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Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. je proizvodno 

podjetje v skupini Holding Slovenske elektrarne, 

ki se ukvarja s proizvodnjo električne in toplotne 

energije. Smo  največji termoenergetski  objekt 

v skupini HSE in v državi, ki na letnem nivoju 

proizvede pomemben  delež vse proizvedene 

električne energije v Sloveniji.

Temelj delovanja družbe je spoštovanje dosež-

kov v preteklosti, upoštevanje izkušenj in pre-

teklega dela. Na osnovi pridobljenih izkušenj 

in znanj smo usmerjeni v prihodnost s smisel-

nim upoštevanjem najnovejših dognanj.   

Poslovanje družbe temelji na sprejetih dol-

goročnih razvojnih načrtih s poudarkom na 

posodobitvi proizvodnih kapacitet.
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Spoštovani!

Leto 2009 je bilo za Termoelektrarno Šoštanj kljub težkim gospodarskim razmeram uspešno. Bilo 
je leto z uspehi, ki so izzveneli in uspehi, ki še veliko obetajo.

Na osnovi dobro začrtanega poslovnega načrta je bil ta načrt tudi uresničen. V mesecu avgustu 
in septembru smo opravili obsežen in zelo zahteven remont na bloku 4 in nujna vzdrževalna dela 
na bloku 1 in bloku 3. Po zaslugi skrbnega načrtovanja remontnih del so bila vsa dela pravočasno 
in uspešno zaključena.

Skozi celo leto smo intenzivno delali tudi na uresničevanju našega razvojnega načrta, ki zajema 
gradnjo bloka 6. Z blokom 6 bomo zagotovili nadaljnji razvoj elektrarne, ohranitev proizvodnje 
električne energije v Šaleški dolini in posledično tudi ohranitev mnogih delovnih mest. Z razvojem 
pa ne bomo pridobili le ekonomskih in socialnih koristi, temveč tudi okoljske, saj bo novi blok eko-
loško prijaznejši do okolja z vsemi emitenti.

Zakaj tako radi gledamo v prihodnost? Preprosto, ker jo znamo slikati realno in ker vemo, da jo 
lahko uresničimo. Prepričan sem tudi v nadaljnje uspehe zaposlenih Termoelektrarne Šoštanj, 
saj se že več kot pol stoletja trudimo, da ostajamo eden najpomembnejših stebrov slovenskega 
energetskega sistema, ki kupcem iz leta v leto zagotavlja varno, zanesljivo, konkurenčno in okolju 
prijazno električno in toplotno energijo.

 Direktor:
 dr. Uroš Rotnik

PISMO
DIREKTORJA
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ZREMO V SVETLO

PRIHODNOST. 
Uvajanje tako velikega projekta kot je Blok 6 po-

meni ne le uvajanje najsodobnejše tehnologije in 

s tem povezane racionalnejše proizvodnje ele-

ktrične energije in zanesljivosti oskrbe z elek-

trično energijo po sprejemljivi ceni, temveč tudi 

manjše onesnaževanje okolja in nadaljevanje 

ekološke sanacije.
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POROČILO NADZORNEGA SVETA
PISNO POROČILO NADZORNEGA SVETA DRUŽBE 
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.

1

Nadzorni svet družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. skladno z določili 282. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah (ZGD-1) s tem poročilom obvešča skupščino o:
  načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2009,
  stališču nadzornega sveta do revizorjevega poročila,
  preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe TEŠ za leto 2009,
  preveritvi predloga za uporabo bilančnega dobička.

V poslovnem letu 2009 je nadzorni svet 
deloval v naslednji sestavi:
   mag. Djordje ŽEBELJAN - predse-
dnik

   Franc ROSEC - namestnik predse-
dnika, predstavnik zaposlenih

   dr. Jože ZAGOŽEN - član do 28. 
septembra 2009

   mag. Janez KERŽAN - član od 29. 
septembra 2009 dalje

V poslovnem letu 2009 je družbo za-
stopal, predstavljal in vodil direktor dr. 
Uroš ROTNIK. Nadzorni svet ga je na 
svoji 41. redni seji, dne 3. julija 2009, 
ponovno imenoval za dobo štirih let.

Z vidika upravljanja družb skupine HSE 
je bila s ciljem še večje preglednosti 
poslovanja 25. novembra 2009 med 
HSE in TEŠ podpisana pogodba o 
izvajanju aktivnega nadzora projekta 
bloka 6. Na osnovi te pogodbe je bil 
imenovan 4-članski odbor za aktivni 
nadzor investicije, katerega predsednik 
je dr. Dean Besednjak, člani odbora pa 
so še mag. Matjaž Janežič, dr. Vladimir 
Malenkovič in Bojan Brešar. Odbor se 
je redno sestajal 1 x tedensko in spre-
mljal aktivnosti pri izvajanju projekta.

1.   Spremljanje in nadzor poslovanja 
družbe

Nadzorni svet je v obravnavanem ob-
dobju tekoče spremljal in nadziral vo-
denje in poslovanje družbe na 9 rednih, 
1 izredni in 2 korespondenčnih sejah.

Ključna pozornost je bila namenjena 
nadzoru projekta nadomestni blok 6. 
Nadzorni svet TEŠ se namreč zaveda, 
da je tako HSE, kakor preko HSE tudi 
vsa skupina HSE z izdajo starševske 
garancije, izvedenih dokapitalizacij in 
podpisom pogodbe o izvajanju aktiv-
nega nadzora projekta blok 6 prevzela 
veliko odgovornost v zvezi z investicijo. 
Zato je delo nadzorenga sveta še toli-
ko bolj temeljito in usmerjeno v skrben 
nadzor fi nančnih, tehničnih in drugih 
podatkov, potrebnih za oceno ustre-
znosti investicije. Nadzorni svet je pri 
svojem delu upošteval priporočila od-
bora za aktivni nadzor investicije, ki je 
za svoje delo odgovoren generalnemu 
direktorju HSE in poglobljeno nadzira 
izvajanje investicije na tedenski ravni, 
o svojih ugotovitvah pa redno poroča 
družbam HSE in TEŠ. Na ta način je 
nadzorni svet TEŠ v okviru svojih pri-
stojnosti prispeval k temeljnemu cilju 

edinega lastnika družbe, da se investi-
cija izvede optimalno ter da se prepre-
čujejo negativni odkloni.

Ključne točke, ki jih je v zvezi s projek-
tom obravnaval nadzorni svet družbe v 
letu 2009, so:
a. Dolgoročna projekcija poslovanja 

Termoelektrarne Šoštanj v obdobju 
2009 - 2018,

b. noveliran investicijski program »Po-
stavitev bloka 6 moči 600 MW v 
TEŠ, Revizija 2, marec 2009«,

c. osnutek noveliranega investicijskega 
programa »Postavitev bloka 6 moči 
600 MW v TEŠ, avgust 2009« ter 
osnutek noveliranega investicijskega 
programa »Postavitev bloka 6 moči 
600 MW v TEŠ, september 2009«, 
ki je vključeval zadnje cene v zvezi s 
tehnološko opremo za blok 6,

d. noveliran investicijski program »Po-
stavitev bloka 6 moči 600 MW v 
TEŠ, Revizija 3, oktober 2009« (ok-
tober),

e. Dodatek k Razvojnemu načrtu Ter-
moelektrarne Šoštanj 2004 - 2013 s 
pogledom do 2020 (november),
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f. začetek postopka dodatnega zadol-
ževanja pri EIB in soglasja k začet-
ku postopka zadolževanja za najem 
kredita pri EBRD (maj),

g. seznanitev z rezultati pogajanj za 
glavno tehnološko opremo bloka 
6, katere vrednost je pod 700 mio 
EUR,

h. Dodatek št. 1 k noveliranemu inve-
sticijskemu programu »Postavitev 
bloka 6 moči 600 MW v TEŠ, Revi-
zija 3, oktober 2009« (november).

Nadzorni svet je temeljito preverjal pod-
lage za sprejemanje odločitev ter skla-
dnost z Aktom o ustanovitvi družbe in 
razvojnim načrtom družbe, še posebaj 
glede projekta izgradnje bloka 6. Pri 
izvajanju svoje nadzorstvene funkcije 
je izhajal tudi iz okoliščin fi nančne in 
gospodarske krize, ki so terjale še bolj 
skrbno spremljanje poslovanja družbe 
na vseh ravneh. Nadzorni svet je skrb-
no preverjal tudi obvladovanje likvidno-
sti in solventnosti družbe. Likvidnost 
družbe je bila ustrezno obvladovana, v 
zvezi s solventnostjo družbe pa sta bila 
v letu 2009 ključna dogodka izvedena 
dokapitalizacija s strani ustanovitelja in 
prejeta starševska garancija.

