ki se je odražala v povečanju porabe gospodinjstev 
in nadaljnjem upadu brezposelnosti.

• Rast povpraševanja v Evropski uniji je občutil tudi trg aluminijskih izdelkov, kar je ustvarilo ugodne tržne pogoje za 
proizvajalce. Porast povpraševanja oziroma stabilno povpraševanje lahko zaznamo v vseh industrijah, ki jih pokriva 
skupina Impol: avtomobilska, transportna, gradbena, prehrambna, farmacevtska industrija, strojegradnja in po-
trošniške dobrine.

• Nestabilnost političnega okolja v ZDA je v poslovanje vnesla negotovost. Dodatne carine, ki so jih ZDA določile za 
določene izdelke, so vplivale na vse proizvajalce. Pomembnejšega kratkoročnega učinka na izvoz v ZDA sicer niso 
imele, dolgoročno pa lahko pričakujemo, da se bo ameriška industrija okrepila in s tem tudi zmanjšala delež uvoza.

• ZDA so sprejele tudi antidumpinške ukrepe proti Kitajski, s čimer so se odprle nove poslovne priložnosti za evropske 
proizvajalce na trgu ZDA. Posledično se na evropskem trgu povečuje ponudba kitajskih proizvajalcev, kar zaostruje 
pogoje poslovanja na našem primarnem trgu.

• Trg so pretresle sankcije proti ruskim oligarhom, pretežno ponudnikom primarnega aluminija, s čimer je dodatna 
negotovost zavladala predvsem na nabavnem trgu aluminija. Ker so se tudi ostali proizvajalci začeli izogibati sank-
cioniranim ponudnikom primarnega aluminija, je slednje pomenilo rast cen aluminija na LME in nestabilnost na 
nabavnem trgu, ki pa je zaenkrat še dovolj dobro obvladovana in nima večjih negativnih vplivov na poslovanje. Previ-
sok dvig cen aluminija bi lahko pomenil nevarnost upada globalnega povpraševanja po teh izdelkih.

 
 
Značilnosti poslovanja skupine impol v prvem polletju leta 2018 
• Glavni trg avtomobilske industrije, kamor izvažamo večji delež stiskanih izdelkov, ostaja Nemčija, ki narekuje 

trende tudi na drugih trgih. Avtomobilska industrija nadaljuje s povečevanjem deleža aluminija v vozilih, posledično 
se z namenom ohranjanja visoke kakovosti in stabilnosti njihovi predstavniki usmerjajo k sklepanju dolgoročnih 
strateških pogodb.

• Pozitiven trend naraščanja povpraševanja po Impolovih izdelkih se je nadaljeval tudi v prvem polletju leta 2018. To je 
omogočilo doseganje in preseganje zastavljenih mesečnih ciljev na področju prodaje stiskanih izdelkov. Na področju 
valjanih izdelkov smo kljub zadovoljivemu povpraševanju zaradi nižje produktivnosti zaostali za doseganjem planov. 
Nižja produktivnost je bila posledica izpadov proizvodnje zaradi modernizacije opreme in ponovnega vzpostavljanja 
procesa.

• V prvem polletju leta 2018 smo realizirali za 40,9 milijona EUR naložb, odplačali za 27,1 milijona EUR kreditov in 
najeli 45 milijonov EUR posojil. Tako se je zadolženost v prvem polletju povečala, vendar bomo v naslednjem polletju 
odplačali še 27 milijonov EUR dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v plačilo v tem letu.

• Količinski obseg prodaje v prvih šestih mesecih leta 2018 se je v primerjavi s prvo polovico preteklega leta povečal 
za 1,4 odstotka. Zaradi zagona proizvodnje in povečevanja količin v družbi Impol-TLM, d. o. o., na Hrvaškem smo sicer 
načrtovali večje povečanje na področju valjanih izdelkov, vendar še nismo uspeli realizirati želene produktivnosti.

• Prihodki od prodaje so se v prvih šestih mesecih leta 2018 v primerjavi s prvo polovico preteklega leta povečali skoraj 
za sedem odstotkov. Slednje je posledica povečevanja količin, rasti prodajnih marž in tudi porasta vrednosti aluminija 
na borzi, ki je osnova za določanje prodajnih cen izdelkov in tudi nabavnih cen surovin.

• Skupini Impol je uspelo doseči zadovoljivo dobičkonosnost poslovanja, vendar smo nekoliko zaostali za načrtovanimi 
poslovnimi rezultati. Povpraševanje po izdelkih skupine Impol je na številnih segmentih sicer presegalo proizvodne 
zmogljivosti programov, vendar zaradi modernizacije proizvodnih kapacitet tega nismo uspeli izkoristiti na vseh 
programih.

• Vsi programi skupine Impol so v prvi polovici leta 2018 poslovali pozitivno.
• EBITDA je v primerjavi s prvo polovico leta 2017 upadel za 25 odstotkov. Posledično se je povečal kazalnik neto dolg v 

primerjavi z EBITDA. Največji razlog tega je v gibanju cene aluminija v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta. Da 
se izognemo tveganjem v poslovanju, skupina Impol na terminskih trgih varuje spremembe gibanja cen aluminija v 
nabavi in prodaji in s tem posledično nevtralizira spremembe na fizičnem trgu. Glede na gibanje na fizičnem trgu, ki 
sodi v poslovanje in s tem v izračun EBITDA, se terminski del, ki je praviloma obratno sorazmeren fizičnemu, odraža v 
finančnih prihodkih ali odhodkih, ki se ne vštevajo v izračun EBITDA. V prvi polovici leta 2018 se je pojavila situacija, 
ko je v primerjavi s prvo polovico leta 2017 prišlo do zmanjšanja prihodkov zaradi razlike cene aluminija med nabavo 
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in prodajo na fizičnem trgu, kar je pomenilo manjši EBITDA, medtem ko povečanje prihodkov zaradi večje razlike 
na terminskem delu ni všteto v EBITDA, temveč med finančne prihodke. V kolikor izračunano EBITDA prilagodimo 
z nevtralizacijo fizičnega in terminskega dela gibanja cen aluminija v nabavi in prodaji, bi bilo znižanje le-te od leta 
2017 do leta 2018 6,1-odstotno (32,7 milijona leta 2017 in 30,7 milijona leta 2018). Pričakujemo, da se bo rezultat do 
konca leta izboljšal, saj že dosegamo stabilnejše delovanje ključnih strojev na področju proizvodnje valjanih izdelkov, 
ki so tudi razlog zmanjšane EBITDA.

• Na dan 30. 6. 2018 je bilo v skupini Impol zaposlenih 2.320 ljudi, od tega 1.261 v družbah v Sloveniji, 658 v Srbiji, 398 
na Hrvaškem, dva na Madžarskem in eden v ZDA.
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Predstavitev obvladujoče družbe Impol 2000, d. d.,  
in skupine Impol 

Obvladujoča družba 

Družba Impol 2000, d. d., s sedežem v Slovenski Bistrici, Partizanska ulica 38, je kot krovna družba skupine Impol in kot 
velika delniška družba po Zakonu o gospodarskih družbah zavezana k pripravi konsolidiranega letnega poročila in reviziji. 
Z izdajo obveznic konec leta 2015 je postala javna družba.

Družba Impol 2000, d. d., družba za upravljanje, je bila ustanovljena avgusta 1998, vpisana v sodni register Okrožnega 
sodišča v Mariboru 3. 8. 1998 kot delniška družba s sklepom Srg. 98/01042, številka vložka 1/10469/00. Družba je raz-
vrščena pod šifro dejavnosti 70.100 – upravljanje s holding družbami. Matična številka družbe je 1317342.

 9. 11. 1998 je v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru s sklepom Srg. 98/01486, številka vložka 1/10469/00, vpisan 
sklep družbe o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki v obliki delnic družbe Impol, d. d., Slovenska Bistrica. 

1. 10. 1999 je družba sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe. Vplačilo s stvarnim vložkom družbe Impol, d. 
d., v obliki prevzema 100-odstotnega osnovnega deleža, ki ga je imel Impol, d. d., v družbi Impol Servis, d. o. o., je vpisano v 
sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru 15. 2. 2000 s sklepom Srg. 1999/03108, številka vložka 1/10469/00. 

Po vpisu povečanja osnovnega kapitala dne 15. 2. 2000 znaša osnovni kapital družbe 4.451.540 EUR.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.066.767 imenskih kosovnih delnic.

Knjigovodska vrednost delnice Impola 2000, d. d., na dan 30. 6. 2018 je predstavljena v tabeli. 

Tabela 2: Knjigovodska vrednost delnice družbe Impol 2000, d. d. (krovne družbe skupine Impol) v evrih 
 

Leto Knjigovodska vrednost delnice družbe 
Impol 2000, d. d. (matične družbe)

Knjigovodska vrednost delnice – 
konsolidirano – vključen kapital 

manjšinskih lastnikov

Knjigovodska vrednost delnice – 
konsolidirano – izključen kapital 

manjšinskih lastnikov

30. 6. 2018 57,04 193,68 176,04

2017 55,07 175,74 159,32

2016 53,53 144,38 130,76

2015 51,66 119,58 108,57

2014 49,61 99,88 91,04

2013 47,93 89,61 80,54

2012 45,88 77,78 69,83

2011 40,85 69,21 61,21

2010 36,19 56,46 49,90

2009 32,13 52,75 46,41

2008 26,54 53,33 47,27

2007 23,70 50,19 42,06
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Tabela 3: Največji delničarji družbe Impol 2000, d. d. 
 

Delničar Število delnic Delež

Bistral, d. o. o. 111.449 10,45

Impol-Montal, d. o. o. 80.482 7,54

Karona, d. o. o. 71.535 6,71

Alu-trg, d. o. o. 58.882 5,52

Upimol 2000, d. o. o. 54.787 5,14

Alumix, d. o. o. 53.400 5,01

Simpal, d. o. o. 53.400 5,01

Danilo Kranjc 40.798 3,82

Simfin, d. o. o. 19.173 1,80

Varimat, d. o. o. 17.206 1,61

Ostali (v glavnem fizične osebe) 505.655 47,40
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Slika 3: Organigram skupine Impol

Organizacijska shema na dan 30. 6. 2018

Slobodna carinska cona, d. o. o., 
Sevojno, 33,3 %

Rondal, d. o. o. 
Slov. Bistrica

100 %

Impol-FinAl, d. o. o. 
Slov. Bistrica

100 %

Impol Servis, d. o. o. 
Slov. Bistrica

100 %

Impol-TLM, d. o. o. 
Šibenik
100 %

Impol ulaganja,  
d. o. o.

Šibenik
100 %

Impol 2000, d. d. 
Slov. Bistrica

Impol, d. o. o. 
Slov. Bistrica

97,5 %

Impol Seval Final, d. o. o.
Sevojno, 100 %

Impol Seval Tehnika, d. o. o.
Sevojno, 100 %

Impol Seval PKC, d. o. o.
Sevojno, 100 %

Impol Seval President, d. o. o. 
Sevojno, 100 %

Impol FT, d. o. o. 
Slov. Bistrica

100 %

Kadring, d. o. o. 
Slov. Bistrica

100 %

Impol-Montal, 
d. o. o. 

Slov. Bistrica
100 %

Simfin, d. o. o. 
Slov. Bistrica

49,8 %

Alcad, d. o. o. 
Slov. Bistrica

32 %

Impol Aluminum Corp.
New York

90 %

Štatenberg, d. o. o.
Štatenberg

100 %

Impol LLT, d. o. o. 
Slov. Bistrica

100 % Impol Infrastruktura, 
d. o. o. 

Slov. Bistrica
100 %

Impol R in R, d. o. o. 
Slov. Bistrica

100 %

Impol PCP, d. o. o. 
Slov. Bistrica

100 %

Unidel, d. o. o.
Slov. Bistrica

(Impol, d. o. o., 72,6 %,
Impol Servis, d. o. o., 

27,4 %)

Stampal SB, d. o. o. 
Slov. Bistrica

100 %
Impol Stanovanja, 

d. o. o. 
Slov. Bistrica

100 %

Impol Seval, a. d. 
Sevojno

70 %

Impol Hungary Kft. 
Budimpešta

100 %

Ostala področjaPodročje aluminija Naložbe v 
povezane družbe

Področje storitev 
in trgovine
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V konsolidirane obračune se vključujejo vse družbe, v katerih ima skupina Impol več kot 50 odstotkov upravljavskih 
pravic, kar pomeni, da družbe Simfin, d. o. o., Alcad, d. o. o., Impol Brazil (ki je nedelujoča in ni prikazana v organigramu, 
saj načrtujemo likvidacijo te družbe) in Slobodna carinska cona v konsolidacijo niso vključene, pač pa so obračunane kot 
pridružene družbe po kapitalski metodi.
 
Skupina Impol deluje v okviru krovne družbe Impol 2000, d. d., ki ima neposredno odvisne družbe Impol, d. o. o., Rondal, d. 
o. o., Impol Hungary Kft., Impol Servis, d. o. o., Impol-FinAl, d. o. o., Impol-TLM, d. o. o., ki ima od 2. 3. 2016 v lasti tudi družbo 
Impol ulaganja, d. o. o., s sedežem na Hrvaškem. Impol, d. o. o., deluje s trinajstimi delujočimi odvisnimi družbami, petimi 
delujočimi pododvisnimi družbami in z dvema delujočima pridruženima družbama.

Iz navedene skupine 28 družb jih v tujini deluje devet. Impol Hungary Kft. in Impol-TLM, d. o. o., sta neposredno odvisni 
družbi Impola 2000, d. d., v tujini pa delujeta tudi dve odvisni družbi Impola, d. o. o.: IAC, New York, ZDA, in Impol Seval, a. 
d., Srbija, s petimi družbami v njeni 100-odstotni lasti. 
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Pomembnejši poslovni dogodki in dosežki skupine Impol v 
prvem polletju 2018 

Prvo polovico leta 2018 so v skupini Impol ponovno zaznamovale številne investicije. 

Na področju valjarništva smo zaključili modernizacijo valjarne V24 v družbi Impol-TLM, d. o. o. Posodobitve na valjarni 
bodo prispevale k višji produktivnosti, razvoju novih izdelkov in izboljšani kakovosti izdelkov. Prvi del projekta smo 
zaključiil februarja 2018, sledila je stabilizacija procesa, kar je povzročilo določene zaostanke z dobavami izdelkov, ki jih 
že odpravljamo. Ob modernizaciji tople valjarne smo izvajali še druge investicije na področju valjarništva, ki so se odvijale 
na lokaciji v Slovenski Bistrici: zaključevanje prenove hladne valjarne, prenova izsekovalnice in razvoj žarilnih kapacitet. 
V Šibeniku potekajo priprave na postavitev nove kombinirane razrezne linije. Prav tako v srbski družbi Impol Seval, a. d., 
potekajo priprave na posodobitev hladne valjarne, s čimer bomo izboljšali kakovost valjanih trakov.

Ostale večje investicije so se odvijale na področju livarništva in stiskalništva.
• V družbi Impol LLT, d. o. o., smo zaključili projekt plinske livne linije, s katerim bomo povečali proizvodne kapacitete 

litja. Sočasno smo tudi posodobili homogenizacijsko peč. 
• Prav tako smo povečali kapacitete v družbi Impol-TLM, d. o. o., kjer smo zagnali novo inertno peč, prav tako pa izvaja-

mo vključitev nove homogenizacijske peči  tople valjarne. 
• Intenzivno so potekala pripravljalna gradbena dela za širitev programa izdelave profilov, kjer se bo trem stiskalnicam 

priključila še četrta, s katero bomo lahko celoviteje pokrivali potrebe avtomobilske industrije.
• Zaključili smo izgradnjo nove proizvodne hale za potrebe podjetja Impol-FinAl, d. o. o., kamor smo preselili tudi proiz-

vodni proces. 

V skupini Impol izvajamo tudi številne naložbe v informatiko, razvoj infrastrukture in sisteme kakovosti, kar nam bo 
omogočilo optimizacijo poslovanja, povečevanje proizvodnih kapacitet, širitev programov in doseganje strogih kakovost-
nih zahtev kupcev.
• Zaključili smo infrastrukturna dela za širitev industrijske cone Impol v Sloveniji, s čimer smo povečali zemljišče in-

dustrijske cone za 15.000 m2 in na njem postavili novo proizvodno halo z razpoložljivim prostorom v izmeri 3.000 m2.  
• Vzpostavili smo lastni kompetenčni center za informatiko in intenzivno pričeli s pripravami na posodabljanje  proiz-

vodnih procesov skladno z usmeritvami Industrije 4.0.
• Nadaljujemo s postopnim uvajanjem sistemov vitke proizvodnje.
• Intenzivno se ukvarjamo s pridobivanjem standarda EN 9100, s čimer bomo sledili zahtevam za vstop na trg letalske industrije. 

Skladno s strategijo do leta 2025 zasledujemo velik strateški cilj, in sicer doseči obseg prodaje v višini milijarde EUR do 
leta 2025. V skupini Impol bomo sledili naslednjim razvojnim prioritetam:
• povečanje kapacitet valjarništva s pomočjo naložb v opremo družbe Impol-TLM, d. o. o., in posodobitve opreme v Impo-

lu Seval;
• povečanje kapacitet stiskalništva na lokaciji v Slovenski Bistrici in razvoj finalizacije stiskanih izdelkov;
• osvojitev tehnologije litja palic in povečanje prodajnih priložnosti na tem segmentu;
• postopno uvajanje digitalizacije poslovanja in vzpostavljanje sistema pametnih tovarn.

Pomembnejši poslovni dogodki po preteku poslovnega obdobja

13. 7. 2018 je potekala 21. skupščina delničarjev družbe Impol 2000, d. d., na kateri je bilo navzočih 536.940 delnic oziro-
ma 50,56 odstotka delnic z glasovalno pravico. Skupščina se je seznanila s sprejemom Letnega poročila družbe in s konso-
lidiranim Letnim poročilom skupine Impol za leto 2017. Odločila je, da od oblikovanega bilančnega dobička družbe Impol 
2000, d. d., v višini 35.599.846,53 EUR uporabi 2.997.615,27 EUR za plačilo dividend, kar znaša 2,81 EUR bruto na delnico. 
Preostali del bilančnega dobička v višini 32.602.231,26 EUR je ostal nerazporejen. Dividende so se izplačale v začetku 
septembra 2018 vsem delničarjem, ki so bili v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnevom izplačil. Delničarji so 
upravnemu odboru in izvršnima direktorjema družbe Impol 2000, d. d., podelili razrešnico. Za pooblaščenega revizorja za 
leto 2018 je bila imenovana družba Auditor, d. o. o. 

S 4. 9. 2018 se je družba Impol Ulaganja, d. o. o., na hrvaškem pripojila k matični družbi Impol-TLM, d. o. o., iz Šibenika.
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Predvideno poslovanje v drugem polletju 2018

V poslovanju skupine Impol se druga polovica leta praviloma kaže kot manj dobičkonosna zaradi dveh dejavnikov:
• avgusta se zaradi počitnic, še posebej v Italiji, nivo odpreme zniža, kar je ustrezno predvideno v letnem planu; 
• decembra se prodaja ustavi v drugi polovici meseca, v zadnjem tednu meseca pa zaradi planiranih letnih remontov 

tudi proizvodnja.

Vendar pa visoko stanje naročil in izboljšana produktivnost ključnih strojev kažeta na to, da lahko pričakujemo dobre 
poslovne rezultate v drugi polovici leta, kar nam bo omogočilo, da se bomo v veliki meri približali zastavljenim letnim 
planom.  

Poslovanje skupine Impol
Poslovanje skupine Impol je bilo v prvi polovici leta 2018 bolj turbulentno kot poslovanje v prvi polovici preteklega leta. 
Na področju stiskanih izdelkov smo povečali proizvodnjo in uspešno zadovoljevali potrebe trga, medtem ko smo na po-
dročju valjarništva zaradi modernizacije opreme in osvajanja nove tehnologije zaostali za zastavljenimi plani. Kljub temu 
dosegamo soliden poslovni rezultat in se približujemo zastavljenim planom.   

Tabela 4: Ključni podatki iz poslovanja skupine Impol  

 Enota mere 1.-6. 2016 1.-6. 2017 1.-6. 2018

Konsolidirani čisti prihodki od prodaje v mio EUR 276,3 344,0 368,1

 – od tega od prodanih izdelkov v mio EUR 242,2 308,4 334,5

Konsolidirani poslovni odhodki in stroški v mio EUR 246,6 315,2 350,7

– od tega amortizacija        v mio EUR 7,5 7,6 8,1

Poslovni izid iz poslovanja v mio EUR 25,7 31,6 21,6

Razlika finančnih prihodkov in odhodkov v mio EUR -3,4 -7,2 0,5

Čisti poslovni izid v mio EUR 19,3 20,8 19,8

Kapital v mio EUR 144,9 174,8 206,6

Sredstva v mio EUR 370,4 437,6 520,4

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR 54.768 59.782 55.519

EBIT marža v % 12,0 11,4 5,9

Donosnost prihodkov od prodaje – margina v % 7,0 6,1 5,4 

Donosnost sredstev (ROA) v % 5,2 4,8 3,8

Donosnost kapitala (ROE) v % 13,4 11,9 9,6
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Analiza uspešnosti poslovanja skupine Impol in družbe 
Impol 2000, d. d.  
 
Uspešnost poslovanja skupine Impol 

Pojasnila izkaza poslovnega izida skupine Impol

V skupini Impol smo v prvem polletju leta 2018 ustvarili 368,20 milijona EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za 7 ods-
totkov več kot v prvem polletju leta 2017, količinsko pa se je prodaja povečala za 1,4 odstotka. 

V strukturi prihodkov od prodaje predstavljajo prihodki, ustvarjeni na domačem trgu, 5,4 odstotka in ostajajo na enakem 
nivoju kot v preteklem letu, prav tako ohranjamo delež izvoza v višini 94,6 odstotka. Največ prihodkov, ustvarjenih na 
tujih trgih, v skupini Impol dosegamo na trgih Evropske unije, pri čemer smo v prvi polovici leta 2018 povečali tudi delež 
izvoza na severnoameriški trg.

