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I. UVOD IN SPLOŠNE GOSPODARSKE RAZMERE

To poslovno poročilo se nanaša na poslovno leto od
1. junija 2017 do 31. maja 2018. Pri določitvi zadevnega
obdobja se upošteva praksa družbe Hella GmbH &
Co.KGaA iz Nemčije, ki je edini lastnik družbe Hella
Saturnus Slovenija d.o.o. (v nadaljevanju: družbe).
Prevladujoči svetovni trendi v avtomobilski industriji
so za poslovanje družbe izredno pomembni.
Svetovna proizvodnja avtomobilov je v obdobju
2012–2016 zmerno rasla po 2,9 % CAGR (skupna letna
stopnja rasti), azijsko-pacifiška proizvodnja je rasla po
4 % CAGR, proizvodnja v ZDA pa po 1,4 % CAGR.
Uspešnost avtomobilske industrije se po posameznih
regijah močno razlikuje. Trenutno je rast obsega
proizvodnje najvišja v azijsko-pacifiškem območju.
Zmerna rast je napovedana tudi v obdobju do leta
2021. Zaradi previsokih proizvodnih stroškov in
neugodnega stanja na trgu končnih potrošnikov so
avtomobilske družbe Ford, General Motors in Toyota
v zadnjih letih pričele z zapiranjem proizvodnih enot
v Avstraliji.
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Vir: Spirit: Podjetniški portal_izvozno okno_panoge_avtomobilska industrija

Po podatkih Evropske zveze proizvajalcev avtomobilov
(ACEA) je Velika Britanija eden največjih proizvajalcev
avtomobilov v Evropski uniji. Večino proizvedenih vozil
izvozijo. Nissan in Tata Motors pa predstavljata preko
60 % proizvodnje avtomobilov v Veliki Britaniji.
Po povečanju obsega proizvodnje avtomobilov
v letu 2012 ostaja obseg proizvodnje v ZDA nekje na
nivoju proizvodnih kapacitet. Brez večjih investicij ni
pričakovati povečanja obsega proizvodnje v prihodnjih
letih. Rast vrednosti bo v prihodnjih petih letih verjetno
presegla rast obsega, predvsem zaradi povišanja cen.
Svetovna proizvodnja avtomobilov naj bi po napovedih
analitikov v letih 2017–2021 rasla po 3,6 % CAGR in
v letu 2021 dosegla vrednost 847 mrd EUR. Azijskopacifiška proizvodnja naj bi v prihodnjih petih letih
rasla po 4,1 % CAGR in v letu 2021 dosegla vrednost
431,8 mrd EUR, medtem ko naj bi proizvodnja v ZDA
v prihodnjih petih letih upadala po -1,1 % CAGR in
v letu 2021 dosegla vrednost 76,9 mrd EUR.
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II. PREDSTAVITEV PODJETJA

1921

Ustanovitev družbe pod imenom Tovarna izdelkov iz pločevine in kovin

1948

Izdelava in predstavitev prvega žarometa TAM Pionir

1988

Vpeljava tehnologije CAD/CAM/CAE s programsko opremo CATIA v razvojni oddelek

1990

Uvedba reflektorjev iz duromerov kot zamenjave za pločevinaste reflektorje

2004

Hella KGaA Hueck & Co. postane 100-odstotni lastnik družbe HH dejavnost holdingov, le-ta pa 100-odstotni
lastnik družbe Saturnus – Avtooprema

2007

Postavitev obrata za injekcijsko brizganje in protiabrazijsko lakiranje polikarbonatnih pokrivnih stekel

2010

Vzpostavitev virtualnih inženirskih analiz in simulacij konvencionalne in LED tehnologije

2011

Izdelava v celoti robotizirane fleksibilne montažne linije za izdelavo pomožnih žarometov

2011/12

Vzpostavitev razvoja elektronskih sklopov za LED tehnologije

2012

Pridobitev nominacije za tretji kompetenčni center za enofunkcijske svetilke, ki se je pridružil centroma
za dodatne žaromete, in program izdelkov za športne avtomobile

2012

Razvoj in izdelava prve LED meglenke

2013

Nadaljevanje prenosa znanja in izkušenj s področja LED tehnologije na neavtomobilski LED program:
ulične razsvetljave, industrijske razsvetljave, notranje razsvetljave in letališke razsvetljave

2014

Strateške prilagoditve portfelja izdelkov družbe:
▶▶ ulična razsvetljava (ukinjeno),
▶▶ industrijska razsvetljava (ukinjeno),
▶▶ notranja razsvetljava (ukinjeno),
▶▶ letališka razsvetljava (ukinjeno),
▶▶ proizvodnja LED modulov (izvedeno),
▶▶ razna proizvodnja (izvedeno).

2014

Ukinitev holdinške družbe HH dejavnost holdingov d.o.o.

2015

Nadaljnja krepitev strateških prilagoditev iz prejšnjega leta

2016

Vpeljava PROMOTe, sodobnega projektnega vodenja

2017

Produktna skupina Small Lamps (male in enofunkcijske svetilke) se preimenuje v Car Body Lighting
(karoserijska svetlobna oprema)
Zagon moderne proizvodne linije za radome
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UPRAVA PODJETJA
Direktor družbe							Boštjan Furlan
Direktorji sektorjev:
Direktor tehničnega centra						Tomaž Jurejevčič
Direktor programskega centra			
		Franc Facija
Direktor proizvodnega sektorja					Marko Šverko
Direktor sektorja za industrijski inženiring 				
Janez Metelko
Direktor vzdrževanja in upravljanja z zgradbami			
Marjan Brezarič
Specialist za sistem operativne odličnosti 				
Matej Štempelj
Direktor sektorja za zagotavljanje kakovosti 				
Grega Kramer
Direktor sektorja za finance in kontroling 				
Jörg Volmering
Direktorica kadrovskega sektorja					Katarina Primožič
Direktorica nabavnega in prodajnega sektorja			Tjaša Cetinski
Direktorica sektorja za pravno področje in skladnost poslovanja
Sandra Kašca

IZDELKI
Proizvodni in prodajni program družbe sestavljajo
svetlobna oprema za avtomobile in radomski sistemi
za avtomobilsko industrijo.
Svetlobna oprema za avtomobile obsega žaromete,
dodatne meglenke, dnevne žaromete ter enoin večfunkcijske svetilke.
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III. POROČILO UPRAVE

Družba je v primerjavi z rezultati prejšnjega
poslovnega leta povečala dobiček iz poslovanja (EBIT).

V obdobju poročanja so se z začetkom izvajanja
novih projektov in povečanjem prodaje izdelkov,
predstavljenih v zadnjem poslovnem letu, prihodki
povečali za 4 %.

To smo dosegli s strukturnim pristopom na področju
proizvodnje (povečanjem produktivnosti skozi
avtomatizacijo) ter prodajo izdelkov z višjo dodano
vrednostjo.

Vrednost izvedenih naložb je bila še vedno na visoki
ravni. Nove naložbe v neopredmetena in opredmetena
osnovna sredstva, obrate in opremo so znašale 38.538
TEUR (brez dezinvesticij v višini 596 TEUR), od tega
21.353 TEUR v nove projekte.

V poslovnem letu 2017/2018 smo nadaljevali
z uspešnim uvajanjem novih projektov. Nekaj
projektov je v preteklem letu tudi zaključilo s serijsko
proizvodnjo (Porsche Cayenne in Cadillac), a smo
pričakovan izpad prihodkov nadomestili z novimi
projekti, kot je recimo Daimler H60B.

Na razvojnem področju smo bili precej dejavni
na več različnih projektih in pridobitvah projektov.
V programskem centru Radomov smo vzpostavili
nov razvojni oddelek in uspešno pridobili tudi prvi
projekt Nissan P33AB.

TABELA 1: Glavni novi projekti v proizvodnji po mesecih
Projekti
H60B Daimler
A PSA X74 DRL

Jun

Jul

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Apr

Maj

x
x

A BMW GO1

x

H Volvo V43X

Mar

x

A PSA F3 (E3 FL)
H Daimler G463

Feb

x
x
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IV. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Družba, Hella Saturnus Slovenija d.o.o., Letališka cesta 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična št.: 5035945000, (v nadaljevanju: družba) v skladu s 5. točko 70.
člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 – popr., 26/2007 – ZSDU-B, 33/2007 – ZSReg-B, 67/2007 – ZTFI, 10/2008, 68/2008,
42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 – skl. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013 – odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017), v nadaljevanju ZGD-1, podaja:

IZJAVO O UPRAVLJANJU
1.
Vodenje in upravljanje družbe Hella Saturnus Slovenija d.o.o., Letališka cesta 17, 1000 Ljubljana, temelji na veljavni
zakonodaji, aktu o ustanovitvi, internih smernicah in pravilnikih družbe ter dobri poslovni praksi. Družba Hella
Saturnus Slovenija d.o.o. je skladno z 59. členom ZGD-1 zavezana k revidiranju računovodskih izkazov in mora v
skladu s 1. točko 5. odstavka 70. člena ZGD-1 v svoje poslovno poročilo vključiti izjavo o upravljanju družbe kot
poseben razdelek poročila.
Izjava o upravljanju se nanaša na obdobje od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018.

2. Izbor referenčnega kodeksa z izjavo o spoštovanju načel Kodeksa
Družba Hella Saturnus Slovenija d.o.o. je pristopila h Kodeksu upravljanja za nejavne družbe, ki so ga izdali:
Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Združenje nadzornikov
Slovenije. Družba spoštuje določbe kodeksa (osnovno in napredno raven) z izjemo nekaterih določb, ki so navedene v
nadaljevanju in za katere družba v skladu z ZDR-1 podaja obrazložitev. Kodeks je javno dostopen na intranetni strani
družbe. Poslovodstvo družbe podaja Izjavo o spoštovanju načel kodeksa za obdobje od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018.

3. Odstopanja od Kodeksa o upravljanju družbe
2. Okvir korporativnega upravljanja
2.1.1. in 2.7.1. Družba v aktu o ustanovitvi nima posebej navedenega dolgoročnega interesa družbe, saj le-tega
določa koncern Hella s svojimi globalnimi smernicami, zavezujočimi za vse družbe koncerna.
2.3.2. Družba ima občasno zaradi medsebojnih usklajevanj z dobavitelji o (ne)spornih obveznostih odprte
obveznosti več kot 90 dni.
2.8. Politiko družbe določajo smernice koncerna, ki zavezujejo vse družbe v koncernu. Razmerja med družbeniki
v družbi niso posebej določena, saj gre za enoosebno družbo. Odnosi z deležniki so opredeljeni v smernici
Kodeks obnašanja.
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5. Delovanje in prejemki organa nadzora
5.1. Organ nadzora se sestaja enkrat letno oz. po potrebi, v skladu s poslovnim procesom.
5.13. Družba nima posebej sklenjenih zavarovanj za odškodninsko odgovornost članov organa nadzora.

6. Sestava organa vodenja
6.1.2. in 6.3.1. Družba ima enega direktorja, ki zastopa družbo samostojno.

7. Delovanje organa vodenja
7.3. Družba nima posebej sklenjenih zavarovanj za odškodninsko odgovornost članov organa vodenja.

8. Prejemki članov organa vodenja
8.1.2. Sistem celotnih prejemkov članov organa vodenja sprejema enoosebni družbenik.
8.3.1. Prejemki članov organov vodenja so v celoti določeni z globalnim sistemom ocenjevanja delovne uspešnosti
po sistemu CBT (Compensation & Benefit Tool).

11. Revizija in sistem notranjih kontrol
11.1.3. Družba zahteva menjavo konkretnih revizorjev, ki revidirajo družbo vsaj enkrat na vsakih 7 let.

4. Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj
v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja
Upravljanje tveganj je zajeto v letnem poročilu družbe.
Družba izvaja postopke notranjih kontrol na vseh ravneh svojega poslovanja. Namen notranjih kontrol je
zagotavljanje točnosti, zanesljivosti in preglednosti vseh procesov, ki so povezani z računovodskim poročanjem.
Obenem sistem notranjih kontrol vzpostavlja mehanizme, ki preprečujejo neracionalno rabo premoženja in
stroškovno učinkovitost.
Sistem notranjih kontrol vključuje postopke, ki zagotavljajo:
▶▶ da so poslovni dogodki evidentirani na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin, na osnovi katerih so poslovni
dogodki evidentirani točno in pošteno ter dajejo jamstvo, da družba pošteno razpolaga s svojim premoženjem,
▶▶ da so poslovni dogodki evidentirani in računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno zakonodajo,
▶▶ da se prepreči oziroma pravočasno zazna morebitna nepooblaščena pridobitev, uporaba in razpolaganje
s premoženjem družbe, ki bi imela pomemben vpliv na računovodske izkaze.
Računovodske kontrole so tesno povezane s kontrolami na področju informacijskega sistema, ki med drugim
zagotavljajo omejitve in nadzor dostopov do omrežja, podatkov in aplikacij ter popolnosti in točnosti zajemanja
in obdelovanja podatkov.
Notranjo kontrolo v družbi izvaja sektor za finance in kontroling, ki je odgovoren za vodenje poslovnih knjig ter
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izdelavo računovodskih izkazov v skladu z veljavnimi računovodskimi, davčnimi in drugimi predpisi.
Dodatno notranjo kontrolo v koncernu Hella izvaja oddelek za notranjo revizijo iz Indije (Corporate Audit Team India).

5. Podatki iz 3., 4., 6., 8. in 9. točke šestega odstavka 70. člena ZGD-1
Vsi podatki so zajeti v letnem poročilu družbe.

6. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja
ali nadzora ter njihovih komisij
Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter morebitnih komisij so tako zajeti v letnem poročilu
družbe kot natančneje določeni v Aktu o ustanovitvi in Poslovniku o delu nadzornega sveta.

7. Opis politike raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo
v organih vodenja in nadzora družbe
Družba nima opredeljene strategije oziroma politike ravnanja in upravljanja raznolikosti. Na področju zastopanosti v
svojih organih vodenja in nadzora družba spoštuje načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost,
upošteva splošne okvire enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu, spoštuje določila o uresničevanju načela
enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu.
Iskalcu/-ki zaposlitve pri zaposlovanju ali delavcu/-ki v času trajanja delovnega razmerja (zlasti pri zaposlovanju,
napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja,
odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem času) in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi družba
zagotavlja enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol,
barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje,
članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino v skladu s tem zakonom, predpisi
o uresničevanju načela enakega obravnavanja in predpisi o enakih možnostih žensk in moških.
Družba spoštuje prepoved neposredne in posredne diskriminacije skladno z veljavnimi predpisi.
Področje raznolikosti družba naslavlja tudi s tem, da stremi k močnemu socialnemu dialogu s socialnimi partnerji
(svetom delavcev in reprezentativnima sindikatoma).
Ljubljana, 13. 12. 2018
Hella Saturnus Slovenija d.o.o.
							
							

Direktor družbe:
Boštjan Furlan
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V. KRATEK PRIKAZ POSLOVANJA PO GLAVNIH
POSLOVNIH PROCESIH

PRODAJA
V poslovnem letu 2017/18 je viden uspešen zagon
proizvodnje novih projektov, ki bodo oziroma so
že nadomestili nekatere iztekajoče se oziroma že
zaključene projekte. Tovrstni novi uspešni zagoni
prispevajo k dobrim rezultatom podjetja, katerih trend
se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih. Razpršen portfelj
kupcev in izdelkov podjetju omogoča, da obvladuje
nepredvidljive globalne trende, medtem ko stalne
razvojne dejavnosti in izboljšave pomagajo slediti vse
bolj kompleksnim zahtevam avtomobilskih tovarn.

Iz tabele je razvidna struktura prodaje po posameznih
kategorijah prihodkov. Skupni prodajni rezultat
smo v primerjavi s poslovnim načrtom izboljšali za
slabih 5 %. Največji obseg prodaje, skoraj 289 mio
EUR, smo kot običajno dosegli pri prodaji proizvodov
avtomobilskim tovarnam, kjer je doseženi delež
prodaje 74 %, s čimer smo prodajni načrt presegli za
nekaj manj kot 7 %. Sledi prodaja v skupini Hella, ki je
zajela 20 % celotne prodaje. Prodaja orodij, storitev in
ostalega pa je dosegla delež prodaje 6 %.

TABELA 2: Načrtovana in realizirana prodaja 2017/2018 – struktura in delež
Kategorija prihodkov

Poslovni načrt

Prihodki od prodaje

v TEUR
Prodaja proizvodov

Prihodki/načrt

Delež

v%

270.598

288.481

106,6 %

74,1 %

Skupina Hella

76.426

76.654

100,3 %

19,7 %

Orodja, inženirske storitve
in ostalo

25.023

24.093

96,3 %

6,2 %

372.047

389.228

104,6 %

100,0 %

Skupaj
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GRAF 1: Prikaz strukture avtomobilske prodaje 2017/2018 po kupcih.
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• Renault-Nissan
• Volkswagen
• GM
• BMW
• PSAOV
• Daimler
• Jaguar/LandRover

10 %

30 %

V strukturi prihodkov iz naslova prodaje izdelkov
po kupcih je vodilni položaj od skupine Volkswagen
prevzela skupina Renault-Nissan, in ta sedaj
predstavlja 42-odstotni delež. Na drugo mesto je po
nekaj letih na vrhu padla skupina Volkswagen s 30 %.
Skupina General Motors sledi na tretjem mestu
z 10 %. Četrto mesto po prihodkih je zasedla skupina
BMW s 7 %, sledijo pa ji še skupina PSA-Citroen-Opel

s 5 %, Daimler s 5 % in Jaguar/Land Rover z
1 %. Večino prodaje smo realizirali z evropskimi kupci,
med katerimi je na domačem trgu še vedno prisotna
tudi novomeška tovarna Revoz d.d. Ohranjamo pa tudi
globalno prisotnost, saj izdelke prodajamo tako rekoč
po celem svetu, in sicer na severno- in južnoameriške
trge, v Južno Afriko ter Azijo.
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NABAVA
V poslovnem letu 2017/2018 smo za pokritje
materialnih potreb proizvodnje porabili 217 mio
EUR. Skupna vrednost nabave materiala za potrebe
proizvodnje se je glede na preteklo leto znižala za 8 %.