Ostale pomembnejše zadeve, ki jih je 
obravnaval nadzorni svet družbe v letu 
2009, so:
a. soglasje k Poslovnemu načrtu druž-

be TEŠ za leto 2009, katerega je 
sprejel ustanovitelj 12.03.2009,

b. izgradnja Telekomunikacijskega cen-
tra z upravno stavbo,

c. sprejem Letnega poročila družbe 
TEŠ za leto 2008 dne 22.6.2009,

d. kvartalna poročila o poslovanju druž-
be,

e. remont na blokih 3 in 4 od 1. avgu-
sta do 30. septembra 2009,

f. pravni posli o nakupu premoga, 
zakupu moči in nakupu električne 
energije,

g. Pogodba o prodaji, nakupu, preno-
su in prevzemu emisijskih kuponov 
za drugo obdobje evropske trgoval-
ne sheme od leta 2008 do vključno 
2012.

2.  Stališče do revizorjevega 
poročila in preveritev letnega 
poročila družbe za leto 2009

Iz poročila neodvisnega revizorja k Le-
tnemu poročilu za leto 2009 izhaja, 
da so računovodski izkazi iz vseh po-
membnih pogledih poštena predstavi-
tev fi nančnega stanja družbe ter njene-
ga poslovnega izida in denarnih tokov 
za leto 2009, poslovno poročilo pa je 
usklajeno z revidiranimi računovodskimi 
izkazi.
Na podlagi skrbnega pregleda Letne-
ga poročila in na podlagi pojasnil, ki so 
bila podana na seji nadzornega sveta, 
je nadzorni svet ocenil, da se s stra-
ni ustanovitelja zastavljeni razvojni cilji, 
kljub spremenljivosti gospodarskega 
okolja družbe uresničujejo ter da je po-
slovanje potekalo v okviru s strani usta-
novitelja sprejetega poslovnega načrta 
družbe TEŠ za leto 2009.

Nadzorni svet je v okviru preveritve le-
tnega poročila preveril tudi poročilo o 
odnosih s povezanimi družbami. Nad-
zorni svet na osnovi pridobljenih poja-
snil s strani poslovodstva in ugotovitve 
revizorja, da so podatki v poročilu po-
polni in resnični, k poročilu direktorja 
nima pripomb.

Na osnovi pregleda revizorjevega pro-
čila in na osnovi pojasnil, ki so bila po-
dana na sami seji nadzornega sveta, 
nadzorni svet družbe TEŠ k revizorjeve-
mu poročilu nima pripomb. Na osnovi 
rednega spremljanja poslovanja družbe 
TEŠ, pozitivnega revizijskega mnenja, 
doseženih zastavljenih ciljev iz poslov-
nega načrta za leto 2009 ter v skladu 
s svojimi pristojnostmi nadzorni svet 
družbe TEŠ po končani preveritvi nima 
pripomb k Letnemu poročilu družbe 
TEŠ za leto 2009 ter ga potrjuje.

3.  Preveritev predloga za uporabo 
bilančnega dobička

Nadzorni svet se je seznanil, da se je 
čisti poslovni izid obračunskega ob-
dobja v višini 54.997 EUR uporabil za 
oblikovanje zakonskih rezerv iz dobička 
v višini 2.750 EUR, preostali, nerazpo-
rejeni del v višini 52.247 EUR pa po-
meni bilančni dobiček družbe.

V skladu s strateškimi cilji in naložbeno 
politiko nadzorni svet družbe TEŠ so-
glaša s predlogom poslovodstva druž-
be ustanovitelju, da se bilančni dobiček 
v višini 52.247 EUR v celoti porabi za 
oblikovanje drugih rezerv iz dobička.

Nadzorni svet družbe je poročilo pripra-
vil v skladu z 282. členom ZGD-1. Po-
ročilo nadzornega sveta je namenjeno 
skupščini družbe.

Šoštanj, 24.6.2010

Predsednik nadzornega sveta TEŠ:
mag. Djordje ŽEBELJAN
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POUDARKI POSLOVANJA DRUŽBE 
V LETU 2009

2

Poslovanje Termoelektrarne Šoštanj je bilo v letu 2009 uspešno. Čisti poslovni izid poslovnega obdobja je dobi-
ček v znesku 54.997 EUR. Kljub intenzivni investicijski dejavnosti se v letu 2009 ni bilo potrebno kratkoročno in 
dolgoročno zadolževati. 

Termoelektrarna Šoštanj je v minulem 
letu nadaljevala svojo razvojno pot z 
nadaljevanjem aktivnosti na investiciji 
izgradnje bloka 6. Izdelana je bila tretja 
novelacija investicijskega programa, ki 
je bila posredovana v obravnavo nad-
zornim svetom družb TEŠ in HSE. V 
mesecu oktobru 2009 so člani Nad-
zornega sveta TEŠ in HSE soglašali o 
Noveliranem investicijskem programu, 

ki je postal osnova za začetek realiza-
cije projekta bloka 6. Prižgana je bila 
tudi zelena luč za zaključne dogovore o 
ostalih virih fi nanciranja te pomembne 
energetske naložbe. Matična družba 
HSE je v mesecu novembru zagotovi-
la 85.458.800 EUR dokapitalizacije za 
plačilo obveznosti za Blok 6.

Termoelektrarna Šoštanj se zaveda, da 
mora nadaljevati po zastavljeni poti ra-
zvoja, in da je na tej poti veliko izzivov, 
na katere mora biti pripravljena. Priori-
teta ostaja družbeno odgovorno ravna-
nje, uspešna postavitev 600 MW bloka 
6, zagotavljanje virov fi nanciranja za 
investicijo in za tekoče poslovanje ter 
nadaljnja racionalizacija poslovanja.

KLJUČNI PODATKI LETO 2009 LETO 2008 Index

Čisti prihodki od prodaje v € 227.363.689    251.042.990    91    

* na domačem trgu v € 227.268.662    250.965.983    91    

* na tujem trgu v € 95.027    77.007    123    

Čisti poslovni izid € 54.997    18.037.177    0    

Prihodki v € 237.345.107    256.940.041    92    

EBIT = izid iz poslovanja v € 1.660.006    24.071.948    7    

EBITDA = EBIT + AM v € 30.499.239    50.580.717    60    

Sredstva v € 468.171.073    404.351.280    116    

Kapital v € 344.372.708    258.858.911    133    

Investicije v € 122.073.795    30.301.115    403    

Število zaposlenih konec obdobja 498    490    102    

Proizvedena električna energija v GWh (oz.premog v TJ) 3.753    3.850    97    
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V letu 2009 je TEŠ ustvaril 227.363.689 
EUR čistih prihodkov od prodaje. Čisti 
prihodki od prodaje so v primerjavi z le-
tom 2008 nižji za 9%, delno zaradi nižje 
proizvodnje, delno pa zaradi recesijskih 
časov, saj so bile nižje prodajne cene 
za električno energijo. Tako je TEŠ  po-
slovanje zaključil s čistim poslovnim iz-
idom v višini 54.997 EUR, kar je veliki 
uspeh.

Sredstva v višini 468.171.073 EUR so 
se v letu 2009 povečala za 16%, pre-
težno zaradi večjih vlaganj v osnovna 
sredstva, v postavitev novega bloka 6. 

Kapital se je v letu 2009 povečal za 
33% zaradi dokapitalizacije s strani la-
stnika v višini 85.458.800 EUR.

Vlaganja v investicije so v letu 2009 
znašala 122.073.795 EUR in so v pri-
merjavi z letom 2008 višja zaradi vla-
ganj v postavitev novega bloka 6. 
Število zaposlenih konec decembra 
2009 se je v primerjavi s preteklim le-
tom povečalo za 8 zaposlencev. 

Kljub zelo ugodni hidrologiji slovenskih 
rek, ki je omogočila rekordne proizvo-
dnje hidroelektrarn, vsesplošni recesiji 
in manjši porabi električne energije ter 
ne nazadnje izvedbi obsežnega  osem 
tedenskega remonta na bloku 4 in 
manjšega remonta na bloku 3, je TEŠ 
proizvedel 3.753  GWh električne ener-
gije, kar je le 97 GWh manj od proi-
zvedene v letu 2008. Ne glede na to, 
da je pri proizvodnji električne energije 
v termoelektrarnah zelo težka primerja-
va letnih proizvodenj med sabo, je bila 
proizvodnja  komaj 3% nižja kot v letu 
2008, v katerem ni bilo nobenega re-
monta proizvodnih enot. 
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KRONOLOGIJA POMEMBNEJŠIH 
DOGODKOV V LETU 2009

3

20. januarja 
smo v TEŠ-u pripravili Dan odprtih vrat. 
Krajani, ki so se dneva odprtih vrat 
množično udeležili, so v celoti podprli 
gradnjo bloka 6. Še isti dan smo pripra-
vili okroglo mizo s Krajevno skupnostjo 
Šoštanj, na kateri je bilo razbrati, da si 
s pridobitvijo bloka 6 želijo krajani izbolj-
šati tudi kvaliteto življenja.