• Poslovni odhodki skupine Impol v višini 350,7 milijona EUR so za 11 odstotkov višji kot v primerljivem obdobju leta 
2017. Stroški blaga, materiala in storitev, ki v strukturi znašajo 88,2 odstotka, so v primerjavi s prvim polletjem leta 
2017 višji za 10,8 odstotka. 

• Najpomembnejša kategorija poslovnih odhodkov so stroški materiala, ki so v prvem polletju leta 2018 znašali 250,1 
milijona EUR. Njihov delež v celotnih poslovnih odhodkih znaša 71 odstotkov. Največji delež stroškov materiala pred-
stavljajo stroški surovin, preostali stroški pa so stroški energentov, vode, embalaže in ostalih materialov. 

• Stroški storitev, ki predstavljajo 6,5 odstotka vseh poslovnih odhodkov, so v prvem polletju leta 2018 znašali 22,8 
milijona EUR in so za 5,6 odstotkov višji kot v enakem obdobju lani. 

• Stroški dela v višini 32,1 milijona EUR so za 17,6 odstotka višji kot v prvem polletju leta 2017. Porast je v večji meri 
posledica povečevanja zaposlovanja za potrebe družbe Impol-TLM, d. o. o., in krepitve razvojnih dejavnosti. 

• Odpisi vrednosti v višini 8,1 milijona EUR so za 6,6 odstotka višji kot v prvem polletju leta 2017, kar je predvsem 
posledica višje amortizacije. Obračunana amortizacija znaša v prvem polletju leta 2018 8 milijonov EUR, kar je za 5 
odstotkov več kot v enakem obdobju lani. 

• Drugi poslovni odhodki polletja leta 2018 so znašali 1,2 milijona EUR, kar je primerljivo z enakim obdobjem lani. Med 
drugimi poslovnimi odhodki predstavljajo največji delež stroški, povezani z okoljskimi dajatvami (koncesija za vodo, 
nadomestilo za stavbno zemljišče ...). 

• V skupini Impol smo tako v prvem polletju leta 2018 ustvarili 21,6 milijona EUR pozitivnega poslovnega izida iz poslo-
vanja (EBIT) in 29,6 milijona EUR denarnega toka iz poslovanja (EBITDA), medtem ko je v prvem polletju leta 2017 
EBIT znašal 31,6 milijona EUR in EBITDA 39,2 milijona EUR. Razlogi za omenjeno razliko so podrobneje opredeljeni v 
poglavju Značilnosti poslovanja skupine Impol v prvem polletju leta 2018.

• V skupini Impol smo v prvem polletju leta 2018 ustvarili 0,5 milijona EUR pozitivnega izida iz financiranja (v enakem 
obdobju leta 2017 minus 7,2 milijona EUR). 

• Finančni odhodki, ki so se nanašali predvsem na obveznosti do bank in obresti iz naslova izdaje obveznic, znašajo v 
prvem polletju 2,2 milijona EUR (prvo polletje leta 2017 2,2 milijona EUR). Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 
znašajo 0,8 milijona EUR (v enakem obdobju lani 7,2 milijona EUR). V letošnjem letu ne beležimo realiziranih izgub 
pri poslovanju s terminskimi posli,  ampak smo ustvarili približno 1,3 milijona EUR finančnih prihodkov.  To pomeni, 
da imamo v poslovnem delu bilance približno v tej višini negativen vpliv na EBIT in s tem na EBITDA. Ta vpliv je bil v  
prvem polletju leta 2017 pozitiven v višini 7 milijonov EUR, kar je podrobneje razloženo v poglavju Značilnosti poslo-
vanja skupine Impol v prvem polletju leta 2018.

• V prvem polletju leta 2018 smo ustvarili čisti poslovni izid v višini 19,8 milijona EUR, kar pomeni 5 odstotkov manj 
kot v enakem obdobju leta 2017, ko je čisti poslovni izid znašal 20,8 milijona EUR.  

Pojasnila izkaza finančnega položaja skupine Impol

Na dan 30. 6. 2018 so sredstva skupine Impol znašala 520,4 milijona EUR, kar je 12 odstotkov več, kot so znašala celotna 
sredstva skupine konec leta 2017. 
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Dolgoročna sredstva so se zaradi večjih vlaganj v prvi polovici leta 2018 v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 
40,9 milijona EUR. 

Kratkoročna sredstva znašajo na dan 30. 6. 2018 311,1 milijona EUR, kar pomeni 7,9 odstotka več kot na zadnji dan leta 
2017. Zaloge so manjše za 4 milijone EUR, poslovne terjatve pa večje za 16,9 milijona EUR, kar je posledica povečanega 
obsega in rasti cen aluminija na borzi. 

Celotne obveznosti do virov sredstev skupine Impol na 30. 6. 2018 znašajo 520,4 milijona EUR in so se v prvem polletju 
leta 2018 povečale za 57 milijonov EUR v primerjavi z 31. 12. 2017. V skupina smo za 9,1 milijona EUR zmanjšali svoje 
kratkoročne obveznosti, pri čemer so se kratkoročne finančne obveznosti zmanjšale za 27,1 milijona EUR, kratkoročne 
poslovne obveznosti pa povečale za 17,9 milijona EUR. 

V skupini Impol smo povečali dolgoročne obveznosti za 45,4 milijona EUR.

Neto zadolženost skupine Impol na dan 30. 6. 2018, izračunana kot razlika med vsemi finančnimi obveznostmi in de-
narnimi sredstvi ter kratkoročnimi finančnimi naložbami, znaša 181,2 milijona EUR in je za 34,2 milijona EUR višja kot na 
zadnji dan leta 2017. 

Celotni kapital skupine Impol se je v prvem polletju leta 2018 povečal za 19,1 milijona EUR v primerjavi z 31. 12. 2017, v 
primerjavi s 30. 6. 2017 pa za 31,8 milijona EUR. 

Slika 4: Struktura obveznosti do virov sredstev v milijonih evrov 
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Uspešnost poslovanja družbe Impol 2000, d. d. 

Pojasnila izkaza poslovnega izida Impol 2000, d. d.

Impol 2000, d. d., (v nadaljevanju družba) je v prvem polletju leta 2018 ustvaril 12,8 milijona EUR čistih prihodkov od 
prodaje izdelkov, storitev in blaga, kar je za 19,9 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2017. Na domačem trgu je družba 
ustvarila več kot 11 milijonov EUR čistih prihodkov iz prodaje izdelkov, storitev in blaga, kar je za 21,9 odstotka več kot 
v prvem polletju leta 2017, vendar večji del povečanja izhaja iz zaračunavanja določenih storitev povezanim družbam. Iz 
istega naslova je na tujem trgu ustvarila 1,32 milijona EUR prihodkov, kar je za 5,1 odstotka več kot v prvem polletju leta 
2017. Poslovni odhodki družbe so bili v prvem polletju leta 2018 za 19 odstotkov višji kot v prvem polletju leta 2017 in 
so znašali 11,2 milijona EUR. Stroški nabavne vrednosti prodanega blaga in materiala predstavljajo 64,5 odstotka vseh 
poslovnih odhodkov, s 27 odstotki sledijo stroški dela in s 7,1 odstotka stroški storitev. 

V prvem polletju leta 2018 je družba realizirala 1,5 milijona EUR dobička iz poslovanja, kar je za 135,9 % odstotka več kot 
v primerljivem obdobju leta 2017. 

Denarni tok iz poslovanja (EBITDA) v višini 1,6 milijona EUR je bil pozitiven. Družba je v prvem polletju leta 2018 realizira-
la 1,2 milijona EUR finančnih prihodkov iz naslova prihodkov iz deležev ter prihodkov iz danih posojil družbam v skupini. 
Finančni odhodki so v tem obdobju znašali 0,7 milijona EUR in so v primerjavi s prvim polletjem leta 2017 nižji, kar je 
posledica nižanja finančnih obveznosti zaradi izdaje obveznic. Družba je v prvem polletju leta 2018 ustvarila čisti dobiček 
po obdavčitvi v višini 2,1 milijona EUR, medtem ko je bil v prvem polletju leta 2017 čisti dobiček po obdavčitvi 1,4 milijona 
EUR. 

Pojasnila izkaza finančnega položaja Impol 2000, d. d.

Na dan 30. 6. 2018 so sredstva družbe znašala 125,9 milijona EUR, kar je približno na nivoju vrednosti konec leta 2017. 
Dolgoročna sredstva so se v prvem polletju leta 2018 povečala za 66,8 odstotka v primerjavi s koncem leta 2017, kar je 
posledica prenosa kratkoročnega posojila, danega Impolu-TLM, d. o. o., na dolgoročni del. Zaradi tega so se kratkoročna 
sredstva zmanjšala  za 87,9 odstotka v primerjavi z 31. 12. 2017.  

Celotne obveznosti družbe so na dan 30. 6. 2018 znašale 125,8 milijona EUR in so za 0,7 milijona EUR večje od obveznosti 
preteklega leta. 

Kapital družbe v višini 60,8 milijona EUR je bil glede na leto 2017 večji za 3,6 odstotka oziroma 2,1 milijona EUR. 
Neto zadolženost na dan 30. 6. 2018, izračunana kot razlika med vsemi finančnimi obveznostmi in denarnimi sredstvi ter 
kratkoročnimi finančnimi naložbami, znaša 60,6 milijona EUR in je za 47,4 milijona EUR višja kot na zadnji dan leta 2017. 
Povečanje je posledica prenosa kratkoročnih finančnih naložb v dolgoročne, ki niso predmet odbitka pri izračunu neto 
zadolženosti.  

Trendi poslovanja skupine Impol na področju prodaje

V letu 2018 se je na globalnem aluminijskem trgu zgodilo več pretresljivih dogodkov: 
• Ameriški antidumpinški postopki proti uvozu folij in valjanih izdelkov serij 1xxx, 3xxx, 5xxx s Kitajske so močno 

premešali globalne materialne tokove. Američani so tako začeli iskati alternativne vire izven Kitajske, tudi v Evropi. 
Po drugi strani pa Kitajska išče nadomestilo ameriškega trga in tako se na evropskem trgu že občuti povečana ponud-
ba kitajskih izdelkov. 

• ZDA so sprejele odločitev o uvedbi 10-odstotnih carin na uvoz aluminija. Kratkoročno so te carine povzročile le dvig 
cen za ameriške potrošnike, niso pa imele učinka na spremembo materialnih tokov, saj so doletele praktično vse 
države na svetu v enaki meri. Srednje- in dolgoročno pa lahko pričakujemo, da se bo okrepila domača ameriška indus-
trija in bodo tako postali manj uvozno odvisni.

• Aprila so ZDA sprožile sankcije proti nekaterim ruskim oligarhom, med njimi je tudi Oleg Deripaska, ki lastniško obvladuje 
Rusal, drugega največjega proizvajalca primarnega aluminija na svetu. Rusal je bil tako odrezan od poslovanja z amer-
iškimi podjetji, pa tudi z drugimi neameriškimi podjetji se je poslovanje otežilo. Na trgu je zavladala panika, v hipu so zrasle 
metalne premije, ki pa so se po nekaj tednih začele postopoma zniževati in se konec junija vrnile na raven pred sankcijami. 
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Povpraševanje po Impolovih izdelkih je bilo v prvi polovici leta 2018 visoko. Uspeli smo pridobiti dovolj naročil, na stiska-
nem programu smo se tudi borili z zagotavljanjem želenih dobavnih rokov. Podobne težave smo imeli tudi na valjanem 
programu, kjer smo ob zmerno visokem povpraševanju tudi osvajali novo tehnologijo toplega valjanja in posodabljali 
proizvodno opremo, s katero bomo lahko v prihodnje zagotavljali najvišjo možno kakovost izdelkov, ki bodo tako primerni 
za najzahtevnejše trge. 

V primerjavi z enakim obdobjem lani se je količinski obseg prodaje povečal za 1,4 odstotka. Ugoden tržni trend je pozitivno 
vplival tudi na doseganje višjih prodajnih marž na stiskalništvu.

Prodaja 

 
Graf prikazuje rast prodaje izdelkov po polletju v posameznem letu in kaže, da se prodaja iz leta v leto povečuje. Prav tako 
v skupini Impol širimo svoj trg. Gibanje čistih prihodkov iz prodaje namreč ne kaže pravega trenda rasti zaradi že omen-
jenega gibanja borzne cene aluminija.  

 
Razpršenost prodaje

Impolova strateška prednost je razpršenost prodaje po trgih, industrijah in kupcih. S tovrstno prodajno politiko nadalju-
jemo tudi v letu 2018. V prvi polovici leta smo izvozili 94,6 odstotka izdelkov. Še vedno ostaja najpomembnejši trg Evropa, 
pri čemer največji delež izdelkov izvozimo v Nemčijo (34 odstotkov), sledita ji Italija (14 odstotkov) in Češka (6 odstotkov), 
medtem ko so izvozni deleži v druge države nižji od petih odstotkov. V prvi polovici leta 2017 smo Impolove izdelke izvozi-
li v 46 različnih držav po svetu.

Tabela 5: Prodaja v tonah po polletjih

1. polletje 2015 1. polletje 2016 1. polletje 2017 1. polletje 2018

Količina prodaje v tonah 99.280 104.845 121.416 123.164

Slika 5: Prodaja v tonah 
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Tabela 6: Prodaja po področjih 

Področja delež

EU 82,77 %

Evropa – ostalo 7,33 %

Slovenija 5,41 %

Severna Amerika 3,56 %

Južna Amerika 0,39 %

Afrika 0,33 %

Azija 0,10 %

Avstralija 0,10 %

 100,00  %

Tabela 7: 15 največjih trgov skupine Impol 

Trgi delež

Nemčija 34,34 %

Italija 14,28 %

Češka 5,57 %

Slovenija 5,41 %

Hrvaška 4,87 %

Avstrija 4,77 %

Francija 4,33 %

Nizozemska 3,94 %

Španija 3,23 %

ZDA 3,10 %

Poljska 2,25 %

Srbija 2,15 %

Norveška 1,82 %

Rusija 1,79 %

Madžarska 1,65 %

Danska 1,21 %

Švica 1,07 %

Več kot polovico Impolovih izdelkov kupijo končni kupci, 42 odstotkov pa distributerji. Med končnimi odjemalci največji 
delež predstavlja transport (23 odstotkov), sledita gradbeništvo (12 odstotkov) in prehrambna industrija (11 odstotkov).
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Slika 6: Delež prodaje po industrijah
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Prodaja po programih

Impolov prodajni program se deli na dva prodajna segmenta – valjarništvo in stiskalništvo. Pozitivni trendi so bili značilni 
za oba prodajna segmenta.

Ključne značilnosti prodaje valjanih izdelkov:
• Povpraševanje po skoraj celotnem asortimanu valjanih izdelkov, izjema so bile rondele, je bilo v porastu. Največji skok 

povpraševanja smo zaznali na področju izdelkov tankega programa, kamor uvršamo folije in tanke trakove. Na tem 
področju imamo v celoti zapolnjene kapacitete, posledično se podaljšujejo tudi dobavni roki.

• Konec leta 2017 in v začetku 2018 smo zaradi novih tržnih priložnosti močno povečali izvoz na trg ZDA in s tem dodat-
no napolnili kapacitete.

Ključne značilnosti prodaje stiskanih izdelkov:
• Še vedno se nadaljuje trend visokega povpraševanja po stiskanih izdelkih, zaradi katerega imamo v celoti zasedene 

proizvodne kapacitete.
• Vsi programi stiskalništva so poslovali pozitivno in bolje kot v lanskem letu.
• Nadaljeval se je trend povečevanja tržnega deleža v avtomobilski industriji, kjer se odpirajo številni novi projekti, 

povečujejo pa se dolgoročne oblike sodelovanja in vzpostavljanja strateških partnerstev.
• Pridobivali smo nova strateška partnerstva za prihodnje sodelovanje ob povečevanju proizvodnih kapacitet.
• Razvijali smo področje nadaljnje dodelave izdelkov, pri čemer osvajamo nove izdelke in povečujemo delež dovršenosti izdelkov.

Slika 7: Prodaja po vrstah izdelkov

Cevi 1,60 %

Kovani izdelki, mehansko 
obdelani izdelki 0,45 %

Palice, drogovi – težkognetni 26,49 %

Profili 6,78 %

Rondelice, rondele 6,44 %

Barvani trakovi 4,16 %

Trakovi in pločevine 34,61 % 

Folije in tanki trakovi 19,47 %
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• V sistem dela vpeljujemo projektno vodenje za celovito obvladovanje potreb kupcev.
• Nadaljujemo z aktivnostmi verifikacije tehnologije za prodajo novih tipov izdelkov.
• Povpraševanje po izdelkih je visoko, do konca leta imamo v večji meri zasedene vse proizvodne kapacitete.

Nabava
Trendi na nabavnem področju

V treh mesecih leta 2018 so borzne cene aluminija padale, nato je zaradi nestabilnosti v mednarodni gospodarski politiki 
sledil velik porast cene. Visoka volatilnost cene je trajala od aprila do maja, nato se je trend v juniju z umirjanjem razmer v 
politiki nekoliko stabiliziral. 

 
V skupini Impol vsa leta povečujemo nabavo sekundarnega aluminija in temu ustrezno tudi vlagamo v posodobitev livarn. 
Razmerje med nabavo primarnega in sekundarnega aluminija je bilo v tem obdobju 70:30, s čimer je poraba sekundar-
nega aluminija presegla zastavljene kazalnike v letnem planu. Slednje se je ugodno odrazilo v znižanju stroškov vhodne 
surovine.  

V prvem polletju je največji izziv na področju nabave predstavljala ustrezna oskrba povečanih proizvodnih zmogljivosti, prav 
tako je bilo potrebno visoko prilagajanje nihanju borznih cen, kar smo ustrezno obvladovali s terminskim trgovanjem.
 

Slika 8: Gibanje borznih cen aluminija za obdobje od januarja do junija 2018 
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Tveganja
V skupini Impol redno spremljamo izpostavljenost različnim vrstam tveganj in temu primerno sprejemamo ukrepe za 
njihovo obvladovanje. Obvladovanje tveganj v skupini Impol temelji na načelu, da je ocenjevanje in obvladovanje tveganja 
integralni del vseh poslovnih aktivnosti.

V skupini Impol se v svojem poslovnem procesu srečujemo z vrsto tveganj:

Tabela 8: Vrste tveganj in njihovo obvladovanje s posebnimi ukrepi (poslovna tveganja) 

Poslovna tveganja Opis tveganja Način obvladovanja Izpostavljenost

Trg  in cene

Prodaja:
• Tržne cene ne sledijo gibanjem nabavnih 

oziroma se jim prilagajajo z večmesečnimi 
zamiki.

• Servis kupcu – zamude zaradi proizvodnih 
zastojev, neustrezno organizirana logistika 
povzroča prevelike stroške in zamude.  

Nabava:
• Gibanje borzne cene aluminija.
• Gibanje MB-premije za aluminij. 
• Gibanje dodatkov na MB- premije (doplači-

la za vrsto surovine in stroške prevoza do 
tovarne).

• Zagotavljanje zanesljivosti dobav aluminija.
• Energenti – nepričakovan porast cen, poman-

jkanje razpoložljivih virov.

• Sklepanje pogodb z določanjem prodajnih 
premij  na način, da se gibanje nabavnih 
premij prenaša v prodajne premije.

• Neprestano usposabljanje za kakovostno in 
popolno izpolnjevanje vseh sprejetih obvezno-
sti. 

• Zavarovanje s »hedgingom«, tj. s terminskimi 
nakupi in prodajami futuresov.

• Sklepanje pogodb na daljše, vsaj enoletne 
roke nabav.

• Tripartitne formulacije prodajnih cen (vgradnja 
MB-premij v pogodbe).

• Vključevanje dobaviteljev kot financerjev.
• Pretežni del energije se kupuje za obdobje 

vsaj dveh let vnaprej.

Zmerna

Naložbe

• Povečanje fiksnih stroškov in s tem potreba 
po povečanju obsega prodaje, nevarnost 
povečanja izgub.

• Nepravočasno tehnično-tehnološko osvajan-
je novih naložb, novih trgov; zanemarjanje 
stroškov, ki nastajajo zaradi tega.

• Premajhen denarni tok za zagotavljanje 
vračanja vloženih sredstev. 

• Zanemarjanje naložb v trajna obratna sredstva 
ter nato njihovo financiranje s kratkoročnimi 
viri, čeprav je naložba absolutno dolgoročna.

• Impol pri načrtovanju potrebne dodane vred-
nosti na zaposlenega izhaja iz ugotovitve, da 
mora le-ta poleg pokrivanja zahtev, ki izhajajo 
iz tekočega poslovanja in dividendnega priča-
kovanja delničarjev, pokrivati tudi potrebo, da 
se za ohranjanje obstoječega delovnega mesta 
letno vanj vloži vsaj deset tisoč EUR in da je pri 
pričakovani rasti obsega novih delovnih mest 
za vsako novo treba zagotoviti skupno za vse 
oblike naložb najmanj en milijon EUR.

Zmerna

Kadri 

• Zagotavljanje ustreznega nivoja kompetenc 
zaposlenih.

• Tveganje odhoda/izgube ključnih kadrov. 
• Poškodbe zaposlenih.

• Z uvajanjem novih informacijskih aplikacij se 
zagotavlja zajemanje širšega obsega znanj 
zaposlenih in pomembnih podatkov, ki tako 
postajajo dostopni širšemu krogu zaposlenih.

• Uvajanje metod upravljanja s človeškimi viri 
(uvajanje standardov vodenja, stalno usposa-
bljanje zaposlenih, mentorstvo, merjenje org. 
klime ipd.).

Zmerna

Razvoj in raziskave • Učinkovitost razvojnih procesov, zagotavljanje 
novih izdelkov.