Potrebe proizvodnje smo tudi letos večinoma pokrivali
z nakupi materiala zunaj Slovenije. Delež nabav zunaj
Slovenije je znašal 83 % in je glede na preteklo leto
ostal približno enak (1% višji). Največjo vrednost nabav
smo tudi v tem letu realizirali na nemškem trgu (47 %).

Glede na preteklo leto se je zvišal delež nabave
elektronskih komponent, medtem ko se je delež
nabave žarnic in predsestavov znižal, pri ostalih
materialnih skupinah pa je delež približno enak
lanskemu.

GRAF 2: Delež nabave proizvodnih materialov v poslovnem letu 2017/2018 po glavnih skupinah materialov.

3%

2%

2%

1% 0%
2%
3%

36 %

7%

4%
4%

13 %

23 %

• Elektronske komponente
• Plastični deli
• Granulati
• Žarnice
• Predsestavi
• Metalni deli
• Kablaže
• Laki in lepila
• Steklene leče
• Gumijasti deli
• Industrijske storitve
• Ostalo

Letno poročilo 2017–2018
GRAF 3: Delež nabave proizvodnih materialov po posameznih državah.
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Kot lansko leto je največji promet beležila Hella GmbH
& CO. KGaA. Med ostalimi največjimi 10 dobavitelji
so še dobavitelji granulatov (Covestro), elektronskih

komponent (Asetronics, Zollner, Sero), žarnic, LEDic
(Osram), motorčkov (Continental) in plastike (ADP,
Elvez, Tomplast).

GRAF 4: Vrednost nabave proizvodnega materiala – največjih 10 dobaviteljev.
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DOSEŽENI CILJI
V preteklem poslovnem letu so se cene nabavnih
materialov znižale manj, kot smo načrtovali, vendar
smo ciljne nabavne cenovne politike dosegli z
dodatnimi nabavnimi aktivnostmi, kot so spremembe
materialov ter tehnične in procesne spremembe.

• OSTALO
• HELLA GMBH & CO. KGAA
• COVESTRO INTERNATIONALSA
• ASETRONICS AG
• AD PLASTIK D.D.
• ELVEZ D.O.O.
• TOMPLAST PREDELAVATERMOPLASTOV
• OSRAM GMBH
• CONTINENTALAUTOMOTIVE FRANCE S.A.S
• SERO GMBH & CO. KG
• ZOLLNER ELEKTRONIK AG
Dosežen indeks cen je znašal 99,2. Največji prihranek
smo zabeležili v skupini elektronskih komponent,
povišanja pa predvsem pri surovinah, kjer smo največji
porast cen beležili pri granulatih.
Nove nabavne komponente smo v povprečju
nominirali za 14 % nižje od ciljnih cen, nova orodja
pa 11 % nižje od zastavljenih ciljev.
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PROIZVODNJA IN LOGISTIKA
Proizvodni program v podjetju zajema izdelavo
žarometov, meglenk, malih eno- in večfunkcijskih
svetilk ter radomov za osebna vozila. Poleg
proizvodnje končnih izdelkov je del proizvodnega
programa tudi proizvodnja LED modulov za žaromete,
ki jih proizvajamo za lastne potrebe in tudi za potrebe
ostalih tovarn v koncernu Hella.
Sektorja proizvodnje in logistike sta organizacijsko
združena v sektor Operacij (Operations), ki ga
sestavljajo naslednje organizacijske enote:
▶▶ Proizvodni program Žarometi,
▶▶ Proizvodni program Čisti prostor,
▶▶ Proizvodni program Male svetilke in Radom,
▶▶ Proizvodni program Komponente,
▶▶ Dislocirane proizvodne lokacije,
▶▶ Logistika,
▶▶ Proizvodna tehnologija,
▶▶ Vodenje projektov v serijski proizvodnji.

V poslovnem letu so bile izvedene naslednje večje
investicije v proizvodnji:
▶▶ montažna linija žarometov za meglo OFL 6,
▶▶ montažna linija za proizvodnjo Radom Nissan,
▶▶ montažna linija na oddelku HSC za projekt
Mercedes G,
▶▶ naprava za vakuumsko oslojevanje Arzuffi za
proizvodnjo komponent radom,
▶▶ stroj za visoko tlačno litje plastike KM 350 na
oddelku KAS 2,
▶▶ predelava in avtomatizacija oddelka BMC za
proizvodnjo reflektorjev,
▶▶ nov hladilni agregat za povečanje hladilne kapacitete
vode.
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V poslovnem letu 2017/18 smo izvajali obsežen
program izboljšav s ciljem optimizacije procesov in
posledično zniževanja stroškov (Boost). V okviru tega
programa smo izvedli več projektov, nekateri pa bodo
zaključeni v prihodnjem poslovnem letu:
▶▶ konsolidiranje zunanjih proizvodnih in skladiščnih
enot,
▶▶ preureditev in povečanje kapacitete skladišč,
▶▶ optimiranje interne logistike in oskrbe proizvodnih
oddelkov,
▶▶ popolna avtomatizacija proizvodnih celic za
brizganje plastičnih komponent,
▶▶ pilotska uvedba kolaborativnih robotov v proizvodni
proces,
▶▶ več projektov za optimiranje vrednostnega toka.
Glavni kazalniki za spremljanje uspešnosti proizvodnje
so produktivnost in stroški nekakovosti, število nesreč
pri delu, doseganje načrta proizvodnje in višina zalog.
Produktivnost merimo kot razmerje med prisotnostjo
direktnih delavcev in opravljenimi urami na delovni
nalog. Stroški nekakovosti zajemajo interni izmet,
reklamacije kupcev, preglede izdelkov s strani zunanjih
izvajalcev in izredne prevoze. Višino zalog merimo v
razmerju vrednosti zaloge in prodaje (ISR).

Doseganje zastavljenih ciljev se sproti spremlja in
vizualizira na informacijskih tablah. Vzpostavljen je
sistem dnevnega poročanja o rezultatih na rednih
dnevnih sestankih, ki potekajo kaskadno po vseh
nivojih od posameznih oddelkov do vodstva podjetja,
kjer se takoj opredelijo tudi potrebne korektivne
aktivnosti. Tudi sicer sistematično potekajo aktivnosti
stalnega izboljševanja v okviru timov: sprotno
reševanje problemov, analiza vzrokov in sistematično
spremljanje napredka. Z vključevanjem sodelavcev
ter njihovim odgovornim in sistematičnim pristopom
k reševanju problemov nadaljujemo s pozitivnim
trendom povečevanja produktivnosti in zniževanja
stroškov nekakovosti.
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OPERATIVNA ODLIČNOST (OPERATIONAL EXCELLENCE)
Glavne dejavnosti v preteklem poslovnem letu:
▶▶ LiON – BOOST stalne izboljšave v podjetju na
področjih internih in zunanjih stroškov nekakovosti
(NQE), produktivnosti, logistike, razvojnih procesov,
materiala,
▶▶ VSM (Value Stream Mapping – proces ugotavljanja
vitke proizvodnje) – načrtovanje vrednostnih tokov,
odpravljanje izgub,
▶▶ nadaljevanje z ukrepi Compliance Board, PIB (Plant
Improvement Board) – tabla za izboljšave, VSFM
(Visual Shop Floor Management) – upravljanje
proizvodnje na vseh ravneh poslovanja,
▶▶ CoB (Control of Basic) – proces zagotavljanja
skladnosti pred začetkom proizvodnje, Layered
Audit – tehnična čistoča,
▶▶ Stop at deviation, eskalacija v primeru povečanega
izmeta, motenj v procesu, tehničnih težav – uvedba
pilotnega procesa na proizvodnji komponent –
KAS2,
▶▶ SMED – metoda hitre in sistematične menjave orodij
v proizvodnem procesu,
▶▶ MTM, BTI šolanje skupine OPEI in procesnih
planerjev,
▶▶ 5S (čistoča in urejenost v podjetju) – mesečno
izvajanje presoj v proizvodnji in logistiki,
▶▶ sodelovanje pri optimizaciji logističnega procesa,

▶▶ usposabljanje in uvedba PDCA (Plan, Do, Check,
Act) – metode hitrega reševanja problemov,
PSCS (Process Solving Check Sheet) – metode
hitrega reševanja problemov s ciljem preprečitve
ponavljanja ugotovljenih napak,
▶▶ Customer Compliance Program – zagotovitev
skladnosti poslovanja za presoje IATF,
▶▶ sugestije, nadaljevanje novega procesa.
Glavne dejavnosti v prihodnosti bodo usmerjene v
podporo programu Boost (za znižanje proizvodnih
stroškov v proizvodnji in logistiki), izboljšanje
doseganja predpisanih normativnih časov (ki ima
velik vpliv na produktivnost), izkoristek strojev,
znižanje stroškov nekakovosti (NQE), nadaljevanje
aktivnosti tima za zagotavljanje skladnosti poslovanja
(CoB), vizualizacijo kazalnikov uspešnosti (KPI),
hitro reševanje problemov, 5S, SMED, VSM na večjih
projektih (Renault Captur, Renault Scénic, Volvo),
izboljšave v procesih, nadaljevanje LiON, PIB in VSFM.
Poudarek je na izboljšavah procesov na lokaciji
Kamnik.
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KAKOVOST
SISTEM KAKOVOSTI
Na področju sistema kakovosti smo kot prvi v skupini
Hella pridobili novi standard IATF 16949. Izvedli smo
vodstveni pregled in predlagali izboljšave sistema.
Izvedena je bila kontrola s strani TÜV za CQC Factory
Inspection (skladnost z zahtevami za tisk oznake
CCC – Kitajska) za vse tri produkcijske lokacije.

VSEBINSKI PROGRAM PO
PODROČJIH
Kakovost v fazi razvoja izdelka in procesa
Uvajamo IQS aplikacijo za oceno tveganj (FMEA), ki
hkrati omogoča harmonizacijo med inšpekcijskimi
načrti, FMEA-ji in reklamacijami. Aplikacija je združljiva
s SAP platformo. V tem letu smo prilagajali HSS
(kratica za Hella Saturnus Slovenija) predloge, izšolali
osebje, v letu 2018/2019 pa sledi postopna uvedba na
delujočih projektih.
Znotraj PPM (PROMOTe) smo vzpostavili poročanje, v
tem letu pa sledi tudi upravljanje s človeškimi viri na
projektih.
Uvedla se je kontrola kakovosti (GL spot check) pred
odobritvijo pomembnih mejnikov.

Kakovost v fazi proizvajanja
Trend zmanjševanja stroškov nekakovosti se je tudi to
leto izboljšal. V primerjavi z lanskim letom se je glede
na prodajo zmanjšal.
Glavni deležniki stroškov nekakovosti v tem poslovnem
letu so bili strošek izmeta, strošek izrednih transportov
ter strošek garancije.
Pri stroških izmeta uspešno nadaljujemo z
nominiranimi tablami za izboljšave (PIB – Plant
Improvement Board). Pri stroških izrednih prevozov
smo uvedli natančnejši sistem spremljanja z
informacijami o vzrokih. Kar nekaj teh stroškov smo
uspešno prevalili na dobavitelje ali kupce, seveda
skupaj z optimizacijo logističnih procesov ter verigo
dobaviteljev.

Laboratoriji
Zaradi polne izrabe serijske kontrolne opreme smo
v merilnici Ljubljana prešli na štiriizmensko delo,
v merilnici Kamnik pa na triizmensko. Na lokaciji
Ljubljana smo v uporabo predali t.i. BV sobo (video
nadzorni sistem preverjanje optike). S to zaključeno
investicijo ter popolno triizmensko izrabo opreme smo
bistveno skrajšali čas kontrole, predvsem na področju
LED modulov. Hkrati je ta oprema močno pripomogla
k hitrejšem reševanju problemov pri zagonu projekta
Volvo.
Zaradi nenačrtovanih povečanj investicije v novo
zgradbo laboratorija se izvaja optimizacija, zaradi česar
je prišlo do zamika terminskega plana investicije.
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Sistem ravnanja z okoljem
V sklopu Hellinega krovnega certifikata (Hella
Umbrella Certificate) je matična tovarna izvedla
notranjo presojo po ISO 14001:2015; TÜV pa je izvedla
zunanjo presojo. Nominirana je bila nova skrbnica
sistema za varovanje okolja.
Vsi zaposleni so bili deležni izobraževanja s področij
varstva pri delu, ravnanja z nevarnimi snovmi,
ravnanja z okoljem in kakovosti.

Stroški odpadkov so pokriti s prodajo odpadkov, kar
smo dosegli s sistematičnim ločevanjem odpadkov.
Vplivi na okolje se redno spremljajo in ocenjujejo;
najpomembnejši vplivi so obvladovanje odpadkov,
izpusti HOS v zrak ter poraba energije. Smo v postopku
pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja (OVD). Naši
okoljski cilji so:
▶▶ zmanjšanje količin odpadkov,
▶▶ zmanjšanje porabe lakov ter
▶▶ zmanjšanje porabe električne energije.
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RAZVOJNA DEJAVNOST
SPLOŠNO
Dejavnosti razvojnega sektorja so bile v poslovnem letu
2017/2018 usmerjene v:
▶▶ razvoj izdelkov s področja žarometov za francoske in
japonske kupce,
▶▶ razvoj izdelkov s področja karoserijske svetlobne
opreme (Car Body Lighting), predvsem za ostale
proizvodne lokacije Helle ter v primeru kompleksnih
izdelkov (sprednjih kombiniranih svetilk) za
proizvodno lokacijo HSS,
▶▶ širitev razvojnih aktivnosti na področjih optike,
elektronike, inženirskih simulacij, razvoja
programske opreme in raziskav.
Velik poudarek pri naštetih aktivnostih je bil na:
▶▶ racionalizaciji razvojnih stroškov preko uvajanja novih
razvojnih metod in ukrepov,
▶▶ doseganju dobičkonosnosti razvojnih aktivnosti preko
prodaje razvojnih storitev.

Glavne dejavnosti
1. Projekti razvoja žarometov:
▶▶ sodelovanje v lokalnih in mešanih projektnih
timih s ciljem razvoja tako za lastno proizvodnjo
kot tudi za Helline proizvodne lokacije v
svetovnem merilu,
▶▶ razvoj novih izdelkov in osveževanje izdelkov
oz. izvajanje tehničnih sprememb na obstoječih
izdelkih v lastni proizvodnji in na ostalih Hellinih
proizvodnih lokacijah,

▶▶ izvajanje razvojnih podpornih aktivnosti pri
prenosu projektov, ki so v proizvodni fazi,
z drugih proizvodnih lokacij na proizvodno
lokacijo Helle Saturnus Slovenija in/ali med
ostalimi proizvodnimi lokacijami Helle.
2. Projekti razvoja meglenk in dodatnih svetilk:
▶▶ pridobivanje in izvajanje projektov za meglenke
in enofunkcijske svetilke po zadnjih stilističnih
trendih za različna vozila vseh svetovnih
avtomobilskih proizvajalcev,
▶▶ raziskovalno-razvojni projekti s področja dodatnih
svetilk (meglenk, dnevnih svetilk, smernih svetilk,
pozicijskih svetilk itn.) na osnovi LED svetlobnih
izvorov in pripadajoče elektronike,
▶▶ pridobivanje in negovanje specialističnih znanj
za razvoj in proizvodnjo svetlobne opreme na
osnovi LED svetlobnih izvorov, kompleksne
projekcijske optike (MLA – Multi Lens Array) in
vgradne programske opreme za avtomobilsko
svetlobno elektroniko,
▶▶ sodelovanje v lokalnih in mešanih projektnih
timih za izvajanje razvoja novih izdelkov in
osveževanja izdelkov oz. izvajanje inženirskih
sprememb na obstoječih izdelkih v lastni
proizvodnji in na ostalih Hellinih proizvodnih
lokacijah,
▶▶ izvajanje razvojnih podpornih aktivnosti pri
prenosu projektov, ki so v proizvodni fazi,
z drugih proizvodnih lokacij na proizvodno
lokacijo Helle Saturnus Slovenija in/ali med
ostalimi proizvodnimi lokacijami Helle.
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3. Projekti razvoja radarskih logotipnih pokrovov
(radom):
▶▶ vzpostavitev novega oddelka za razvoj
radomov,
▶▶ vzpostavitev prvih samostojnih projektnih
timov,
▶▶ prevzem odgovornosti za določene kupce oz.
skupine ter iskanje novih,
▶▶ pridobivanje projektov za radome po željah oz.
zahtevah kupcev za različna vozila.
4. Izvajanje internih projektov racionalizacije
poslovanja v okviru razvojnih aktivnosti (LiON,
SCORE-Safeguard).
5. Izvajanje storitev s področja standardnih
komponent za svetlobno opremo vozil za razvojne
lokacije Helle v svetovnem merilu:
▶▶ vzpostavljanje know-howa in izobraževanja za
vzpostavitev razvojnih kompetenc za standardne
komponente svetlobne opreme vozil,
▶▶ izvajanje podpornih aktivnosti na serijskih
razvojnih projektih v svetovnem merilu.
Osredotočeni smo bili na obveznosti, ki izhajajo
iz zahtev razvoja novih projektov in iz inženirskih
sprememb na obstoječih izdelkih v proizvodnji.
Veliko časa smo posvetili tudi poenotenju in uvajanju
Hellinih standardov, postopkov in dokumentov ter
uvajanju načrtovanja in nadzora razvojnih kapacitet
(controlling).
Izvedenih je bilo več aktivnosti in ukrepov
zmanjševanja stroškov v okviru projekta LiON.
V okviru razvojnega sektorja izvajamo več internih
aktivnosti s področja donosnosti, sodelovanja
s kupci, poslovnih procesov, usposabljanj in inovacij
ter vodenja s cilji.