6. marca 
so se pričele priprave na gradnjo no-
vega Telekomunikacijskega centra z 
upravno zgradbo.
Konec meseca marca smo pričeli z ru-
šenjem stavbe, v kateri se je nahajalo 
kegljišče in ostali rekreacijsko-družbeni 
prostori.

Od začetka meseca marca do 
meseca junija 2009 
smo v sodelovanju s podjetjem ERI-
CO izvedli javnomnenjsko raziskavo 
na temo Odnos prebivalcev občine 
Šoštanj do Termoelektrarne Šoštanj in 
okolja. Javnomnenjska raziskava je po-
kazala pozitiven odnos do TEŠ.

5. in 6. maja 
je v TEŠ potekala zunanja presoja sis-
tema vodenja. Bila je zelo zahtevna in 
kompleksna. Izvedlo jo je šest zunanjih 
presojevalcev.
Postali smo prva družba v Sloveniji s 
pridobljenim standardom BS ISO/IEC 
27001:2005.

16. maja 
je minilo 53 let, ko so iz Termoelektrar-
ne Šoštanj stekle prve kilovatne ure. 
V ta namen smo v podjetju pripravili 
likovno razstavo del vseh osmih razre-
dov osnovnih šol Šaleške doline, ogled 
arhivskih fotografi j in fi lmov TEŠ.  Na 
takšen način smo zaznamovali naših 
triinpetdeset let in obeležili bogato pre-
teklost obratovanja elektrarne.

1. julija 
se  je v Velenju pričela mednarodna 
konferenca o energetiki in klimatskih 
spremembah /EnRe/. Na njej je pre-
daval tudi direktor Termoelektrarne Šo-
štanj dr. Uroš Rotnik. Tema njegovega 
predavanja je bila Prenova naprav v 
Termoelektrarni Šoštanj v luči najnovej-
ših tehnoloških in ekoloških usmeritev.

1. avgusta 
smo pričeli z obsežnim investicijskim 
vlaganjem - remontom bloka 4 s čistil-
no  napravo  ter istočasno z manjšim 
remontom bloka 3. Osemtedenski re-
mont bloka 4 smo kvalitetno in pra-
vočasno zaključili, kljub temu, da smo 
ugotovili, da je stanje parne turbine  
slabše od predvidevanj. Zaradi tega 
smo morali opraviti precej večji obseg 
zelo zahtevnih del.

30. septembra 
je direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. 
Uroš Rotnik na svečani seji ob prazno-
vanju občine Šoštanj, kjer so podelili 
najvišja občinska priznanja, postal ča-
stni občan občine Šoštanj.

8. oktobra 
smo jubilantom TEŠ, ki so predani 
podjetju že 25 in 35 let, podelili jubilej-
na priznanja.
Na ta dan je TEŠ prejel tudi certifi kat 
ISO 27001.
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19. oktobra 
so člani Nadzornega sveta TEŠ in HSE 
soglašali z Noveliranim investicijskim 
programom, ki je postal osnova za za-
četek realizacije projekta bloka 6. Priž-
gana je bila tudi zelena luč za zaključne 
dogovore o ostalih virih fi nanciranja te, 
za Skupino HSE in državo, pomembne 
energetske naložbe.

V mesecu novembru 
je bila med TEŠ in HSE podpisana po-
godba o izvajanju aktivnega nadzora 
projekta blok 6 moči 600 MW v TEŠ, s 
katero lahko HSE še podrobneje spre-
mlja in sodeluje pri izvajanju investicije.

2. decembra 
je Termoelektrarna Šoštanj plačala prvi 
obrok, glede na določila pogodbe, za 
opremo dobavitelju glavne tehnološke 
opreme za blok 6, kar pomeni, da so 
bili izpolnjeni vsi pogoji, da je potem 3. 
decembra stopil v veljavo tako imeno-
vani »Start date« projekta Blok 6.

7. decembra 
je bila v sodni register vpisana dokapi-
talizacija edinega družbenika Holding-
a Slovenske elektrarne d.o.o. v višini 
85.458.500 EUR.

17. decembra 
se je v podjetju odvijala novinarska 
konferenca na temo Bloka 6, kjer smo 
novinarje ponovno seznanili s potekom 
razvojne strategije TEŠ že od leta 2003, 
postopki izbora dobaviteljev opreme in 
kot najpomembneje, predstavljeni so 
bili pozitivni učinki bloka 6 tako iz eko-
nomskega, tehnološkega, socialnega 
in ekološkega vidika.
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VZPENJAMO SE

K VISOKIM CILJEM.

Naše sile so usmerjene v uvajanje najsodobnejših 

tehnologij, ki bodo zagotavljale zanesljivo, varno, 

konkurenčno in okolju prijazno proizvodnjo ele-

ktrične in toplotne energije in tako zagotavljale 

večjo kakovost bivanja.
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POSLOVNO POROČILO4

PREDSTAVITEV DRUŽBE4.1

Osebna izkaznica družbe4.1.1

Polno ime družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Skrajšano ime TEŠ d.o.o.

Oblika organiziranosti družba z omejeno odgovornostjo, z enim družbenikom

Naslov Šoštanj, Cesta Lole Ribarja 18

Telefon 03 8993 100

Faks 03 8993 485

Št. registrskega vložka iz sodnega registra 10051100-Okrajno sodišče v Celju

Osnovni kapital 203.480.559,00 EUR

Velikost velika

Leto ustanovitve 1956

Transakcijski računi BANKA KOPER št. TR 101000038312861

NLB št.TR 024260017217937

UNI CREDIT št. TR 290000003080383

Davčna številka 92189903

Identifikacijska številka za DDV SI92189903

Matična številka 5040388

Spletni naslov www.te-sostanj.si

E-pošta info@te-sostanj.si

Šifra dejavnosti 35.112

Direktor družbe dr. Uroš Rotnik

Predsednik nadzornega sveta mag. Djordje Žebeljan, ponovno imenovan 14.avgusta 2009 za štiriletno 
obdobje; mandat mu je začel teči z dnem 24. avgusta 2009

Člani nadzornega sveta mag. Janez Keržan; imenovan 28.septembra 2009; mandat mu je začel 
teči z dnem 29.septembra 2009 in se mu izteče z iztekom mandata 
odpoklicanega člana to je do 1.12.2012

Franc Rosec; namestnik predsednika; ponovno imenovan 25. avgusta 
2009 za štiriletno obdobje; mandat mu je začel teči z dnem imenovanja

Struktura lastništva (naziv ter delež) Holding Slovenske elektrarne d.o.o.: 100%
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Družba ima registriranih več dejavnosti. Glavno dejavnost predstavlja proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, je-
drskih elektrarnah.

Upravljanje družbe poteka v skladu z 
veljavnimi predpisi, Aktom o ustanovi-
tvi, ki ga je HSE d.o.o., kot edini druž-
benik družbe Termoelektrarne Šoštanj 

d.o.o., sprejel 14.2.2006 in spremenil 
15.11.2009 ter v skladu z dobro po-
slovno prakso.
V skladu z aktom o ustanovitvi, družbe-

nik upravlja z družbo neposredno preko 
organov družbe, in sicer sta to nadzorni 
svet in direktor.

Direktor družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. v skaldu z 60.a členom Zakona o gospodarskih družbah zagotavljam, da je 
letno poročilo družbe za leto 2009, vključno z izjavo o upravljanju, sestavljeno in objavljeno v skaldu z Zakonom o gospodar-
skih družbah in s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Potrjujem, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile 
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Računovodski izkazi so izdelani na osnovi 
predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe.

Direktor družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. izjavljam po svojem najbolšem vedenju:

   da je računovodsko poročilo družbe za leto 2009 resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, fi nančnega položaja in 
poslovnega izida družbe in

   da poslovno poročilo družbe za leto 2009 vključuje pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega fi nančnega 
položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganj.

Šoštanj, 31.3.2010

 Direktor:
 dr. Uroš Rotnik

Dejavnosti poslovanja družbe4.1.2

Izjava o upravljanju družbe4.1.3

Izjava direktorja4.1.4
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Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. je po-
vezana v skupino Holding Slovenske 
elektrarne. Družba Holding Slovenske 
elektrarne, d.o.o., s sedežem v Ljublja-

ni, Koprska 92, je na dan 31.12.2009 
njen edini družbenik oziroma obvladu-
joča družba, ki je sestavila skupinsko 
letno poročilo za leto 2009 za skupino 

družb, za katere je obvladujoča druž-
ba.