• Uvedba celovitega sistema aplikativnega in 
tehnološkega razvoja, vključevanje kot razvojni 
dobavitelj kupcem.

Zmerna

Varstvo okolja • Izpust nevarnih snovi. • Stalen nadzor nad izpusti, vključevanje naprav, 
ki preprečujejo oziroma zmanjšujejo tveganja. Zmerna
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Tabela 9: Vrste tveganj in njihovo obvladovanje s posebnimi ukrepi (finančna tveganja) 

Finančna tveganja Opis tveganja Način obvladovanja Izpostavljenost

Likvidnostna 
tveganja

• Pomanjkanje likvidnih sredstev za poravnavan-
je obveznosti iz poslovanja ali financiranja.

• Vnaprej dogovorjene kreditne linije in pripravl-
janje  načrtov odlivov in prilivov. Manjša

Valutna tveganja • Nevarnost izgube zaradi neugodnega nihanja 
deviznih tečajev – predvsem dolarja.

• Varovanje z uporabo ustreznih izvedenih 
finančnih instrumentov in uporaba možnosti 
nabav osnovnih surovin v domači valuti.  

Zmerna

Tveganje 
sprememb 
obrestnih mer

• Tveganje v zvezi s spremembami pogojev 
financiranja in najemanja kreditov.

• Spremljanje politike ECB in FED, varovanje z 
uporabo ustreznih izvedenih finančnih instru-
mentov – obrestne zamenjave, prehod s fiksne 
na variabilno obrestno mero.

Zmerna

Kreditno tveganje • Tveganje neplačil kupcev.

• Zavarovanje terjatev do kupcev preko Prve 
kreditne zavarovalnice in tujih zavarovalnih 
hiš, spremljanje bonitet kupcev, omejevanje 
maksimalne izpostavljenosti do posameznih 
kupcev. S kupci na visokorizičnih trgih poslo-
vanje le na osnovi avansnih plačil oziroma 
prvovrstnih bančnih garancij.

Zmerna do 
večja

Nevarnost 
odškodninskih 
zahtevkov in tožb

• Nevarnost odškodninskih zahtevkov tretjih 
oseb in tožb zaradi škodnih dogodkov, ki jih 
družba nehote povzroči s svojo dejavnostjo, 
posestjo stvari in dajanjem izdelkov na trg.

• Zavarovanje splošne odgovornosti in zavaro-
vanje proizvajalčeve odgovornosti (predvsem 
za segment proizvodnje izdelkov za industrijo 
transportnih sredstev).

• Izvajanje vseh aktivnosti s področja varstva 
pri delu skladno z zakonodajnimi predpisi in 
njihova nadgradnja.

Majhna do 
zmerna

Nevarnost škode 
na premoženju

• Nevarnost škode na premoženju zaradi rušil-
nega delovanja naravnih sil,  nevarnost zaradi 
strojelomov, požarov itd.

• Sklenitev premoženjskega zavarovanja, 
strojelomnega zavarovanja in zavarovanja 
obratovalnega zastoja, požarnega in drugih 
specifičnih zavarovanj.

Zmerna

Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube skupaj s pravnim tveganjem zaradi:
1. neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih postopkov,
2. drugega nepravilnega ravnanja ljudi, ki spadajo v notranje poslovno področje družbe,
3. neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov, ki spadajo v notranje poslovno področje družbe,
4. zunanjih dogodkov ali dejanj.

V skupini Impol zato neprestano izboljšujemo oziroma prilagajamo organizacijsko strukturo (v letu 2015 smo spreme-
nili način upravljanja z dvotirnega na enotirnega) in stalno izboljšujemo celoten informacijski sistem z namenom, da se 
poslovni dogodki spremljajo v realnem času njihovega dogajanja. 



Značilnosti poslovanja skupine Impol v prvem polletju leta 2018 

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Impol in družbe Impol 2000, d. d., v prvem polletju leta 2018

22

Tabela 10: Vrste tveganj in njihovo obvladovanje s posebnimi ukrepi (operativna tveganja) 

Operativna tveganja Opis tveganja Način obvladovanja Izpostavljenost

Tveganja v 
proizvodnji

• Neobvladovanje tehnoloških procesov (ponovl-
jivost težave in s tem nezadovoljni kupci).

• Prevelike zaloge – valutna, stroškovna, cenov-
na, likvidnostna in druga tveganja.

• Zanesljivost opreme – stroški zavarovanja, 
odbitne franšize.

• Ozka grla – moteče zaloge, moten pretok z 
logističnimi težavami, zamujanje rokov dobave 
kupcem …

• Načrtovanje celotne oskrbovalne verige in zag-
otavljanje ustreznih proizvodnih kapacitet. Zmerna

Tveganje infor-
macijske 
tehnologije

• Neobvladovanje notranjih kontrol.
• Večkratno obravnavanje istih podatkov.
• Motnje v proizvodnem procesu zaradi motenj 

na področju informacijskih  virov.

• Varnostni ukrepi, načrt neprekinjenega delo-
vanja informacijske tehnologije. Zmerna

Tveganja, povezana 
z zaposlenimi

• Nastanek nezgod in poškodb, nenačrtovana 
odsotnost.

• Ukrepi na področju ocene tveganja delovnih 
mest, stalno izobraževanje v delovnem okolju, 
sistem nadomeščanja. 

Zmerna
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Izjava o odgovornosti izvršnih direktorjev 
 
Izvršna direktorja sva odgovorna za pripravo polletnega poročila skupine Impol tako, da le-to predstavlja resnično in 
pošteno sliko premoženjskega stanja skupine Impol in družbe Impol 2000, d. d., in s tem izjavljava, da:
• sva odgovorna za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja, stalno spremljanje drugih tveganj pri poslo-

vanju in sprejemanje ter izvajanje ukrepov za njihovo minimizacijo;
• je računovodsko poročilo skupine Impol in družbe Impol 2000, d. d., za prvo polletje leta 2018 sestavljeno skladno 

z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in da je prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja, 
poslovnega izida in vseobsegajočega donosa družbe Impol 2000, d. d., in drugih družb, vključenih v konsolidacijo, kot 
celote resničen in pošten;

• poslovno poročilo skupine Impol in družbe Impol 2000, d. d., za prvo polletje leta 2018 vključuje pošten prikaz razvoja 
in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganj, ki so jim družba 
Impol 2000, d. d., in druge družbe, vključene v konsolidacijo, kot celota izpostavljene;

• je v poročilo skupine Impol in družbe Impol 2000, d. d., za prvo polletje leta 2018 vključen pošten prikaz pomembnih 
poslov s povezanimi osebami, ki je sestavljen skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Jernej Čokl
(predsednik 

upravnega odbora)

Vladimir Leskovar
(namestnik predsednika 

upravnega odbora)

Janko Žerjav
(član upravnega odbora)

Bojan Gril
(član upravnega odbora)

Milan Cerar
(član upravnega odbora)

Andrej Kolmanič
(glavni izvršni direktor)

Irena Šela
(izvršna direktorica za finance)

Upravni odbor potrjuje polletne skupinske računovodske izkaze in računovodske izkaze družbe Impol 2000, d. d., za 
obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 in uporabljene računovodske usmeritve. To polletno poročilo je upravni odbor družbe 
sprejel in odobril za objavo na svoji seji dne 24. 9. 2018.
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Tabela 11: Skupinski izkaz poslovnega izida v evrih 
 

Postavka                                               Pojasnilo 1.-6. 2018 1.-6. 2017

1.  ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1 368.200.604 344.041.586

 a) Čisti prihodki od prodaje, doseženi na domačem trgu 19.950.788 18.669.024

 b) Čisti prihodki od prodaje, doseženi na tujem trgu 348.249.816 325.372.562

2.  SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 782.924 782.507

3.  USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 554.917 87.390

4.  DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 2.720.398 1.936.884

5.  STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 2 309.401.484 279.242.888

 a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega 
materiala 286.546.522 257.600.712

 b) Stroški storitev 22.854.962 21.642.176

6.  STROŠKI DELA 2 32.100.392 27.295.054

 a) Stroški plač 24.279.106 20.416.636

 b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavaro-
vanj) 4.292.131 4.696.542

 c) Drugi stroški dela 3.529.155 2.181.876

7.  ODPISI VREDNOSTI 2 8.130.975 7.632.497

 a) Amortizacija 7.996.679 7.622.349

 b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 1.668 1.541

 c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 132.629 8.607

8.  DRUGI POSLOVNI ODHODKI 2 1.065.210 1.068.240

9.  FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 3 15.407 0

 a) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 15.407 0

10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 3 34.037 28.516

 a) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 34.037 28.516

11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 3 3.427.996 2.270.316

 a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 3.427.996 2.270.316

12. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 3 2.202.964 2.215.827

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 1.438.502 1.254.241

b) Finančni odhodki iz izdanih obveznic 565.315 753.754

 c) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 199.147 207.832

13. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 3 822.726 7.286.750

a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0 4.314

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 34.657 0

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 788.069 7.282.436

Konsolidirani računovodski izkazi skupine Impol

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del v nadaljevanju predstavljenih računovodskih izkazov in jih je treba 
brati v povezavi z njimi.

Skupinski izkaz poslovnega izida
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Skupinski izkaz drugega vseobsegajočega donosa

Skupinska bilanca stanja

Tabela 12: Skupinski izkaz drugega vseobsegajočega donosa v evrih 
 

Pojasnilo 1.-6. 2018 1.-6. 2017

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 19.804.771 20.825.377

Spremembe poštene vrednosti instrumentov za varovanje pred tveganjem (obrestne 
zamenjave) (+/-) 13 -45.133 -72.271

Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov podjetij v tujini (vplivov 
sprememb deviznih tečajev) 13 -493.777 135.256

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 19.265.861 20.888.362

- od tega celotni vseobsegajoči donos neobvladujočemu deležu 1.422.124 1.308.059

- od tega celotni vseobsegajoči donos obvladujočemu deležu 17.843.737 19.580.303

Tabela 13: Skupinska bilanca stanja v evrih 
 

Pojasnilo 30. 6. 2018 31. 12. 2017

A.   DOLGOROČNA SREDSTVA                    207.693.598   174.784.754

 I.   Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 5                        2.402.888   2.198.163

  1. Dolgoročne premoženjske pravice                        1.602.541   1.553.110

  2. Dobro ime                           319.229   319.229

  3. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja                           481.118   325.824

 II.   Opredmetena osnovna sredstva 6                    200.646.215   167.881.472

  1. Zemljišča in zgradbe                      53.064.573   48.966.907

   a) Zemljišča                      11.753.686   9.588.983

   b) Zgradbe                      41.310.887   39.377.925

  2. Proizvajalne naprave in stroji                      69.273.972   66.062.362

  3. Druge naprave in oprema                        5.881.917   5.723.840

  4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo                      72.425.753   47.128.362

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi                      55.805.653   35.498.041

b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev                      16.620.100   11.630.321

III. Naložbene nepremičnine 7                        1.891.484   1.953.479

IV. Dolgoročne finančne naložbe 8                        1.554.373   1.556.097

Postavka                                               Pojasnilo 1.-6. 2018 1.-6. 2017

14. DAVEK IZ DOBIČKA 4 2.202.396 3.562.059

15. ODLOŽENI DAVKI 5.363 18.507

16. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 19.804.771 20.825.377

Od tega dobiček/izguba, ki pripada neobvladujočemu deležu 1.423.235 1.193.832

Dobiček/izguba, ki pripada obvladujočemu deležu 18.381.537 19.631.454

Rezultat ohranjanja poslovanja 19.804.771 20.825.377

Rezultat ustavljenega poslovanja 0 0
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Pojasnilo 30. 6. 2018 31. 12. 2017

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil                        1.224.634   1.221.301

a) Delnice in deleži v pridruženih družbah                           724.341   724.341

b) Druge delnice in deleži                           500.294   496.961

2. Dolgoročna posojila                           329.738   334.795

a) Dolgoročna posojila drugim                           329.738   334.795

V. Dolgoročne poslovne terjatve                             38.263   38.263

1. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih                             38.263   38.263

VI. Odložene terjatve za davek                        1.160.376   1.157.281

B KRATKOROČNA SREDSTVA                    311.164.486   288.365.362

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0

II. Zaloge 9                    158.562.269   162.606.623

1. Surovine in material                    123.843.969   131.443.046

2. Nedokončana proizvodnja                      18.993.610   17.089.538

3. Proizvodi in trgovsko blago                      14.059.738   13.406.876

4. Predujmi za zaloge                        1.664.952   667.163

III. Kratkoročne finančne naložbe 10                      14.756.401   14.498.255

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil                      13.426.661   13.069.598

a) Druge kratkoročne finančne naložbe                      13.426.661   13.069.598

2. Kratkoročna posojila                        1.329.740   1.428.657

a) Kratkoročna posojila drugim                        1.329.740   1.428.657

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 11                    115.724.485   98.793.092

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev                      98.828.486   72.771.420

2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih                      16.895.999   26.021.672

V. Denarna sredstva 12                      22.121.331   12.467.392

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                        1.570.865   223.137

SREDSTVA SKUPAJ                    520.428.949   463.373.252

A. KAPITAL 13                    206.609.013   187.476.915

I. Vpoklicani kapital                        4.451.540   4.451.540

1. Osnovni kapital                        4.451.540   4.451.540

2. Kapital neobvladujočemu deležu                      18.812.697   17.524.336

II. Kapitalske rezerve                      10.751.254   10.751.254

III. Rezerve iz dobička                        7.958.351   7.958.351

1. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže                           506.406   506.406

2. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna 
postavka) - 506.406   -506.406

3. Statutarne rezerve                        2.225.770   2.225.770

4. Druge rezerve iz dobička                        5.732.581   5.732.581

IV. Revalorizacijske rezerve 0 0

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti - 779.561   -735.539

VI. Prevedbeni popravek kapitala - 242.276   251.501

VII. Preneseni čisti poslovni izid                    147.275.472   116.049.375

VIII. Čisti poslovni izid poslovnega leta                      18.381.537   31.226.097



Računovodsko poročilo o poslovanju skupine Impol za prvo polletje leta 2018

28

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Impol in družbe Impol 2000, d. d., v prvem polletju leta 2018

Pojasnilo 30. 6. 2018 31. 12. 2017

B REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 14                        3.770.770   3.813.483

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti                        3.178.110   3.198.167

2. Druge rezervacije                               1.764   2.764

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve                           590.897   612.552

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 15                    155.417.569   109.973.290

I. Dolgoročne finančne obveznosti                    153.320.562   107.964.019

1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank                    132.925.484   87.571.795

2. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic                      20.000.000   20.000.000

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti                           395.078   392.224

II. Dolgoročne poslovne obveznosti                           172.602   91.933

1. Druge dolgoročne poslovne obveznosti                           172.602   91.933

III. Odložene obveznosti za davek                        1.924.405   1.917.338

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 16                    151.117.581   160.264.468

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0

II. Kratkoročne finančne obveznosti                      64.797.036   91.847.376

1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank                      47.067.053   66.224.617

2. Kratkoročne finančne obveznosti  na podlagi obveznic                      10.000.000   10.000.000

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti                        7.729.984   15.622.759

III. Kratkoročne poslovne obveznosti                      86.320.545   68.417.092

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev                      75.627.850   54.342.298

2. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov                        1.092.724   1.714.913

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti                        9.599.971   12.359.881

D KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 16                        3.514.015   1.845.096

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV SKUPAJ                    520.428.949   463.373.252
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Tabela 14: Skupinski izkaz gibanja kapitala za prvo polletje leta 2018 v evrih

 Vpoklicani 
kapital

Kapital 
neobvladu-

jočemu 
deležu

Kapitalske 
rezerve Rezerve iz dobička

Rezerve, 
nastale 
zaradi 

vrednotenja 
po pošteni 

vrednosti

Prevedbeni 
popravek 

kapitala

Preneseni 
čisti poslovni 

izid

Čisti 
poslovni izid 
poslovnega 

leta

Skupaj 
KAPITAL

I II III IV V VI VII VIII IX

Osnovni 
kapital  

Rezerve za 
lastne 

delnice 
in lastne 
poslovne 
deleže

Lastne del-
nice in lastni 

poslovni 
deleži (kot 

odbitna 
postavka)

Statutarne 
rezerve

Druge 
rezerve iz 
dobička

  Preneseni 
čisti dobiček 

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta

SKUPAJ
KAPITAL

  I II III IV/1 IV/2 IV/3 IV/4 V VI VII VIII IX

A.1
Stanje konec prejšnjega po-
ročevalskega obdobja 31. 12. 
2017

4.451.540 17.524.336 10.751.254 506.406 -506.406 2.225.770 5.732.581 -735.539 251.501 116.049.375 31.226.097 187.476.915

a) Preračuni za nazaj

b) Prilagoditve za nazaj

A.2 Začetno stanje poročevalskega 
leta 1. 1. 2018 4.451.540 17.524.336 10.751.254 506.406 -506.406 2.225.770 5.732.581 -735.539 251.501 116.049.375 31.226.097 187.476.915

B.1 Spremembe lastniškega kapita-
la-transakcije z lastniki -133.763 -133.763

 Izplačilo dividend drugim -133.763 -133.763

 B.2 Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 1.422.124 -44.022 -493.777 18.381.537 19.265.861

Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta 1.423.235 18.381.537 19.804.771

 
Sprememba rezerv, nastalih 
zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti

-1.111 -44.022 -45.133

 
Dobički in izgube, ki izhajajo iz 
pretvorbe računovodskih izkazov 
družb v tujini

-493.777 -493.777

 B.3 Spremembe v kapitalu 31.226.097 -31.226.097

Razporeditev preostalega dela 
čistega dobička na druge ses-
tavine kapitala

31.226.097 -31.226.097

C. Končno stanje poročevalskega 
obdobja 30. 6. 2018 4.451.540 18.812.697 10.751.254 506.406 -506.406 2.225.770 5.732.581 -779.561 -242.276 147.275.472 18.381.537 206.609.013

Skupinski izkaz gibanja kapitala
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Tabela 15: Skupinski izkaz gibanja kapitala za prvo polletje leta 2017 v evrih

 Vpoklicani 
kapital

Kapital 
neobvladu-

jočemu 
deležu

Kapitalske 
rezerve Rezerve iz dobička

Rezerve, 
nastale 
zaradi 

vrednotenja 
po pošteni 

vrednosti

Prevedbeni 
popravek 

kapitala

Preneseni 
čisti poslovni 

izid

Čisti 
poslovni izid 
poslovnega 

leta

Skupaj 
KAPITAL

I II III IV V VI VII VIII IX

Osnovni 
kapital  

Rezerve za 
lastne 

delnice 
in lastne 
poslovne 
deleže

Lastne del-
nice in lastni 

poslovni 
deleži (kot 

odbitna 
postavka)

Statutarne 
rezerve

Druge 
rezerve iz 
dobička

  Preneseni 
čisti dobiček 

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta

SKUPAJ
KAPITAL

  I II III IV/1 IV/2 IV/3 IV/4 V VI VII VIII IX

A.1 Stanje konec prejšnjega po-
ročevalskega obdobja 31. 12. 2016 4.451.540 14.525.139 10.751.254  506.406 -506.406 1.699.947 5.732.581 -593.451 -1.103.373 91.990.290 26.561.300 154.015.227

a) Preračuni za nazaj

b) Prilagoditve za nazaj

A.2 Začetno stanje poročevalskega 
obdobja 1. 1. 2017 4.451.540 14.525.139 10.751.254 506.406 -506.406 1.699.947 5.732.581 -593.451 -1.103.373 91.990.290 26.561.300 154.015.227

B.1 Spremembe lastniškega kapitala 
- transakcije z lastniki -170.044 22.675 -147.369

 Nakup neobvladujočega deleža v 
družbi Kadring, d. o. o. -40.675 22.675 -18.000

 Izplačilo dividend -129.369   -129.369

B.2 Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 1.308.059 -70.492 19.250 19.631.545 20.888.362

 Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta 1.193.832   19.631.545 20.825.377

 
Sprememba rezerv, nastalih zara-
di vrednotenja finančnih naložb 
po pošteni vrednosti

-1.779 -70.492  -72.271

 Druge sestavine vseobsegajočega 
donosa poročevalskega obdobja 116.006  19.250 135.256

B.3 Spremembe v kapitalu    26.561.300 -26.561.300

Razporeditev preostalega dela 
čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala

   26.561.300 -26.561.300

C. Končno stanje poročevalskega 
obdobja 30. 6. 2017 4.451.540 15.663.154 10.751.254 506.406 -506.406 1.699.947 5.732.581 -663.943 -1.084.123 118.574.265 19.631.545 174.756.220
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Tabela 16: Skupinski izkaz denarnih tokov v evrih 

Postavka Pojasnilo 1.-6. 2018 1.-6. 2017

A.  Denarni tokovi pri poslovanju   

 a) Postavke izkaza poslovnega izida 27.992.267 30.417.531

  Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev 1 372.251.998 347.928.348

  Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki 
iz poslovnih obveznosti 2 -342.051.972 -313.930.251

  Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 4 -2.207.759 -3.580.566

 b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 5.634.815 -8.796.299

  Začetne manj končne poslovne terjatve 12 -17.069.623 -37.483.194

  Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -1.347.728 -1.263.976

  Začetne manj končne odložene terjatve za davek 5 -3.095 1

  Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 10.464.403

  Začetne manj končne zaloge 10 4.145.852 16.600.856

  Končni manj začetni poslovni dolgovi 17 17.966.308 2.848.465

  Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 1.936.035 37.146

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 5 7.067 0

 c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b) 33.627.083 21.621.232

B.  Denarni tokovi pri naložbenju  

 a) Prejemki pri naložbenju 3.499.456 1.169.214

  Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na 
naložbenje 3 40.716 28.461

  Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 1 1.447.471 1.003.164

  Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 3 8.843 431

 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 3 2.002.427 137.158

  b) Izdatki pri naložbenju -43.303.812 -28.291.073

  Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 6 -399.519 -214.880

  Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 7 -40.664.532 -19.325.460

  Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 9 -4.052 -871

 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 11 -2.235.708 -8.749.862

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b) -39.804.355 -27.121.859

Prebitek prejemkov/izdatkov pri poslovanju in naložbenju -6.177.273 -5.500.627

 C. Denarni tokovi pri financiranju  

  a) Prejemki pri financiranju 69.260.557 43.866.661

 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 16 52.958.487 26.780.379

 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 17 16.302.070 17.086.282

  b) Izdatki pri financiranju -53.429.346 -29.686.696

  Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 3 -2.178.750 -1.341.905

Izdatki za vračilo kapitala 0 -18.000

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 16 -2.500.000 -2.000.000

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 17 -48.616.833 -26.197.422
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Postavka Pojasnilo 1.-6. 2018 1.-6. 2017

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 14 -133.763 -129.369

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b) 15.831.212 14.179.965

Č Končno stanje denarnih sredstev 22.121.331 28.161.423

a) Denarni izid v obdobju 9.653.939 8.679.338

b) Začetno stanje denarnih sredstev 12.467.392 19.482.085

Pojasnila k računovodskim izkazom 

Obvladujoča družba 

Obvladujoča družba Impol 2000, d. d., s sedežem v Slovenski Bistrici, Partizanska ulica 38, je po Zakonu o gospodarskih 
družbah velika delniška družba. Družba je razvrščena pod šifro dejavnosti 70.100 – upravljanje podjetij. Osnovni kapital 
družbe v višini 4.451.540 EUR je razdeljen na 1.066.767 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki niso uvrščene na organi-
zirani trg vrednostnih papirjev. Delnice so v lasti 840 delničarjev. 