V preteklem poslovnem letu so potekale aktivnosti za
konsolidacijo razvojnih kapacitet, pri katerih smo se
ciljno usmerjali v projekte z višjo donosnostjo in s tem
učinkovitejšo izrabo obstoječih razvojnih kapacitet.
V zaposlitveni kampanji smo optimirali in profilirali
razvojne kapacitete in v tem okviru v Tehničnem
centru zaposlili 50 razvojnih inženirjev.

Sodelovanje v razvojnih projektih
V tem letu smo bili razvojno aktivni v približno 30
različnih projektih in projektnih akvizicijah. Poleg tega
so potekali trije interni razvojno-raziskovalni projekti,
v okviru katerih razvijamo standardne rešitve in
module za nove generacije meglenk in enofunkcijskih
svetilk. Na projektih po SOP so bile izvedene zaključne
razvojne dejavnosti (doseganje ciljnih vrednosti).
Opravljeno je bilo tudi veliko akvizicijskih aktivnosti
(izdelava konceptov in ponudb za različne izdelke).

RAZVOJ ŽAROMETOV
V poslovnem letu 2017/2018 smo v Programskem
centru Žarometi v proizvodnjo vpeljali žarometa
Renault Captur in Renault Trafic Navette. V razvoju smo
delali na projektih Renault HJB (Captur), Volvo X43x
(S60/V60) ter Mercedes G463 Mopf (G-Class). V okviru
projekta Volvo smo se srečali s proizvodnjo na dveh
različnih lokacijah, kar predstavlja poseben izziv za
vse faze industrializacije. Zaradi prodaje znamke Opel
smo na zahtevo kupca predčasno zaključili z delom na
projektu Opel 9Bxx (Corsa). Skozi leto smo skladno s
potrebami trga izvajali več aktivnosti na razvoju novih
tehnologij. Veliko truda smo vložili tudi v širitev nabora
kupcev.
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RAZVOJ CAR BODY LIGHTING
V poslovnem letu 2017/2018 smo nadaljevali z
razvojem projektov za različne kupce (večinoma v LED
tehnologiji). Med najbolj zastopanimi so bili projekti za
kupce Audi, PSA, Seat, BMW, Renault, Ford, JaguarLand Rover (JLR), Daimler in Nissan. Med projekti
izstopajo „Light Carpet“ za BMW, ki je inovativna LED
svetilka za osvetljevanje tal v okolici vozila. Po uspehu
prvih projektov smo bili nominirani tudi za druge
projekte, kjer se prvič uvaja uporaba Light Carpet
svetilk. Razširili smo portfelj izdelkov in tako začeli
aktivno sodelovati pri razvoju osvetljenih mask vozil,
kjer smo uspešno končali razvoj Grill svetilke za BMW
in Daimler, ki je rezultat razvojne celice za nove izdelke
(FOIK). Razvoj serijskih izdelkov je v tem poslovnem
letu uspešno zaključil tudi modularno LED meglenko
za Renault/Nissan, katere tehnologijo smo uspešno
uporabili tudi za kupca SEAT. Uspešni smo bili tudi s
projekti svetilk za Audi E-Tron, kjer smo dobili še dva
dodatna projekta.
Uporabo razvojnih celic bomo nadaljevali tudi v
novem poslovnem letu, vzporedno s pridobivanjem
kompetenc za nove tipe izdelkov, kot so Dinamic Light
Carpet, Grill osvetlitve in Light Band.
Zaradi prihoda novih tipov izdelkov na trg smo povečali
sodelovanje na področju razvojnih celic in oddelka za
razvojne raziskave s ciljem čim boljšega prenosa novih
znanj v serijske izdelke.

Tik pred koncem poslovnega leta nam je uspelo
pridobiti prvi projekt Nissan P33AB, v prihodnjem
poslovnem letu pa se nadejamo še drugih projektov
znotraj skupine Renault-Nissan in seveda tudi
projektov za druge, obstoječe in nove kupce.

RAZVOJ ELEKTRONIKE
Skupina za razvoj elektronike je v poslovnem letu
2017/2018 razvila elektroniko za nekaj zelo zanimivih
predrazvojnih (razvojno-raziskovalnih) projektov, v
okviru katerih smo razvili vezja za krmiljenje barvne
osvetlitve in za animacijo v inovativnih novih izdelkih, ki
še niso na trgu. Prvo vezje uporablja mikrokrmilnik, ki
prejme ukaz od vozila in nato z RGB LED diodo osvetli
detajl vozila v želeni barvi. Tudi drugo vezje uporablja
mikrokrmilnik, ki pa nadzira 160 enobarvnih LED diod
(80 belih in 80 rumenih) in z ustreznim preklapljanjem
ustvarja zanimive animirane vzorce.
Poleg predrazvojnih projektov smo bili seveda dejavni
tudi v okviru serijskih projektov in akvizicij, kjer je bil
glavni poudarek na cenovni optimizaciji konceptualnih
rešitev.
Del časa smo namenili tudi reševanju operativnih
izzivov v proizvodnji, predvsem v povezavi z dobavo
elektronskih komponent zaradi gibanj na globalnem
trgu komponent, kjer je občasno treba poiskati
in kvalificirati ustrezne alternativne elektronske
komponente.

RAZVOJ RADOMOV
V poslovnem letu 2017/2018 smo v programskem
centru Radomov vzpostavili nov razvojni oddelek.
Prednostna naloga je bila vzpostavitev prvih
kompetentnih projektnih timov, ki so ob ponujenih
priložnostih takoj intenzivno začeli pripravljati prve
ponudbe za prejeta povpraševanja kupcev. Tu je bila
najbolj zastopana skupina Renault-Nissan, zaupane
pa so nam bile tudi akvizicije za skupino JLR in VW.

RAZVOJ OPTIKE, FOTOMETRIJA
V poslovnem letu 2017/2018 smo nadaljevali z
razvojem optičnih komponent za najzahtevnejše
kategorije žarometov in svetilk. Uspešno smo izvedli
več projektov, kjer je zahtevana matrična funkcija
dolgega pramena. Vzpostavili smo kompetence na
področju razvoja mask MLA za produktno skupino
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CBL ter hkrati izpopolnili merski in analitični postopek
za kvalifikacijo tovrstnih izdelkov.
V preteklem poslovnem letu smo začeli z investicijo v
dodatne kapacitete na področju merjenja svetlobnih
karakteristik, kjer je v teku nabava fotometra s
kamero.
Izpostaviti velja tudi vedno bolj kompetenčno delovanje
v okvirih usklajevanja razvoja optike na področju
žarometov in svetilk, in s tem povezano vidno
delovanje in pomen skupine na ravni skupine Hella,
kjer prevzemamo nekatere najbolj zahtevne strokovne
naloge s področja razvoja optike in vpeljave novih
orodij za omenjeni razvoj optike.

RAZVOJNE RAZISKAVE IN
PREDRAZVOJ
V poslovnem letu 2017/2018 smo zaključili tri
predrazvojne projekte v dveh novih segmentih malih
svetilk. Prav tako smo izvedli štiri skupne predrazvojne
projekte z našimi kupci. Vzpostavljena je bila skupina
za predrazvoj tehnologije, ki omogoča celovitejši
razvoj novih izdelkov tako s stališča izdelka kot tudi
tehnologije.
Na področju malih in enofunkcijskih svetilk ostajamo
kompetenčna skupina za vrednotenje konkurenčnih
izdelkov (benchmark). V preteklem poslovnem
letu smo ovrednotili 16 konkurenčnih izdelkov in
jih v okviru razstave predstavili na naši lokaciji. Kot
kompetenčni center smo pripravili tudi razstavo
konkurenčnih izdelkov v Nemčiji.

INDUSTRIJSKA LASTNINA IN
PATENTI
V poslovnem letu 2017/18 je bilo podeljenih pet
nacionalnih patentov. Vloženih je bilo pet novih
nacionalnih prijav, od tega štiri pri Uradu RS za
intelektualno lastnino, ena pa pri Nemškem
patentnem uradu (skupno s Hella Innenleuchten
System). Poleg tega je bilo vloženih še pet
mednarodnih PCT prijav, ena evropska (skupaj s
Hella GmbH & Co. KGaA) in ena prijava za nemški
patent. V procesu vložitve sta še ena nacionalna in ena
mednarodna patentna prijava. Dva nacionalna patenta
sta bila opuščena.
Trenutno je v HSS veljavnih 28 slovenskih in 8
mednarodnih patentov, ki se redno vzdržujejo.
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KADRI, IZOBRAŽEVANJE IN MOTIVACIJA
Na področju kadrov in kadrovskih procesov smo
v poslovnem letu 2017/18 na podlagi poslovnih
potreb sledili štirim ključnim ciljem: (a) krepitev
prepoznavnosti naše družbe na trgu dela, (b)
oblikovanje bazenov talentov/kandidatov in nadgradnja
selekcijskega postopka, (c) razvoju in zadržanju naših
sodelavcev z oblikovanjem različnih retencijskih
strategij in uvedbi kadrovskih rešitev, s katerimi smo
naslovili izzive, ki jih je prinesel zahteven trg dela, (d)
nadgradnji kadrovskih procesov ter implementaciji
novih orodij.
Ključni koraki in dosežki poslovnega leta 2017/18:
▶▶ pripravili in izvedli smo program Krepimo svetlobo:
prezaposlili smo več kot 300 sodelavcev,
▶▶ izvedli smo strateško delavnico vodstva z naslovom
»Naši zaposleni so ključni« ter uvedli metodologijo
strateškega načrtovanja kadrov,
▶▶ nadgradili smo on-boarding proces,
▶▶ uskladili smo vse procese z zahtevami GDPR,
▶▶ uvedli smo sistem priporočil,
▶▶ vzpostavili smo različne komunikacijske kanale za
komunikacijo z interno in zunanjo zainteresirano
javnostjo,
▶▶ gostili smo več kot 300 obiskovalcev, ki so se
seznanili z našo proizvodnjo in tehničnim centrom,
▶▶ okrepili in nadgradili smo interni Bilten,
▶▶ v pol leta smo z zanimivimi objavami in
informacijami s področja našega dela pridobili več
kot 2000 sledilcev na Facebooku in več kot 1000
sledilcev na Linkedinu,

▶▶ izvedli smo poletno šolo v sodelovanju s Fakulteto
za strojništvo Ljubljana,
▶▶ bili smo glavni sponzor društva BEST: izvedli smo
odmevno MacGyver tekmovanje,
▶▶ tesneje smo se povezali s kolegi EE regije in
sodelovali na skupnih dogodkih – Hella In Day,
▶▶ uvedli smo nov sistem upravljanja z znanjem (LMS learning management system),
▶▶ implementirali smo »e-LEARNING« programe v
LMS (na globalni ravni je bilo razpisanih 23 različnih
vrst programov e-učenja),
▶▶ zaključili smo Globalno akademijo vodenja za 53
vodij,
▶▶ oblikovali in uvedli smo program za vodje
proizvodnih timov, ki uvajajo novozaposlene v
proizvodnji ter sodelovali z vodstvom proizvodnje ob
vzpostavitvi uvajalnega delovnega mesta,
▶▶ uvedli smo nov sistem ocenjevanja kompetenc
(skills&competences management),
▶▶ izvedli smo proces ocenjevanja ključnih talentov
(več kot 400 vključenih sodelavcev), podpirali
izvedbo razvojnih pogovorov ter proces postavljanja
ciljev,
▶▶ okrepili smo sodelovanje s socialnimi partnerji, ki
smo jih tesneje vključili v strateške HR projekte,
▶▶ implementirali smo načrt promocije zdravja ter
oblikovali skupino promotorjev zdravja (28) s
ponovno uvedbo pobude vodstva za spremembo
kulture podjetja – DAJ5KO.
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STANJE KADROV
Na dan 31. 5. 2017 je bilo v podjetju zaposlenih 1567 delavcev:
Število zaposlenih v HSS po kategorijah

Stanje na dan
31. 5. 2017

Direktni delavci Indirektni delavci
502

708

Skupaj

Razvoj

Prodaja

Administracija

277

25

55

1567

Na dan 31. 5. 2018 je bilo v podjetju zaposlenih 1870 delavcev:
Število zaposlenih v HSS po kategorijah

Stanje na dan
31. 5. 2018

Direktni delavci Indirektni delavci
677

713

Skupaj

Razvoj

Prodaja

Administracija

319

42

119

V tem poslovnem letu je bilo povprečno število redno zaposlenih sodelavcev 1703.
V poslovnem letu 2017/2018 je 112 sodelavcem prenehalo delovno razmerje iz naslednjih razlogov:
▶▶ upokojitev23
▶▶ lastna želja
14
▶▶ potek pogodbe za določen čas
3
▶▶ izredna odpoved
6
▶▶ sporazumno prenehanje
67
V poslovnem letu 2017/2018 je bilo v HSS prek agencij mesečno napotenih povprečno 1168 delavcev. Na dan
31. 5. 2018 smo imeli v podjetju zaposlenih 92 invalidov.

1870
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NAGRAJEVANJE IN MOTIVIRANJE
Na področju nagrajevanja in motiviranja zaposlenih
v družbi so bili v poslovnem letu 2017/2018 doseženi
naslednji rezultati:
▶▶ v tem poslovnem letu se je bolniška odsotnost
v družbi povečala s 6,92 % na 7,31 %. Bolniška
odsotnost v breme podjetja se je povečala s 3,11 %
na 3,36 %, v breme zdravstvenega zavarovanja pa
se je povečala s 3,81 % na 3,95 %;
▶▶ povprečno izplačana bruto plača na zaposlenega
v družbi je v tem poslovnem letu znašala 1.836,03
EUR in se je v primerjavi s preteklim poslovnim
letom povečala za 3,5 %. Družba je izpolnjevala
vse obveznosti iz kolektivne pogodbe dejavnosti in
podjetniške kolektivne pogodbe;
▶▶ izvedli smo projekt Promoviranje zaposlenih v
družbi z dodelitvijo častnega naziva »Zgledni delavec
Helle Saturnus Slovenija«. Promoviranih je bilo 59
sodelavk oz. sodelavcev, med njimi je to priznanje
drugič prejelo šest sodelavcev, tretjič pet in četrtič
trije sodelavci;
▶▶ v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo
smo uvedli sistem nagrajevanja sodelavcev na
deficitarnih delovnih mestih z uporabo retencijske
matrike;
▶▶ v skladu z zahtevami standarda IATF 16949 smo
dopolnili proces »Motivacija« in pripadajoče obrazce;
▶▶ implementirali smo Pravilnik o napredovanju
zaposlenih;
▶▶ implementirali smo Pravilnik o zaposlovanju
kandidatov na osnovi priporočil;

▶▶ uvedli smo nagrajevanja mentorjev in inštruktorjev
sodelavcev, ki se usposabljajo po programu HIG;
▶▶ implementirali smo smernice za dodeljevanje
službenih vozil;
▶▶ uvedli smo proces ocenjevanja delovne uspešnosti
zaposlenih – ERA tudi med letom, in sicer
v primeru: novo zaposlenega sodelavca/ke;
napredovanja sodelavca/ke na novo delovno mesto;
prerazporeditve sodelavca/ke v drugo org. enoto oz.
sektor; prehoda sodelavca/ke iz skupine zaposlenih,
ki ni vključena v proces ERA, v skupino zaposlenih,
ki je vključena v proces ERA; vrnitve sodelavke
s porodniškega dopusta;
▶▶ vključili smo se v projekt »Analiza plač v velikih
proizvodnih podjetjih«, ki je potekal v sodelovanju
s podjetjem Dr. Pendl & Dr. Piswanger, d.o.o.;
▶▶ pridobili smo soglasje sveta delavcev na pogoje in
merila ocenjevanja delovne uspešnosti – doseganje
ciljev;
▶▶ uvedli smo brezplačno nezgodno zavarovanje
za zaposlene, vključene v dodatno pokojninsko
zavarovanje, za primer smrti in za primer trajne
izgube splošne delovne sposobnosti v primeru
100-odstotne trajne invalidnosti.
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IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ KADROV
Zagotavljamo visok nivo usposobljenosti zaposlenih, ki
je eden od ključnih ciljev in hkrati izrednega pomena za
doseganje poslovne uspešnosti oz. odličnosti podjetja.
V skladu s poslovno strategijo in cilji Helle vodimo vse
procese in projekte sistematično in ciljno usmerjeno. Tako
prispevamo k prepoznavnosti podjetja po kakovosti na
vseh področjih poslovanja. Zaposlenim pa omogočamo
tako poslovno, strokovno kot tudi osebno rast.
V skladu z letnim načrtom ter dodatnimi poslovnimi
potrebami podjetja smo v okviru izobraževanja in
razvoja kadrov izvajali procese izrednega študija na
dodiplomskih in podiplomskih programih strojništva,
elektronike, mehatronike in ekonomije, procese
pripravništva za 14 pripravnikov, in sicer na delovnih
mestih z visokošolsko/univerzitetno stopnjo zahtevane
izobrazbe v okviru sektorjev: Tehnični Center in Kvaliteta.
26 študentom in dijakom smo omogočali opravljanje
obvezne strokovne prakse (za študijske smeri:
strojništvo, elektronika, mehatronika), večinoma na
področju razvoja, proizvodnje in kakovosti.