Na osnovi 545. in 546. člena Zakona 
o gospodarskih družbah je poslovod-
stvo družbe podalo poročilo o razmerjih 
z obvladujočo družbo in drugimi odvi-
snimi družbami v skupini, v katerem 
je ugotovilo, da TEŠ d.o.o. na osnovi 
okoliščin, ki so ji bile znane v trenutku, 
ko je bil opravljen pravni posel, ocenju-
je, da v navedenih poslih z obvladujočo 

družbo in z njo povezanimi družbami ni 
bila prikrajšana, oziroma v letu 2009 ni 
bil opravljen noben pravni posel in stor-
jeno ali opuščeno dejanje, ki bi družbi 
povzročilo škodo in bi to bila posledica 
vplivanja Holdinga Slovenske elektrar-
ne, d.o.o..

Družba ni imela in tudi nima poslovnih 
operacij, ki ne bi bile izkazane v bilanci 
stanja in bi bila iz njih izhajajoča tvega-
nja in koristi pomembna za oceno fi -
nančnega stanja družbe.
Družba tudi ni imela in nima transakcij 
s povezanimi strankami, ki bi bile po-
membne in ne bi bile opravljene pod 
tržnimi pogoji.

Razmerja z obvladujočo družbo in drugimi odvisnimi družbami v skupini4.1.5

30,8%

23%

15,7%

36%

50%

26%

2,8%

Hidro proizvodnja

Termo proizvodnja

Primarni viri

HOLDING 
SLOVENSKE 
ELEKTRARNE d.o.o.

MEDNARODNA 
MREŽA NALOŽBE

Hidro proizvodnja

2 8%

T i d j

2,8%

Termo proizvodnja

P i i i iPrimarni viri

15,7

36%

%

36%

%

Hid i d j

PROIZVODNJA

Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
100%

HSE Italia S.r.l.
100%

HSE Invest d.o.o.
(HSE, DEM, SENG vsak po 25%)

HSE Balkan Energy d.o.o.
100%

Hidro Moćnost Makedonija d.o.o.
33%

HSE Hungary Kft
100%

HSE Adria d.o.o.
100%

HSE Bulgaria EOOD
100%

Toplofi katsia-Ruse AD
51%

HSE Mak Energy DOEL
100 %

Podružnica HSE Praga

Podružnica HSE Bratislava

Predstavništvo HSE Beograd

Predstavništvo HSE Bukarešta

Soške elektrarne Nova Gorica 
d.o.o. 100%

Hidroelektrarne na Spodnji Savi 
d.o.o. 51%

Termoektrarna Šoštanj d.o.o. 
100%

Termoektrarna Trbovlje d.o.o. 
81,3%

PPE d.o.o., Kidričevo
45%

Premogovnik Velenje 
77,7%

Robinoks d.o.o.
21%

Sipoteh d.o.o.
42%

PLP d.o.o.
26%

PUP PV d.o.o.
26%

TRC Jezero d.o.o.
16,7%

Karbon d.o.o.
11%

HTZ IP d.o.o.
100%

Eldom d.o.o.
50%

Gost d.o.o.
100%

Elprom d.o.o.
100%

ERICO d.o.o.

PV Invest d.o.o.
100%

RGP d.o.o.
64%

Jama Škale v 
zapiranju d.o.o.

100%

Golte d.o.o.

Saša Inkubator 
d.o.o.
60%
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Varstvo delovnega okolja izhaja iz 
temeljnih načel Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu, ki delodajalca zavezu-
je, da zagotavlja varnost in zdravje de-
lavcev v zvezi z delom. 
Služba za varstvo pri delu in požarno 
varnost je izvajala preventivne ukrepe, 
ki so zagotavljali večjo stopnjo varnosti 
in zdravja pri delu na vseh organizacij-
skih ravneh skladno s pridobljenim cer-
tifi katom OHSAS 18001.

Zdravstveno varstvo je potekalo 
skladno s Pravilnikom o preventivnih 
zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. 
list. RS, št. 87/02, 29/03 in 124/06). 
Opravljeni so bili usmerjeni obdobni in 
drugi kontrolni preventivni zdravstveni 
pregledi.

Izjava o varnosti z oceno tveganja
Izvajalo se je redno ažuriranje in prilaga-
janje Izjave o varnosti z oceno tveganja 
dejanskemu stanju. 

Izvedena je bila ponovna ocenitev tve-
ganja na delovnih mestih, ki so poveza-
na z novogradnjo in novo tehnologijo,  
in predpisani potrebni ukrepi za zmanj-
šanje oz. odpravo teh nevarnosti.

V TEŠ imamo vzpostavljen integriran 
sistem vodenja, ki je sestavljen iz:

   sistema vodenja kakovosti po zahte-
vah SIST ISO 9001:2008, 

   sistema ravnanja z okoljem po zahte-
vah SIST EN ISO 14001:2004, 

   sistema vodenja varnosti in zdrav-
ja pri delu po zahtevah OHSAS 
18001:2007 in 

   sistem upravljanja varovanja informacij 
po zahtevah ISO/IEC 27001:2005.

Ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti 
vzpostavljenega sistema vodenja pote-
ka z integriranimi notranjimi presojami, 
zunanjimi presojami certifi kacijskega 
organa in preko doseganja planiranih 
ciljev. 

Razvoj sistema vodenja
V letu 2010 bomo pričeli s projektom 
družbeno odgovorno podjetje. Projekt 
pokriva naslednja ključna področja: od-
nos do zaposlenih, odnos do okolja, 
odnos do širše skupnosti in odnos do 
kupcev in dobaviteljev. 

Poslanstvo in strateški cilji
Poslanstvo TEŠ je, da z dejavnostjo 
proizvodnje električne in toplotne ener-
gije zagotavlja kupcem zadostne koli-
čine energije in tako prispeva k razvoju 
kakovosti dela in življenja porabnikov 
potrebne energije.

Strategija TEŠ, ki izhaja iz uresničevanja 
poslanstva, je usmerjena v prihodnost. 
TEŠ želi ostati največji termoenergetski 
sistem v Sloveniji. 
Glavni dolgoročni cilj je optimizirati proi-
zvodne zmogljivosti in zagotoviti dolgo-
ročno zanesljivo, varno in okolju prija-

zno proizvodnjo električne in toplotne 
energije z uporabo različnih primarnih 
virov.

Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost4.3.2

Doseganje ciljev na področju kakovosti, ravnanja z okoljem, vodenja varnosti in 
zdravja pri delu in upravljanja varovanja informacij

4.3.1

POSLOVNA POLITIKA DRUŽBE4.2

POLITIKA SISTEMA VODENJA4.3
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Proizvodnja električne energije 
Kljub zelo ugodni hidrologiji slovenskih 
rek, ki je omogočila rekordne proizvo-
dnje hidroelektrarn, vsesplošni recesiji 
in manjši porabi električne energije ter 

ne nazadnje izvedbi obsežnega  osem 
tedenskega remonta na bloku 4 in 
manjšega remonta na bloku 3, smo 
proizvedli 3.753  GWh električne ener-
gije, kar je komaj 3% manj kot v letu 

2008, v katerem ni bilo nobenega re-
monta proizvodne enote.
Iz premoga je bilo proizvedenih 3.516 
GWh, iz plina pa  237 GWh električne 
energije.

Proizvodnja EE na pragu po mesecih v 2009

Proizvodnja toplotne energije po mesecih v letu 2009

Proizvodnja toplotne energije  
V  letu 2009 smo  proizvedli 389  GWh 
toplotne energije za ogrevanje. To je  
5% manj od proizvedene v letu 2008.  

Del nižje porabe je posledica ugodnej-
ših vremenskih razmer, del pa je po-
sledica varčevanja v smislu izboljšav 
toplotnih izolacij stavb uporabnikov to-

plote, kar nas kot ekološko osveščene 
močno veseli. Sistem smo oskrbovali 
zanesljivo in brez kakršnih koli motenj 
in izpadov. 

Poraba energentov  
V letu 2009 smo  porabili 3.823 tisoč 
ton premoga. Poraba za proizvodnjo 
električne energije je znašala 3.700 ti-

soč ton, za proizvodnjo toplotne ener-
gije pa 123 tisoč ton. Povprečna ku-
rilna vrednost prevzetega premoga je 
bila 10.894 kJ/kg, kar je  manj  kot v  

letu 2008, ko je kurilna vrednost znaša-
la 10.949 kJ/kg.