V nadaljevanju so predstavljeni nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine za obodbje, ki se je končalo dne 
30. 6. 2018. Konsolidirani računovodski izkazi vključujejo družbo Impol 2000, d. d., in njene odvisne družbe ter deleže v 
pridruženih družbah.  

Izjava o skladnosti z MSRP
Upravni odbor je računovodske izkaze in konsolidirane računovodske izkaze potrdil dne 24. 9. 2018.

Računovodski izkazi družbe Impol 2000, d. d., in konsolidirani računovodski izkazi skupine so sestavljeni skladno z Medn-
arodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija, in s pojasnili, ki jih sprejema 
Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in jih je sprejela tudi Evropska 
unija ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD). Polletno poročilo je sestavljeno v skladu z zahtevami 
MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje. Pri pripravi računovodskih izkazov za obdobje januar-junij 2018 so bile up-
oštevane enake računovodske usmeritve kot pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2017. 

Na dan bilance stanja glede na proces potrjevanja standardov v Evropski uniji v računovodskih usmeritvah družbe Impol 
2000, d. d., in skupine Impol ni razlik med uporabljenimi MSRP in MSRP, ki jih je sprejela Evropska unija. Medletni račun-
ovodski izkazi skupine Impol niso revidirani.

Podlage in ocene za sestavo računovodskih izkazov 

Računovodski izkazi skupine in računovodski izkazi družbe Impol 2000, d. d., so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vred-
nosti, razen pri izvedenih finančnih instrumentih. 

Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih brez centov, evro pa je tudi funkcijska valuta skupine. 
 
Posli v tuji valuti
Konsolidirani računovodski izkazi skupine so predstavljeni v evrih. Postavke vsake družbe v skupini, ki so vključene v 
računovodske izkaze, se za potrebe konsolidiranih računovodskih izkazov prevedejo v poročevalsko valuto, kot sledi:
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Prihodki in odhodki podjetij v tujini se preračunajo v evre po povprečnih tečajih poslovnega leta.

Za preračun postavk poslovnega izida iz nacionalnih valut v evre so uporabljeni naslednji tečaji:

Tečajne razlike so pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu in izkazane v postavki prevedbeni popravek kapitala. Ko 
se družba v tujini odtuji na način, da ne obstaja več obvladovanje ali pomemben vpliv, se ustrezen nabrani znesek v pre-
vedbenem popravku kapitala prerazporedi v poslovni izid kot prihodek ali odhodek iz naslova odtujitve. Če skupina odtuji 
zgolj del svojega deleža v odvisni družbi, ki vključuje podjetje v tujini in ob tem ohrani obvladovanje, se ustrezen sorazmer-
ni delež nabranega zneska prerazvrsti v neobvladujoči delež. Če skupina odtuji zgolj del svoje naložbe v pridruženi družbi 
ali skupaj obvladovani družbi, ki vključuje podjetje v tujini in pri tem ohrani pomemben vpliv ali skupno obvladovanje, se 
ustrezen sorazmerni delež nabranega zneska prerazvrsti v poslovni izid.

Poročanje po odsekih 
Ker so narava skupin izdelkov, njihovi proizvodni postopki in načini distribucije zelo sorodni, je skupina opredelila le en 
odsek poročanja. Pri prikazovanju podatkov po odsekih se upošteva, da je v skupini glavni odsek aluminijska dejavnost. 
Ostale dejavnosti imajo nepomemben vpliv na prikazovanje računovodskih podatkov.

Skupina poroča o prodaji po geografskih območjih. Kot geografska območja so opredeljeni Slovenija, Evropska unija, druge 
države Evrope in ostali svet.

Tabela 17: Uporabljeni tečaji za preračun postavk bilance stanja 
 

valuta 30. 6. 2018 

USD 1,1658

HUF 329,77

RSD 118,56

HRK 7,386

Tabela 18: Uporabljeni tečaji za preračun postavk poslovnega izida 
 

valuta povprečni polletni 2018 

USD 1,1679

HUF 316,49

RSD 118,35

HRK 7,42
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Razkritja k posameznim postavkam v skupinskih  
računovodskih izkazih 
 
1. Poslovni prihodki

Podrobnejša opredelitev čistih prihodkov iz prodaje aluminijskih izdelkov (po državah) je podana v poslovnem delu letne-
ga poročila v poglavju Prodaja.

Tabela 19: Poslovni prihodki v evrih
 

Poslovni prihodki v EUR

Poslovni prihodki, ustvarjeni z  
družbami 1.-6. 2018 1.-6. 2017

pridruženimi drugimi

Čisti prihodki od prodaje 39.811 368.160.793 368.200.604 344.041.586

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in ned. proizvod-
nje 0 782.924 782.924 782.507

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 554.917 554.917 87.390

Drugi poslovni prihodki 0 2.720.398 2.720.398 1.936.884

SKUPAJ 39.811 372.219.032 372.258.842 346.848.367

Tabela 20: Drugi poslovni prihodki v evrih
 

Poslovni prihodki v EUR
Poslovni prihodki, ustvarjeni z družbami

1.-6. 2018 1.-6. 2017
drugimi

Prihodki od odprave rezervacij 300.146 300.146 258.267

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, 
dotacije, regresi, kompenzacije, premije ...) 1.221.545 1.221.545 1.590.230

Prevrednotovalni poslovni prihodki 1.198.707 1.198.707 88.387

SKUPAJ 2.720.398 2.720.398 1.936.884

Tabela 21: Prevrednotovalni poslovni prihodki v evrih
 

Poslovni prihodki v EUR
Poslovni prihodki, ustvarjeni z družbami

1.-6. 2018 1.-6. 2017
drugimi

Iz naslova odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 1.058.889 1.058.889 45.897

Iz naslova odprave zmanjšanja iz prevrednotenja opred-
metenih osnovnih sredstev 0 0 6.509

Iz naslova poslovnih terjatev 133.418 133.418 26.216

Iz naslova poslovnih obveznosti 6.400 6.400 9.765

Iz naslova odtujitev naložbenih nepremičnin (model 
nabavne vrednosti) 0 0 370.000

SKUPAJ 1.198.707 1.198.707 458.387
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Čisti prihodki od prodaje po trgih 

2. Poslovni odhodki

Prevrednotovalni poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki predstavljajo izdatke za varstvo okolja, donacije in stroške, ki se prefakturirajo. 

Tabela 22: Čisti prihodki od prodaje po trgih v evrih  
 

 1.-6. 2018 1.-6. 2017

Prihodki iz prodaje v Sloveniji 19.950.788 18.669.024

•   pridružene družbe 39.811 43.150

•   druge družbe 19.910.977 18.625.874

Prihodki iz prodaje v EU 304.744.710 291.415.450

•   druge družbe 304.744.710 291.415.450

Prihodki od prodaje v ostali Evropi 26.979.891 9.643.788

•   druge družbe 26.979.891 9.643.788

Prihodki od prodaje na ostalih tržiščih 16.525.214 24.313.324

•   druge družbe 16.525.214 24.313.324

SKUPAJ 368.200.604 344.041.586

Tabela 24: Prevrednotovalni poslovni odhodki v evrih 
 

1.-6. 2018 1.-6. 2017

Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova opredmetenih osnovnih sredstev 1.668 1.541

Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova poslovnih terjatev 132.629 8.607

SKUPAJ 134.297 10.148

Tabela 23: Analiza stroškov in odhodkov v evrih 
 

Proizvajalni 
stroški

Stroški 
prodajanja

Stroški 
splošnih 

dejavnosti

Skupaj 1.-6. 
2018

Skupaj v letu 2018 
nabavljeno pri: Skupaj  

1.-6. 2017pridruženih 
družbah

drugih 
družbah

Nabavna vrednost  prodanega blaga in 
materiala 0 36.430.696  0 36.430.696 0   36.430.696 49.162.038 

Stroški materiala 246.855.756 67.832 3.192.238 250.115.826 0   250.115.826 208.438.831 

Stroški storitev 12.788.490 3.470.507 6.595.965 22.854.962 1.464.933 21.390.029 21.642.176 

Stroški dela 20.017.569 1.454.520 10.628.303 32.100.392 0 32.100.392 27.295.054 

Amortizacija 6.763.172 59.409 1.174.097 7.996.679 0 7.996.679 7.622.349 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 0   132.568 1.728 134.297 0 134.297 10.148 

Drugi poslovni odhodki 169.525 12.953 882.731 1.065.210 0 1.065.210 1.067.875 

SKUPAJ 286.594.513 41.628.485 22.475.063 350.698.061 1.464.933 349.233.128 315.238.836 
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Tabela 25: Razčlenitev stroškov dela v evrih 

 1.-6. 2018 1.-6. 2017

Stroški plač 24.279.106 20.416.636

Stroški pokojninskih zavarovanj 2.268.600 3.555.561

Stroški drugih socialnih zavarovanj 2.023.531 1.140.981

Drugi stroški dela 3.529.155 2.181.876

SKUPAJ 32.100.392 27.295.054

3. Finančni prihodki in odhodki
Tabela 26: Finančni prihodki iz finančnih naložb v evrih 
 

SKUPAJ 
1.-6. 2018

Od tega 
do drugih družb

SKUPAJ 
1.-6. 2017

Finančni prihodki iz deležev - deleži v dobičku, dividende 15.407 15.407 0

Finančni prihodki iz posojil - obresti 34.037 34.037 28.516

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev - obresti 25.652 25.652 9.049

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev - tečajne razlike 2.012.038 2.012.038 2.185.021

Finančni prihodki iz terminskih poslov 1.390.305 1.390.305 76.246

SKUPAJ 3.477.439 3.477.439 2.298.832

Tabela 27: Finančni odhodki iz finančnih naložb v evrih 
 

SKUPAJ 
1.-6. 2018

Od tega 
do drugih družb

SKUPAJ 
1.-6. 2017

Finančni odhodki iz posojil (brez posojil od bank) - obresti 50.739 50.739 0

Finančni odhodki iz leasinga - obresti 7.968 7.968 0

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti - obrestne zamenjave 140.440 140.440 265.946

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank - obresti 1.413.191 1.413.191 1.254.241

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank - tečajne razlike 25.311 25.311 0

Finančni odhodki iz izdanih obveznic -obresti 565.315 565.315 753.754

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti - obresti 0 0 34.877

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti - tečajne razlike 0 0 172.955

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti - obresti 36.057 36.057 5.858

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti - tečajne razlike 742.821 742.821 1.264.260

Finančni odhodki iz terminskih poslov 43.848 43.848 6.016.632

SKUPAJ 3.025.690 3.025.690 9.768.523
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4. Davek iz dobička

Opomba: gre za seštevek nekonsolidiranih postavk prihodkov in odhodkov brez vpliva odloženih davkov posamičnih družb 
v skupini Impol.

Davek od dobička je ocenjeno obračunan in upoštevan skladno z zakonodajami, ki veljajo v različnih državah, v katerih 
ima skupina svoje odvisne družbe. 

Čisti dobiček na delnico

Osnovni čisti dobiček na delnico se izračuna z delitvijo čistega dobička, ki pripada delničarjem, s tehtanim povprečnim 
številom navadnih delnic, ki so v prometu med letom, pri čemer se izključi povprečno število lastnih delnic.

Tabela 28: Davek iz dobička v evrih 

 1.-6. 2018 1.-6. 2017

Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih 605.117.566 596.551.402

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov-zmanjšanje (-) -1.294.708 -204.928

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov - povečanje (+) 0 -1.463.081

Davčno priznani prihodki 603.822.858 594.883.393

Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih (+) 582.032.912 570.648.264

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov - zmanjšanje (-) -324.464 -208.862

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov - povečanje (+) 20.598 0

Davčno priznani odhodki 581.729.046 570.439.402

RAZLIKA MED DAVČNO PRIZNANIMI PRIHODKI IN ODHODKI 22.093.812 24.443.991

Sprememba davčne  osnove pri spremembah davčne osnove pri spremembah računo-
vodskih usmeritev, popravkov napak in prevrednotenjih (+/-) 0 0

Povečanje davčne osnove za prehodno ugotovljene davčne olajšave (+) 367.726 10.246

DAVČNA OSNOVA 22.392.023 24.454.237

Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (največ do višine davčne osnove) (-) -5.670.477 -2.865.185

DAVČNA OSNOVA 16.721.547 21.831.461

DAVEK 2.202.396 3.562.059

Tabela 29: Čisti dobiček na delnico v evrih 

 1.-6. 2018 1.-6. 2017

Poslovni izid, ki se nanaša na lastnike obvladujoče družbe                      18.381.537                             19.631.545   

Tehtano povprečje števila navadnih delnic 984.659                           984.659   

Osnovni čisti dobiček na delnico (v EUR) 18,67 19,94

Tabela 30: Tehtano povprečje števila navadnih delnic na dan 30. 6. 2018 

 30. 6. 2018 30. 6. 2017

Izdane navadne delnice na dan 1. 1. 1.066.767 1.066.767

Učinek lastnih delnic* -82.108 -82.108

Tehtano povprečje števila navadnih delnic 30. 6. 984.659 984.659

*Gre za delnice obvladujoče družbe Impol 2000, d. d., ki jih imajo v posesti družbe v skupini, in sicer Impol-Montal, d. o. o., (80.482 delnic) in Kadring, d. o. o., (1.626 delnic).
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Ker skupina Impol nima prednostnih delnic ali obveznic, ki bi jih bilo možno pretvoriti v delnice, je popravljeni čisti do-
biček na delnico enak osnovnemu čistemu dobičku na delnico.

Spremembe v drugem vseobsegajočem donosu

Spremembe v drugem vseobsegajočem donosu za obdobje januar-junij 2018 se nanašajo na spremembo poštene vrednosti 
instrumentov za varovanje pred tveganjem (obrestne zamenjave) v znesku -45.133 EUR, pri čemer so sklenjeni izpeljani 
finančni instrumenti namenjeni za varovanje denarnega toka in so zelo učinkoviti pri uravnavanju denarnih tokov iz 
naslova prejetih posojil.

Tečajne razlike pri prevedbi računovodskih izkazov tujih družb, vključenih v konsolidacijo so v znesku -493.777 EUR.

5. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Tabela 31: Gibanje neopredmetenih sredstev v prvem polletju 2018 v evrih 
 

Dolgoročne 
premoženjske 

pravice
Dobro ime

Dolgoročno 
odloženi stroški 

razvijanja v 
pridobivanju

Dolgoročne 
premoženjske 

pravice v prido-
bivanju

SKUPAJ

Nabavna vrednost 31. 12. 2017 7.934.571 319.229 325.824 915.463 9.495.086

Popravki po otvoritvi 0 0 0 0 0

Nabavna vrednost 1. 1. 2018 7.934.571 319.229 325.824 915.463 9.495.086

Neposredna povečanja - nakupi 24.065 0 155.295 244.225 423.584

Prenos iz investicij v teku 212.135 0 0 -212.135 0

Tečajne razlike 431 0 0 -4 427

Zmanjšanja - izločitve, druga zmanjšanja -33.748 0 0 0 -33.748

Nabavna vrednost 30. 6. 2018 8.137.454 319.229 481.118 947.549 9.885.350

Popravek vrednosti 31. 12. 2017 7.296.924 0 0 0 7.296.924

Popravek po otvoritvi 0 0 0 0 0

Popravek vrednosti 1. 1. 2018 7.296.924 0 0 0 7.296.924

Amortizacija v letu 185.263 0 0 0 185.263

Tečajne razlike 275 0 0 0 275

Popravek vrednosti 30. 6. 2018 7.482.462 0 0 0 7.482.462

Knjigovodska vrednost 30. 6. 2018 654.992 319.229 481.118 947.549 2.402.888

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2017 637.647 319.229 325.824 915.463 2.198.163
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Tabela 32: Gibanje neopredmetenih sredstev v v prvem polletju 2017 v evrih 
 

Opis Dolgoročne 
premoženjske pravice Dobro ime SKUPAJ

Nabavna vrednost 31. 12. 2016 8.312.232 319.229 8.631.461

Popravki po otvoritvi   0

Nabavna vrednost 1. 1. 2017 8.312.232 319.229 8.631.461

Neposredna povečanja – nakupi 214.880  214.880

Tečajne razlike 3.506  3.506

Nabavna vrednost 30. 6. 2017 8.530.618 319.229 8.849.847

Popravek vrednosti 31. 12. 2016 6.882.549  6.882.549

Popravek po otvoritvi   0

Popravek vrednosti 1. 1. 2017 6.882.549 0 6.882.549

Amortizacija v letu 204.738  204.738

Tečajne razlike 2.926  2.926

Popravek vrednosti 30. 6. 2017 7.090.213 0 7.090.213

Knjigovodska vrednost 30. 6. 2017 1.440.405 319.229 1.759.634

Knjigovodska vrednost 31. 12.2016 1.429.683 319.229 1.748.912

Izkazana neopredmetena sredstva so last skupine in so prosta bremen. 

Več kot polovica vseh neopredmetenih sredstev, ki so bila v uporabi 30. 6. 2018 je v celoti amortiziranih.

Dobro ime

Struktura dobrega imena glede na poslovne združitve, pri katerih je nastalo, je prikazana v nadaljevanju:

Tabela 33: Struktura dobrega imena v evrih 
 

30. 6. 2018 31. 12. 2017

Stampal SB, d. o. o. 319.229 319.229
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6. Opredmetena osnovna sredstva 

Knjigovodska vrednost zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 30. 6. 2018 znaša 54.002.390 EUR. 
V januarju 2018 je družba Impol-TLM, d. o. o., na Hrvaškem postala lastnik sredstev, ki jih je kupila na dražbi konec leta 2017 od družbe TLM 
Aluminium v stečaju.

Tabela 34: Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v prvem polletju 2018 v evrih 

Opis Zemljišča Zgradbe
Ne-

premičnine v 
pridobivanju

Skupaj ne-
premičnine

Proizvajalne 
naprave in 

stroji

Naprave in 
oprema v 

finančnem 
najemu

Druge 
naprave in 

oprema

Oprema in 
druga OOS v 
pridobivanju

Predujmi za 
pridobitev 
opredme-

tenih OS

Skupaj  
oprema Skupaj

Nabavna vrednost 31. 12.2017 9.588.983 88.204.322 3.695.206 101.488.510 286.876.087 199.999 24.061.276 31.802.835 11.630.321 354.570.519 456.059.029

Popravki po otvoritvi

Nabavna vrednost 1. 1. 2018 9.588.982 88.204.322 3.695.206 101.488.510 286.876.087 199.999 24.061.276 31.802.835 11.630.321 354.570.519 456.059.028

Neposredna povečanja - nakupi 8.568.509 8.568.509 438 26.685.584 8.105.029 34.791.051 43.359.560

Prenos iz investicij v teku 2.134.920 2.975.927 -5.110.847 9.304.025 1.070.113 -10.374.137

Prenos med družbami v skupini - 
nakup 500.014 500.014 500.014

Tečajne razlike 29.784 52.564 -1.043 81.304 80.400 11.143 39.533 56.936 188.011 269.315

Zmanjšanja - prodaja (-) 7.592.570 86.295 7.678.865 7.678.865

Zmanjšanja - izločitve, druga  
zmanjšanja (-) 401 37.990 3.172.185 3.210.576 3.210.576

Nabavna vrednost 30. 6. 2018 11.753.686 91.232.812 7.151.825 110.138.323 288.667.541 199.999 25.018.685 48.653.828 16.620.100 379.160.153 489.298.476

Popravek vrednosti 31. 12. 2017 48.826.397 48.826.397 220.813.724 146.665 18.390.771 239.351.160 288.177.557

Popravek po otvoritvi

Popravek vrednosti 1. 1. 2018 48.826.397 48.826.397 220.813.724 146.665 18.390.771 239.351.160 288.177.557

Amortizacija v letu 1.087.141 1.087.141 5.763.129 20.000 879.149 6.662.278 7.749.419

Neposredna povečanja 22.857 22.857 22.857

Tečajne razlike 8.388 8.388 16.491 4.556 21.047 29.435

Zmanjšanja - prodaja (-) 7.199.375 89.265 7.288.640 7.288.640

Zmanjšanja - izločitve, druga  
zmanjšanja (-) 401 37.966 38.367 38.367

Popravek vrednosti 30. 6. 2018 49.921.926 49.921.926 219.393.568 166.665 19.170.102 238.730.335 288.652.261

Knjigovodska vrednost 30. 6. 2018 11.753.686 41.310.887 7.151.825 60.216.397 69.273.972 33.334 5.848.583 48.653.828 16.620.100 140.429.818 200.646.215

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2017 9.588.983 39.377.925 3.695.206 52.662.113 66.062.362 53.334 5.670.505 31.802.835 11.630.321 115.219.358 167.881.472
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Knjigovodska vrednost zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 30. 6. 2017 znaša 57.233.668 EUR. Več kot polovica vseh opredmetenih osnovnih 
sredstev, ki so bila v uporabi 30. 6. 2017 je v celoti amortiziranih.  