V programe strokovnega izpopolnjevanja je bilo
vključeno skupaj 5.495 udeležencev. Organizirali
smo 506 različnih vrst programov strokovnega
izpopolnjevanja. V izpopolnjevanje strokovnega
znanja smo vložili skupaj 32.948 izobraževalnih ur,
kar pomeni povprečno 20 izobraževalnih ur
na zaposlenega v HSS. Največji delež so (po številu
udeležencev) obsegala izpopolnjevanja s področja
računalništva in informatike, poslovnih procesov/
organizacije poslovanja, proizvodnih tehnologij ter
kakovosti. Poleg navedenega števila je zaključilo
»e-Learning« programe še skupaj 2.740 udeležencev
(graf 5).
Investicija v razvoj/izobraževanje zaposlenih je
znašala 296 TEUR (kar je 98,7 % od načrtovanih
sredstev). Posredni stroški izobraževanja (potni
stroški, dnevnice ...) so znašali 106 TEUR.
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GRAF 5: Izobraževanje – Število udeležencev – realizirano v primerjavi s planiranim številom.

• Planirano
• Realizirano
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INFORMATIKA IN KOMUNIKACIJE
V poslovnem letu 2017/2018 je bila dejavnost
oddelka informatike osredotočena na optimizacijo
in nadgradnjo informacijsko-komunikacijske
infrastrukture v prostorih neposredne proizvodnje
v matičnem podjetju ter na zunanjih lokacijah. V
zaključni fazi sta tudi aktivaciji dveh novih zunanjih
lokacij ter izgradnja novih podatkovnih centrov na
obstoječi zunanji proizvodni lokaciji.
Precej dejavni smo bili tudi pri podpori uporabnikom,
saj smo v poslovnem letu rešili 7676 prijavljenih
primerov in to kar 99 % v predpisanem času. Gre za
primere, ki smo jih rešili lokalno, sem pa niso vštete
prijave, ki jih je za HSS reševala globalna IT podpora.

Optimizirali smo lokalne datotečne strežnike in tako
pridobili nekaj dragocenega dodatnega prostora
za elektronsko poslovno dokumentacijo. Prav tako
je bil optimiziran sistem za varnostno kopiranje te
dokumentacije.
Trenutne aktivnosti tečejo v smeri še večje
informacijske varnosti ter zamenjave nekaterih
strežnikov, ki jim bo kmalu pretekla garancija. Želja
je tudi, da nam v naslednjem poslovnem letu uspe
vpeljati avtomatizirano varnostno kopiranje specialnih
proizvodnih industrijskih računalnikov.
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INVESTICIJE
V poslovnem letu 2017/2018 smo realizirali
investicijska vlaganja v višini 37.942 TEUR. Povečanje
realizacije v primerjavi z lanskim poslovnim letom
predstavlja rast investicij za 2 odstotni točki. Realizacija
se je v primerjavi z lanskim poslovnim letom povečala
predvsem zaradi vlaganj v projekte.

Opisana struktura glede na pretekla poslovna leta
odstopa pri zgradbah, projektih in stroškovnih mestih.
Glavi razlogi so neizvedena realizacija investicije v
novo stavbo in v različne projekte.
V celoti smo tako v tem poslovnem letu porabili
37.942 TEUR investicijskih sredstev, kar znaša 60,10 %
sredstev, načrtovanih v investicijskem načrtu.

TABELA 3: Prikaz realizacije investicij v poslovnem letu 2017/2018 v TEUR
V TEUR

Plan

Realiz.

Indeks

% delež

Zgradbe

5.584

1.612

28,87

4,25

Investicije po stroškovnih mestih

21.087

11.808

56,00

31,12

Projekti

32.238

21.353

66,24

56,28

-20

-596

2.980,00

-1,57

58.889

34.177

58,04

90,08

4.240

3.765

88,80

9,92

63.129

37.942

60,10

100,00

Odpisi – dezinvest.
Skupaj
Kapitalizacija projektov
Vse skupaj

Za nabavo potrebnih delovnih sredstev, ki so vezana
na konkretne projekte, je bilo porabljenih 21.353 TEUR,
kar v strukturi realiziranih vlaganj predstavlja 56,28 %,
porabljena sredstva pa znašajo le 66,24 % prvotno
načrtovanih (glej stolpec Indeks). Investicije, vezane
na stroškovna mesta, so znašale 11.808 TEUR; 56,00
% prvotno načrtovanih, v strukturi pa predstavljajo
31,12 % realiziranih vlaganj. Za zgradbe je bilo
porabljenih 1.612 TEUR, tj. manj sredstev, kot je bilo
načrtovanih, in sicer glede na strukturo 4,25 % vseh
realiziranih vlaganj.
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VI. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

VALUTNO TVEGANJE

TVEGANJE NEIZPOLNITVE
NASPROTNE STRANKE

Razvoj dogodkov v svetu in gospodarska recesija
v nekaterih razvitih ekonomijah sta v zadnjih letih
povzročila večja valutna gibanja na mednarodnih
denarnih trgih. Večina prilivov in odlivov naše družbe
poteka v valuti EUR.
Družba je pri poslovanju s tujino vezana predvsem
na EUR. Družba tečajnemu tveganju ni bistveno
izpostavljena predvsem zaradi usklajenosti prilivov
in odlivov, nominiranih v domači valuti. Poslovanje
v drugih valutah je v naši družbi minimalno, zato je
valutno tveganje nepomembno.

Družba tveganje neizpolnitve nasprotne stranke
uravnava tako, da v okviru vsakoletnega določanja
prodajno-plačilnih pogojev upošteva stopnjo
tveganosti tako posameznega kupca kot tudi tržišča,
na katerem kupec deluje. Za zavarovanje pred
tveganjem družba v manjši meri uporablja avansna
plačila, predvsem pri novih kupcih.
Družba tveganje v pretežni meri obvladuje s politiko
rednega spremljanja in izterjave terjatev.

OBRESTNO TVEGANJE

ZAVAROVANJE INTERESOV IN
PREMOŽENJA

Tveganje sprememb obrestnih mer opredeljujemo
kot negotovost, ki je povezana z gibanji obrestnih
mer v prihodnosti in neposredno določa višino naših
obveznosti iz naslova dolgoročnega zadolževanja –
najemanja kreditov.
V septembru 2010 je družba s Hello KGaA Hueck
& Co. podpisala pogodbo o vključitvi v sistem cash
poolinga prek UniCredit Banke. Prek omenjenega
sistema se lahko družba dnevno zadolžuje do 3 MEUR,
vendar skupno največ do 10 % prihodkov od prodaje
v preteklem obdobju, kar za to poslovno leto znaša
35.836 TEUR.
Obrestna mera se izračunava mesečno na osnovi
referenčne obrestne mere »čez noč« v evro območju
– EONIA – za prejeta sredstva v višini EONIA +0,80 %
p. a. in za dana sredstva v višini EONIA –0,125 % p. a.

Obseg in intenzivnost zavarovalnega kriterija se
spreminja z rastjo premoženja, z uporabo novih
tehnologij, izdelkov in trgov, hkrati pa se spreminja
izpostavljenost tveganju. Obseg zavarovalnega kriterija
pove, za katere nevarnosti je stvar zavarovana,
intenzivnost pa, v kolikšnem delu bo škoda povrnjena.
Seveda pa družba ne zavaruje vseh nevarnosti in tudi
ne celotne višine škode, saj aktivno spremlja stroške,
manjše in manj pogoste škode ter nevarnosti, ki jih je
mogoče zmanjšati s preventivnimi ukrepi. Zavarovanje
je zato kakovostnejše in cenejše, proces obvladovanja
nevarnosti pa centraliziran.
Zavarovanje premoženja obsega zavarovanje škod
na gradbenih objektih, opremi, strojih in zalogah.
Škode zaradi posledic izpada proizvodnje vključujejo
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strošek dela, amortizacijo, preostale poslovne stroške
in dobiček iz poslovanja za obdobje enega leta in pol.
Povečanje lastne udeležbe družbe pri škodi je po eni
strani prineslo prihranke pri premiji, obenem pa ni
poslabšalo zavarovalnega kriterija.
Zavarovana je tudi odgovornost proizvajalca za izdelke
in stroške odpoklica izdelkov s trga.
Pri zavarovanju civilne odgovornosti je v primerjavi z
zavarovanjem premoženja bistveno težje oceniti obseg
finančnih posledic, ki jih za dokazano oškodovanje
oseb dodeljujejo sodišča. Zato se uporabljajo
mednarodni standardi, priporočila in ponekod tudi
zakonske podlage.

PLAČILNOSPOSOBNOSTNO
TVEGANJE
Plačilnosposobnostno tveganje je tveganje, da bo
podjetje naletelo na težave pri zbiranju finančnih
sredstev, potrebnih za izpolnitev finančnih obveznosti.
Na nabavnem področju je družba pri večini
dobaviteljev uvedla plačilne pogoje skladno s
strategijo in usmeritvami nabavne politike skupine
Hella. Plačilni pogoji, tj. plačila 25. dne v mesecu za
dobave v preteklem mesecu ob priznavanju odstotka
diskonta ali znižanju nabavne cene, so uvedeni pri
vseh pomembnejših dobaviteljih tako na domačem kot
tujem trgu.
Družba intenzivno dela na področju izterjave in
kompenzacij. Družba je v kar največji meri uskladila

roke plačil pri kupcih in dobaviteljih. V primeru večjih
investicij se družba uskladi z matičnim podjetjem
glede načina financiranja investicij. V primeru
kratkoročnega pomanjkanja sredstev družba koristi
limit na transakcijskem računu (Cash Pool Agreement).

TVEGANJA NA NABAVNEM IN
PRODAJNEM TRGU
Tveganja na nabavnih trgih so pogojena s konjunkturo
azijskih trgov in nestabilnimi razmerami rasti cen
bakra in surove nafte.
Prvi razlog lahko povzroči porast cen kablaže, drugi pa
porast cen plastičnih materialov in delov ter transporta.
Ker gre za tržno tveganje, bodo morebitne spremembe
vplivale tako na slovenski kot tudi evropski trg in ostale
svetovne trge.
S pretežnim deležem dobaviteljev imamo sklenjene
pogodbe, v katerih so opredeljena tudi gibanja cen.
Morebitni dvigi cen surovin, ki kotirajo na borzi ali so
posredno vezane na borzna dogajanja, se upoštevajo
v izhodiščih in predpostavkah za izdelavo poslovnih
načrtov.
V tem poslovnem letu družba ni imela posebej
sklenjenih pogodb za zavarovanje pred tveganjem
nihanj cene bakra na svetovnem trgu.
Največji tveganji na prodajnem področju sta morebitna
izguba tržnega deleža in padec prodajnih cen.
Predvidena zniževanja cen izdelkov med celotno
življenjsko dobo izdelka so z najpomembnejšimi
kupci opredeljena že ob pridobitvi novih projektov in
upoštevana pri izdelavi prodajnih načrtov.
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VII. POSLOVANJE S POVEZANIMI PODJETJI

Družba Hella Saturnus Slovenija d.o.o. z družbami
v skupini Hella posluje kot kupec in kot dobavitelj
pod običajnimi tržnimi pogoji, med drugim tudi z
obvladujočo družbo Hella KGaA Hueck & Co.
Za vsako leto se nabavna, prodajna in razvojna
strategija izoblikuje v matični družbi skupine Hella.
Obvladujoče podjetje skupine Hella nastopa tudi kot
glavni koordinator oz. pogajalec s ključnimi kupci in
dobavitelji, pri čemer se aktivno vključuje v proces
določanja prodajnih oz. nabavnih cen, plačilnih
pogojev, pa tudi v pridobivanje novih projektov.

Pri novih projektih se obvladujoča družba dogovarja
o razvoju novega izdelka in tudi orodij, prav tako
pa se Hella KGaA Hueck & Co. dogovarja o načinu
financiranja orodij, s katerimi bo potekala proizvodnja
novih izdelkov. Ta orodja so v večini primerov v
pravni lasti kupca. Hella Saturnus Slovenija d.o.o.
velikokrat nastopa kot dobavitelj teh orodij kupcu oz.
proizvajalcu avtomobilov, pri čemer je uspešnost pri
prodaji povezana tudi z obsegom in hkrati s prodajnimi
cenami končnih izdelkov – svetlobne opreme za
motorna vozila.
Obvladujoča družba določa tudi strategijo in smernice
pri uvajanju enotnega informacijskega sistema,
strategijo pri tujih virih financiranja hčerinskih
podjetij oziroma financiranju znotraj skupine ter pri
zavarovanju premoženja in ostalih oblik zavarovanj.
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VIII. RAZVOJ PODJETJA V PRIHODNJEM
POSLOVNEM LETU 2018/2019

Družba Hella Saturnus Slovenija d.o.o. svoje dejavnosti
opravlja v skladu s poslovno strategijo obvladujoče
družbe Hella KGaA Hueck & Co. Družba je v skladu s
poslovno strategijo zadolžena za proizvodnjo in razvoj
žarometov, meglenk, karoserijske osvetlitve ter za
razvoj notranjih svetilk in radomov.
Čisti prihodki iz prodaje so se povečali za 14 mio EUR,
in sicer s 375 mio EUR v poslovnem letu 2016/2017
na 389 mio EUR v poslovnem letu 2017/2018. Načrt
za prihodnje leto predvideva 383 mio EUR čistih
prihodkov iz prodaje in stabilen trend v letu 2019/2020.
Zaradi bodočih prodajnih obetov se družba spopada
s številnimi izzivi (glede prostora, proizvodnih

zmogljivosti, upravljanja dobaviteljev …). Vsi ti izzivi
so ustrezno obravnavani v poslovnem načrtu za
prihodnje poslovno leto.
Družba glede na pozitiven trend gibanja čistih
prihodkov iz prodaje načrtuje, da bo dobiček
v prihodnjih treh poslovnih letih še povečala.
V nadaljevanju je naveden seznam novih izdelkov,
katerih proizvodnja naj bi se po načrtih začela v novem
poslovnem letu. Na naslednje poslovno leto bosta
z vidika prihodkov najbolj vplivala žarometa Nissan
(Daimler) H60B in Volvo V43x.

TABELA 4: Novi projekti v poslovnem letu 2018/2019 po mesecih
Projekti

Jun

Jul

Avg

Sep

R VW Touareg

x

CBL Ford Mondeo DRL (LED)

x

CBL Seat CUVe LED Foglamp

x

Okt

Nov

Dec

Jan

CBL Škoda A

x

C Daimler VS30

x

CBL Renault LED Foglamp

Feb

Mar

Apr

x

H Renault Trafic LED

Številne dejavnosti bodo usmerjene v nenehno
izboljševanje poslovanja (program LiON), zniževanje
stroškov poslovanja, motivacijo zaposlenih in
prizadevanje za izboljševanje proizvodnje ter s tem
povečevanje donosnosti sredstev, vloženih v proizvodni
proces.

x

Pri pripravi poslovnega načrta družbe so bile
upoštevane naslednje glavne predpostavke:

Maj
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NAČRTOVANJE PRIHODKOV

NAČRTOVANJE STROŠKOV

Prodaja izdelkov je bila načrtovana na podlagi
podatkov o kupcih za OEM in usklajena z odgovornimi
vodji ključnih kupcev. Osnova za izdelke OES in IAM so
bile druge tržne napovedi.

Stroški so bili načrtovani na podlagi izračunov po
posameznih postavkah v tekočem poslovnem letu.
V načrtu stroškov so bile upoštevane izboljšave pri
nakupu in proizvodnji.

Načrtovani skupni prihodki iz prodaje izdelkov v
poslovnem letu 2018/2019 znašajo 371.654 TEUR.

Struktura stroškov, navedena
v poslovnem načrtu za obdobje
2018/2019:

Družba pričakuje, da bo v novem poslovnem letu
ustvarila prihodke na področju inženiringa in skupnih
naložb v orodja v višini 10.961 TEUR.
Načrtovani skupni prihodki za poslovno leto 2018/2019
torej znašajo 382.615 TEUR.

▶▶ stroški materialov:
▶▶ stroški dela:
▶▶ stroški amortizacije:
▶▶ drugi stroški:

DOBIČKONOSNOST
Načrtovani skupni dobiček iz poslovanja družbe
(poslovni izid) v poslovnem letu 2018/2019 znaša
1,6 % ali 6.170 TEUR.

55 %
19 %
7%
18 %
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IX. KULTURA IN VEDENJA

V naši družbi razvijamo vrednote in
vedenja, ki vodijo k uspehu.
Naše vrednote so:
Podjetniško ravnanje z lastno odgovornostjo
Smo podjetni in odgovorni.
▶▶ Samostojno ocenjujemo poslovne situacije.
▶▶ Predvidevamo ustrezne ukrepe in jih izvajamo.
▶▶ Postavljamo si visoke zahteve.
▶▶ Sodelavcem nudimo pomoč.