PROIZVODNJA4.4
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Strategija vzdrževanja naprav je zasta-
vljena tako, da nam omogoča dosega-
nje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev 
podjetja. 

Med kratkoročne cilje uvrščamo:
   zagotavljanje varnega dela in zdravja 
delavcev v zvezi z delom,

   racionalno izrabo uporabljenih mate-
rialov,

   racionalno izrabo delovnega časa,
   skrajševanje rokov za popravilo po-
sameznih naprav,

   s preventivno dejavnostjo prepreče-
vanje nastanka ali ponavljanja istovr-
stnih okvar,

   čim boljšo obratovalno pripravljenost 
elektrarne kot celote,

   ekološko prijazno proizvodnjo elek-
trične in toplotne energije.

Dolgoročni cilji pa so:
   realno znižanje lastne cene proizve-
dene električne in toplotne energije,

   konkurenčnost na trgu električne 
energije,

   ohranjanje statusa proizvajalca elek-
trične in toplotne energije, ki temelji 
na predelavi lignita,

   zagotavljanje obratovanja do ciljnih 
življenjskih dob posameznih blokov 
(blok 1 do konca marca leta  2010, 
blok 2 je zaključil  obratovanje okto-
bra 2008, blok 3 in blok 4  obratu-
jeta do pričetka obratovanja bloka 
6,  predvidoma do konca leta 2014. 
Blok 5  je od leta 2015  do leta 2027  
predviden kot rezerva.

 
Strategija temelji na lastnih ter  tujih  
izkušnjah in je prilagojena sodobnim 
trendom dejavnosti. Sistem vzdrževa-
nja je podprt z informacijskim pake-
tom MAKSIMO. Že vrsto let izhajamo 
iz načel vzdrževanja »po stanju naprav« 
in preventivnem vzdrževanju (remonti 
v okviru investicijskega vzdrževanja). 
Zaradi optimalne izrabe sredstev, ki jih 
namenjamo vzdrževalni dejavnosti, se 
strategija vzdrževanja počasi spreminja 
v korist vzdrževanju »po stanju naprav«. 
To se odraža v periodiki remontov na 
posameznih blokih, ki je prešla od togih 
dvoletnih na tri do šest letne periode 
in po izvajanju večjih vzdrževalnih po-
segov na posameznih sklopih naprav 
mimo načrtovanih  remontov blokov. 
Pogoj za učinkovito izvajanje vzdrže-

vanja, s to strategijo in doseganje prej 
omenjenih ciljev, je vsekakor dobro ob-
vladovanje  naprav in izkušenost teh-
ničnega ter vzdrževalnega osebja. 

Naprave TEŠ so glede na starost in 
obratovalne ure že krepko v področju, 
kjer je potrebno  zelo intenzivno vzdrže-
vanje. Vzdrževalni posegi se izvajajo na 
podlagi spremljanja delovanja naprav, 
obratovalnih dogodkov, ocene preosta-
le dobe trajanja, s pomočjo porušnih in 
neporušnih metod kontrole materialov, 
zahtev po varnem in zanesljivem obra-
tovanju ter sprejetih smernic oziroma 
strategije obratovanja in vzdrževanja 
naprav.

Za vzdrževanje vseh pogonskih enot, 
ostalih objektov in naprav smo porabili 
9.917.348 EUR. Stroški so v primerjavi 
z doseženimi v letu 2008 nižji.

Iz grafa je razviden trend  gibanja razpo-
ložljivosti blokov. Glede na preteklo leto 
razpoložljivost pada. 

Delovna razpoložljivost blokov

Emisijski kuponi
V prvem odstavku 130. člena Zakona 
o varovanju okolja (ZVO-1) je določeno, 
da Ministrstvo za okolje in prostor na 
podlagi državnega načrta in na zahte-
vo upravljavca naprave odloči o celotni 
količini emisijskih kuponov, ki pripadajo 
upravljavcu naprave za določeno ob-
dobje. 

V oktobru 2007 je Agencija RS za oko-
lje Termoelektrarni Šoštanj izdala sklep, 
na podlagi katerega ji je za obdobje 
2008-2012  dodeljenih 21.504.120 
CO2  kuponov ali 4.300.824 CO2  ku-
ponov na leto. 

TEŠ je s proizvodnjo električne ener-
gije v letu 2009  emitirala v okolje 
4.573.388 ton CO2. V skladu z določili 
zakona o varstvu okolja je posledično 

dolžna poravnati dajatev za onesna-
ženje okolja (1kupon/1tona CO2). Za 
poravnavo dajatve ima družba na raz-
polago 4.300.824 brezplačnih kupo-
nov. Razliko v višini 272.564 emisijskih 
kuponov bomo  kupili od HSE.

Prihranek izpusta CO2 na račun upora-
be plina je bil 164.089 ton, kar vredno-
stno pomeni 1.944.455 EUR.

VZDRŽEVANJE4.5
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Kljub dobremu vzdrževanju se je začel 
rahlo padajoči trend razpoložljivosti. To 
je znak, da naprave prihajajo v področje 
manjše zanesljivosti, kljub kvalitetnim 
vzdrževalnim posegom. Prikazan  je še 
eden od kamenčkov v mozaiku strategi-

je razvoja TEŠ, to pa je gradnja novega 
nadomestnega objekta za obratujoče 
bloke. Nepredvideni tehnično-tehnolo-
ški dogodki na proizvodnih enotah zelo 
hitro poslabšajo stroškovno sliko vzdr-
ževanja, kar se  nam je manifestiralo 

na bloku 4 in na transportu pepela in 
sadre.  Ocenjujemo, da smo vse po-
sege na napravah  izvajali gospodarno 
in v skladu  s ciljem optimizacije  cene 
električne energije.

TRŽNI POLOŽAJ4.6

Poraba električne energije v Republiki 
Sloveniji, ki je v letu 2007 znašala 13,3 
TWh, se je zaradi svetovne recesije 
zmanjšala na 12,6 TWh v letu 2008, 
v letu 2009 pa je bila še nižja, saj je 
znašala 11,2 TWh.  V prihodnosti je, 
ob premagovanju svetovne recesije, 
pričakovati vnovično rast porabe elek-
trične energije.

Elektroenergetski sistem Slovenije raz-
polaga s proizvodnimi viri, ki so spo-
sobni letno proizvesti samo 10,5 TWh.  
V Sloveniji zato že danes primanjkuje 
električne energije, zato smo povsem 
odvisni od tehničnih in ekonomskih mo-
žnosti uvoza električne energije.  Pred-
videne starostne zaustavitve nekaterih 

proizvodnih enot v naslednjem desetle-
tju bodo situacijo še poslabšale.

Junija 2009 je resorno ministrstvo za 
energijo (Ministrstvo za gospodarstvo, 
Direktorat za energijo) izdelalo ener-
getski načrt za leto 2009 (Energetska 
bilanca Republike Slovenije za leto 
2009). Ker so potrebe Slovenije po 
energiji večje od domačih zmogljivosti, 
je morala Slovenija tudi v letu 2009 več 
kot polovico svojih potreb pokriti z viri 
energije iz uvoza. V celoti so bili uvoženi 
črni premog in antracit, koks in naftni 
proizvodi ter 99,6% vsega potrebnega 
zemeljskega plina. Iz ekoloških razlogov 
se z leti povečuje delež (uvoženih) goriv 
z znižano vsebnostjo žvepla. Raba pre-

moga v transformacijah se je večinoma 
vršila le še v velikih kuriščih termo ener-
getskih objektov (s čistilnimi napravami) 
za pridobivanje električne energije in to-
plote. Oskrba z domačimi viri energije 
je slonela na lignitu, rjavem premogu, 
hidro energiji, lesni biomasi ter električni 
energiji iz NEK.

Energetika je v tem času pred izredno 
prelomnim trenutkom, povezanim s 
trajnostno rabo energije. Od energije 
je odvisna konkurenčnost slovenskega 
gospodarstva, od cene energije pa ka-
kovost življenja slehernega posamezni-
ka v državi.

Prodaja toplotne energije
Prodaja toplotne energije za daljinsko 
ogrevanje predstavlja 1,9% prihodkov 
od prodaje. 
Prodali smo 389 GWh toplotne energi-
je, kar je 5% manj kot v letu 2008.

Ostala prodaja
Med ostalimi prihodki od prodaje proi-
zvodov in storitev so zajeti prihodki od 
prodaje elektrofi lterskega pepela, REA 
sadre in žlindre v Sloveniji in v tujini. 