Tabela 35: Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v  prvem polletju 2017 v evrih 

Opis Zemljišča Zgradbe
Ne-

premičnine v 
pridobivanju

Predujmi za 
nepremič.

Skupaj ne-
premičnine

Proizvajalne 
naprave in 

stroji

Druge 
naprave in 

oprema

Oprema in 
druga OOS v 
pridobivanju

Predujmi za 
pridobitev 

opred-
metenih 
osnovnih 
sredstev

Skupaj opre-
ma SKUPAJ

Nabavna vrednost 31. 12. 2016 9.432.999 86.386.103 493.052 110.400 96.422.554 300.460.249 18.953.194 12.000.286 5.304.192 336.717.921 433.140.475

Nabavna vrednost 1. 1. 2017 9.432.999 86.386.103 493.052 110.400 96.422.554 300.460.249 18.953.194 12.000.286 5.304.192 336.717.921 433.140.475

Neposredna povečanja - nakupi  138.947 834.464 369.600 1.343.011 1.075.753 30.914 10.843.898 6.037.505 17.988.070 19.331.081

Prenos iz investicij v teku  39.019   39.019 326.879 297.231 -663.129  -39.019

Prenos med družbami v skupini - 
nakup     888  888 888

Tečajne razlike 109.828 243.919   353.747 546.795 -9.911 72.914 56.489 666.287 1.020.034

Zmanjšanja – prodaja     -1.243 -229   -1.472 -1.472

Zmanjšanja - izločitve, druga zman-
jšanja    -480.000 -480.000 -72.775 -4.849  -1.231.505 -1.309.129 -1.789.129

Nabavna vrednost 30. 6. 2017 9.542.827 86.807.988 1.327.516 97.678.331 302.335.658 19.266.350 22.254.857 10.166.681 354.023.546 451.701.877

Popravek vrednosti 31. 12. 2016  46.446.329  46.446.329 227.857.292 15.102.577   242.959.869 289.406.198

Popravek vrednosti 1. 1. 2017 46.446.329 46.446.329 227.857.292 15.102.577 242.959.869 289.406.198

Amortizacija  1.017.282  1.017.282 5.857.974 575.680   6.433.654 7.450.936

Tečajne razlike  83.229  83.229 191.549 -9.162   182.387 265.616

Zmanjšanja – prodaja    -1.001 -229   -1.230 -1.230

Zmanjšanja - izločitve, druga zman-
jšanja    -71.990 -4.155   -76.145 -76.145

Popravek vrednosti 30. 6. 2017 47.546.840 47.546.840 233.833.824 15.664.711 249.498.535 297.045.375

Knjigovodska vrednost 30. 6. 2017 9.542.827 39.261.148 1.327.516 50.131.491 68.501.834 3.601.639 22.254.857 10.166.681 104.525.011 154.656.502

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2016 9.432.999 39.939.774 493.052 110.400 49.976.225 72.602.957 3.850.617 12.000.286 5.304.192 93.758.052 143.734.277
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7. Naložbene nepremičnine
V obravnavanem obdobju so med naložbene nepremičnine uvrščene samo zgradbe, posedovane, da bi prinašale najemnine.

Tabela 36: Gibanje naložbenih nepremičnin v prvem polletju 2018 v evrih 
 

Opis Zgradbe SKUPAJ

Nabavna vrednost 31. 12. 2017 5.444.323 5.444.323

Popravki po otvoritveni bilanci 0 0

Nabavna vrednost 1. 1. 2018 5.444.324 5.444.324

Nabavna vrednost 30. 6. 2018 5.444.324 5.444.324

Popravek vrednosti 31. 12. 2017 3.490.844 3.490.844

Popravki po otvoritveni bilanci 0 0

Popravek vrednosti 1. 1. 2018 3.490.844 3.490.844

Amortizacija (+) 61.996 61.996

Popravek vrednosti 30. 6. 2018 3.552.840 3.552.840

Knjigovodska vrednost 30. 6. 2018 1.891.484 1.891.484

Knjigovodska vrednosti  31. 12. 2017 1.953.479 1.953.479

Tabela 37: Gibanje naložbenih nepremičnin v prvem polletju 2017 v evrih 
 

Opis Zgradbe SKUPAJ

Nabavna vrednost 31. 12. 2016 5.382.408 5.382.408

Popravki po otvoritveni bilanci 0 0

Nabavna vrednost 1. 1. 2017 5.382.408 5.382.408

Tečajne razlike 3 3

Nabavna vrednost 30. 6. 2017 5.382.411 5.382.411

Popravek vrednosti 31. 12. 2016 3.594.491 3.594.491

Popravki po otvoritveni bilanci  0 0

Popravek vrednosti 1. 1. 2017 3.594.491 3.594.491

Amortizacija (+) 59.094 59.094

Tečajne razlike -110 -110

Popravek vrednosti 30. 6. 2017 3.653.475 3.653.475

Knjigovodska vrednost 30. 6. 2017 1.728.936 1.728.936

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2016 1.787.917 1.787.917
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8. Dolgoročne finančne naložbe

Naložbe v odvisne družbe so v izkazih skupine izločene. 

Dolgoročna posojila se v glavnem nanašajo na dolgoročno vezane depozite pri bankah in posojila, dana drugim družbam.

Tabela 38: Dolgoročne finančne naložbe v evrih 

DOLGOROČNE FINANČNE 
NALOŽBE

Nabavna 
vrednost 

DFN na 
dan 30. 6. 

2018

Od tega dolg. fin. 
naložbe v družbe: Popr. vred. na dan 30. 6. 2018 Knjigovodska vrednost

pridružene druge

skupaj 
popravek 
vrednosti 

30. 6. 2018

pridružene 
družbe

druge 
družbe 30. 6. 2018 31. 12. 

2017

 = + + = - - =

Dolgoročne finančne naložbe (+) 1.729.889 758.988 970.901 -170.355 -34.648 -135.707 1.559.534 2.899.264

Kratkoročni del dolgoročnih 
finančnih naložb (-) 5.162 0 5.162 0 0 0 5.162 1.343.166

SKUPAJ DOLGOROČNE  
FINANČNE NALOŽBE 1.724.727 758.988 965.739 -170.355 -34.648 -135.707 1.554.373 1.556.098

DOLGOROČNE FINANČNE 
NALOŽBE

Nabavna 
vrednost 

DFN na 
dan 30. 6. 

2018

Od tega dolg. fin. 
naložbe v družbe: Popr. vred. na dan 30. 6. 2018 Knjigovodska vrednost

pridružene druge

skupaj 
popravek 
vrednosti 

30. 6. 2018

pridružene 
družbe

druge 
družbe 30. 6. 2018 31. 12. 

2017

= + + = - - =

Naložbe v delnice in deleže 1.259.282 758.988 500.294 -34.648 -34.648 0 1.224.634 1.221.301

SKUPAJ dolgoročne finančne 
naložbe, razen posojil 1.259.282 758.988 500.294 -34.648 -34.648 0 1.224.634 1.221.301

Dolgoročno dana posojila 290.490 0 290.490 -135.707 0 -135.707 154.783 158.730

Druga dolgoročno vložena 
sredstva 152.445 0 152.445 0 0 0 152.445 153.555

Dolgoročno dani depoziti 22.511 0 22.511 0 0 0 22.511 22.512

SKUPAJ dolgoročna posojila 465.445 0 465.445 -135.707 0 -135.707 329.738 334.797

SKUPAJ DOLGOROČNE  
FINANČNE NALOŽBE 1.724.727 758.988 965.739 -170.355 -34.648 -135.707 1.554.373 1.556.098
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9. Zaloge

10. Kratkoročne finančne naložbe 

Kratkoročne finančne naložbe niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

Tabela 39: Zaloge v evrih 

Nabavna vrednost 
30. 6. 2018

Knjigovodska vrednost 
30. 6. 2018

Knjigovodska vrednost 
31. 12. 2017

Surovine, material in drobni inventar 123.843.969 123.843.969 131.443.046

Nedokončana proizvodnja in storitve 18.993.610 18.993.610 17.089.539

Proizvodi 10.573.315 10.573.315 11.661.116

Trgovsko blago 3.486.423 3.486.423 1.745.760

Predujmi za zaloge drugim 1.664.952 1.664.952 667.162

SKUPAJ 158.562.269 158.562.269 162.606.623

Tabela 40: Kratkoročne finančne naložbe v evrih 

Nabavna vred-
nost KFN na dan 

30. 6. 2018

Od tega KFN v 
družbe:

druge

Popravek 
vrednosti zaradi 

oslabitve

Knjigovodska 
vrednost 

30. 6. 2018

Knjigovodska 
vrednost 

31. 12. 2017

= + - =

Kratkoročne finančne naložbe (+) 13.695.080 13.695.080 -267.522 13.427.557 13.155.090

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih 
naložb(+) 1.328.843 1.328.843 0 1.328.843 1.343.166

SKUPAJ 15.023.923 15.023.923 -267.522 14.756.401 14.498.256

Nabavna vred-
nost KFN na dan 

30. 6. 2018

Od tega KFN v 
družbe:

druge

Popravek 
vrednosti zaradi 

oslabitve

Knjigovodska 
vrednost 

30. 6. 2018

Knjigovodska 
vrednost 

31. 12. 2017

= + - =

Ostale vrednostnice, kupljene za prodajo 318.123 318.123 0 318.123 0

Terjatve, kupljene za prodajo 13.108.538 13.108.538 0 13.108.538 13.069.598

SKUPAJ kratkoročne finančne naložbe, 
razen posojil: 13.426.661 13.426.661 0 13.426.661 13.069.598

Kratkoročni del dolgoročno danih posojil 
(vključno z obveznicami) 1.328.843 1.328.843 0 1.328.843 1.343.166

Kratkoročno dana posojila (vključno z 
obveznicami) 267.522 267.522 -267.522 0 84.621

Kratkoročni depoziti 896 896 0 896 871

SKUPAJ kratkoročno dana posojila 1.597.262 1.597.262 -267.522 1.329.740 1.428.658

SKUPAJ 15.023.923 15.023.923 -267.522 14.756.401 14.498.256
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11. Kratkoročne poslovne terjatve 
Knjigovodske vrednosti vseh terjatev do kupcev in drugih terjatev v materialno pomembnih zneskih ustrezajo njihovi 
pošteni vrednosti.

Skupina ima večino terjatev zavarovanih pred komercialnimi tveganji. Terjatve do kupcev niso zastavljene kot dana po-
roštva za finančne obveznosti skupine.

Tabela 41: Kratkoročne poslovne terjatve v evrih 
 

Kratkoročne 
poslovne 

terjatve

Kratkoročne poslovne 
terjatve do družb:

Popravek 
vrednosti 
zaradi os-

labitve

30. 6. 2018 31. 12. 2017

pridruženih drugih

= + + - =

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 107.373.643 13.582 107.360.061 -8.545.156 98.828.487 72.771.416

-od tega že zapadle na dan 30. 6. 2018 20.254.998 0 20.254.998 20.254.998 24.124.334

Dani kratkoročni predujmi in varščine 321.496 0 321.496 0 321.496 12.015.491

Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi 
prihodki 278.733 0 278.733 -103.336 175.397 137.022

Kratkoročne terjatve do državnih institucij 16.129.291 0 16.129.291 0 16.129.291 13.497.686

Druge kratkoročne poslovne terjatve 269.815 0 269.815 0 269.815 371.473

SKUPAJ 124.372.978 13.582 124.359.396 -8.648.492 115.724.486 98.793.088

1.-6. 2018

Od tega 
popravek 
vrednosti 

kratkoročnih 
terjatev do 

družb

2017

Stanje 1. 1. (+) 9.147.496 9.147.496 9.183.847

Tečajne razlike -159.795 -159.795 0

Zmanjšanje popravka vrednosti zaradi plačila 
terjatev (-) -149.396 -149.396 -31.791

Zmanjšanje popravka vrednosti zaradi dokončne-
ga odpisa terjatev (-) -322.364 -322.364 -117.186

Oblikovanje popravkov  vrednosti v letu zaradi 
oslabitve (+) 132.551 132.551 112.628

Stanje 30. 6. 2018 oziroma 31. 12. 2017 8.648.492 8.648.492 9.147.498

30. 6. 2018 30. 6. 2017

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 98.828.486 80.182.561 

- od tega na domačem trgu 6.762.338 6.008.301 

- od tega na tujem trgu 92.066.149 74.174.260 
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12. Denarna sredstva 

Depozitov do treh mesecev skupina nima oblikovanih. Dnevni depoziti so vključeni v postavko dobroimetje pri bankah.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

13. Kapital

Prevedbeni popravek kapitala
 
Prevedbeni popravek kapitala na dan 30. 6. 2018 znaša -242.276 EUR in se je v prvem polletju 2018 v primerjavi z letom 
2017 zmanjšal za 493.777 EUR.

Tabela 42: Denarna sredstva v evrih 
 

30. 6. 2018 31. 12. 2017

Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni papirji                             854.818                                3.981 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah 21.266.513 12.463.410

Denarna sredstva 22.121.331 12.467.392

Tabela 43: Kratkoročne aktivne časovne razmejitve v evrih 
 

30. 6. 2018 31. 12. 2017

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki                     1.336.630                         162.085   

Kratkoročno nezaračunani prihodki                           38.578                            20.439   

DDV od prejetih predujmov                         195.658                            40.614   

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.570.865 223.138 

Tabela 44: Kapital v evrih 
 

30. 6. 2018 31. 12. 2017

Kapital 206.609.013 187.476.918

Kapital neobvladujočemu deležu 18.812.697 17.524.338

Vpoklicani kapital 4.451.540 4.451.540

Osnovni kapital 4.451.540 4.451.540

Kapitalske rezerve 10.751.254 10.751.254

Rezerve iz dobička 7.958.351 7.958.351

Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 506.406 506.406

Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) -506.406 -506.406

Statutarne rezerve 2.225.770 2.225.770

Druge rezerve iz dobička 5.732.581 5.732.581

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti -779.561 -735.539

Prevedbeni popravek kapitala -242.276 251.501

Preneseni čisti poslovni izid 147.275.472 116.049.376

Čisti poslovni izid poslovnega leta 18.381.537 31.226.097
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Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 

Rezerve, nastale zaradi vrednotenje po pošteni vrednosti vsebuje spremembe vrednosti učinkovitega ščitenja denarnega 
toka (obrestne zamenjave) v znesku -45.133 EUR. 

14. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Med prejetimi državnimi podporami so izkazane sredstva iz naslova odstopljenih prispevkov invalidov in subvencije iz 
naslova izboljšanja delovnih pogojev invalidov.

Tabela 45: Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti v evrih 
 

Stanje 1. 1. 2018 Oblikovanje(+/-) Stanje 30. 6. 2018

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja dolgoročnih finančnih naložb 
po pošteni vrednosti -221.825 -45.133 -266.958

Aktuarski dobički/izgube, pripoznani iz naslova rezervacij za 
odpravnine ob upokojitvi -563.858 0 -563.858

Popravek vrednosti rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti za odložene obveznosti za davek 42.147 0 42.147

Skupaj -743.537 -45.133 -788.670

Rezerve za pošteno vrednost, ki pripada neobvladujočemu deležu -7.998 -1.111 -9.109

Od tega rezerve za pošteno vrednost, ki pripadajo lastnikom ob-
vladujoče družbe -735.539 -44.022 -779.561

Tabela 46: Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve v evrih 
 

Rezervacije za 
pokojnine, jubi-

lejne nagrade in 
odpravnine ob 

upokojitvi

Druge rezervacije 
iz naslova dol-

goročno vnaprej 
vračunanih 

stroškov

Prejete državne 
podpore

Druge dolgoročne 
pasivne časovne 

razmejitve
Skupaj

Stanje 31. 12. 2017 3.198.167 2.764 483.778 128.774 3.813.483

Popravki po otvoritveni bilanci 0 0 0 0 0

Stanje 1. 1. 2018 3.198.167 2.764 483.778 128.774 3.813.483

Oblikovanje (+) 0 0 127.672 0 127.672

Druga povečanja (+) 0 0 0 24.065 24.065

Koriščenje (-) -12.837 -1.000 -132.131 0 -145.968

Odprava (-) -7.646 0 0 -41.262 -48.908

Tečajne razlike 426 0 0 0 426

Stanje 30. 6. 2018 3.178.110 1.764 479.320 111.577 3.770.770
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15. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti

Skupina Impol je v letu 2015 izdala petletne obveznice v višini 50.000.000 EUR z namenom financiranja ciklusa naložb 
za nadaljnjo dolgoročno rast in razvoj. Z obveznicami se trguje na Ljubljanski borzi od 26. decembra 2015. Obrestna mera 
znaša 3,8 odstotka letno. Kuponi se izplačujejo letno. Končni datum dospelosti je 19. 10. 2020. Glavnica s pripadajočimi 
obrestmi zapade v plačilo 19. 10. 2018, 19. 10. 2019 in 19. 10. 2020, vsakič v višini glavnice 10.000.000 EUR in pripadajočih 
obresti. Kratkoročni del obveznosti iz naslova obveznic, ki zapade v plačilo 19. 10. 2018, je izkazan med kratkoročnimi 
finančnimi obveznostmi.

Tabela 47: Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti v evrih 
 

Stanje celotnega dolga 
30. 6. 2018

Del, ki zapade v plačilo 
v letu 2018 30. 6. 2018 31. 12. 2017

+ - =

Dolgoročne finančne obveznosti v zvezi 
z obveznicami 30.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000

Dolgoročne finančne obveznosti do 
bank 137.944.714 5.019.230 132.925.484 87.571.795

Dolgoročne finančne obveznosti do 
drugih (brez obveznosti iz finančnega 
najema)

152.044 0 152.044 152.044

Dolgoročne finančne obveznosti iz 
naslova finančnega najema do drugih 254.508 11.474 243.034 240.180

Druge dolgoročne poslovne obveznosti 172.602 0 172.602 91.933

SKUPAJ dolgoročne finančne in 
poslovne obveznosti 168.523.868 15.030.704 153.493.164 108.055.952
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16. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti
Tabela 48: Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti v evrih 
 

30. 6. 2018 31. 12. 2017

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev na domačem trgu – pridruženih družb 374.475 572.235

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev na domačem trgu - drugih družb 29.071.912 17.322.241

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev na tujem trgu - drugih 46.181.464 36.447.822

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov do drugih družb 1.092.724 1.714.913

Druge kratkoročne poslovne obveznosti - do drugih 9.599.971 12.359.881

SKUPAJ kratkoročne poslovne obveznosti: 86.320.545 68.417.092

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti do bank 19.547.053 29.701.996

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti brez finančnega najema - druge 
družbe 21.994 8.050.748

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti – obveznice 10.000.000 10.000.000

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti - druge družbe 83.061 146.577

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 27.520.000 36.522.621

Kratkoročne finančne obveznosti (brez obveznosti iz finančnega najema) - druge 
družbe 7.502.497 7.416.436

Kratkoročne finančne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida 122.433 9.444

SKUPAJ kratkoročne finančne obveznosti: 64.797.036 91.847.376

SKUPAJ kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 151.117.581 160.264.468

KRATKOROČNE FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 30. 6. 2018 31. 12. 2017

Kratkoročne finančne obveznosti 35.144.929 43.948.501

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti 29.652.107 47.898.875

Skupaj kratkoročne finančne obveznosti 64.797.036 91.847.376

Kratkoročne poslovne obveznosti 86.320.545 68.417.092

Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti 86.320.545 68.417.092

SKUPAJ KRATKOROČNE FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 151.117.581 160.264.468

Kratkoročne poslovne obveznosti 30.6.2018 31.12.2017

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev - pridruženih družb 374.475 572.235

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev - drugi 75.253.375 53.770.063

 SKUPAJ kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 75.627.850 54.342.298

- Od tega že zapadle obveznosti na dan 35.276.510 4.530.927

Kratkoročne poslovne obveznosti za predujme 1.092.724 1.714.913

 SKUPAJ kratkoročne obveznosti za predujme 1.092.724 1.714.913

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 6.775.834 7.778.289

Kratkoročne obveznosti do države 2.222.647 1.961.962

Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti - druge družbe 220.701 196.486

Ostale kratkoročne poslovne obveznosti - druge družbe 380.789 2.423.143

 SKUPAJ druge kratkoročne poslovne obveznosti  9.599.971 12.359.881

 SKUPAJ KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 86.320.545 68.417.092
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Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo stroške obresti iz naslova izdanih obveznic, odložene prihodke iz 
naslova obračunanih in neplačanih obresti iz poslovanja ter DDV od danih avansov.  

17. Pogojne obveze

Skupina ima za 2.155.587 EUR danih garancij, predvsem iz naslova dajatev ob uvozu blaga in materiala, ter za 44.200 EUR 
obveznosti iz naslova poračunanega DDV ob začetku stečaja. 

Zoper skupino kot toženo stranko so v teku tožbe iz naslova delovnopravnih sporov s strani zaposlenih v skupini Impol 
v višini 807.944 EUR s pripadki za odškodnine iz naslova nesreč pri delu.  Skupina ocenjuje, da tožbeni zahtevki niso up-
ravičeni, zato skupina za te namene nima oblikovanih rezervacij. Za delovnopravne spore ima skupina morebitne obveze 
zavarovane preko zavarovalnice.