Inovativne in pozitivne spremembe
Smo inovativni.
▶▶ Pripravljeni smo se učiti, razvijati in iskati nove
rešitve.
▶▶ Razvijamo inovativne izdelke in procese, ki so
pomembni za naše kupce.

Partnersko sodelovanje in učinkovito timsko delo
Sodelujemo.
▶▶ Med nami vladata odprtost in zaupanje.
▶▶ Sodelujemo med seboj, z našimi kupci in dobavitelji.

Korektnost
Smo korektni.
▶▶ Pošteni smo in vredni zaupanja.
▶▶ Naše delo poteka v prijateljskem vzdušju in je
usmerjeno h kakovosti.
▶▶ Tako gradimo stabilnost in utrjujemo zaupanje
v odnosih do sodelavcev in kupcev.

Doslednost
Smo dosledni.
▶▶ Dosledno uresničujemo zastavljene cilje in jih
preverjamo.
▶▶ Pri svojem delu smo disciplinirani in usmerjeni
v prihodnost.
Doseganje rezultatov
Dosegamo rezultate.
▶▶ Svoje delo opravljamo z veliko predanostjo
in zadovoljstvom.
▶▶ Naši cilji so jasni in vsem razumljivi.

Zgledno ravnanje
Dajemo zgled.
▶▶ Vsi delamo skladno z našimi vrednotami, jih
uresničujemo in smo s tem vzor sebi in drugim.
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V letu 2016 smo v okviru projekta Hella, daj petko! pričeli
s promocijo želenih vedenj, s katerimi spreminjamo
našo kulturo in krepimo skupne vrednote.

Hellinih zlatih 5 vedenj:
▶▶ Smo odzivni
Vedno smo pripravljeni prisluhniti in se hitro odzvati,
ko nas sodelavci potrebujejo.
▶▶ Smo odkriti
Kadar poznamo pričakovanja in izzive drug drugega,
bolje delamo skupaj, zato odkrito govorimo o vsem.
▶▶ Smo usklajeni
Odločitve sprejemamo šele po tem, ko skupaj soočimo
in uskladimo vse poglede.
▶▶ Smo pozorni
Pogovarjamo se na osnovi dejstev in ne na osnovi
nepreverjenih domnev.

Sledimo Kodeksu obnašanja v koncernu Hella,
prizadevamo si delovati z integriteto, skladno z
veljavnimi predpisi in našimi vrednotami, ter krepimo
vedenja, ki nas povezujejo in vodijo k uspehom.

▶▶ Se spoštujemo
Vedno upoštevamo in spoštujemo drug drugega,
zato sproti izmenjujemo vse povratne informacije
in mnenja.
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X. RAZKRITJE POMEMBNIH POSLOVNIH
DOGODKOV PO KONCU POSLOVNEGA LETA

Poslovanje podjetja je v začetku novega poslovnega
leta potekalo v okviru zastavljenega poslovnega načrta
za leto 2018/2019. Podjetje dosega zastavljen poslovni
rezultat.

43

44

Letno poročilo 2017–2018

45

Letno poročilo 2017–2018

LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2017/2018

2. DEL		
1.
2.

3.
4.

5.
6.

RAČUNOVODSKI IZKAZI S POJASNILI

Splošna razkritja ............................................................................................................................................................................
Računovodski izkazi.......................................................................................................................................................................
2.1 Bilanca stanja........................................................................................................................................................................
2.2 Izkaz poslovnega izida ......................................................................................................................................................
2.3 Izkaz denarnih tokov...........................................................................................................................................................
2.4 Bilančni dobiček...................................................................................................................................................................
2.5 Izkaz gibanja kapitala.........................................................................................................................................................
Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev.................................................................................................................
Razčlenitev in pojasnila k računovodskim izkazom ............................................................................................................
4.1 Bilanca stanja........................................................................................................................................................................
4.2 Izkaz poslovnega izida ......................................................................................................................................................
Druga razkritja ................................................................................................................................................................................
Revizorjevo poročilo ......................................................................................................................................................................

46
49
49
51
53
54
55
57
65
65
78
84
88

46

Letno poročilo 2017–2018

1. SPLOŠNA RAZKRITJA

Predstavitev družbe
Datum
spremembe

Št. sklepa Srg

4. 12. 1991

Vsebina spremembe
Ustanovitev družbe Saturnus – Avtooprema

6. 1. 1992

47821/91

Vpis družbe v register pri Temeljnem sodišču v Ljubljani pod št. vložka 1/14234/00

14. 3. 1997

97/01036

Sprememba naziva družbe v Saturnus – Avtooprema, proizvodnja svetlobne opreme
za motorna in druga vozila, d.d., Ljubljana, in povečanje osnovnega kapitala na
1.135.984.000 SIT

24. 10. 1997

97/04555

Povečanje osnovnega kapitala družbe na 1.294.244.000 SIT

26. 1. 2004

2003/08422

Vključitev družbe v družbo Hella Lux dejavnost holdingov d.o.o.

28. 5. 2004

2004/03393

Sprememba imena podjetja v Hella Lux Slovenija, Proizvodnja svetlobne opreme za
motorna in druga vozila, d.o.o.; družba se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo
in novi lastnik družbe postane HH dejavnost holdingov d.o.o.

30. 5. 2005

2005/04945

Povečanje osnovnega kapitala družbe na 1.599.819.253 SIT

28. 3. 2007

2007/02824

Prevrednotenje osnovnega kapitala v valuto evro

26. 5. 2008

2008/20959

Družba se preimenuje v Hella Saturnus Slovenija, Proizvodnja svetlobne opreme za
motorna in druga vozila, d.o.o.

18. 1. 2013

2013/3460

Povečanje osnovnega kapitala družbe z osnovnim vložkom novega družbenika Hella KGaA
Hueck & Co., Rixbecker Straße 75, 59555 Lippstadt, Nemčija, v višini 741.770,00 EUR

2014/53007

Družba HH dejavnost holdingov d.o.o. preneha po skrajšanem postopku in 90 %
poslovnega deleža prevzame edini družbenik Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker Straße
75, 59555 Lippstadt, Nemčija

30. 12. 2014

Osnovni podatki
▶▶ Firma: 		
			
▶▶ Skrajšana firma:
▶▶ Poslovni naslov:
▶▶ Osnovni kapital:

HELLA SATURNUS SLOVENIJA,
proizvodnja svetlobne opreme za motorna in druga vozila, d.o.o.
HELLA SATURNUS SLOVENIJA d.o.o.
Letališka cesta 17, 1000 Ljubljana
7.417.697 EUR
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Lastniška struktura

Organi družbe

Družba je od 30. 12. 2014 v 100-odstotni lasti družbe
Hella GmbH & Co. KGaA iz Nemčije.

Organa družbe sta nadzorni svet in uprava. Upravo
družbe predstavlja Boštjan Furlan. V nadzornem svetu
družbe so: predsednik Frank Franz Huber (imenovan
12. 12. 2018), namestnik predsednika Torben Leonhard
Karasek (imenovan 12. 2. 2018) in Vesel Bojan
(predstavnik delavcev, imenovan 10. 5. 2018).

Dejavnost
Družba po registraciji dejavnosti spada v skupino
kovinskopredelovalne in elektro industrije. Njena
glavna dejavnost je proizvodnja naprav in opreme
za razsvetljavo.

Ostali podatki
Matična številka:

5035945

Davčna številka:

SI21491895

Šifra dejavnosti:

27.400 (proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo)

Velikost:

velika družba po Zakonu o gospodarskih družbah

Število zaposlenih:

1.870

Transakcijski račun pri NLB:
Transakcijski račun pri UniCredit Banki:
Transakcijski račun pri UNICREDIT BANK AG
(HYPOVEREINSBANK):

SI56 0292 3001 2164 328
SI56 2900 0005 5285 395

Poslovno leto:

od 1. 6. tekočega leta do 31. 5. naslednjega leta

Koledarsko leto:

za potrebe države družba sestavlja tudi računovodske izkaze
za koledarsko leto, ki pa neposredno niso predmet revidiranja.

Kapitalske povezave
Hella Saturnus Slovenija d.o.o. je v 100-odstotni lasti
družbe Hella GmbH & Co. KGaA s sedežem na naslovu
Rixbecker Straße 75, 59555 Lippstadt, Nemčija, in se

DE45 4402 0090 0020 031 727

vključuje v konsolidirane računovodske izkaze skupine
Hella GmbH & Co. KGaA. Konsolidirano letno poročilo
skupine je mogoče pridobiti na sedežu obvladujoče
družbe. Družba se je 28. 9. 2017 preimenovala iz
HELLA KGaA Hueck & Co. v HELLA GmbH & Co. KGaA.
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Izjava poslovodstva
Poslovodstvo družbe Hella Saturnus Slovenija d.o.o. izjavlja, da v celoti potrjuje naslednje računovodske izkaze,
izdelane za leto, ki se je končalo 31. 5. 2018:
▶▶ izkaz poslovnega izida,
▶▶ drugi vseobsegajoči donos,
▶▶ bilanca stanja,
▶▶ izkaz denarnih tokov,
▶▶ izkaz gibanja kapitala, s pripadajočimi pojasnili, prikazane v tem letnem poročilu.
Uprava potrjuje, da je odgovorna za pripravo letnega poročila družbe Hella Saturnus Slovenija d.o.o. ter računovodskih
izkazov na način, ki zainteresirani javnosti daje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja
družbe Hella Saturnus Slovenija d.o.o. v letu, ki se je končalo 31. 5. 2018.
Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske
usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja ter da
računovodski izkazi družbe predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov
njenega poslovanja za leto, ki se je končalo 31. 5. 2018.
Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva in sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje
premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi
predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi
standardi.
Uprava družbe je seznanjena z vsebino sestavnih delov letnega poročila družbe Hella Saturnus Slovenija d.o.o.,
ki se je končalo 31. 5. 2018, in s tem tudi z njenim celotnim letnim poročilom. Z njim se strinjam in to potrjujem
s svojim podpisom.
Ljubljana, 13. 12. 2018

Direktor sektorja za finance in kontroling:		
Jörg Volmering			

Direktor družbe:
Boštjan Furlan
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2. RAČUNOVODSKI IZKAZI
2.1 BILANCA STANJA
v TEUR
Pojasnila

31. 5. 2018

31. 5. 2017

SREDSTVA

218.758

198.153

A.

DOLGOROČNA SREDSTVA

125.857

116.524

I.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve

7.582

4.806

120

250

7.462

4.556

111.434

106.201

22.853

22.459

2.248

2.248

b) Zgradbe

20.605

20.211

2.

Proizvajalne naprave in stroji

60.494

60.433

3.

Druge naprave in oprema

1.616

1.312

4.

Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo

26.471

21.997

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi

26.071

21.552

400

445

6.841

5.517

91.166

80.087

21.466

19.646

13.091

12.626

II.

1.

Dolgoročne premoženjske pravice

4.

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja

Opredmetena osnovna sredstva
1.

4.1.1.

4.1.2.

Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča

b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
VI.

Odložene terjatve za davek

B.

KRATKOROČNA SREDSTVA

II.

Zaloge

IV.

4.1.3.
4.1.4.

1.

Material

2.

Nedokončana proizvodnja

3.439

3.321

3.

Proizvodi in trgovsko blago

4.934

3.696

4.

Predujmi za zaloge

2

3

69.571

60.372

Kratkoročne poslovne terjatve

4.1.5.

1.

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

14.307

16.874

2.

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

52.113

41.504

3.

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

3.151

1.994

V.

Denarna sredstva

4.1.6.

129

69

C.

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

4.1.7.

1.735

1.542

3.800

2.399

ZABILANČNA SREDSTVA
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

198.153

75.070

62.032

A.

KAPITAL

I.

Vpoklicani kapital

7.418

7.418

1.

Osnovni kapital

7.418

7.418

II.

Kapitalske rezerve

15.096

15.096

III.

Rezerve iz dobička

9.650

9.650

742

742

8.908

8.908

-750

-239

1.

Zakonske rezerve

5.

Druge rezerve iz dobička

4.1.8.

218.758

V.

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

VI.

Preneseni čisti poslovni izid

29.914

22.100

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta

13.742

8.007

31.484

26.857

B.

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
1.

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

5.365

4.500

2.

Druge rezervacije

2.840

1.356

3.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

23.279

21.001

75.513

70.785

26.439

28.510

26.439

28.510

49.074

42.275

Č.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

II.

Kratkoročne finančne obveznosti
1.

III.

D.

4.1.9.

4.1.10.

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini

Kratkoročne poslovne obveznosti

4.1.11.

1.

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

14.702

12.599

2.

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

32.587

28.133

5.

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

1.785

1.543

4.1.12.

36.691

38.479

4.1.13.

3.800

2.399

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

ZABILANČNE OBVEZNOSTI

Računovodske izkaze je treba brati skupaj s pojasnili k računovodskim izkazom.
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2.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
v TEUR

1.

Čisti prihodki od prodaje

Pojasnila

1. 6. 2017
do 31. 5. 2018

1. 6. 2016
do 31. 5. 2017

4.2.1.

389.227

375.381

14.085

16.108

375.142

359.273

1.495

-95

a) na domačem trgu
b) na tujem trgu
2.

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje

3.

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

4.2.2.

3.812

2.148

4.

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi
prihodki)

4.2.3.

2.306

1.991

5.

Stroški blaga, materiala in storitev

4.2.4.

-301.320

-294.523

-224.531

-224.020

-76.789

-70.503

-49.646

-43.287

-35.141

-32.585

-6.533

-5.730

I. Stroški pokojninskih zavarovanj

-3.900

-3.426

II. Stroški drugih socialnih zavarovanj

-2.633

-2.304

-7.972

-4.972

-30.808

-34.200

-29.889

-30.714

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

-249

-2.639

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

-670

-847

-2.615

-1.383

12.451

6.032

1

0

1

0

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški
porabljenega materiala
b) Stroški storitev
6.

Stroški dela

4.2.5.

a) Stroški plač
b) Stroški socialnih zavarovanj

c) Drugi stroški dela
7.

Odpisi vrednosti

4.2.6.

a) Amortizacija

8.

Drugi poslovni odhodki
Poslovni izid iz poslovanja

10. Finančni prihodki iz danih posojil
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim

4.2.7.

52

Letno poročilo 2017–2018

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

4.2.8.

65

68

65

68

-164

-143

-120

-123

-44

-20

-150

-151

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih
obveznosti

-65

-67

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

-85

-84

43

30

-12

-9

12.234

5.827

1.508

2.180

13.742

8.007

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
12. Finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložb
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

4.2.9.

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

15. Drugi prihodki

4.2.10.

4.2.11.

16. Drugi odhodki
Celotni poslovni izid pred davki
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

4.2.12.

Računovodske izkaze je treba brati skupaj s pojasnili k računovodskim izkazom.

2.2.1 Drugi vseobsegajoči donos
v TEUR

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa
24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (19+20+21+22+23)

1. 6. 2017
do 31. 5. 2018

1. 6. 2016
do 31. 5. 2017

13.742

8.007

-704

-189

13.038

7.818
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2.3 IZKAZ DENARNIH TOKOV (II. RAZLIČICA)
v TEUR
1. 6. 2017 do
31. 5. 2018

1. 6. 2016 do
31. 5. 2017

A.

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a)

Postavke izkaza poslovnega izida

42.542

39.062

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev

391.464

377.470

-349.106

-338.147

184

-261

ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja

-5.587

-14.965

Začetne manj končne poslovne terjatve

-9.200

-1.342

-193

826

-1.819

1.491

Končni manj začetni poslovni dolgovi

3.490

-13.052

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije

2.135

-2.888

36.955

24.097

524

689

1

0

523

689

-35.184

-33.831

-3.813

-2.141

-31.371

-31.690

-34.660

-33.142

124.170

157.466

124.170

157.466

-126.405

-148.445

-164

-143

-126.241

-146.302

0

-2.000

-2.235

9.021

129

69

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn). in finančni odhodki iz posl. obv.
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
b)

Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij

Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve
Začetne manj končne zaloge

c)

Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)

B.

DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU

a)

Prejemki pri investiranju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na
investiranje
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

b)

Izdatki pri investiranju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

c)

Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)

C.

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a)

Prejemki pri financiranju
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti

b)

Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

c)

Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)

Č.