Termoelektrarna Šoštanj je v letu 2009 
dosegla 227.363.689 EUR prihodkov 
od prodaje. S prodajo električne ener-
gije nastopamo na trgu v okviru naše-
ga lastnika, družbe Holding Slovenske 
elektrarne d.o.o., ki je vodilni sloven-
ski proizvajalec in trgovec z električno 
energijo. Smo največji proizvodni objekt 
v skupini HSE, v letu 2009 smo zago-
tovili 45%  električne energije, s katero 
trguje skupina HSE.
V strukturi prihodkov od prodaje je naj-
večji kupec Holding Slovenske elektrar-
ne d.o.o., ki kupi vso proizvedeno ele-
ktrično energijo, kar predstavlja 97,2% 
celotne prodaje.

Prihodki od prodaje 
električne energije
97,2 %

Prihodki od prodaje
toplotne energije
1,9 %

Ostali prihodki 
od prodaje

0,9 %

Značilnosti gospodarskega okolja v letu 20094.6.1

Prodaja in kupci4.6.2
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Delež nabave materiala predstavlja 53% 
celotne nabave. Struktura je naslednja: 

Delež nabave storitev predstavlja 6% 
celotne nabave. Struktura nabave sto-
ritev je naslednja:  

Delež nabave investicij  predstavlja 
41% celotne nabave. Struktura nabave 
investicij je naslednja:  

Glavni cilj nabave je zagotavljanje 
surovin, materialov, rezervnih delov, 
opreme in storitev po najugodnejših 
cenah, najugodnejših  plačilnih in do-
bavnih pogojih, najzanesljivejših virih 
in optimalnih nabavnih poteh. Le s ta-
kšnim pristopom lahko družba uresni-

čuje svoje razvojne in strateške cilje. 
Pri tem imajo strateški dobavitelji druž-
be velik pomen. 

Najpomembnejši strateški dobavitelj 
družbe je Premogovnik Velenje. Naba-
va premoga za proizvodnjo električne 

in toplotne energije predstavlja 70% 
celotne nabave. 

Med primarnimi surovinami za proizvo-
dnjo električne energije je tudi zemelj-
ski plin. 

Premog 79,0 %

Plin 13,0 %

Ostali energenti 4,0 %

Storitve za vzdrževanje
51,9 %

Blok 6 
72,6 %

Zavarovalne premije 
4,7 %

Vlaganja v zanesljivost 
proizvodnje 13,3 %

TKV in PKS 2,9 %

Nabava osnovnih sredstev 
in študijske dokumentacije
1,4 %

Ostale storitve 43,3%

Material za 
vzdrževanje 3,4 %

Ostali material 0,6 %

Investicijsko
vzdrževanje 9,0 %

Poslovno informacijski 
sistem 0,8 %

Nabava in dobavitelji4.6.3
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Del naprav v TEŠ je na izteku življenj-
ske dobe, zato se del naložb družbe 
namenja tudi posodobitvam obstoječih 
naprav. 

Pretežni del naložb je namenjen izgra-
dnji, postavitvi bloka 6. V letu 2005 so 
se pričela  predhodna dela na projektih 
novega bloka 6. Dela bodo zaključena 
s sinhronizacijo agregata v  letu  2014.

Blok 6
Na 12. redni skupščini družbe, dne 
11.06.2004, je bil sprejet  razvojni na-
črt Termoelektrarne Šoštanj, v okviru 
katerega je bila tudi izgradnja novega  
energetskega objekta - bloka 6.

Na osnovi sprejetega razvojnega načr-
ta smo pričeli z zbiranjem potrebne in-
vesticijske dokumentacije.  Tako so bili 
izdelani naslednji dokumenti: 
   Predinvesticijska študija: Postavitev 
bloka 6 v TEŠ, april 2005

   Dokument identifi kacije investicijske-
ga projekta, maj 2005

   Študija Vidiki vključitve bloka 6 TEŠ 
v elektroenergetski sistem Slovenije, 
junij 2005. 

Predinvesticijska zasnova  je bila pred-
stavljena na strateški konferenci HSE  
septembra  2005, na kateri je bil pro-
jekt izgradnje bloka 6 TEŠ uvrščen med 
prednostne projekte skupine HSE. 

Vse navedeno je bilo podlaga za izdela-
vo investicijskega programa za nov ener-
getski objekt imenovan Blok 6 TEŠ. 

Poslovodstvo Termoelektrarne Šoštanj 
je s sklepom z dne 21.4.2006,  h kate-
remu je dal soglasje tudi nadzorni svet, 
odobrilo izvedbo investicije na podlagi 
spremenjenega in dopolnjenega inve-
sticijskega programa za blok  6 TEŠ z 
oznako »Revizija 01«,  April 2006. 

Revizijo investicijskega programa je 
opravila tudi neodvisna strokovna insti-
tucija STEAG iz Nemčije. 

Vzporedno s pripravo in obravnavo in-
vesticijske dokumentacije so oziroma 
še potekajo drugi postopki, ki so po-
trebni za umestitev načrtovane investi-
cije v  energetski sistem in v prostor. 
Po prejemu energetskega dovoljenja 
za Blok 6 moči 600MW, dne 10. 7. 
2006, so potekale nadaljnje aktivnosti 
za pridobitev prostorskih načrtov. Dne 

13.10.2006 je bil med Ministrstvom za 
okolje in prostor, Ministrstvom za go-
spodarstvo, Občino Šoštanj in Termo-
elektrarno Šoštanj d.o.o. sprejet Dogo-
vor o pripravi, sprejemu in fi nanciranju 
priprave občinskega lokacijskega na-
črta za prostorsko ureditev skupnega 
pomena ter strokovnih podlag za blok 
6 TEŠ.  
Odlok o občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za prostorsko ureditev 
skupnega pomena za blok 6 TEŠ s 
spremljajočimi objekti, je bil sprejet na 
Svetu občine Šoštanj na 7. redni seji 
dne 24. septembra 2007 (objavljen v 
UL RS št. 88/07 z dne 28.09.2007).

Na svoji 15. redni seji, dne 19.6.2008,  
pa je Svet občine Šoštanj sprejel odlok 
o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za ureditev skupnega pomena 
za hladilni stolp in dimnik bloka 6 TEŠ.

V Termoelektrarni Šoštanj so v teku tudi 
postopki, potrebni za dobavo opreme 
in storitev. 

Dobava opreme in izvedba storitev, po-
trebnih za dokončanje energetskega 
objekta, je razdeljena na več paketov:

   Paket 1
Glavna tehnološka oprema

   Paket 2
Naprava za razžveplanje dimnih 
plinov

   Paket 3
Transport premoga

   Paket 4
Priprava in transport produktov

   Paket 5
Priprava hladilne vode

   Paket 6
Gradbena dela

   Paket 7
Hladilni sistem 

   Paket 8
Gradbene inštalacije

   Paket 9
Storitve naročnika.

V UL EU št. 2006/S 192-204488, z 
dne 7.10.2006, je bil objavljen razpis 
– Periodično informativno obvestilo za 
izbiro sposobnih ponudnikov za doba-
vo glavne tehnološke opreme za blok 6 
moči 600 MW.  Prijavi sta oddala dva 
ponudnika,  obema je bila s sklepom 
dne 8.12.2006 priznana sposobnost 
za dobavo glavne tehnološke opreme 

za blok 6 TEŠ. 12.4.2007 je bila obema 
ponudnikoma poslana razpisna doku-
mentacija za dobavo GTO. Na osnovi 
odziva ponudnikov (oba sta zahtevala 
podpis rezervacijske pogodbe) je bila 
14.6.2007 poslana dopolnitev razpisne 
dokumentacije za podpis rezervacijske 
pogodbe. V mesecu avgustu 2007 je 
bil opravljen izbor najugodnejšega po-
nudnika in 19.9.2007 je bila podpisa-
na rezervacijska pogodba s  podjetjem 
Alstom Power Centrales. Na osnovi te 
pogodbe je bilo plačanih 25,0 mio EUR 
rezervacije. 

27.6.2008 je bila podpisana pogodba 
za dobavo glavne tehnološke opre-
me. V času od podpisa rezervacijske 
pogodbe do podpisa glavne pogodbe 
je bilo opravljenih mnogo usklajevalnih 
sestankov, t.i. delavnic, na katerih so 
se usklajevali in podrobno defi nirali, 
tako tehnični kot tudi komercialni pogoji 
za dobavo GTO. S podpisom pogodbe 
je bilo dogovorjeno, da se tehnični de-
tajli dokončno uskladijo do 31.8.2009, 
takrat pa se imamo pravico ponovno 
pogajati o ceni. 