18. Finančni instrumenti in finančna tveganja

Finančna tveganja skupine Impol glede na verjetnost in pomembnost predstavljajo  visoko mesto. Zato tem kategorijam 
tveganj namenjamo posebno pozornost. V spremljanje in obvladovanje aktivnosti so  vključeni oddelek financ in ekono-
mike, oddelek za »risk management« (RM) in drugi ustrezni oddelki v podjetjih skupine Impol, ki poslujejo zunaj Slovenije. 

Likvidnostna tveganja

Pri obvladovanju likvidnostnega tveganja preučujemo, ali je skupina Impol zmožna poravnavati tekoče poslovne obvezno-
sti in ali ustvarja dovolj velik denarni tok za poravnavo obveznosti iz financiranja.

Z drsečim tedenskim in mesečnim načrtovanjem denarnih tokov ugotavljamo potrebe po likvidnih sredstvih. Mogoče 
primanjkljaje denarnih sredstev zagotavljamo s kreditnimi linijami, odprtimi pri bankah, mogoče krajše časovne presežke 
pa vlagamo v likvidne kratkoročne finančne naložbe.

Uspešno poslovanje nam omogoča dolgoročno plačilno sposobnost in povečanje kapitala.

Tabela 49: Kratkoročne pasivne časovne razmejitve v evrih 
 

30. 6. 2018 31. 12. 2017

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki                      2.834.557                        1.669.198 

Kratkoročno odloženi prihodki                            46.117                              64.955 

DDV od danih predujmov                          633.340                            110.944 

SKUPAJ KRATKOROCNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                      3.514.015                        1.845.097 
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Dolgoročne finančne obveznosti

Zapadlost dolgoročnih finančnih obveznosti po letih

Tveganje sprememb cen aluminija

Tveganje sprememb aluminijskih cen je ob tveganju na prodajnem trgu največje v delovanju skupine Impol. Naše načelo 
v skupini Impol je, da ob sklenitvi prodajne pogodbe oziroma ob sprejemu prodajnega naročila, ki je sklenjeno s sklicem 
na neko LME-ceno aluminijskih surovin, terminsko ali fizično zagotovimo surovine po enakih cenah, kot so vključene v 
osnovo za sklenitev prodajne pogodbe ali naročila. 

Temu primerno oblikujemo tudi načine vključevanja stroškov in spremljanja zalog.

Običajno zavarovanje zagotavljamo primarno z zagotavljanjem ustreznih dejanskih virov surovin, le manjkajočo ali 
presežno razliko terminsko kupimo oziroma prodamo na terminskih trgih.

Za obvladovanje cenovnega tveganja gibanja borznih cen aluminija je treba poudariti, da je gibanje borznih cen aluminija 
popolnoma naključno, so pa te cene osnova za oblikovanje dnevnih nabavnih in prodajnih cen aluminija in aluminijskih 
izdelkov Impola.

Z aktivnostjo terminskega poslovanja smo ustvarili terminski rezultat +1.039.484 EUR.

Tabela 50: Dolgoročne finančne obveznosti v evrih 
 

30. 6. 2018 31. 12. 2017

Dolgoročne finančne obveznosti v zvezi z obveznicami 20.000.000 30.000.000

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 132.925.484 94.761.768 

Dolgoročne finančne obveznosti do drugih (brez obveznosti iz finančnega najema) 152.044 8.202.792

Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova finančnega najema - druge družbe 243.034 386.760

SKUPAJ dolgoročne finančne obveznosti 153.320.562 133.351.320

Tabela 51: Zapadlost dolgoročnih finančnih obveznosti po letih v evrih 
 

30. 6. 2018

Zapadle v letu 2018 X

Zapadle v letu 2019 50.958.553

Zapadle v letu 2020 45.649.915

Zapadle v letu 2021 20.258.841

Zapadle v letu 2022 15.622.523

Zapadle v letu 2023 in kasneje 20.830.731

Skupaj dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 153.320.562

Tabela 52: Terminski nakupi/terminske prodaje v prvem polletju 2018 
 

Količina v tonah (t) Povprečna cena v EUR/t

Terminska nabava 9.000 1.718,60

Terminska prodaja 0
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Tabela 53: Finančni prihodki/odhodki iz terminskih poslov nakupa/prodaje aluminija v prvem polletju 2018 
 

v EUR 30. 6. 2018 30. 6. 2017

Finančni prihodki iz terminskih poslov – terminski nakupi/prodaje aluminija 1.042.301 53.039

Finančni odhodki iz terminskih poslov – terminski nakupi/prodaje aluminija 2.817 5.813.172

Tabela 54: Stanje odprtih terminskih poslov na dan 30. 6. 2018 
 

 Količina v tonah (t) Povprečna cena v EUR/t

Odprti terminski posli -3.500 1.895,3571

Poštena vrednost teh finančnih instrumentov na dan 30. 6. 2018 je + 282.835 EUR.

Valutna tveganja

Pretežni del prodaje in nabave izvajamo v isti valuti, tako da v teh ne prihaja do problematike zaradi sprememb tečajev.
V skupini Impol pa smo izpostavljeni tem spremembam na dveh večjih področjih, in sicer pri nabavi aluminijskih surovin 
in najemanju kreditov, ki so nominirani v valuti, ki je drugačna od obračunske.

V skupini Impol pomemben del surovine, ki jo uvažamo izven Evropske unije, kupujemo v glavnem v ameriških dolarjih, 
kar predstavlja odprto devizno pozicijo v podjetju Impol, d. o. o.

V letu 2018 smo določen del odprtih pozicij v ameriških dolarjih v Impolu, d. o. o., varovali skladno s politiko upravljanja 
tečajnega tveganja z uporabo izvedenih finančnih instrumentov, del pa je ostal nezavarovan. Za zavarovanje smo uporabili 
preproste izvedene instrumente, kot so forwardi.

Poštena vrednost valutnih zamenjav na dan 30. 6. 2018 znaša -54.694 EUR in je izkazana kot obveznost v okviru krat-
koročnih finančnih obveznosti (poštena vrednost teh instrumentov na dan 30. 6. 2017 je znašala -200.320 EUR). Pogodba 
zapade 28. 12. 2018.

Tabela 55: Finančni prihodki/odhodki iz terminskih poslov valutnih zamenjav v prvem polletju 2018 v evrih 
 

30. 6. 2018 30. 6. 2017

Finančni prihodki iz terminskih poslov – valutne zamenjave 348.004 23.207

Finančni odhodki iz terminskih poslov – valutne zamenjave 41.031 203.461

Tabela 57: Pregled dolarskih prilivov in odlivov ter odprtih pozicij v družbi Impol, d. o. o., v milijonih dolarjev 
 

2014 2015 2016 2017 30.6.2018

Prilivi 16,2 18,5 44,0 18,2 10,2

Odlivi 45,1 41,5 52,0 66,5 14,9

Tabela 56: Stanje odprtih valutnih pogodb na dan 30. 6. 2018 
 

Valutni terminski posli (FX Forward) – nakup Valuta

10.000.000 USD
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Z drugim delom tveganj spremembe valutnih tečajev se srečujemo v Srbiji pri tečaju EUR/RSD in na Hrvaškem pri tečaju 
EUR/HRK.

Ukrep, ki smo ga v skupini Impol sprejeli za zmanjšanje vpliva tečajnih razlik na poslovni izid v srbskem in hrvaškem delu 
skupine, je zmanjšanje potrebe po financiranju večjega dela surovine na način, da velik del prodaje v Evropski uniji poteka 
prek družbe Impol, d. o. o., ki tako daje aluminij na predelavo, s čimer izločimo nevarnost nastajanja tečajnih razlik.

V letu prvem polletju 2018 smo ustvarili pozitivni finančni rezultat iz naslova tečajnih razlik v višini 1.269.217 EUR.

Na dan 30. 6. 2018 imajo podjetja v Sloveniji odprte terjatve do kupcev v naslednjih valutah:
USD 13.485.805
AUD 286.247
GBP 15.248
HRK 7.980

Na dan 30. 6. 2018 imajo podjetja v Sloveniji odprte obveznosti do dobaviteljev v naslednjih valutah:
USD 13.396
HRK 44.187
CHF 8.652

Na dan 30. 6. 2018 imajo podjetja na Hrvaškem odprte terjatve do kupcev v naslednjih valutah:
EUR 2.049.721

Na dan 30. 6. 2018 imajo podjetja na Hrvaškem odprte obveznosti do dobaviteljev v naslednjih valutah:
EUR 1.917.965
CHF 3.330

Na dan 30. 6. 2018 imajo podjetja v Srbiji odprte terjatve do kupcev v naslednjih valutah:
EUR 1.885.988

Na dan 30. 6. 2018 imajo podjetja v Srbiji odprte obveznosti do dobaviteljev v naslednjih valutah:
EUR 16.031.588
USD 8.660

Tveganje spremembe obrestnih mer

Skupina Impol ima dolgoročne kredite, ki so vezani na referenčno obrestno mero EURIBOR. Skupina Impol ima približno 
41 odstotkov dolgoročnih finančnih obveznosti s fiksno obrestno mero. 

V primeru, da je medbančna referenčna obrestna mera EURIBOR negativna (manj kot 0-odstotna), banke obračunavajo 
pogodbene obresti po referenčni obrestni meri EURIBOR 0 odstotkov, povečani za pribitek.

Na dan 30. 6. 2018 je bila medbančna referenčna obrestna mera EURIBOR negativna, zato njeno povečanje za 1 ali ½ ods-
totne točke ne bi imelo vpliva na poslovni izid.  

Tabela 58: Prihodki in odhodki iz tečajnih razlik v evrih 
 

30. 6. 2018 30. 6. 2017

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev – tečajne razlike                    2.012.038 2.185.021

SKUPAJ prihodki iz tečajnih razlik                    2.012.038 2.185.021

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti – tečajne razlike 0 172.955

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti – tečajne razlike                        742.821 1.264.260

SKUPAJ odhodki iz tečajnih razlik                        742.821 880.195
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Vrednost finančnih obveznosti, zavarovanih z zamenjavami obrestnih mer, znaša 59.968.750 EUR. Iz tega naslova smo us-
pešni del sprememb v pošteni vrednosti izpeljanega finančnega instrumenta pripoznali med rezervami, nastalimi zaradi 
vrednotenja po pošteni vrednosti, v znesku -45.133 EUR, skupna vrednost obrestnih zamenjav na dan 30. 6. 2018 v znesku 
-266.958 EUR pa je izkazana kot obveznost v okviru kratkoročnih finančnih obveznosti. 

Kreditno tveganje

Proces kreditne kontrole zajema bonitetno ocenjevanje kupcev, kar redno izvajamo s pomočjo izbrane kreditne zavaroval-
nice in tujih zavarovalnih hiš ter s svojim sistemom spremljanja plačilne sposobnosti kupcev. V skupini Impol imamo večji 
del kupcev zavarovanih, predvsem pa vse največje, pri čemer je politika skupine, da posamezni kupec ne presega sedmih 
odstotkov celotne prodaje. 

Z rednim spremljanjem odprtih in zapadlih terjatev do kupcev, starostne strukture terjatev in povprečnimi plačilnimi 
roki ohranjamo kreditno izpostavljenost skupine Impol v sprejemljivih okvirih glede na zaostrene tržne razmere. 

Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov 

Razvrstitev finančnih instrumentov glede na določitev njihove poštene vrednosti na dan 30. 6. 2018.

Tabela 59: Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov v evrih 
 

Knjigovodska vrednost Poštena vrednost Raven poštene 
vrednosti

Naložbe v pridružena podjetja 724.341 724.341 3

Druge delnice in deleži 500.294 500.294 3

Dolgoročno dana posojila 329.738 329.738 3

Dolgoročne poslovne terjatve 38.263 38.263 3

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 13.426.661 13.426.661 3

Kratkoročna dana posojila 1.329.740 1.329.740 3

Kratkoročne poslovne terjatve 115.724.485 115.724.485 3

Denar in denarni ustrezniki 22.121.331 22.121.331 3

Dolgoročne finančne obveznosti 133.320.562 133.320.562 3

Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi (kotirajočih) obveznic 20.000.000 20.750.000 1

Dolgoročne poslovne obveznosti 172.602 172.602 3

Kratkoročne finančne obveznosti (brez obveznic in IFI) 54.475.384 54.475.384 3

Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi (kotirajočih) obveznic 10.000.000 10.375.000 1

Valutni terminski posli 54.694 54.694 2

Kratkoročne finančne obveznosti – poštena vrednost IFI 266.958 266.958 2

Kratkoročne poslovne obveznosti 86.320.545 86.320.545 3
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Računovodski izkazi družbe Impol 2000, d. d. 

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del v nadaljevanju predstavljenih računovodskih izkazov in jih je treba 
brati v povezavi z njimi.

Izkaz poslovnega izida
Tabela 60: Izkaz poslovnega izida v evrih 
 

Postavka                                               Pojasnilo 1.-6. 2018 1.-6. 2017

1.  ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE  1 12.816.924 10.688.108   

 a) Čisti prihodki od prodaje, doseženi na domačem trgu 11.487.658 9.423.691   

 b) Čisti prihodki od prodaje, doseženi na tujem trgu 1.329.266 1.264.417   

2.  DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)  1 4.403 14.601   

3.  STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV  2 8.056.618 7.195.302   

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega 
materiala  7.260.826 6.503.237   

b) Stroški storitev  795.792 692.065   

 4. STROŠKI DELA  2 3.034.756 2.712.617   

 a) Stroški plač  2.191.817 2.015.699   

b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih 
zavarovanj)  362.147 337.729   

 c) Drugi stroški dela  480.792 359.189   

 5. ODPISI VREDNOSTI  2 69.892 39.730   

 a) Amortizacija  69.892 39.730   

6.  DRUGI POSLOVNI ODHODKI  2 95.674 91.942   

7. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV  3 975.400 1.463.081   

8. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini  975.400 1.463.081   

9. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL  3 254.438 140.480   

a) Finančni prihodki iz danih posojil, danih družbam v skupini  254.360 140.453   

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim  78 27   

10. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV  3 15.664 6.582   

a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih  15.664 6.582   

11. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI  3 707.009 789.253   

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini  139.661 29.897   

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank  5 5.602   

c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic  565.315 753.754   

d) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti  2.028 0

12. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI  3 115 0

a) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti  17 0

b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti  98 0

13. DAVEK IZ DOBIČKA  4 0     17.875   

14. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA  2.102.766 1.466.133   
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Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

Bilanca stanja

Tabela 61: Izkaz drugega vseobsegajočega donosa v evrih 
 

 1.-6. 2018 1.-6. 2017

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 2.102.766 1.466.133

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 2.102.766 1.466.133

Tabela 62: Bilanca stanja v evrih 
 

Pojasnilo 30. 6. 2018 31. 12. 2017

A.   DOLGOROČNA SREDSTVA     119.373.674   71.573.423

 I.  Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve  6           480.405   432.619

  1. Dolgoročne premoženjske pravice            480.405   432.619

 II.  Opredmetena osnovna sredstva  7           261.203   248.743

  1. Proizvajalne naprave in stroji            101.640 102.698

  2. Druge naprave in oprema            159.563   146.045

 III.  Naložbene nepremicnine  0     0

 IV.  Dolgoročne finančne naložbe  8    118.597.320   70.857.315

  1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil       70.806.315   70.806.315

   a) Delnice in deleži v družbah v skupini       70.806.315   70.806.315

  2. Dolgoročna posojila       47.791.005   51.000

   a) Dolgoročna posojila družbam v skupini       47.791.005   51.000

 V.  Dolgoročne poslovne terjatve                           0 0

 VI.  Odložene terjatve za davek              34.746   34.746

B.   KRATKOROČNA SREDSTVA         6.462.046   53.540.128

 I.  Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo  0     0

 II.  Zaloge  9             37.817   12.409

  1. Proizvodi in trgovsko blago              37.817   12.409

 III.  Kratkoročne finančne naložbe  10           300.000   48.970.000

  1. Kratkoročna posojila            300.000   48.970.000

   a) Kratkoročna posojila družbam v skupini            300.000   48.970.000

 IV.  Kratkoročne poslovne terjatve  11        4.597.539   3.992.286

  1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini         1.818.762   1.622.810

  2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev         2.631.159   2.168.315

  3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih            147.618   201.160

 V.  Denarna sredstva  12        1.526.690   565.433

C.   KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  13             50.512   16.745

   SREDSTVA SKUPAJ     125.886.232   125.130.295

D.   KAPITAL       60.845.919   58.743.153

 I.  Vpoklicani kapital         4.451.540   4.451.540
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Pojasnilo 30. 6. 2018 31. 12. 2017

  1. Osnovni kapital         4.451.540   4.451.540

 II.  Kapitalske rezerve       10.751.254   10.751.254

 III.  Rezerve iz dobička         7.958.351   7.958.351

  1. Statutarne rezerve         2.225.770   2.225.770

  2. Druge rezerve iz dobička         5.732.581   5.732.581

 IV.  Revalorizacijske rezerve  0     0

 V.  Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti  -17.838 -17.838

 VI.  Prevedbeni popravek kapitala                        0     0

VII. Preneseni čisti poslovni izid       35.599.847   32.481.493

 VIII.  Čisti poslovni izid poslovnega leta         2.102.766   3.118.354

E.   REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE            136.016   136.016

  1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti            136.016   136.016

F.   DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  13      20.041.088   20.051.040

 I.  Dolgoročne finančne obveznosti       20.041.088   20.051.040

  1. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi 
obveznic       20.000.000   20.000.000

  2. Druge dolgoročne finančne obveznosti              41.088   51.040

 II.  Dolgoročne poslovne obveznosti  0     0

 III.  Odložene obveznosti za davek  0     0

G.   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  15      43.828.702   45.768.397

 I.  Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev  0     0

 II.  Kratkoročne finančne obveznosti       42.422.530   42.734.907

  1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v 
skupini       32.399.600   32.710.670

  2. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi 
obveznic       10.000.000   10.000.000

  3. Druge kratkoročne finančne obveznosti              22.930   24.237

 III.  Kratkoročne poslovne obveznosti         1.406.172   3.033.491

  1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v 
skupini            317.130   1.397.242

  2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev            159.046   445.972

  3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi 
predujmov              65.342   190.974

  4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti            864.653   999.302

H.   KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  15        1.034.507   431.688

   OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV SKUPAJ     125.886.232   125.130.295
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Tabela 63: Izkaz gibanja kapitala za prvo polletje leta 2018 v evrih 

 Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve Rezerve iz dobička

Rezerve, nastale 
zaradi vred-
notenja po 

pošteni vrednosti

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta Skupaj KAPITAL

I II III IV V VI VII

Osnovni kapital Statutarne 
rezerve

Druge rezerve iz 
dobička  Preneseni čisti 

dobiček 
Čisti dobiček 

poslovnega leta Skupaj KAPITAL

  I II III/1 III/2 IV V VI VII

A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 
(31. 12. 2017) 4.451.540 10.751.254 1.699.947 5.732.581 -12.078 31.494.720 2.981.808 57.099.772

a) Preračuni za nazaj  

b) Prilagoditve za nazaj

A.2 Začetno stanje poročevalskega obdobja (1. 1. 2018) 4.451.540 10.751.254 1.699.947 5.732.581 -12.078 31.494.720 2.981.808 57.099.772

B.1 Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z 
lastniki

B.2 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obd-
obja 2.102.766 2.102.766

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obd-
obja 2.102.766 2.102.766

B.3 Spremembe v kapitalu 3.118.354 -3.118.354

Razporeditev preostalega dela čistega dobička prim-
erjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine 
kapitala

3.118.354 -3.118.354

C. Končno stanje poročevalskega obdobja (30. 6. 2018) 4.451.540 10.751.254 2.225.770 5.732.581 -17.838 35.599.847 2.102.766 60.845.919

Izkaz gibanja kapitala
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Tabela 64: Izkaz gibanja kapitala za prvo polletje leta 2017 v evrih 

 Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve Rezerve iz dobička

Rezerve, nastale 
zaradi vred-
notenja po 

pošteni vred-
nosti

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni 
izid poslovnega 

leta
Skupaj KAPITAL

I II III IV V VI VII

Osnovni kapital Statutarne 
rezerve

Druge rezerve iz 
dobička  Preneseni čisti 

dobiček 
Čisti dobiček 

poslovnega leta Skupaj KAPITAL

  I II III/1 III/2 IV V VI VII

A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 
(31. 12. 2016) 4.451.540 10.751.254 1.699.947 5.732.581 -12.078 31.494.720 2.981.808 57.099.772

a) Preračuni za nazaj      

b) Prilagoditve za nazaj

A.2 Začetno stanje poročevalskega obdobja (1. 1. 2017) 4.451.540 10.751.254 1.699.947 5.732.581 -12.078 31.494.720 2.981.808 57.099.772

B.1 Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z 
lastniki

B.2 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega  
obdobja 1.466.133 1.466.133

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obd-
obja 1.466.133 1.466.133

B.3 Spremembe v kapitalu       2.981.808 -2.981.808 

Razporeditev preostalega dela čistega dobička prim-
erjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine 
kapitala

2.981.808 -2.981.808 

C. Končno stanje poročevalskega obdobja (30. 6. 2017) 4.451.540 10.751.254 1.699.947 5.732.581 -12.078 34.476.528 1.466.133 58.565.905
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Izkaz denarnih tokov

Tabela 65: Izkaz denarnih tokov v evrih 

Postavka 1.-6. 2018 1.-6. 2017

A.  Denarni tokovi pri poslovanju   

 a) Postavke izkaza poslovnega izida 1.649.828 682.104

  Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 12.836.992 10.699.841

  Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz 
poslovnih obveznosti -11.187.163 -9.999.862

  Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 0 -17.875

 b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij in odloženih terjat-
ev ter obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja -1.923.460 -842.992

  Začetne manj končne poslovne terjatve -863.451 -886.726

  Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -33.768 -50.075

  Začetne manj končne zaloge -25.407 -25.092

Končni manj začetni poslovni dolgovi -1.603.653 155.790

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 602.819 -36.889

 c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b) -273.632 -160.888

B.  Denarni tokovi pri naložbenju  

 a) Prejemki pri naložbenju 8.495.478 26.872.997

 Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 975.478 1.463.547

  Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0 9.450

  Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 7.200.000 0

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 320.000 25.400.000

b) Izdatki pri naložbenju -6.207.584 -36.834.837

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -72.539 -54.690

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -57.599 -16.484

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -5.147.446 -51.000

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -930.000 -36.712.663

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b) 2.287.895 -9.961.840

 Prebitek prejemkov/izdatkov pri poslovanju in naložbenju 2.014.263 -10.122.728

C.  Denarni tokovi pri financiranju  

 a) Prejemki pri financiranju 40.039.332 12.550.000

  Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 40.039.332 12.550.000

  b) Izdatki pri financiranju -41.092.337 -1.400.181

  Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -730.675 -24.389

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -40.361.663 -1.374.304

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0 -1.488

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b) -1.053.006 11.149.819

D. Končno stanje denarnih sredstev 1.526.690 1.555.137

a) Denarni izid v obdobju 961.257 1.027.091

b) Začetno stanje denarnih sredstev 565.433 528.046
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Pojasnila k računovodskim izkazom

Poročajoča družba

Družba Impol 2000, d. d., s sedežem v Slovenski Bistrici, Partizanska ulica 38, je po Zakonu o gospodarskih družbah velika 
delniška družba, zavezana k redni letni reviziji. Družba je razvrščena pod šifro dejavnosti 70.100 – upravljanje podjetij. 
Osnovni kapital družbe v višini 4.451.540 EUR je razdeljen na 1.066.767 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki niso 
uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev. Delnice so v lasti 840 delničarjev. 