Končno stanje denarnih sredstev

x)

Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)

60

-24

y)

Začetno stanje denarnih sredstev

69

93
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2.4 BILANČNI DOBIČEK
v TEUR

+

31. 5. 2018

31. 5. 2017

Čisti poslovni izid poslovnega leta

13.742

8.007

Preneseni čisti dobiček

29.914

22.100

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja na bilančni presečni dan

-7.462

-4.556

36.194

25.551

Bilančni dobiček – nerazporejen
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2.5 IZKAZ GIBANJA KAPITALA
a)

za obdobje: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2018

v TEUR

Vpoklicani Kapitalske Rezerve iz
kapital
rezerve
dobička

I
Osnovni
kapital

I/1
A.1. STANJE
31. MAJA 2017
A.2. ZAČETNO
STANJE 1. JUNIJA
2017
B.2. Celotni
vseobsegajoči
donos
poročevalskega
obdobja
a) Vnos čistega
poslovnega izida
poročevalskega
obdobja
d) Druge sestavine
vseobsegajočega
donosa
poročevalskega
obdobja
B.3. Spremembe
v kapitalu
a) Razporeditev
preostalega dela
čistega dobička
primerjalnega
poročevalskega
obdobja na druge
sestavine kapitala
C. KONČNO
STANJE
31. MAJA 2018

Druge
Rezerve, Preneseni
Čisti
rezerve nastale zaradi
čisti poslovni izid
iz prevrednotenja
poslovni poslovnega
dobička
po pošteni
izid
leta
vrednosti
II
III
V
VI
VII
Kapitalske Zakonske
Druge
Rezerve, Preneseni Čisti dobiček
rezerve
rezerve rezerve iz
nastale zaradi
čisti poslovnega
dobička prevrednotenja
dobiček
leta
po pošteni
vrednosti
II
III/1
III/5
V
VI/1
VII/1

Skupaj
kapital

7.418

15.096

742

8.908

-239

22.100

8.007

62.032

7.418

15.096

742

8.908

-239

22.100

8.007

62.032

0

0

0

0

-511

-193

13.742

13.038

13.742

13.742

0

7.418

0

15.096

0

742

0

8.908

-511

-193

0

8.007

-8.007

0

8.007

-8.007

0

29.914

13.742

75.070

-750

-704
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b)

za obdobje: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2017

v TEUR

Vpoklicani Kapitalske Rezerve iz
kapital
rezerve
dobička

I
Osnovni
kapital

A.1. STANJE
31. MAJA 2016
A.2. ZAČETNO
STANJE
1. JUNIJA 2016
B.1. Spremembe
lastniškega
kapitala –
transakcije
z lastniki
g) Izplačilo deleža
v dobičku
B.2. Celotni
vseobsegajoči
donos
poročevalskega
obdobja
a) Vnos čistega
poslovnega izida
poročevalskega
obdobja
d) Druge sestavine
vseobsegajočega
donosa
poročevalskega
obdobja
B.3. Spremembe
v kapitalu
a) Razporeditev
preostalega dela
čistega dobička
primerjalnega
poročevalskega
obdobja na druge
sestavine kapitala
C. KONČNO
STANJE
31. MAJA 2017

I/1

Druge
Rezerve, nastale Preneseni
Čisti Skupaj
rezerve iz zaradi vrednotenja
čisti poslovni izid kapital
dobička
po pošteni poslovni poslovnega
vrednosti
izid
leta
II
III
V
VI
VII
Kapitalske Zakonske
Druge
Rezerve, nastale Preneseni Čisti dobiček
rezerve
rezerve rezerve iz zaradi vrednotenja
čisti poslovnega
dobička po pošteni vrednosti
dobiček
leta
II
III/1
III/5
V
VI/1
VII/1

7.418

15.096

742

8.908

-50

17.190

6.910 56.214

7.418

15.096

742

8.908

-50

17.190

6.910 56.214

0

0

0

0

0

-2.000

0 -2.000

-2.000

-2.000

0

0

0

0

-189

0

8.007

7.818

8.007

8.007

-189

0

7.418

0

15.096

0

742

0

8.908

0

-239

-189

6.910

-6.910

0

6.910

-6.910

0

22.100

8.007 62.032
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3. POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH
USMERITEV

Računovodski izkazi za obdobje od 1. 6. 2017 do
31. 5. 2018 so revidirani, podano je mnenje brez
pridržka. Računovodske izkaze od leta 1994 revidira
družba KPMG Slovenija d.o.o.

standardov, razen pri vrednotenju postavk, pri katerih
standardi dajejo družbi možnost izbire med različnimi
načini vrednotenja. Družba je uporabila usmeritve, ki
so opisane v nadaljevanju.

PODLAGA ZA SESTAVITEV
RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

NEOPREDMETENA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

Računovodski izkazi in pojasnila k izkazom v
tem poročilu so sestavljeni na osnovi Slovenskih
računovodskih standardov 2016. Pri tem sta
upoštevani temeljni računovodski predpostavki:
upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in
upoštevanje časovne neomejenosti.
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in
s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem
razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, zaokroženi
so na tisoč enot.
Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v
tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega
izida preračunane v evre po tečajnici Banke Slovenije
– referenčnem tečaju Evropske centralne banke.
Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki so posledica
teh dogodkov, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida
med finančnimi prihodki oziroma odhodki.
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno
uporabljajo določila Slovenskih računovodskih

Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za
enakomerno časovno obračunano amortizacijo.
V nabavno vrednost neopredmetenega in
opredmetenega osnovnega sredstva so všteti nakupna
cena in vsi stroški usposobitve sredstva (razvojnega
projekta) za nameravano uporabo.
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
niso več predmet knjigovodskega evidentiranja, če
so odtujena ali izničena, ker od njih ni več mogoče
pričakovati koristi. Razlika med čistim donosom
ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo odtujenega
opredmetenega osnovnega sredstva se prenese med
prevrednotovalne poslovne prihodke, če je čisti donos
ob odtujitvi večji od knjigovodske vrednosti, oziroma
med poslovne odhodke, če je knjigovodska vrednost
večja od čistega donosa ob odtujitvi.
Če pozneje nastali stroški, ki so povezani z
opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo
njegove prihodnje koristi v primerjavi s prej
ocenjenimi, se poveča njegova nabavna vrednost.
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Popravila ali vzdrževanja opredmetenih osnovnih
sredstev so namenjena obnavljanju ali ohranjanju
prihodnjih gospodarskih koristi, pričakovanih na
podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti
sredstev. Obravnavajo se kot odhodki, kadar se
pojavijo.

Na osnovi veljavnih SRS je v poslovnem letu
2010/2011 družba med opredmetena sredstva pričela
zajemati tudi vlaganja v opredmetena osnovna
sredstva v tuji lasti. Gre za vlaganja predvsem v orodja
v tuji lasti, ki jih podjetje uporablja pri ustvarjanju
proizvodov.

Neopredmetena sredstva se zaradi okrepitev ne
prevrednotujejo.

Amortizacija

Družba med neopredmetena sredstva pripoznava tudi
dolgoročno odložene stroške razvijanja za posamezne
razvojne projekte glede na spodnje pogoje. S 1. 6. 2017
so se le-ti razširili na naslednji način:
▶▶ Na voljo mora biti naročilo kupca, iz katerega
mora biti razvidna jasna dodelitev kupca (t. j. nova
6-mestna številka – družina materiala).
▶▶ Donos projekta mora ustrezati naslednjim kriterijem:
Razmerje med povračili kupca
za določen projekt glede na TTO

Kriterij za donos

0-5 %

2%

5-10 %

3%

10-25 %

5%

25-50 %

10 %

50-100 %

20 %

>100 %

Se ne kapitalizira

▶▶ Neto sedanja vrednost projekta mora biti večja ali
enaka 300 TEUR.
▶▶ Vsota vseh stroškov, tako zunanjih storitev kot
internih stroškov, ki so dokazljivi, mora biti za
najmanj 100.000 EUR višja od prihodkov, ki nam
jih za razvojno dejavnost povrnejo kupci.
▶▶ Izjeme so nove tehnologije.

Neodpisana vrednost neopredmetenega in
opredmetenega osnovnega sredstva se zmanjšuje
z amortiziranjem.
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati
prvi dan meseca, ki sledi tistemu, v katerem je
usposobljeno za uporabo za opravljanje dejavnosti,
za katero je namenjeno.
Amortiziranje neopredmetenega sredstva se
začne prvi dan naslednjega meseca po tem, ko je
neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti
na razpolago za uporabo.
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
podjetje amortizira posamezno po metodi
enakomernega časovnega amortiziranja.
Zemljišča se ne amortizirajo.
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Amortizacijske stopnje:
Neopredmetena sredstva

25,00 %

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja

20,00 %

Zgradbe

2,50 %

Stanovanja

5,00 %

Računalniška oprema

33,33 %

Transportna oprema v proizvodnji

12,50–20,00 %

Osebni avtomobili

25,00 %

Proizvodna oprema

20,00 %

Orodja v proizvodnji

33,33 %

Ostala oprema

10,00–20,00 %

Vlaganja v tuja osnovna sredstva – zgradbe
Opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti

2,50 %
od SOP2
do EOP3

TERJATVE
Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski,
ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo
plačane. Terjatve, nominirane v tuji valuti, se konec
obdobja preračunajo po tečajnici Banke Slovenije –
referenčnem tečaju Evropske centralne banke,
razlika predstavlja prihodke ali odhodke financiranja.
Kasnejša povečanja ali zmanjšanja terjatev povečujejo
poslovne oziroma finančne prihodke oziroma odhodke.
Vsa povečanja ali zmanjšanja morajo biti utemeljena
z ustreznim dokumentom.

2
3

SOP – start of production (začetek proizvodnje)
EOP – end of production (konec proizvodnje)

Popravek vrednosti se oblikuje s pomočjo presoje
starosti terjatev na naslednji način:
▶▶ za terjatve, zapadle nad 365 dni, se oblikuje
50-odstotni popravek vrednosti;
▶▶ za tožene terjatve se oblikuje 99-odstotni popravek
terjatve;
▶▶ za terjatve do družb v skupini Hella se popravki
vrednosti terjatev ne oblikujejo.
Ko je odpis terjatev utemeljen z ustrezno listino, se
pokrije v breme tako nastalega popravka vrednosti
terjatve.

ZALOGE
Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga
se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni
ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge
nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški
nabave. Metoda zmanjševanja zalog materiala in
trgovskega blaga je metoda drsečih cen.
Količinska enota proizvoda in nedokončane
proizvodnje se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po
proizvajalnih stroških, ki vsebujejo neposredne stroške
materiala, dela, amortizacije in storitev ter ustrezni
del splošnih proizvajalnih stroškov. Družba zaloge
nedokončane proizvodnje in proizvodov vodi po stalnih
cenah. Pri porabi tako vrednotenih zalog obračunava
odmike po skupinah sorodnih stvari v zalogi.
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Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če
knjigovodska vrednost presega njihovo čisto iztržljivo
vrednost. Za ugotavljanje nadomestitvene vrednosti
zalog družba posamezne vrste zalog analizira po tržni
nabavni ceni in po starostni strukturi ter jih odpiše po
naslednjih kriterijih:
Obseg pokritosti /
v mesecih
% popravka
vrednosti

12

24

48

96

KAPITAL
Celotni kapital se razčlenjuje na osnovni kapital,
kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, rezerve, nastale
zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti, preneseni
čisti poslovni izid in nerazdeljeni čisti dobiček ali izgubo
poslovnega leta. Kapital se vodi v domači valuti.

20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 %

DENARNA SREDSTVA
Denarna sredstva v blagajni predstavlja gotovina.
Denarna sredstva, izražena v domači valuti, se
izkazujejo po nominalni vrednosti. Tuje valute in devize
se preračunajo v domačo valuto na dan prejema
po tečajnici Banke Slovenije – referenčnem tečaju
Evropske centralne banke. Stanja na deviznih računih
se preračunajo po tečajnici Banke Slovenije –
referenčnem tečaju Evropske centralne banke na
dan bilance stanja. Tečajne razlike so sestavni del
prihodkov ali odhodkov financiranja.

REZERVACIJE
Rezervacije so oblikovane za odpravnine in jubilejne
nagrade. Na osnovi aktuarskega izračuna se ob
koncu poslovnega leta v breme stroškov oz. kapitala
oblikujejo dodatne rezervacije ali pa se rezervacije
zmanjšajo v dobro prihodkov.
Rezervacije se oblikujejo tudi za druge namene:
rezervacije za dana jamstva, kočljive pogodbe,
patentne pravice in dolgoročno vračunane stroške
iz naslova tožbe.
Osnova za izračun rezervacij za odpravo napak
v garancijski dobi so dejanski stroški, nastali
v preteklem obdobju, ki se pomnožijo s faktorjem
WR (warranty return) 1,29.
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DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se oblikujejo
na račun dolgoročno odloženih prihodkov, ki v
poslovnem izkazu še niso upoštevani, ampak bodo
v njem upoštevani v obdobju, daljšem od leta dni.
Oblikujejo se v zneskih namensko prejetih donacij in
povračil za pridobitve osnovnih sredstev. Namenjene
so za pokrivanje stroškov amortizacije in porabljajo se
s prenašanjem med poslovne prihodke.
Družba dolgoročne pasivne časovne razmejitve v
zvezi z državnimi in EU podporami (subvencijami)
pripoznava ob izdaji vsakokratnega zahtevka.
Rezervacije se uporabljajo samo za istovrstne
postavke, za katere so bile prvotno pripoznane.
Dolgoročne rezervacije iz naslova prejetih finančnih
spodbud zaradi preseganja kvote zaposlenih invalidov
se uporabljajo za pokrivanje upravičenih stroškov,
povezanih z invalidi.

OBVEZNOSTI
Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se
na začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih
listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo
poplačilo.
Dolgoročne obveznosti se kasneje povečujejo s
pripisanimi donosi (obrestmi, drugimi nadomestili),
za katere obstaja sporazum z upnikom. Obračunane
obresti od dolgoročnih obveznosti so finančni odhodki.
Dolgoročne obveznosti se zmanjšujejo za odplačane
zneske in morebitne drugačne poravnave v dogovoru z
upnikom. Zmanjšujejo se tudi za tisti del, ki bo zapadel
v plačilo v manj kot letu dni. Ta del se izkazuje med
kratkoročnimi obveznostmi.
Dolgoročne obveznosti do pravnih ali fizičnih oseb v
tujini se preračunajo v domačo valuto na dan nastanka
obveznosti. Tečajna razlika, ki se je pojavila do dneva
poravnave takšnih obveznosti oziroma do dneva
bilance stanja, se izkazuje med finančnimi odhodki
ali prihodki.
Kratkoročne obveznosti se lahko naknadno
neposredno ali zunaj opravljenega plačila povečajo ali
zmanjšajo za znesek, za katerega obstaja sporazum z
upnikom. Kasnejša povečanja kratkoročnih obveznosti
povečujejo ustrezne poslovne ali finančne odhodke.
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KRATKOROČNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo
kratkoročno odložene stroške in kratkoročno
vračunane prihodke, ki jih podjetje kupcem še ni
zaračunalo, so pa del prihodkov. Kratkoročno odloženi
stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne
bremenijo dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja.
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo
vnaprej vračunane stroške in kratkoročno odložene
prihodke – že zaračunane, ki pa še niso del prihodkov.
Vnaprej vračunane stroške sestavljajo stroški, ki so
pričakovani, a se še niso zgodili, in se nanašajo na
obdobje, za katero se ugotavlja poslovni izid.

PRIPOZNAVANJE PRIHODKOV
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih
koristi v obračunskem obdobju povezano s
povečanjem sredstva ali zmanjšanjem dolga in je
povečanje mogoče zanesljivo izmeriti.
Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da
bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob
nastanku.

Poslovni prihodki
Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga
in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen,
navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za
popuste, odobrene ob prodaji ali pozneje, tudi zaradi
zgodnejšega plačila.
Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih
storitev, ki vodijo do finančnih prihodkov, se merijo po
prodajnih cenah dokončanih storitev ali po prodajnih
cenah nedokončanih storitev glede na stopnjo njihove
dokončanosti.
Poslovni prihodki iz naslova porabe rezervacij
ob pridobitvi osnovnih sredstev se pojavijo hkrati
z obračunanimi stroški amortizacije za ta osnovna
sredstva.
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob
odtujitvi neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.
Prevrednotovalni prihodki se pojavijo tudi ob plačilu
terjatev, za katere je bil v preteklosti že oblikovan
popravek vrednosti.
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Finančni prihodki

Poslovni odhodki

Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi s terjatvami.
Finančni prihodki se pripoznajo ob obračunu ne glede
na prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom glede
njihove višine, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti.

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne
zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje ali ko je trgovsko blago
prodano.

Drugi prihodki

Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim
stroškom v obračunskem obdobju, povečanim za
stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov
in nedokončane proizvodnje, ter zmanjšanim za
stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov
in nedokončane proizvodnje. V poslovne odhodke se
všteva tudi nabavna vrednost prodanega trgovskega
blaga in materiala.

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke.
Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih.

PRIPOZNAVANJE ODHODKOV
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih
koristi v obračunskem obdobju povezano z
zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in če je
to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznajo, ko je
opravljeno ustrezno prevrednotenje, ne glede na njihov
vpliv na poslovni izid.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavijo v
zvezi z neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi
osnovnimi sredstvi ter obratnimi sredstvi zaradi
njihove oslabitve.
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Finančni odhodki
Finančni odhodki so odhodki za financiranje. Finančni
odhodki se pripoznajo po obračunu ne glede na plačila,
ki so povezana z njimi.

Drugi odhodki
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki se
izkazujejo v dejansko nastalih zneskih.

OBLIKOVANJE ODLOŽENIH
DAVKOV
Podjetje odloženi davek obračuna z uporabo metode
obveznosti po bilanci stanja, ki se osredotoča na
začasne razlike. Začasne razlike so razlike med davčno
vrednostjo posameznega sredstva ali obveznosti
in njegovo/njeno knjigovodsko vrednostjo v bilanci
stanja. Davčna vrednost posameznega sredstva ali
obveznosti je znesek, ki se prisodi temu sredstvu ali
obveznosti po obračunu davka.
Posledice obdavčljivih začasnih razlik se kažejo
v obveznostih za odloženi davek, posledice odbitnih
začasnih razlik pa v terjatvah za odloženi davek.

OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA
Davčna osnova za obračun davka od dohodkov
pravnih oseb je dobiček, ugotovljen na osnovi izkaza
poslovnega izida, pripravljenega za poslovne namene
na osnovi zakona in veljavnih SRS, ter korigiran
skladno z določili Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb.

IZKAZ DENARNIH TOKOV
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi
iz podatkov bilance stanja na dan 31. 5. 2017 in
bilance stanja na dan 31. 5. 2018, iz podatkov izkaza
poslovnega izida za poslovno leto od 1. 6. 2017 do
31. 5. 2018 ter iz dodatnih podatkov, ki so potrebni
za prilagoditev prejemkov in izdatkov ter za ustrezno
razčlenitev pomembnejših postavk.
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4. RAZČLENITVE IN POJASNILA
K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

4.1 BILANCA STANJA 31. 5. 2018
4.1.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR

7.582 TEUR

Med neopredmetenimi sredstvi se 120 TEUR nanaša na dolgoročne premoženjske pravice; dolgoročno odloženi
stroški razvijanja so izkazani v višini 7.462 TEUR.
v TEUR
31. 5. 2018

31. 5. 2017

120

250

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja

7.462

4.556

Skupaj

7.582

4.806

Dolgoročne premoženjske pravice

Gibanje neopredmetenih sredstev v 2017/2018
v TEUR
Dolgoročne premoženjske
pravice-neopredmetena OS

Dolgoročno
odloženi
stroški
razvijanja

Skupaj

1.142

13.857

14.999

46

3.765

3.811

Zmanjšanja

-350

0

-350

Stanje 31. 5. 2018

838

17.622

18.460

Stanje 1. 6. 2017

892

9.301

10.193

Zmanjšanja

-349

0

-349

Amortizacija

175

859

1.034

Stanje 31. 5. 2018

718

10.160

10.878

Stanje 1. 6. 2017

250

4.556

4.806

Stanje 31. 5. 2018

120

7.462

7.582

Nabavna vrednost
Stanje 1. 6. 2017
Povečanja

Popravek vrednosti

Neodpisana vrednost
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Gibanje neopredmetenih sredstev v 2016/2017
v TEUR
Dolgoročne premoženjske
pravice – neopredmetena OS

Dolgoročno
odloženi
stroški
razvijanja

Skupaj

1.078

11.801

12.879

87

2.056

2.143

-23

0

-23

1.142

13.857

14.999

Stanje 1. 6. 2016

737

8.497

9.234

Zmanjšanja

-23

0

-23

Amortizacija

178

804

982

Stanje 31. 5. 2017

892

9.301

10.193

Stanje 1. 6. 2016

341

3.304

3.645

Stanje 31. 5. 2017

250

4.556

4.806

Nabavna vrednost
Stanje 1. 6. 2016
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31. 5. 2017
Popravek vrednosti

Neodpisana vrednost

4.1.2 Opredmetena osnovna sredstva	

111.434 TEUR
v TEUR
31. 5. 2018

31. 5. 2017

Zemljišča

2.248

2.248

Zgradbe

20.605

20.211

Proizvajalne naprave in stroji

60.494

60.433

1.616

1.312

400

445

26.071

21.552

111.434

106.201

Druge naprave in oprema
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju
Skupaj
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Gibanje opredmetenih sredstev v 2017/2018
v TEUR
Zemljišča

Zgradbe

Proizvajalne
naprave in
stroji

Druge
naprave in
oprema

OOS v
pridobivanju

Skupaj

2.248

36.089

188.513

3.696

21.552

252.098

Povečanja

0

0

864

522

33.341

34.727

Aktivacije

0

1.363

27.157

302

-28.822

0

Zmanjšanja

0

-34

-3.548

-284

0

-3.866

2.248

37.418

212.986

4.236

26.071

282.959

Stanje 1. 6. 2017

0

15.878

128.080

2.384

0

146.342

Zmanjšanja

0

-25

-2.968

-278

0

-3.271

Amortizacija

0

960

27.380

514

0

28.854

Stanje 31. 5. 2018

0

16.813

152.492

2.620

0

171.925

Stanje 1. 6. 2017

2.248

20.211

60.433

1.312

21.552

105.756

Stanje 31. 5. 2018

2.248

20.605

60.494

1.616

26.071

111.034

Nabavna vrednost
Stanje 1. 6. 2017

Stanje 31. 5. 2018
Popravek vrednosti

Neodpisana vrednost

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v 2016/2017
v TEUR
Zemljišča

Zgradbe

Proizvajalne
naprave in
stroji

Druge
naprave in
oprema

OOS v
pridobivanju

Skupaj

2.248

34.788

165.666

3.119

16.070

221.891

Prerazvrstitev kontov

0

279

-279

0

0

0

Povečanja

0

0

655

583

34.245

35.483

Aktivacije

0

1.029

27.734

0

-28.763

0

Zmanjšanja

0

-7

-5.263

-6

0

-5.276

2.248

36.089

188.513

3.696

21.552

252.098

Stanje 1. 6. 2016

0

14.947

101.722

1.889

0

118.558

Prerazvrstitev kontov

0

18

-18

0

0

0

Zmanjšanja

0

-7

-1.936

-5

0

-1.948

Amortizacija

0

920

28.312

500

0

29.732

Stanje 31. 5. 2017

0

15.878

128.080

2.384

0

146.342

Stanje 1. 6. 2016

2.248

19.841

63.944

1.230

16.070

103.333

Stanje 31. 5. 2017

2.248

20.211

60.433

1.312

21.552

105.756

Nabavna vrednost
Stanje 1. 6. 2016

Stanje 31. 5. 2017
Popravek vrednosti

Neodpisana vrednost
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V tabeli gibanje opredmetenih osnovnih sredstev
v 2017/2018 niso upoštevani dani predujmi za
opredmetena osnovna sredstva, ki so na dan 1. 6. 2017
znašali 445 TEUR, na dan 31. 5. 2018 pa 400 TEUR.

Stanje obveznosti za osnovna sredstva na dan
31. 5. 2018 znaša 7.599 TEUR.
Podjetje nima osnovnih sredstev, ki bi bila zastavljena
kot jamstvo za dolgove.
Podjetje nima sredstev v finančnem najemu.

Investirani znesek v osnovna sredstva v višini
34.727 TEUR se nanaša na nabavo opreme za nove
proizvodne programe, vlaganja v orodja v tuji lasti,
obnavljanje opreme za že obstoječe proizvodne
programe in prenovo nepremičnin.

4.1.3 Odložene terjatve za davek

6.841 TEUR

Terjatve za odloženi davek so oblikovane v višini 6.841
TEUR, kot je razvidno iz spodnje preglednice. Odloženi
davki so se glede na prejšnje leto v skupnem znesku
povečali za 1.324 TEUR.

Gibanje odloženih terjatev za davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2017/2018
		 
Postavka
Terjatve iz naslova rezervacij za jub. nagr. in odpr.
ob up.

v TEUR
1 .6. 2017 Oblikovanje

Črpanje

Odprava

31. 5. 2018

428

104

-23

0

509

4.981

1.130

-34

0

6.077

Terjatve iz naslova rezervacij za dana jamstva

75

41

0

0

116

Terjatve iz naslova rezervacij za kočjive pogodbe

33

127

0

-21

139

5.517

1.462

-57

-21

6.841

Terjatve iz naslova presežne amortizacije

Skupaj odložene terjatve za davek
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Gibanje odloženih terjatev za davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2016/2017
v TEUR
Postavka
Terjatve iz naslova rezervacij za jub. nagr. in odpr. ob up.
Terjatve iz naslova presežne amortizacije
Terjatve iz naslova rezervacij za dana jamstva
Terjatve iz naslova rezervacij za kočljive pogodbe
Skupaj odložene terjatve za davek

1 .6. 2016

Oblikovanje

Črpanje

31. 5. 2017

348

80

0

428

2.853

2.128

0

4.981

64

11

0

75

0

33

0

33

3.265

2.252

0

5.517

4.1.4 Zaloge

21.466 TEUR
v TEUR
31. 5. 2018

31. 5. 2017

13.091

12.626

Nedokončana proizvodnja

3.439

3.322

Proizvodi in trgovsko blago

4.934

3.696

4.798

3.435

▶▶ trgovsko blago

97

221

▶▶ orodja

39

39

2

3

21.466

19.647

Surovine in material

Od tega:
▶▶ proizvodi

Predujmi za zaloge
Skupaj

Vse zaloge, kupljene od podjetij v skupini Hella, na dan
31. 5. 2018 znašajo 2.132 TEUR.
Zaradi sprememb vrednosti zalog materiala, gotovih
izdelkov in trgovskega blaga je družba skupaj odpisala
zaloge v višini 195 TEUR .
Dokončni odpis zalog po predlogu popisne komisije je
znašal 704 TEUR.

Z inventurami v poslovnem letu je družba ugotovila
viške in manke pri surovinah, materialu in polizdelkih,
in sicer 561 TEUR mankov in 307 TEUR viškov.
Podjetje nima zalog, ki bi bile zastavljene kot jamstvo
za obveznosti.
Čista iztržljiva vrednost zalog ni nižja od knjigovodske
vrednosti.
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4.1.5 Kratkoročne poslovne terjatve

69.571 TEUR
v TEUR
31. 5. 2018

31. 5. 2017

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

14.307

16.874

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

52.113

41.504

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

3.151

1.994

69.571

60.372

Skupaj

Kratkoročne poslovne terjatve do stalnih kupcev so
nezavarovane, prav tako pa terjatve niso zastavljene
kot jamstvo za obveznosti.
Starostna struktura kratkoročnih poslovnih terjatev do
kupcev glede na datum zapadlosti je bila konec maja
2018 naslednja: od skupnih terjatev do kupcev v višini
66.420 TEUR je 6.465 TEUR zapadlih terjatev. Zapadlih
terjatev od 1–60 dni je 2.507 TEUR, zapadlih terjatev od
61–360 dni je 3.481 TEUR, 477 TEUR zapadlih terjatev
pa je starejših od enega leta.

4.1.6 Denarna sredstva

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih v višini
3.151 TEUR se nanašajo na:
▶▶ terjatve za vračilo davka na dodano vrednost
v Sloveniji v višini 2.495 TEUR,
▶▶ terjatve za vračilo davka na dodano vrednost
v EU v višini 288 TEUR,
▶▶ dane kratkoročne varščine v višini 165 TEUR,
▶▶ akontacije potnih stroškov v višini 25 TEUR,
▶▶ terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje
1 TEUR,
▶▶ dani predujmi dobaviteljem v višini 176 TEUR in
▶▶ ostale kratkoročne terjatve v višini 1 TEUR.

129 TEUR

Denarna sredstva se nanašajo na sredstva na bančnih
računih v višini 129 TEUR. Družba v tem poslovnem
letu ni imela limita pri banki.

4.1.7 Aktivne časovne razmejitve
Aktivne časovne razmejitve se nanašajo na odložene
stroške za zavarovanje v višini 36 TEUR, prispevka za
stavbno zemljišče v skupni višini 356 TEUR, kratkoročno
razmejene stroške regresa v višini 1.259 TEUR in 84 TEUR
iz naslova drugih kratkoročno odloženih stroškov.

1.735 TEUR
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4.1.8 Kapital

75.070 TEUR
v TEUR

I.
1.

31. 5. 2018

31. 5. 2017

Vpoklicani kapital

7.418

7.418

Osnovni kapital

7.418

7.418

II.

Kapitalske rezerve

15.096

15.096

III.

Rezerve iz dobička

9.650

9.650

742

742

8.908

8.908

-750

-239

1.

Zakonske rezerve

4.

Druge rezerve iz dobička

V.

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

VI.

Preneseni čisti poslovni izid

29.914

22.100

VIII.

Čisti poslovni izid poslovnega leta

13.742

8.007

Skupaj

75.070

62.032

Vrednost kapitala se je v tem poslovnem letu povečala
za 13.038 TEUR.
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VPOKLICANI KAPITAL

REZERVE IZ DOBIČKA

Osnovni kapital

Rezerve iz dobička so namensko zadržani del čistega
dobička iz prejšnjih let, predvsem za poravnavanje
možnih izgub v prihodnosti. Obvezno se razčlenjujejo
na zakonske rezerve, rezerve za lastne delnice
oziroma lastne poslovne deleže, statutarne rezerve
in druge rezerve iz dobička.

Družba Hella Saturnus Slovenija d.o.o. je v
100-odstotni lasti družbe Hella GmbH & Co. KGaA.

KAPITALSKE REZERVE
V procesu lastninskega preoblikovanja družbe so bile
oblikovane kapitalske rezerve iz vplačanega presežka
kapitala v višini 1.258 TEUR. V letu 2013 so bile
oblikovane dodatne kapitalske rezerve v višini 5.668
TEUR iz naslova presežka vplačila 10 % povečanja
osnovnega kapitala. Kapitalske rezerve, pridobljene
na podlagi presežka vplačil kapitala, skupaj znašajo
6.926 TEUR.
Del kapitalskih rezerv predstavlja splošni
prevrednotovalni popravek kapitala v višini 8.170
TEUR, ki je bil 1. 6. 2006 v skladu z novimi SRS 2006
prenesen med kapitalske rezerve.
Skupna vrednost kapitalskih rezerv na dan 31. 5. 2018
znaša 15.096 TEUR. V tem poslovnem letu se
kapitalske rezerve niso spreminjale.

Zakonske rezerve
Na dan 31. 5. 2018 ima podjetje oblikovane zakonske
rezerve v višini 10 % vrednosti osnovnega kapitala
(742 TEUR).

Druge rezerve iz dobička
Družba ima oblikovanih 8.908 TEUR drugih rezerv
iz dobička.

REZERVE, NASTALE ZARADI
PREVREDNOTENJA PO POŠTENI
VREDNOSTI
Družba v poslovnih knjigah izkazuje rezerve, nastale
zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti v višini
–750 TEUR, kar predstavlja aktuarski rezultat v višini
–829 TEUR in 79 TEUR odloženih davkov iz naslova
odpravnin ob upokojitvi.
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ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA
V poslovnem letu 2017/2018 je družba ustvarila čisti
poslovni izid – dobiček v višini 13.742 TEUR.

4.1.9 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so na
dan 31. 5. 2018 oblikovane v vrednosti 5.365 TEUR,
in sicer za odpravnine v višini 4.017 TEUR in jubilejne
nagrade v višini 1.348 TEUR. Med letom so bile
porabljene rezervacije v višini 231 TEUR in aktuarski
primanjkljaj znaša 733 TEUR. Na osnovi aktuarskega
izračuna so se ob koncu poslovnega leta v breme
Starostni razred

31.484 TEUR

stroškov oblikovale dodatne rezervacije v vrednosti
213 TEUR. Pri aktuarskem izračunu na dan 31. 5. 2018
je bila upoštevana diskontna obrestna mera 1,93 %
in skupna rast plač v višini 2,5 % letno v letu 2018 ter
2,5 % letno v nadaljnjih letih (ocenjena dolgoročna
rast plač). Upoštevana je bila naslednja fluktuacija
zaposlenih:

Fluktuacija 2012–2018

do 30 let

3,00 %

31–40 let

2,00 %

41–50 let

1,00 %

51–60 let

0,25 %

61 let in več

0,00 %

Gibanje rezervacij iz naslova jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi za leto 2017/2018
v TEUR
Postavka

1. 6. 2017

Oblikovanje

Črpanje

Akt.dob./izg.

31. 5. 2018

Rezervacije za jubilejne nagrade

1.147

116

-128

213

1.348

Rezervacije za odpravnine ob
upokojitvah

3.353

247

-103

520

4.017

Skupaj

4.500

363

-231

733

5.365
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Gibanje rezervacij iz naslova jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi za leto 2016/2017
v TEUR
Postavka

1. 6. 2016

Oblikovanje

Črpanje Akt. dob./izg.

31. 5. 2017

Rezervacije za jubilejne nagrade

1.068

111

-89

57

1.147

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi

2.968

218

-94

261

3.353

Skupaj

4.036

329

-183

318

4.500

Gibanje drugih rezervacij za leto 2017/2018
v TEUR
Postavka

1. 6. 2017

Oblikovanje

Odprava

Črpanje

31. 5. 2018

Rezervacije za kočljive pogodbe

345

1.338

-217

0

1.466

Rezervacije za reklamacije v garancijski
dobi

790

431

0

0

1.221

Druge rezervacije za dolgoročno
vnaprejšnje vrač. stroškov

221

0

0

-68

153

1.356

1.769

-217

-68

2.840

Skupaj

Gibanje drugih rezervacij za leto 2016/2017
v TEUR
Postavka

1. 6. 2016

Oblikovanje

Odprava

31. 5. 2017

Rezervacije za kočljive pogodbe

315

216

-186

345

Rezervacije za reklamacije v garancijski dobi

749

41

0

790

Druge rezervacije za dolgoročno vnaprejšnje vrač.
stroškov

221

150

-150

221

1.285

407

-336

1.356

Skupaj
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Gibanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za leto 2017/2018
v TEUR
Postavka

1. 6. 2017

Oblikovanje

Črpanje

31. 5. 2018

23

0

-1

22

125

23

-112

36

31

0

-1

30

Prejete subvencije TNI

4.326

0

-1.255

3.071

Druge dolgoročne PČR

16.496

3.624

0

20.120

Skupaj dolg. PČR

21.001

3.647

-1.369

23.279

Prejete državne podpore
Prejete EU subvencije
Odstopljeni prispevki za invalide – oprema

Gibanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za leto 2016/2017
v TEUR
Postavka

1. 6. 2016

Oblikovanje

Črpanje

31. 5. 2017

25

0

-2

23

133

0

-8

125

32

0

-1

31

Prejete subvencije TNI

5.740

0

-1.414

4.326

Druge dolgoročne PČR

20.860

11.217

-15.581

16.496

Skupaj dolgoročne PČR

26.790

11.217

-17.006

21.001

Prejete državne podpore
Prejete EU subvencije
Odstopljeni prispevki za invalide – oprema

Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini
20.119 TEUR predstavljajo dolgoročni del odloženih
prihodkov iz naslova zaračunanih orodij kupcem.

države iz naslova spodbujanja tujih investicij za
sofinanciranje upravičenih stroškov pri izvedbi
investicijskega projekta v Helli Saturnus Slovenija.