Po podpisu pogodbe so se nadaljeva-
la usklajevanja za dokončno defi niranje 
tehničnih pogojev. Alstom  je do dogo-
vorjenega roka oddal dokončno tehnič-
no usklajeno ponudbo, skladno z zah-
tevami obratovanja bloka v slovenskem 
elektro-energetskem sistemu. Izkoristili 
smo pravico do ponovnih pogajanj o 
komercialnih pogojih in v terminih od 
28.01.2009 do vključno 14.9.2009 in  
na več kot dvajsetih usklajevanjih do-
govorili nižjo ceno za glavno tehnološko 
opremo (694,9 mio EUR) in krajši rok 
dobave (3 mesece). Aneks k pogodbi 
je bil podpisan na osnovi soglasij nad-
zornih svetov TEŠ in HSE 19.10.2009. 
Zaradi ustrezne kapitalske strukture in 
zahtev bank, ki zagotavljajo dolgoročne 
fi nančne vire za izvedbo projekta Blok 
6 TEŠ, je bila dne 30.11.2009 izvršena 
dokapitalizacija TEŠ-a s strani HSE, v 
višini 85,4 mio EUR, v skladu s skle-
pom nadzornega sveta HSE št. 779/5 
z dne 19.10.2009. Na osnovi tega je 
TEŠ plačal 2.12.2009 prvi obrok do-
bavitelju glavne tehnološke opreme v 
višini 80,3 mio €. S prejemom plačila 
je dobavitelj potrdil začetek izvajanja 
del z dnem 3.12.2009, s tem dnem so 
začeli teči roki po pogodbi za dobavo 
glavne tehnološke opreme (GTO). 

NALOŽBE4.7
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V Uradnem listu EU št. 2008/S48-
066689, z dne 8.3.2008, je bil ob-
javljen razpis – Obvestilo o obstoju 
kvalifi kacijskega sistema z naslovom 
»Izbira sposobnih ponudnikov za do-
bavo naprave za razžveplanje dimnih 
plinov (RDP) za blok 6 moči 600 MW« 
v TE Š. Prijave so na predpisan način 
in v predpisanem roku oddali štirje po-
nudniki, katerim je bila s sklepom dne 
12.8.2008 priznana sposobnost za 
dobavo naprave za RDP. Vsem kva-
lifi ciranim ponudnikom je bila, skupaj 
s sklepom, poslana tudi razpisna do-
kumentacija za dobavo RDP. Rok za 
oddajo ponudb je potekel 12.1.2009. 
Z vsemi kvalifi ciranimi ponudniki so 
potekala usklajevanja in pogajanja o 
tehničnih in komercialnih pogojih, na 
podlagi katerih je bil izbran najugodnej-
ši ponudnik (konzorcij Rudis-Esotech-
Engineering Dobersek), s katerim je 
bila 22.6.2009 podpisana pogodba v 
višini 75,9 mio EUR. 

Na osnovi teh dejstev (dokončno izpo-
gajana cena za GTO in podpisana po-
godba za RDP) je bila narejena 3. nove-
lacija investicijskega programa. Glavni 
razlogi za novelacijo so naslednji:
   Znižanje pogodbene vrednosti glav-
ne tehnološke opreme bloka 6

   Znižanje vrednosti za napravo za raz-
žveplanje dimnih plinov bloka 6

   Sprememba načina evakuacije elek-
trične energije

   Vključitve celotnih stroškov emisij-
skih kuponov za emisije CO2 po letu 
2012.

   Skrajšanje gradnje iz 63 mesecev na 
60 mesecev.

   Sprememba stroškov fi nanciranja v 
času gradnje na osnovi spremenje-
nih izhodišč v zvezi s strukturo in di-
namiko virov fi nanciranja.

Novelirani investicijski program 3 (NIP3), 
oktober 2009  je bil sprejet na 44. redni 
seji NS TEŠ 19.10.2009 in obravnavan 
na 5. redni seji NS HSE 19.10.2009.
11.11.2009 je bil v Uradnem listu EU 
št. 2009/S 217-313562 objavljen raz-
pis – Obvestilo o naročilu – gospodar-
ske javne službe z naslovom » Hladilni 
sistem bloka 6 v TEŠ ». Rok za oddajo 
ponudb je bil 21.12.2009. 

Glede izvedbe pripravljalnih del je v letu 
2009 potekal izbor najugodnejšega 
ponudnika za izvedbo gradbenih del za 
ureditev zahodnega uvoznega platoja v 
TEŠ. Z najugodnejšim ponudnikom je 

bila marca 2010 podpisana pogodba, 
dela pa  se bodo pričela izvajati aprila 
2010. V okviru pripravljalnih del je bil iz-
veden tudi postopek za izbiro izvajalca 
za rušenje hladilnih stolpov blokov 1 do 
3 in stare upravne stavbe. Z najugo-
dnejšim ponudnikom je bila decembra 
2009 podpisana pogodba. 
V letu 2009 je potekala zaključna faza 
izbora izdelovalca projektne dokumen-
tacije za Blok 6 (PGD + PZI). 

V zvezi s postopki za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja je bil dosežen pomem-
ben mejnik, saj je bilo dne 11.11.2009 
pridobljeno Okoljevarstveno soglasje 
za Blok 6.

Financiranje projekta je predvideno v 
kombinaciji lastniških in dolžniških virov 
fi nanciranja. Lastniški viri so načrtovani 
kot kombinacija lastnih virov TEŠ (dobi-
ček in prosta amortizacija) in dokapita-
lizacije obvladujoče družbe HSE d.o.o.  
Dolžniški kapital je načrtovan v obliki 
dolgoročnih kreditov, ki jih bo investi-
tor najel pri fi nančnih institucijah EIB in 
EBRD, del dolžniškega kapitala pa bo 
pridobil pri poslovnih bankah. 

Termoelektrarna Šoštanj je v mese-
cu septembru 2007, na osnovi vseh 
potrebnih soglasij MG in MF, podpisa-
la z EIB fi nančno pogodbo za najem 
kredita v višini 350 mio EUR. Kredit z 
EIB je sklenjen za 25 let, z možnostjo 
moratorija na plačilo glavnice do 7 let. 
Zaradi povečanja stroškov investicije je 
investitor naslovil vlogo na EIB za po-
večanje kredita za dodatnih 200 mio 
EUR. Dne 14.12.2009 je bilo pove-
čanje kredita iz 350 na 550 mio EUR 
odobreno s strani EIB. 80% skupnega 
zneska kredita bo potrebno zavarovati 
z državnim poroštvom, 20% pa z ban-
čnimi garancijami prvovrstnih bank. 
Pogodba za 20% bančnih garancij bo 
sklenjena predvidoma v drugem kvar-
talu 2010. 
Dne 19.5.2009 je TEŠ podpisal man-
datno pismo z Evropsko banko za 
obnovo in razvoj (EBRD),  na osnovi 
katerega je ta pričela postopek skrb-
nega pregleda TEŠ in projekta blok 
6. Postopek skrbnega pregleda je 
končan in EBRD je na svoji internetni 
strani 6.11.2009 objavila ne-tehnično 
in okoljsko poročilo o TEŠ in o projektu 
Blok 6. Hkrati z objavo na svoji strani je 
EBRD poslala TEŠ predlog pogojev za 
najem posojila (pripravljeni so fi nancira-
ti projekt z do 150 mio EUR lastnega 

kredita in do 200 mio EUR sindicirane-
ga kredita).  Podpis pogodbe z EBRD 
je predviden junija 2010.

V zadnjem letu so potekali razgovori z 
večjimi evropskimi bankami o fi nancira-
nju investicije. Kljub izredni situaciji na 
fi nančnih trgih, se za projekt zanimajo 
večje nemške in francoske banke, v 
sodelovanju z njihovimi izvoznimi druž-
bami.

Dne 25.11.2009 je bila med HSE in 
TEŠ podpisana pogodba o izvajanju 
aktivnega nadzora projekta Blok 6 moči 
600MW v TEŠ. Na osnovi te pogodbe 
pa je bil imenovan tudi 4-članski odbor 
za aktivni nadzor investicije. 

TK center z upravno stavbo
Na predvideni lokaciji za izgradnjo B6 se 
trenutno nahaja stara upravna stavba 
s telekomunikacijskim centrom in oba 
hladilna stolpa blokov 1-3. V cilju zago-
tovitve prostora za postavitev B6 je po-
trebno odstraniti hladilna stolpa in staro 
upravno stavbo z obstoječim teleko-
munikacijskim centrom. Nova upravna 
stavba, v sklopu katere bo tudi teleko-
munikacijski center, mora biti v uporabi 
še pred rušitvijo stare, saj je potrebno 
zagotoviti brezprekinitveno obratovanje 
zaščitnih, telekomunikacijskih, optičnih, 
internetnih in računalniških povezav. TK 
center z upravno stavbo bo  v celoti 
dokončan v avgustu 2010.