V nadaljevanju so predstavljeni računovodski izkazi družbe Impol 2000, d. d., za prvo polletje leta 2018.

Izjava o skladnosti z MSRP

Upravni odbor je računovodske izkaze potrdil dne 24.9. 2018.

Računovodski izkazi družbe Impol 2000, d. d., so sestavljeni skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 
(MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija, in s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja (OPMSRP) in jih je sprejela tudi Evropska unija ter skladno z določili Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD).  Polletno poročilo je sestavljeno v skladu z zahtevami MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje. Pri 
pripravi računovodskih izkazov za obdobje januar-junij 2018 so bile upoštevane enake računovodske usmeritve kot pri 
pripravi računovodskih izkazov za leto 2017. 

Na dan bilance stanja glede na proces potrjevanja standardov v Evropski uniji v računovodskih usmeritvah družbe Impol 
2000, d. d., ni razlik med uporabljenimi MSRP in MSRP, ki jih je sprejela Evropska unija. Medletni računovodski izkazi 
družbe Impol 2000, d. d., niso revidirani.

Podlage za sestavo računovodskih izkazov 
 
Računovodski izkazi družbe Impol 2000, d. d., so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti.

Funkcionalna in predstavitvena valuta

Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih brez centov, evro pa je tudi funkcijska valuta družbe.  Zaradi 
zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko prihaja do nepomembnih razlik pri seštevkih v preglednicah.
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Razkritja k posameznim postavkam v računovodskih 
izkazih
1. Poslovni prihodki

Drugi poslovni prihodki

Čisti prihodki od prodaje glede na vrsto blaga oziroma storitve

Tabela 66: Poslovni prihodki v evrih 
 

Poslovni prihodki, ustvarjeni z družbami
1.-6. 2018 1.-6. 2017

v skupini drugimi

Čisti prihodki od prodaje 5.180.958 7.635.966 12.816.924 10.688.108

Drugi poslovni prihodki 0 4.403 4.403 14.601

SKUPAJ: 5.180.958 7.640.370 12.821.328 10.702.709

Tabela 67: Drugi poslovni prihodki v evrih 
 

1.-6. 2018 1.-6. 2017

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije …) 1 5.151

Prevrednotovalni poslovni prihodki 4.402 9.450

SKUPAJ 4.403 14.601

Tabela 68: Čisti prihodki od prodaje glede na vrsto blaga oziroma storitve v evrih 
 

1.-6. 2018 1.-6. 2017

Od prodaje storitev 5.204.672 3.843.322

Od prodaje trgovskega blaga 7.612.252 6.844.786

SKUPAJ 12.816.924 10.688.108
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Čisti prihodki od prodaje po območnih odsekih

2. Poslovni odhodki

Stroški dela

Tabela 69: Čisti prihodki od prodaje po območnih odsekih v evrih   
 

1.-6. 2018 1.-6. 2017

Prihodki iz prodaje v Sloveniji 11.487.658 9.423.691

  družbe v skupini 5.180.958 3.815.603

  pridružene družbe  0 340

  druge družbe 6.306.700 5.607.748

Prihodki iz prodaje v EU 212.722 198.374

  družbe v skupini 0 389

  druge družbe 212.722 197.985

Prihodki od prodaje v ostali Evropi 1.116.545 1.066.043

  druge družbe 1.116.545 1.066.043

SKUPAJ 12.816.924 10.688.108

Tabela 71: Razčlenitev stroškov dela v evrih 
 

1.-6. 2018 1.-6. 2017

Stroški plač 2.191.817 2.015.699

Stroški pokojninskih zavarovanj 186.664 173.862

Stroški drugih zavarovanj 175.483 163.867

Drugi stroški dela 480.792 359.189

SKUPAJ 3.034.756 2.712.617

Tabela 70: Analiza stroškov in odhodkov v evrih 

Stroški 
prodajanja

Stroški 
splošnih 

dejavnosti

SKUPAJ  
1.-6. 2018

SKUPAJ v letu 2018 nabavljeno pri:
SKUPAJ  

1.-6. 2017družbah v 
skupini

pridruženih 
družbah

drugih 
družbah

Nabavna vrednost  prodanega blaga in 
materiala 7.195.974 0 7.195.974 7.217.741 0 -21.767 6.457.646

Stroški materiala 0 64.852 64.852 14.227 0 50.624 45.591

Stroški storitev 261.513 534.279 795.792 94.047 188.709 513.036 692.065

Stroški dela 0 3.034.756 3.034.756 0 0 3.034.756 2.712.617

Amortizacija 0 69.892 69.892 0 0 69.892 39.730

Prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 0 0 0 0 0

Rezervacije 0 0 0 0 0 0 0

Drugi poslovni odhodki 0 95.674 95.674 1.453 0 94.220 91.942

SKUPAJ 7.457.488 3.799.452 11.256.940 7.327.469 188.709 3.740.762 10.039.591
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3. Finančni prihodki in odhodki
  
Finančni prihodki iz finančnih naložb

Finančni odhodki iz finančnih naložb

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

Tabela 72: Finančni prihodki iz finančnih naložb v evrih 

SKUPAJ  
1.-6. 2018

Od tega iz naslova družb
SKUPAJ  

1.-6. 2017V skupini Drugi

Finančni prihodki iz deležev - deleži v dobičku, dividende 975.400 975.400 0 1.463.081

Finančni prihodki iz posojil - obresti 254.438 254.360 78 140.480

Finanči prihodki iz poslovnih terjatev - obresti 15.659 0 15.659 6.582

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev - tečajne razlike 5 0 5 0

Skupaj 1.245.502 1.229.760 15.742 1.610.143

Tabela 73: Finančni odhodki iz finančnih naložb v evrih 

SKUPAJ  
1.-6. 2018

Od tega iz naslova družb
SKUPAJ  

1.-6. 2017V skupini Drugi

Finančni odhodki iz posojil (brez posojil od bank) - obresti 139.661 139.661 0 29.897

Finančni odhodki iz leasinga - obresti 2.028 0 2.028 0

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank - obresti 5 0 5 5.602

Finančni odhodki iz izdanih obveznic - obresti 565.315 0 565.315 753.754

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti - obresti 42 0 42 0

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti - tečajne razlike 73 0 73 0

Skupaj 707.124 139.661 567.463 789.253

Tabela 74: Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti v evrih 
 

Skupaj 1.-6. 2018 Skupaj 1.-6. 2017

Finančni odhodki iz naslova obveznosti do dobaviteljev - obresti 17 0

Finančni odhodki iz naslova drugih poslovnih obveznosti  - obresti 25 0

Finančni odhodki iz naslova drugih poslovnih obveznosti - tečajne razlike 73 0

SKUPAJ 115 0
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4. Davek iz dobička

5. Čisti dobiček na delnico

Osnovni čisti dobiček na delnico se izračuna z delitvijo čistega dobička, ki pripada delničarjem, s tehtanim povprečnim 
številom navadnih delnic, ki so v prometu med letom, pri čemer se izključi povprečno število lastnih delnic.

Ker družba nima prednostnih delnic niti obveznic, ki bi jih bilo mogoče pretvoriti v delnice, je popravljeni dobiček na delni-
co enak osnovnemu dobičku na delnico.
  

Tabela 75: Davek iz dobička v evrih 
 

Davek iz dobička 1.-6. 2018 1.-6. 2017

Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih 14.066.830 12.312.852

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov - zmanjšanje (-) 926.630 1.463.081

Davčno priznani prihodki 13.140.200 10.849.771

Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih (+) 11.964.064 10.828.844

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov - zmanjšanje (-) 19.503 73.154

Davčno priznani odhodki 11.944.561 10.755.690

RAZLIKA MED DAVČNO PRIZNANIMI PRIHODKI IN ODHODKI 1.195.639 94.081

DAVČNA OSNOVA 1.195.639 94.081

OSNOVA ZA DAVEK 1.195.639 94.081

DAVEK (19 %) 0 17.875

Tabela 76: Osnovni čisti dobiček na delnico v evrih 
 

1.-6. 2018 1.-6. 2017

Poslovni izid, ki se nanaša na lastnike obvladujoče družbe 2.102.766 1.466.133

Tehtano povprečje števila navadnih delnic 1.066.767 1.066.767

Osnovni čisti dobiček na delnico (v EUR) 1,97 1,37

 2018 2017

Izdane navadne delnice na dan 1. 1. 1.066.767 1.066.767

Učinek lastnih delnic 0 0

Tehtano povprečje števila navadnih delnic 30. 6. 1.066.767 1.066.767



Računovodsko poročilo o poslovanju družbe Impol 2000, d. d., za prvo polletje leta 2018

67

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Impol in družbe Impol 2000, d. d., v prvem polletju leta 2018

6. Neopredmetena in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

Izkazana neopredmetena sredstva so last družbe Impol 2000, d. d., in so prosta bremen.

Tabela 77: Gibanje neopredmetenih sredstev v prvem polletju leta 2018 v evrih 
 

Dolgoročne premoženjske 
pravice

Dolgoročne premoženjske 
pravice v pridobivanju SKUPAJ

Nabavna vrednost 31. 12. 2017 23.793 431.151 454.944 

Popravki po otvoritvi 0 0 0 

Nabavna vrednost 1. 1. 2018 23.793 431.151 454.944 

Neposredna povečanja - nakupi 0 72.539 72.539 

Prenos iz investicij v teku 176.200 -176.200 0 

Nabavna vrednost 30. 6. 2018 199.993 327.490 527.483 

Popravek vrednosti 31. 12. 2017 22.325 0 22.325 

Popravek po otvoritvi 0 0 0 

Popravek vrednosti 1. 1. 2018 22.325 0 22.325 

Amortizacija v letu 24.753 0 24.753 

Popravek vrednosti 30. 6. 2018 47.078 0 47.078 

Knjigovodska vrednost 30. 6. 2018 152.915 327.490 480.405 

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2017 1.469 431.151 432.619 

Tabela 78: Gibanje neopredmetenih sredstev v prvem polletju leta 2017 v evrih 
 

Opis
Dolgoročne 

premoženjske 
pravice

SKUPAJ

Nabavna vrednost 31. 12. 2016 283.570 283.570

Popravki po otvoritvi 0 0

Nabavna vrednost 1. 1. 2017 283.570 283.570

Neposredna povečanja - nakupi 54.690 54.690

Nabavna vrednost 30. 6. 2017 338.260 338.260

Popravek vrednosti 31. 12. 2016 21.758 21.758

Popravek po otvoritvi 0 0

Popravek vrednosti 1. 1. 2017 21.758 21.758

Amortizacija v letu 283 283

Popravek vrednosti 30. 6. 2017 22.041 22.041

Knjigovodska vrednost 30. 6. 2017 316.219 316.219

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2016 261.812 261.812
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7. Opredmetena osnovna sredstva 

Vsa izkazana opredmetena sredstva (razen sredstev v finančnem najemu) so last družbe Impol 2000, d. d., in so prosta 
bremen.

Tabela 79: Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v prvem polletju 2018 v evrih 
 

Proizvajalne 
naprave in 

stroji

Druge 
naprave in 

oprema

Skupaj druge 
naprave in 

oprema

Oprema in 
druga OOS v 
pridobivanju

Skupaj 
oprema Skupaj

Nabavna vrednost 31. 12. 2017 1.105.606 344.353 344.353 0 1.449.958 1.449.958 

Popravki po otvoritvi 0 0 0 0 0 0 

Nabavna vrednost 1. 1. 2018 1.105.606 344.353 344.353 0 1.449.958 1.449.958 

Neposredna povečanja - nakupi 0 0 0 54.824 54.824 54.824 

Prenos iz investicij v teku 0 57.599 57.599 -57.599 0 0 

Prenos med družbami v skupini - nakup 0 0 0 2.775 2.775 2.775 

Zmanjšanja - izločitve, druga zmanjšanja (-) 0 2.229 2.229 0 2.229 2.229 

Nabavna vrednost 30. 6. 2018 1.105.606 399.723 399.723 -0 1.505.328 1.505.328 

Popravek vrednosti 31. 12. 2017 1.002.908 198.308 198.308 0 1.201.215 1.201.215 

Popravek po otvoritvi 0 0 0 0 0 0 

Popravek vrednosti 1. 1. 2018 1.002.908 198.308 198.308 0 1.201.215 1.201.215 

Amortizacija v letu 1.058 44.081 44.081 0 45.138 45.138 

Neposredna povečanja 0 1 1 0 1 1 

Zmanjšanja - izločitve, druga zmanjšanja (-) 0 2.229 2.229 0 2.229 2.229 

Popravek vrednosti 30. 6. 2018 1.003.965 240.160 240.160 0 1.244.125 1.244.125 

Knjigovodska vrednost 30. 6. 2018 101.640 159.563 159.563 -0 261.203 261.203 

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2017 102.698 146.045 146.045 0 248.743 248.743 

Tabela 80: Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v prvem polletju 2017 v evrih 
 

Opis Proizvajalne 
naprave in stroji

Druge naprave in 
oprema

Oprema in druga 
OOS v pridobivanju Skupaj oprema SKUPAJ

Nabavna vrednost 31. 12. 2016 1.105.606 326.956 0 1.432.562 1.432.562

Popravki po otvoritveni bilanci 0 0 0 0 0

Nabavna vrednost 1. 1. 2017 1.105.606 326.956 0 1.432.562 1.432.562

Neposredna povečanja - nakupi  0 0 15.596 15.596 15.596

Prenos iz investicij v teku 0 16.484 -16.484 0 0

Prenos med družbami v skupini - nakup 0 0 888 888 888

Nabavna vrednost 30. 6. 2017 1.105.606 343.440 0 1.449.046 1.449.046

Popravek vrednosti 31. 12. 2016 1.000.794 160.946 0 1.161.740 1.161.740

Popravki po otvoritveni bilanci 0 0  0 0 0

Popravek vrednosti 1. 1. 2017 1.000.794 160.946 0 1.161.740 1.161.740

Amortizacija 8.514 30.932 0 39.446 39.446

Popravek vrednosti 30. 6. 2017 1.009.308 191.878 0 1.201.186 1.201.186

Knjigovodska vrednost 30. 6. 2017 96.298 151.562 0 247.860 247.860

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2016 104.812 166.010 0 270.822 270.822
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8. Dolgoročne finančne naložbe

V obliki danega poroštva je zastavljena finančna naložba v kapital družbe Impol, d. o. o., (97,5387-odstotni lastniški delež) 
v znesku 50.750.000 EUR, in sicer za obveznosti družbe Impol, d. o. o., do bank.

Finančna naložba v višini 100.000 EUR, ki se nanaša na delež, ki ga ima družba Impol 2000, d. d., v odvisni družbi Rondal, d. 
o. o., je zastavljena kot jamstvo za obveznosti družbe Impol, d. o. o., do bank. Stanje pogodbenega posojila na družbi Impol, d. 
o. o., znaša na dan 30. 6. 2018 937.500 EUR.

Gibanje naložb v odvisne in pridružene družbe 

Vse dolgoročne finančne naložbe, razen posojil, so razporejene v skupino »finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo« in 
se merijo po nabavni vrednosti. 

Družba Impol 2000, d. d., kot obvladujoča družba za zgoraj predstavljene družbe pripravlja konsolidirane računovodske 
izkaze.

Tabela 81: Dolgoročne finančne naložbe v evrih

Nabavna 
vrednost 

DFN na dan 
30. 6. 2018

Od tega dolgoročne 
finančne naložbe v družbe:

Popravek 
vrednosti na dan 

30. 6. 2018
Knjigovodska vrednost

v skupini pridružene
Skupaj popravek 

vrednosti 
30. 6. 2018

 30. 6. 2018 31. 12. 2017

Naložbe v delnice in deleže 70.840.963 70.806.315 34.648 -34.648 70.806.315 70.806.315 

Dolgoročno dana posojila 47.791.005 47.791.005 0 0 47.791.005 51.000 

SKUPAJ DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 118.631.968 118.597.320 34.648 -34.648 118.597.320 70.857.315 

Tabela 82: Gibanje naložb v odvisne in pridružene družbe v evrih

Opis DFN Lastniški delež (v %)

Nabavna vrednost Popravek nabavne vred-
nosti zaradi oslabitve Knjigovodska vrednost

Nabavna 
vrednost  

1. 1. 2018

Nabavna 
vrednost 

30. 6. 2018

Popravek 
vrednosti  
1. 1. 2018

Popravek 
vrednosti 

30. 6. 2018
30. 6. 218 1. 1. 2018

  + = - = = =

Impol, d. o. o. Odvisna družba (97,54 %) 67.588.863 67.588.863 0 0 67.588.863 67.588.863

Impol-Servis, d. o. o. Odvisna družba (100 %) 245.037 245.037 0 0 245.037 245.037

Rondal, d. o. o. Odvisna družba (100 %) 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000

Impol-FinAl, d. o. o. Odvisna družba (100 %) 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000

Impol-TLM, d. o. o. Odvisna družba (100 %) 1.872.415 1.872.415 0 0 1.872.415 1.872.415

Impol Brazil Aluminium Pridružena družba (50 %) 34.647 34.647 -34.648 -34.648 0 0

SKUPAJ  70.840.963 70.840.963 -34.648 -34.648 70.806.315 70.806.315 
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Gibanje dolgoročno danih posojil

9. Zaloge trgovskega blaga

10. Kratkoročne finančne naložbe

Gibanje kratkoročno danih posojil

Vsa dana posojila povezanim družbam se obrestujejo po priznani obrestni meri, povečani za eno odstotno točko. Vsa posoji-
la so zavarovana z menico. 

Tabela 83: Gibanje dolgoročno danih posojil v evrih 
  

Stanje posojil 1. 1. 2018 51.000

Nova posojila* (+) 54.940.005

Vračila (-) -7.200.000

Stanje dolgoročnih posojil 30. 6. 2018 47.791.005

*Gre za posojilo, dano družbi Impol-TLM, d. o. o., v januarju 2018, ko smo kratkoročno posojilo s pripadajočimi obrestmi konvertirali v dolgoročno. Posojilo se obrestuje po 
priznani obrestni meri, povečani za eno odstotno točko, in pribitkom za ročnost. Posojilo je zavarovano z menico.

Tabela 84: Zaloge trgovskega blaga v evrih

30. 6. 2018

31. 12. 2017
Nabavna vrednost (+) Popravek vrednosti 

zaradi slabitve zalog (-) Knjigovodska vrednost

Trgovsko blago 37.817 0 37.817 12.409

SKUPAJ 37.817 0 37.817 12.409

Tabela 85: Kratkoročne finančne naložbe v evrih

Nabavna vrednost 
KFN na dan 
30. 6. 2017

Od tega KFN  v 
družbe:

v skupini

Knjigovodska vrednost

30. 6. 2018 31. 12. 2017

 = + =  

Kratkoročno dana posojila 300.000 300.000 300.000          48.970.000   

SKUPAJ kratkoročno dana posojila 300.000 300.000 38.470.000  48.970.000   

SKUPAJ KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 300.000 300.000 38.470.000          48.970.000   

Tabela 86: Gibanje kratkoročno danih posojil v evrih

Stanje posojil 1. 1. 2018 48.970.000   

Nova posojila (+) 930.000

Vračila* (-) -49.600.000

Stanje danih posojil 30. 6. 2018 300.000

* Kratkoročno posojilo družbi Impol-TLM, d. o. o., se je v januarju 2018 konvertiralo v dolgoročno posojilo
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11. Kratkoročne poslovne terjatve
  
Terjatve ima družba zavarovane preko SID – Prva kreditna zavarovalnica, d. d., v Sloveniji v višini 2.043.417 EUR po stanju 
na dan 30. 6. 2018.