Družba na zadnji dan poslovnega leta izkazuje stanje
prejetih subvencij 3.160 TEUR, od česar se največji
del v višini 3.072 TEUR nanaša na prejeto subvencijo

Iz naslova odstopljenih prispevkov za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje je oblikovanih
30 TEUR dolgoročnih rezervacij.
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4.1.10 Kratkoročne finančne obveznosti

26.439 TEUR
v TEUR
31. 5. 2018

31. 5. 2017

Kratkoročne finančne obveznosti do podjetij v skupini

26.439

28.510

Skupaj

26.439

28.510

V septembru 2010 sta družbi Hella Saturnus Slovenija
d.o.o. in Hella KGaA Hueck & Co. podpisali pogodbo
o vključitvi v sistem cash poolinga (ničelnega
združevanja denarnih sredstev) prek UniCredit Banke.
Obrestna mera se izračunava mesečno na osnovi
referenčne obrestne mere »čez noč« v evro območju –
EONIA. Od 23. 2. 2016 dalje znaša obrestna mera

za prejeta sredstva EONIA +0,80 % p. a. in za dana
sredstva EONIA –0,125 % p. a. Stanje obveznosti
iz cash poolinga je na dan 31. 5. 2018 znašalo
26.439 TEUR.
Posojila, najeta v skupini Hella, nimajo posebnih
zavarovanj.

4.1.11 Kratkoročne poslovne obveznosti

49.074 TEUR
31. 5. 2018

31. 5. 2017

Kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v skupini

14.702

12.599

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v državi

12.082

10.241

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v tujini

19.320

16.161

Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih

1.785

1.543

Obveznosti za nefakturirani material in blago

1.185

1.731

49.074

42.275

Skupaj

Med drugimi kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi
družba izkazuje kratkoročne obveznosti do zaposlenih
v višini 18 TEUR, obveznosti iz naslova neizkoriščenega
dopusta v višini 1.641 TEUR in obveznosti za izhodni
DDV v višini 126 TEUR.

Starostna struktura kratkoročnih poslovnih obveznosti
do dobaviteljev glede na zapadlost je bila konec maja
2018 naslednja: od skupnih obveznosti do dobaviteljev
45.385 TEUR je 1.521 TEUR zapadlih. Zapadlih
obveznosti od 1–60 dni je –485 TEUR (v dobro podjetja
zaradi prejetih dobropisov), od 61–360 dni 1.981 TEUR
in nad 361 dni 25 TEUR, ki so zablokirane za plačilo iz
različnih opravičljivih razlogov.
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4.1.12 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

36.691 TEUR

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve se nanašajo
na kratkoročno vračunane stroške: 7.271 TEUR za
stroške dela in stroške napotenih delavcev, 14 TEUR
za stroške revizije, 2.007 TEUR za ostale stroške,
ki se nanašajo na poslovno leto 2017/2018 in 25 TEUR
za stroške delovanja sveta delavcev.

TEUR za pričakovano znižanje prodajnih cen, ki se
nanaša na poslovno leto 2017/2018, a še ni bilo
upoštevano pri fakturiranju kupcem, v višini 10.222
TEUR za odložene prihodke iz naslova zaračunanih
orodij kupcem in 1.293 TEUR za odložene prihodke
iz naslova projektov.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve se nanašajo
tudi na kratkoročno odložene prihodke: v višini 15.792

67 TEUR se navezuje na obračunske konte za DDV
v povezavi z avansi.

4.1.13 Zabilančna sredstva/obveznosti
Zabilančna sredstva in obveznosti se nanašajo v višini:
▶▶ 807 TEUR na del ali celotno vrednost specifičnih
orodij v lasti kupcev,
▶▶ 2.993 TEUR na konsignacijsko zalogo v lasti
dobaviteljev plastičnih materialov.

3.800 TEUR
V primerjavi s preteklim obdobjem so se zabilančna
sredstva povečala iz naslova amortizacije orodij v lasti
kupcev za 394 TEUR in iz naslova konsignacijskih
zalog za 1.007 TEUR.
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4.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Izkaz poslovnega izida je izdelan po vrstah stroškov in
po funkcionalnih skupinah.
v TEUR
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (II. različica)

1. 6. 2017
do 31. 5. 2018

1. 6. 2016
do 31. 5. 2017

389.227

375.381

I.

Čisti prihodki iz prodaje

II.

Proizv. str. prod. proizv. (z amort.) oz. nab. vred. prod. blaga

-277.950

-275.329

III.

Kosmati poslovni izid od prodaje (1-2)

111.277

100.053

IV.

Stroški prodajanja (z amortizacijo)

-10.223

-6.855

V.

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)

-94.720

-85.782

a) Normalni stroški splošnih dejavnosti

-93.801

-82.296

b) Prevrednostovalni poslovni odhodki pri NS in OOS

-249

-2.639

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

-670

-847

6.118

-1.384

12.451

6.032

VI.

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

VII. Poslovni izid iz poslovanja

4.2.1 Čisti prihodki od prodaje

389.227 TEUR
v TEUR
1. 6. 2017
do 31. 5. 2018

1. 6. 2016
do 31. 5. 2017

Čisti prihodki od prodaje proizv. in storitev na domačem trgu

6.559

7.498

Čisti prih. od prodaje mat. in blaga in orodij na domačem trgu

7.526

8.610

273.480

274.563

Čisti prih. od prodaje proizv. in storitev podjetjem v skupini

75.114

53.346

Čisti prihodki od prodaje mat. in blaga in orodij v tujini

24.690

30.179

1.858

1.185

389.227

375.381

Čisti prihodki od prodaje proizv. in storitev v tujini

Čisti prihodki od prodaje mat. in blaga in orodij podjetij v skupini
Skupaj
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4.2.2 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

3.812 TEUR

Usredstveni lastni proizvodi in storitve so izkazani
v višini 47 TEUR, znesek v višini 3.765 TEUR pa se
nanaša na kapitalizacijo stroškov razvojnih projektov.

4.2.3 Drugi poslovni prihodki

2.306 TEUR

Drugi poslovni prihodki se nanašajo na prihodke od
subvencij, prejetih od države in EU v višini 1.369 TEUR,
na prevrednotovalne poslovne prihodke v povezavi
z osnovnimi sredstvi v višini 412 TEUR, na poslovne
prihodke iz naslova popravka terjatev in obveznosti
v višini 308 TEUR ter na prihodke od odprave rezervacij
v višini 217 TEUR.

4.2.4 Stroški blaga, materiala in storitev

301.320 TEUR

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala se
je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala, stroški
porabljenega materiala in storitev pa so se v primerjavi
s preteklim letom povečali. Vzrok za takšno gibanje je
v spremenjeni strukturi prodaje izdelkov (več izdelkov,
ki imajo višji delež materiala v strukturi lastne cene).
v TEUR

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
Skupaj

1. 6. 2017
do 31. 5. 2018

1. 6. 2016
do 31. 5. 2017

14.922

17.873

209.609

206.148

76.789

70.503

301.320

294.524
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4.2.4.1 Stroški porabljenega materiala in nabavna vrednost prod. blaga in materiala
224.531 TEUR
v TEUR
1. 6. 2017
do 31. 5. 2018

1. 6. 2016
do 31. 5. 2017

192.233

189.389

Stroški pomožnega materiala

9.493

9.651

Stroški energije

3.033

2.730

Stroški nadomestnih delov in drugih investicij

1.325

1.705

Ostali stroški

3.524

2.672

209.608

206.147

684

1.087

Nabavna vrednost prodanega materiala

14.239

16.786

Skupaj nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

14.923

17.873

224.531

224.020

Stroški materiala

Skupaj porabljeni material
Nabavna vrednost prodanega blaga

Skupaj

4.2.4.2 Stroški storitev

76.789 TEUR
v TEUR
1. 6. 2017
do 31. 5. 2018

1. 6. 2016
do 31. 5. 2017

6.229

4.815

Ostali stroški storitev v skupini

322

99

Povračila zaposlencem v zvezi z delom

884

795

0

1

1.894

1.011

26.783

21.669

1.910

2.144

0

3

5.655

6.039

28

214

23.432

22.953

Stroški storitev pri izdelavi proizvodov

6.781

6.850

Stroški storitev pri izdelavi proizvodov v skupini

1.478

1.930

Stroški storitev vzdrževanja

1.381

1.865

12

115

76.789

70.503

Ostali stroški storitev

Povračila zaposlencem v zvezi z delom v skupini
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški intelektualnih in osebnih storitev v skupini
Stroški najemnin
Stroški najemnin v skupini
Stroški prevoznih storitev
Stroški prevoznih storitev v skupini
Stroški izposojenih delavcev

Stroški storitev vzdrževanja v skupini
Skupaj
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Ostale stroške storitev predstavljajo predvsem
zavarovalne premije, stroški varovanja, čiščenja,
izobraževanja, bančni stroški, stroški reprezentance,

stroški reklame in propagande, tehnične storitve in
stroški študentskega dela.

4.2.5 Stroški dela

49.646 TEUR
v TEUR
1. 6. 2017
do 31. 5. 2018

1. 6. 2016
do 31. 5. 2017

35.141

32.585

Stroški pokojninskih zavarovanj

3.900

3.426

Stroški drugih socialnih zavarovanj

2.633

2.304

Drugi stroški dela

7.972

4.972

49.646

43.287

Stroški plač

Skupaj

Drugi stroški dela se večinoma nanašajo na stroške
regresa, stroške prevoza na delo in stroške prehrane.
V stroških pokojninskih zavarovanj so zajeti vsi

obračunani prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, ki bremenijo podjetje.

4.2.6 Odpisi vrednosti

30.808 TEUR
v TEUR

Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih OS
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih OS
Prevrednotovalni poslovni odhodki – popravki terjatev
Prevrednotovalni poslovni odhodki – popravki vrednosti zalog
Skupaj

V tem poslovnem letu je bilo obračunanih 29.889
TEUR amortizacije za opredmetena in neopredmetena
osnovna sredstva. Ob odpisih osnovnih sredstev so se
oblikovali prevrednotovalni poslovni odhodki v višini
249 TEUR.

1. 6. 2017
do 31. 5. 2018

1. 6. 2016
do 31. 5. 2017

29.889

30.714

249

2.639

50

224

620

623

30.808

34.200

Prevrednotovalni poslovni odhodki za obratna sredstva
so nastali v višini 670 TEUR, in sicer zaradi odpisa
zalog in odpisa terjatev.
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4.2.7 Drugi poslovni odhodki

2.615 TEUR

Druge poslovne odhodke predstavljajo rezervacije za
reklamacije v garancijskem roku v višini 431 TEUR,
rezervacije za kočljive pogodbe v višini 1.338 TEUR,
črpanje rezervacij v višini 68 TEUR, stroški stavbnega
zemljišča v višini 643 TEUR ter stroški za druge dajatve
in drugi stroški v višini 271 TEUR.

4.2.8 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

65 TEUR

Finančni prihodki se nanašajo na obračunane tečajne
razlike v višini 62 TEUR in prihodke od obresti v višini
3 TEUR.

4.2.9 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

164 TEUR

Odhodke v pretežni meri predstavljajo obresti iz naslova
posojil, najetih od družb v skupini, v višini 120 TEUR,
odhodki zamudnih obresti v višini 14 TEUR ter odhodki
iz drugih finančnih obveznosti v višini 30 TEUR.

4.2.10 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

150 TEUR

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti znašajo 65
TEUR iz naslova obračunanih tečajnih razlik in finančnih
odhodkov iz drugih poslovnih obveznosti v višini 85 TEUR.

4.2.11 Drugi prihodki
Ti prihodki v višini 43 TEUR se nanašajo na ostale
prihodke, ki niso bili razvrščeni med ostale kategorije
prihodkov (4 TEUR prihodkov od odškodnin in 39 TEUR
drugih prihodkov).

43 TEUR
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4.2.12 Čisti dobiček poslovnega leta
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je pozitiven
in znaša 13.742 TEUR. Preneseni dobiček je znašal
30.107 TEUR in po porabi v višini 193 TEUR iz naslova
odloženega davka od aktuarskih dobičkov/izgub
znaša 29.914 TEUR. Čisti poslovni izid in preneseni čisti
dobiček sta zmanjšana za dolgoročne odložene stroške
razvijanja v višini 7.462 TEUR. Nerazporejeni bilančni
dobiček na dan 31. 5. 2018 skupaj znaša 36.194 TEUR.

DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA
V času od datuma bilance stanja do datuma
revizorjevega poročila ni bilo dogodkov, ki bi vplivali na
stanje sredstev in obveznosti, izkazano v računovodskih
izkazih za poslovno leto 2017/2018, ali na predpostavko
o časovni neomejenosti delovanja družbe.

13.742 TEUR
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5. DRUGA RAZKRITJA

ZAPOSLENI
Na dan 31. 5. 2018 je bilo v družbi 1.870 zaposlenih.
31. 5. 2018

31. 5. 2017

Število
zaposlenih

Strukturni
delež v %

Število
zaposlenih

Strukturni
delež v %

Doktorat

22

1,18 %

17

1,08 %

Magisterij

18

0,96 %

20

1,28 %

Visoka

404

21,60 %

327

20,87 %

Višja

130

6,95 %

137

8,74 %

Srednja

448

23,96 %

347

22,14 %

Poklicna

268

14,33 %

219

13,98 %

49

2,62 %

47

3,00 %

504

26,95 %

430

27,44 %

27

1,44 %

23

1,47 %

1.870

100,00 %

1.567

100,00 %

Stopnja izobrazbe

Skrajšani program
Osnovna šola
Nepopolna osnovna šola
Skupaj
GRAF 6: Delež zaposlenih na dan 31. 5. 2018
1%

1%

1%
22 %

27 %

7%
3%

14 %

24 %

• Doktorat
• Magisterij
• Visoka
• Višja
• Srednja
• Poklicna
• Skrajšani program
• Osnovna šola
• Nepopolna osnovna šola
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Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za
opravljanje funkcij oziroma nalog osebe prejele
v poslovnem letu v skladu z 69. členom ZGD-1
v TEUR
Bruto plače in
ostali
prejemki
2017/2018

Povračila
stroškov
2017/2018

Bruto plače
in ostali
prejemki
2016/2017

Povračila
stroškov
2016/2017

Člani uprave in zaposleni na podlagi pogodb,
za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe

1.095

110

973

54

Skupaj

1.095

110

973

54

Skupine oseb po ZGD-1

Vsi zneski so v bruto vrednosti, ki ne vključuje
prispevkov delodajalca. V tem poslovnem letu ni bilo
obračunanih sejnin.

(jubilejne nagrade, povračila stroškov). Sejnine
prejemajo le predstavniki delavcev. Predstavniki
kapitala niso upravičeni do povračil stroškov.

Prejemki uprave vključujejo: plače, bonitete, regres
za dopust, morebitne druge prejemke in udeležbo
v dobičku po sklepu skupščine delničarjev ter povračila
stroškov.

Podatki o posojilih, ki jih je družba odobrila
skupinam oseb v skladu z 69. členom ZGD-1

Prejemki zaposlenih na podlagi pogodb, za katere ne
velja tarifni del pogodbe, vključujejo plače, bonitete,
regres za dopust in morebitne druge prejemke

Člani uprave in nadzornega sveta ter zaposleni na
podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del pogodbe,
nimajo odobrenih posojil.
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KLJUČNI KAZALNIKI
Izračun
stopnje/
koeficienta
2017/2018

Izračun
stopnje/
koeficienta
2016/2017

Stopnja lastniškosti financiranja

0,34

0,31

Stopnja dolgoročnosti financiranja

0,49

0,45

Stopnja osnovnosti investiranja

0,54

0,56

Stopnja dolgoročnosti investiranja

0,58

0,59

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev

0,63

0,56

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)

0,00

0,00

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)

0,92

0,85

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)

1,21

1,13

Koeficient gospodarnosti poslovanja

1,03

1,02

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala

0,24

0,16

Kazalnik

DRUGA RAZKRITJA
Pogodbena vrednost za storitve revidiranja znaša 23 TEUR brez DDV.
Uprava je računovodske izkaze odobrila 13. 12. 2018.
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6. REVIZORJEVO POROČILO

Letno poročilo 2017–2018

89

90

Letno poročilo 2017–2018

Letno poročilo 2017–2018

91

Letno poročilo 2017–2018

Hella Saturnus Slovenija d.o.o.
Letališka cesta 17
1000 Ljubljana / Slovenija
Tel. +386 1 520 33 33
www.hella-saturnus.si
© Hella Saturnus Slovenija d.o.o.

Foto: Shutterstock

92