Analiza že zapadlih terjatev do kupcev 

Tabela 87: Stanje kratkoročno danih posojil po posojilojemalcih v evrih

Družba v skupini 30. 6. 2018 31. 12. 2017

Impol-TLM, d. o. o. 0 48.670.000

Impol ulaganja, d. o. o. 300.000 300.000

SKUPAJ KRATKOROČNA POSOJILA v EUR 300.000 48.970.000   

Tabela 89: Analiza že zapadlih terjatev do kupcev v evrih

30. 6. 2018 V skupini Drugi 31. 12. 2017

Zapadle v letu 2017 949.132 500.227 448.905 602.239 

Zapadle v letu 2016 0 0 0 11.119 

Zapadle v letu 2015 11.119 0 11.119 0 

Zapadle v letu 2014 in prej 42.866 0 42.866 48.227 

SKUPAJ že zapadle terjatve do kupcev 1.003.117 500.227 502.890 661.585 

Tabela 88: Kratkoročne poslovne terjatve v evrih

Kratkoročne 
poslovne 
terjatve

Kratkoročne poslovne 
terjatve do družb: Popravek 

vrednosti 
zaradi oslabitve

30. 6. 2018 31. 12. 2017

v skupini drugih

= + + - = +

Kratkoročne poslovne terjatve do 
kupcev 4.242.089 1.559.014 2.683.075 51.916 4.190.173 3.273.177

-od tega že zapadle na dan 31. 
12. 2017 1.003.117 500.227 502.890 0 1.003.117 661.585

Dani kratkoročni predujemi in 
varščine 1.686 0 1.686 0 1.686 24.357

Kratkoročne terjatve, povezane s 
finančnimi prihodki 296.519 259.748 36.770 560 295.959 554.910

Kratkoročne terjatve do državnih 
institucij 93.321 0 93.321 0 93.321 121.441

Druge kratkoročne poslovne 
terjatve 16.400 0 16.400 0 16.400 18.400

SKUPAJ 4.650.015 1.818.762 2.831.253 52.476 4.597.539 3.992.286
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Gibanje popravka vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev zaradi oslabitve 

Do članov uprave, nadzornega sveta in lastnikov družba na dan 30. 6. 2018 nima izkazanih nobenih terjatev.
 

12. Denarna sredstva

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki se v glavnem nanašajo na razmejene stroške regresa za leto 2018.

Tabela 90: Gibanje popravka vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev zaradi oslabitve v evrih

30. 6. 2018

Od tega popravek 
vrednosti krat-

koročnih terjatev do 
družb:

31. 12. 2017

Stanje 1. 1. (+) 52.476 52.476 166.996

Zmanjšanje popravka vrednosti zaradi plačila terjatev (-) 0 0 -20

Zmanjšanje popravka vrednosti zaradi dokončnega odpisa terjatev (-) 0 0 -114.501

Stanje 30. 6. 2018 oziroma 31. 12. 2017 52.476 52.476 52.476

Tabela 91: Denarna sredstva v evrih 

30. 6. 2018 31. 12. 2017

Denarna sredsva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni papirji 360 323 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah 1.526.330 565.110 

Denarna sredstva 1.526.690 565.433 

Tabela 92: Kratkoročne aktivne časovne razmejitve v evrih 

30. 6. 2018 31. 12. 2017

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki                 32.774                   13.830   

DDV od prejetih predujmov                 17.738                      2.915   

SKUPAJ KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                 50.512                   16.745   
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13. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti

Izdane obveznice

Impol 2000, d. d., je v letu 2015 prvič izdal petletne obveznice v višini 50 milijonov EUR z namenom financiranja ciklusa 
naložb za nadaljnjo dolgoročno rast in razvoj. Obrestna mera je 3,8-odstotna na leto. Kuponi se izplačujejo letno. Končni 
datum dospelosti je 19. 10. 2020.

Obveznosti za izdane obveznice se nanašajo na obveznice z oznako IM01. Obveznice je obvladujoča družba izdala v skupni 
nominalni vrednosti 50.000.000 EUR. Celotna izdaja obveznic obsega 50.000 apoenov po 1.000 EUR.

Obrestna mera za izdane obveznice je nespremenljiva in znaša 3,80 odstotka letno. Z obveznicami se trguje na Ljubljanski 
borzi. 

Tabela 93: Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti v evrih

Stanje celotnega dolga 
30. 6. 2018

Del, ki zapade v plačilo 
v letu 2018 30. 6. 2018 31. 12. 2017

+ - =  

Dolgoročne finančne obveznosti v zvezi z 
obveznicami 30.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 

Dolgoročne finančne obveznosti iz naslo-
va finančnega najema do drugih 51.038 9.950 41.088 51.040 

SKUPAJ dolgoročne finančne in 
poslovne obveznosti 30.051.038 10.009.950 20.041.088 20.051.040 

Tabela 94: Ročnost dolgoročnih finančnih in poslovnih obveznosti

30. 6. 2018 31. 12. 2017

Zapadle v letu 2018 X 10.020.210 

Zapadle v letu 2019 10.011.390 10.021.484 

Zapadle v letu 2020 10.022.779 9.346 

Zapadle v letu 2021 6.920 0 

Skupaj dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 20.041.088 20.051.040 

Tabela 95: Amortizacijski načrt izdanih obveznic v evrih

Št. Datum dospelosti obveznosti Izplačilo kupona v EUR (obresti) Izplačilo glavnice v EUR Skupaj izplačilo v EUR

1 19. 10. 2016* 1.900.000,00 10.000.000,00 11.900.000,00

2 19. 10. 2017* 1.520.000,00 10.000.000,00 11.520.000,00

3 19. 10. 2018 1.140.000,00 10.000.000,00 11.140.000,00

4 19. 10. 2019 760.000,00 10.000.000,00 10.760.000,00

5 19. 10. 2020 380.000,00 10.000.000,00 10.380.000,00

 Skupaj 5.700.000,00 50.000.000,00 55.700.000,00

* izplačano ob dospelosti
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14. Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova finančnega najema

15. Kratkoročne obveznosti

Obveznosti iz naslova obveznic so nezavarovane.

Tabela 96: Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova finančnega najema v evrih 

Leasingodajalec Obrestna 
mera v %

Stanje dolga 
1. 1. 2018

Tečajne 
razlike

Stanje dolga 
30. 6. 2018

Del dol-
goročnega 

dolga, ki 
zapade v 
plačilo v 

naslednjem 
letu

Stanje dol-
goročnega 

dolga 30. 6. 
2018

Stanje dolga 
31. 12. 2017

 + (+-) = - =  

Porsche Leasign Slovenija, d. o. o. 6,20 51.040   - 2             51.038             9.950             41.088             51.040   

 SKUPAJ  51.040   - 2             51.038      9.950         41.088   51.040   

Tabela 97: Kratkoročne finančne obveznosti v evrih 

Posojilodajalec Vrsta posojila (glede 
na posojilodajalca) 

Obrestna 
mera v %

Datum 
zapadlosti

Stanje 
dolga 1. 1. 

2018

Nova 
posojila v 
tekočem 

letu

Odplačila 
v tekočem 

letu

Stanje 
dolga 30. 6. 

2018

Zavarovanje 
posojila 

   + + - =

Impol, d. o. o. Družbe v skupini v 
državi POM + 1 % 25. 6. 2019 32.210.670 40.039.330 - 40.350.400 31.899.600 Menice

OBVEZNICE Druge družbe v državi 3,8 19. 10. 2018 10.000.000  0  0 10.000.000 Nezavaro-
vano

Rondal, d. o. o. Družbe v skupini v 
državi POM+1% 16. 2. 2019 500.000 0 0 500.000 Menice

 42.710.670 40.039.330 - 40.350.400 42.399.600
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Kratkoročne finančne obveznosti sestavljajo obveznosti iz naslova dobljenih posojil, katerih rok vračila je krajši od enega 
leta. Med njimi je vključenih za 10.000.000 EUR obveznosti iz naslova obveznic, kar predstavlja kratkoročni del obveznos-
ti, ki zapade v plačilo v letu 2018.

Obresti za posojila med družbami v skupini se obračunavajo po priznani obrestni meri, ki velja za posojila med povezanimi 
osebami, povečani za eno odstotno točko. 

Vse kratkoročne finančne obveznosti, razen kratkoročnega dela obveznic, so zavarovane.

Tabela 98: Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti v evrih 

Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 30. 6. 2018 31. 12. 2017

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev na domačem trgu – družb v skupini 269.554 1.326.890 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev na tujem trgu - družb v skupini 890 0 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev na domačem trgu - pridruženih družb 64.894 200.141 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev na domačem trgu - drugih družb 87.878 242.331 

Kratkoročne poslovne obveznosti na tujem trgu do dobaviteljev - drugih 6.275 3.500 

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov do drugih družb 65.342 190.974 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti družbe v skupini 46.687 70.352 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti - do drugih 864.653 999.302 

SKUPAJ kratkoročne poslovne obveznosti: 1.406.172 3.033.491 

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti – obveznice 10.000.000 10.000.000 

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti - druge družbe 17.705 19.012 

Kratkoročne finančne obveznosti (brez obveznosti iz finančnega najema) - družbe v skupini 32.399.600 32.710.670 

Kratkoročne finančne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida 5.225 5.225 

SKUPAJ kratkoročne finančne obveznosti: 42.422.530 42.734.907 

SKUPAJ kratkoročne finančne in poslovne obveznosti: 43.828.702 45.768.397 

Tabela 99: Kratkoročne poslovne obveznosti v evrih 

Kratkoročne poslovne obveznosti 30. 6. 2018 31. 12. 2017

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev - družb v skupini 270.444 1.326.890 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev - pridruženih družb 64.894 200.141 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev - drugi 94.153 245.831 

SKUPAJ kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 429.490 1.772.862 

- Od tega že zapadle obveznosti na presečni dan 140.389 37.663 

Kratkoročne poslovne obveznosti za predujme 65.342 190.974 

SKUPAJ kratkoročne obveznosti za predujme 65.342 190.974 

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 642.252 830.681 

Kratkoročne obveznosti do države 168.727 122.626 

Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti - družbe v skupini 46.687 70.352 

Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti - druge družbe 14 0 

Ostale kratkoročne poslovne obveznosti - druge družbe 53.660 45.995 

SKUPAJ druge kratkoročne poslovne obveznosti  911.340 1.069.655 

SKUPAJ KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 1.406.172 3.033.491 
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Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki se nanašajo na vkalkulirane obresti od izdanih obveznic, ki so nastale od 
dneva zadnjega izplačila kupona in glavnice (tj. od 19. 10. 2017) do vključno 30. 06. 2018.

16. Finančni instrumenti in finančna tveganja

Družba Impol 2000, d. d., se v svojem poslovnem procesu srečuje predvsem s  tveganji, predstavljenimi v tabeli.

Likvidnostno tveganje

Pri obvladovanju likvidnostnega tveganja preučujemo, ali je družba zmožna poravnavati tekoče poslovne obveznosti in ali 
ustvarja dovolj velik denarni tok za poravnavo obveznosti iz financiranja.

Z drsečim tedenskim in mesečnim načrtovanjem denarnih tokov ugotavljamo potrebe po likvidnih sredstvih. Mogoče pri-
manjkljaje denarnih sredstev zagotavljamo s kreditnimi linijami, odprtimi pri bankah, ter drugimi oblikami financiranja, 
mogoče krajše časovne presežke pa vlagamo v likvidne kratkoročne finančne naložbe.

Tveganje spremembe obrestnih mer

Družba Impol 2000, d. d., je v leta 2017 dokončno poplačala dolgoročni kredit, ki je bil vezan na referenčno obrestno mero 

Tabela 100: Analiza že zapadlih obveznosti do dobaviteljev v evrih 

Analiza že zapadlih obveznosti do dobaviteljev 30. 6. 2018 31. 12. 2017

Zapadle v letu 2017 140.389             1.325.688,00 

SKUPAJ že zapadle obveznosti do dobaviteljev 140.389 1.325.688,00  

Tabela 101: Kratkoročne pasivne časovne razmejitve v evrih       

30. 6. 2018 31. 12. 2017

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki 983.684 393.369 

Kratkoročno odloženi prihodki 36.284 37.989 

DDV od danih predujmov 14.539 330 

SKUPAJ KRATKOROCNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.034.507 431.688 

Tabela 102: Tveganja 

Področje tveganja Opis tveganja Način obvladovanja Izpostavljenost

Likvidnostno tveganje
Pomanjkanje likvidnih sredstev za 

poravnavanje obveznosti iz poslovan-
ja ali financiranja.

Vnaprej dogovorjene kreditne linije in 
pripravljanje  načrtov odlivov in prilivov. manjša

Tveganje sprememb obrestnih mer
Tveganje v zvezi s spremembami 

pogojev financiranja in najemanja 
kreditov.

Spremljanje politike ECB in FED, varovanje 
z uporabo ustreznih izvedenih finančnih 
instrumentov – obrestne zamenjave, pre-

hod iz fiksne na variabilno obrestno mero.

zmerna

Kreditno tveganje Tveganje neplačil kupcev.

Zavarovanje terjatev do kupcev – pred-
vsem tujih prek Prve kreditne zavaroval-

nice in tujih zavarovalnih hiš, spremljanje 
bonitet kupcev, omejevanje maksimalne 
izpostavljenosti do posameznih kupcev. 
S kupci na visokorizičnih trgih poslovan-

je le na osnovi avansnih plačil oziroma 
prvovrstnih bančnih garancij.

zmerna do večja
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šestmesečni EURIBOR, zato družba neposrednemu tveganju sprememb obrestnih mer trenutno ni izpostavljena. Zaradi 
ugotovitev, da so ponudbe za zamenjavo obrestnih mer stroškovno neugodne in zaradi predvidevanj, da se obrestna mera 
ne bo zviševala, novih zavarovanj obrestnih mer nismo sklepali. 

V primeru, da je medbančna referenčna obrestna mera EURIBOR negativna (manj kot 0 odstotkov), banke obračunavajo 
pogodbene obresti po referenčni obrestni meri EURIBOR 0 odstotkov, povečani za pribitek.

Na dan 30. 6. 2018 je bila medbančna referenčna obrestna mera EURIBOR negativna, zato njeno povečanje za 1 ali ½ ods-
totne točke ne bi imelo vpliva na poslovni izid.  

Kreditno tveganje

Proces kreditne kontrole zajema bonitetno ocenjevanje kupcev, kar redno izvajamo s pomočjo Prve kreditne zavarov-
alnice in tujih zavarovalnih hiš ter s svojim sistemom spremljanja plačilne sposobnosti kupcev. Z rednim spremljanjem 
odprtih in zapadlih terjatev do kupcev, starostne strukture terjatev in povprečnimi plačilnimi roki ohranjamo kreditno 
izpostavljenost v sprejemljivih okvirih glede na zaostrene tržne razmere. V letu 2018 imamo v primerjavi z enakim obdob-
jem lanskega leta na dan 30. 6. 2017 večje terjatve do kupcev, prav tako se je povečal  delež zapadlih terjatev do kupcev.  

Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov

Razvrstitev finančnih instrumentov glede na določitev njihove poštene vrednosti na dan 30. 6. 2018 je predstavljena v tabeli.

17. Pogojne obveze
Družba Impol 2000, d. d., ima na dan 30. 6. 2018 za 74.453.390 EUR danih poroštev odvisni družbi Impol, d. o. o., iz naslova 
prejetih dolgoročnih posojil pri bankah in za skupaj 7.553.000 EUR danih plačilnih poroštev odvisnima družbama Im-
pol-TLM in Impol Seval. Dano poroštvo Impolu, d. o. o., v višini 57.250.000 EUR je zavarovano z zastavo 97,5-odstotnega 
lastniškega deleža v družbi Impol, d. o. o. 

Skupaj ima družba na dan 30. 6. 2018 za 82.006.391 EUR danih poroštev.

Tabela 103: Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov v evrih 

Knjigovodska 
vrednost Poštena vrednost  Raven poštene 

vrednosti

Dolgoročne naložbe v odvisna podjetja 70.806.315 70.806.315 3

Dolgoročno dana posojila družbam v skupini 47.791.005 47.791.005 3

Kratkoročna dana posojila družbam v skupini 300.000 300.000 3

Kratkoročne poslovne terjatve 4.597.539 4.597.539 3

Denar in denarni ustrezniki 1.526.690 1.526.690 3

Dolgoročne finančne obveznosti (brez obveznosti iz naslova obveznic) 41.088 41.088 3

Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi kotirajočih obveznic 20.000.000 20.750.000 1

Kratkoročne finančne obveznosti (brez obveznosti iz naslova obveznic) 32.422.530 32.422.530 3

Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi kotirajočih obveznic 10.000.000 10.375.000 1

Kratkoročne poslovne obveznosti 1.406.172 1.406.172 3
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18. Posli s povezanimi osebami
Tabela 104: Terjatve družbe Impol 2000, d. d., do družb v skupini na dan 30. 6. 2018 v evrih 
 

Dolgoročne  
finančne naložbe

Dolgoročno dana 
posojila

Kratkoročno 
dana posojila

Kratkoročne 
poslovne terjatve SKUPAJ

Impol, d. o. o. 67.588.863 0 0 1.530.275 69.119.138

Impol FT, d. o. o. 0 0 0 618 618

Impol PCP, d. o. o. 0 0 0 1.218 1.218

Impol R in R, d. o. o. 0 0 0 2.230 2.230

Impol Infrastruktura, d. o. o. 0 0 0 317 317

Impol LLT, d. o. o. 0 0 0 186 186

Impol-TLM, d. o. o. 1.872.415 47.740.005 0 252.633 49.865.053

Impol ulaganja, d. o. o. 0 0 300.000 6.364 306.364

Impol-FinAl, d. o. o. 1.000.000 0 0 3.587 1.003.587

Stampal SB, d. o. o. 0 0 0 14.348 14.348

Kadring, d. o. o. 0 0 0 317 317

Rondal, d. o. o. 100.000 0 0 4.965 104.965

Impol Servis, d. o. o. 245.037 0 0 317 245.354

Štatenberg, d. o. o. 0 51.000 0 752 51.752

Impol Stanovanja, d. o. o 0 0 0 317 317

Unidel, d. o. o. 0 0 0 317 317

SKUPAJ 70.806.315 47.791.005 300.000 1.818.762 120.716.082

Tabela 105: Obveznosti družbe Impol 2000, d. d., do družb v skupini na dan 30. 6. 2018 v evrih 
 

Kratkoročne finančne 
obveznosti

Kratkoročne poslovne 
obveznosti Skupaj

Impol, d. o. o. 31.899.600 301.708 32.201.308

Impol Infrastruktura, d. o. o. 0 1.672 1.672

Impol LLT, d. o. o. 0 820 820

Impol-TLM, d. o. o. 0 890 890

Kadring, d. o. o. 0 9.213 9.213

Rondal, d. o. o. 500.000 676 500.676

Impol Servis, d. o. o. 0 844 844

Unidel, d. o. o. 0 1.307 1.307

SKUPAJ 32.399.600 317.130 32.716.730

Tabela 106: Obveznosti družbe Impol 2000, d. d., do pridruženih družb na dan 30. 6. 2018 v evrih 
 

Kratkoročne poslovne 
obveznosti Skupaj

Alcad, d. o. o. 34.631 34.631

Simfin, d. o. o. 165.510 165.510

SKUPAJ 200.141 200.141
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Tabela 107: Prihodki družbe Impol 2000, d. d., z družbami v skupini v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018  v evrih 
 

Čisti prihodki od 
prodaje storitev

SKUPAJ 
POSLOVNI 
PRIHODKI

Finančni 
prihodki iz 

deležev

Finančni 
prihodki iz 

danih posojil

SKUPAJ 
FINANČNI 

PRIHODKI IZ 
NALOŽB

Impol, d. o. o. 5.040.256 5.040.256 975.400 0 975.400

Impol FT, d. o. o. 1.352 1.352 0 0 0

Impol PCP, d. o. o. 8.563 8.563 0 0 0

Impol R in R, d. o. o. 9.697 9.697 0 0 0

Impol Infrastruktura, d. o. o. 1.491 1.491 0 0 0

Impol LLT, d. o. o. 1.976 1.976 0 0 0

Impol-TLM, d. o. o. 0 0 0 252.633 252.633

Impol ulaganja, d. o. o. 0 0 0 1.488 1.488

Impol-FinAl, d. o. o. 17.641 17.641 0 0 0

Stampal SB, d. o. o. 71.398 71.398 0 0 0

Kadring, d. o. o. 1.828 1.828 0 0 0

Rondal, d. o. o. 23.146 23.146 0 0 0

Impol Servis, d. o. o. 2.861 2.861 0 0 0

Štatenberg, d. o. o. 0 0 0 239 239

Impol Stanovanja, d. o. o 289 289 0 0 0

Unidel, d. o. o. 460 460 0 0 0

SKUPAJ 5.180.958 5.180.958 975.400 254.360 1.229.760

Tabela 108: Odhodki družbe Impol 2000, d. d., z družbami v skupini v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018  v evrih 
 

Nabavna 
vrednost 

prodanega 
blaga in 

materiala

Stroški 
storitev

Stroški 
materiala

Prevred-
notovalni 
poslovni 

odhodki pri 
obratnih 
sredstvih

Drugi 
poslovni 
odhodki

SKUPAJ 
POSLOVNI 
ODHODKI

Finančni 
odhodki iz 

obresti

SKUPAJ 
FINANČNI 
ODHODKI 

IZ NALOŽB

Impol, d. o. o. 7.217.741 42.069 8.594 0 1.267 7.269.672 137.598 137.598

Impol FT, d. o. o. 0 620 0 0 620 0 0

Impol PCP, d. o. o. 0 1.403 0 0 0 1.403 0 0

Impol Infrastruktura, d. o. o. 0 8.579 0 0 0 8.579 0 0

Impol LLT, d. o. o. 0 165 0 0 0 165 0 0

Impol-TLM, d. o. o. 0 890 0 0 0 890 0 0

Kadring, d. o. o. 0 34.094 3.040 0 0 37.134 0 0

Rondal, d. o. o. 0 0 0 0 0 2.064 2.064

Impol Servis, d. o. o. 0 1.978 0 0 0 1.978 0 0

Unidel, d. o. o. 0 4.250 2.593 0 186 0 0 0

SKUPAJ 7.217.741 94.047 14.227 0 1.453 7.327.469 139.661 139.661
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Tabela 109: Odhodki družbe Impol 2000, d. d., s pridruženimi družbami v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018 v evrih 
 

Alcad, d. o. o. Simfin, d. o. o. SKUPAJ

Stroški storitev 5.245 183.464 188.709

SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI 5.245 183.464 188.709
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