Plinski kombinirani sistem
Za investicijo v plinske turbine je bilo 
načrtovano, da bo v celoti zaključena 
v letu 2008. Vendar so se dela nada-
ljevala v leto 2009. Gradbeno obrtniška 
dela so bila, zaradi vremenskih razmer, 
prestavljena na pomladanski čas. Do-
datno so se izvajala še dela na možno-
sti kurjenja z lahkim kurilnim oljem z vso 
potrebno avtomatiko in zapahi. 

Vlaganje v zanesljivost proizvodnje
Pri investicijah v zanesljivost proizvodnje  
se v pretežni meri podaljšuje doba tra-
janja oziroma eliminirajo tehnološka in 
tehnična tveganja pri zagotavljanju pro-
izvodnje.
Neizvajanje naštetih investicij prinaša 
naslednja tveganja: 
   izpad posameznih proizvodnih enot,
   nedoseganje planirane letne proizvo-
dnje električne energije,

   nezanesljivo dobavo električne ener-
gije,
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   nerazpoložljivost proizvodnih enot,
   nedoseganje ciljne dobe trajanja pro-
izvodnih enot,

   ogrožanje zdravja in življenja delav-
cev na delovnih mestih.

Investicijsko vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje je vzdrževanje 
proizvodnih enot, ki se izvaja vsakih 
nekaj let-ciklično. V letu 2009 je bilo 
izvedeno investicijsko vzdrževanje na 
bloku 4 in bloku 3. Za vzdrževanje je 

bilo porabljeno 10.962.043 EUR. Na 
bloku 3 so bila opravljena le najnujnejša 
dela, kar je bilo, po naših ocenah, po-
trebno, da bo blok obratoval do konca 
leta 2014.

Vlaganja v letu 2009

INVESTICIJE v EUR

Realizacija v obdobju januar-december 2009

Amortizacija

Druga lastna 
sredstva -

dokapitalizacija 
in dobiček

SKUPAJ

NOVOGRADNJE 92.164.990 92.164.990

Blok 6 (z vključenim avansom za dobavo glavne teh.opreme) 88.660.613 88.660.613

TK CENTER z upravno stavbo 2.957.262 2.957.262

PKS 5 547.115 547.115

VLAGANJE V ZANESLJIVOST PROIZVODNJE 16.201.791 86.048 16.287.839

Zamenjava ponovnega pregrevalnika 2 na bloku 4 1.395.459 1.395.459

Obnova RDP na bloku 4 1.624.507 1.624.507

Zamenjava generatorja bloka 5 9.597.000 9.597.000

Zamenjava mlinskih rotorjev bloka 5 414.038 414.038

Obnova vodikarne 292.609 292.609

Povezava HS bl 4 z bl 3 705.300 705.300

Obnova industrijskega vodovoda 166.813 166.813

Sanacija hrupa v TEŠ 91.670 91.670

Izločanje suhe substance iz odpadnih voda 96.863 96.863

Sanacija kanalizacije 273.406 273.406

Naprava za doziranje biomase 16.200 16.200

Obnova video nadzora transporta premoga 83.662 83.662

Nadzorni inštrumentarij tehnoloških voda 16.209 16.209

Izgradnja predusedalnika ZKV 1.428.056 1.428.056

Avansi za opredmetena osnovna sredstva 86.048 86.048

INVESTICIJSKO ŠTUDIJSKA DOKUMENTACIJA 132.410 132.410

DROBNE INVESTICIJE 1.538.421 1.538.421

POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM 988.092 988.092

INFO - programska oprema 174.687 174.687

INFO - strojna oprema 248.535 248.535

Dograditev rezervnega računalniškega centra 564.870 564.870

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 3.609.957 7.352.086 10.962.043

blok 4 2.954.703 7.352.086 10.306.789

blok 3 655.254 655.254

SKUPAJ DRUŽBA 22.470.671 99.603.124 122.073.795
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V letu 2009 smo zaključili izgradnjo ra-
čunalniškega centra za podporo upo-
rabnikom TEŠ, HSE in PV ter pridobili 
certifi kat kakovosti ISO 27001. 

E-arhiv
Izdelali smo dostop do digitaliziranih 
dokumentov iz obstoječega fi zičnega 
arhiva. 

Nov rezervni računalniški center
Rezervni računalniški center na lokaciji 
L2 je pričel z delovanjem v mesecu maju. 
Izvedeni so bili prenosi podatkovnih baz 
Oracle in SQL ter aplikacijskih strežnikov 
(Upis, Maks, Endur, ODOS, Sicom) na 
konsolidiran rezervni računalniški center. 
Hkrati je že bila izvedena tudi »požarna 
vaja«, ki je služila za dokazilo neprekinje-
nega obratovanja pri obnavljanju certifi -
kata ISO 27001. 

Primarni center (na lokaciji TEŠ) in se-
kundarni center (na lokaciji PV) bosta 

zagotavljala visok nivo razpoložljivosti 
informacijske podpore uporabnikom 
HSE, PV in TEŠ. Ustrezata tudi teh-
ničnim kriterijem in standardom za pri-
dobitev akreditacije za E-poslovanje in 
E-arhiv.

ERP  KOPA
V letu 2009 smo uspešno nadgradili 
transakcijski ERP z rešitvami poslovne 
inteligence – business intelligence. V 
celoti imamo implementirane rešitve za 
podporo vodenju dolgoročnih naložb, 
obvladovanju stroškovnega računo-
vodstva in glavne knjige. Na področju 
portala za tehniko smo z orodji Oracle 
Business Intelligence informacijsko 
podprli vodenje stroškov vzdrževanja. 
Povezali smo različne transakcijske 
sisteme, tako ERP Kopa, Maximo in 
dokumentacijski sistem Odos. S tem 
smo postavili dobro osnovo za razvoj 
informacijskih rešitev v prihodnosti, saj 
gre za uporabo sodobnih tehnologij.

Upravljanje IT infrastrukture 
Podpisan je bil sporazum med PV  in 
TEŠ o organiziranju skupne podpore 
konsolidiranim IT storitvam. Imenovane 
so bile projektne skupine, ki so izvedle 
popis storitev in imenovanje skrbnikov 
in namestnikov skrbnikov tudi za HSE. 
Dogovorjene so bile vse podrobnosti 
v zvezi z organizacijo skupnega stori-
tvenega centra, ki je pričel z delom v 
mesecu marcu 2009. 

Procesni in ekološki informacijski 
sistemi
Pogoj za pridobitev okoljskega dovolje-
nja je vodenje dnevnika čistilnih naprav, 
zato je bil izdelan avtomatsko generiran 
dnevnik obratovanja čistilnih naprav. V 
času remonta je bila izvedena obnova 
procesnih analiznih meritev (SO2 in O2 v 
dimnih plinih) na bloku 4. 

INFORMATIKA4.8

ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA4.9

Poslovanje Termoelektrarne Šoštanj 
je v letu 2009 temeljilo na Dolgoročni 
pogodbi o nakupu premoga, zakupu 
moči in nakupu električne energije med 
TEŠ d.o.o., HSE, d.o.o. in Premogov-
nikom Velenje, d.d.. Pogodbi o nakupu 
premoga, zakupu moči in nakupu ele-
ktrične energije med Termoelektrarno 
Šoštanj, Holdingom Slovenske elek-
trarne in Premogovnikom Velenje za 

leto 2009, ki je bila podpisana decem-
bra 2008, in Aneksih št. 1,2 in 3 k tej 
pogodbi in na  Poslovnem načrtu (PN) 
Termoelektrarne Šoštanj za leto 2009, 
na katerega je 23. decembra 2008 dal 
soglasje Nadzorni svet. Skladno z do-
ločili Akta o ustanovitvi je edini družbe-
nik PN za leto 2009 sprejel 12. marca 
2009.

Termoelektrarna Šoštanj je v letu 2009 
dosegla celotni poslovni izid v višini 
143.840 EUR. Po obračunu davka iz 
dobička in odloženih davkov znaša čisti 
poslovni izid 54.997 EUR,  kar je v okvi-
ru načrtovanega za leto 2009.

Poslovanje v letu 20094.9.1

Prihodki
Družba je v letu 2009 dosegla 
237.345.107 EUR prihodkov, kar je 
97% načrtovanih za leto 2009 in 8% 
manj kot so znašali prihodki v letu 
2008.

Prihodki od prodaje 
električne energije 93,2 %

Prihodki od prodaje
toplotne energije 1,8 %

Ostali prihodki 
od prodaje 0,8 %

Finančni in drugi 
prihodki 0,2 %

Ostali prihodki 
iz poslovanja 4,0 %

Struktura prihodkov za leto 2009



30

Odhodki 
V letu 2009 so odhodki znašali 
237.201.267 EUR,  kar je 97% načrto-
vanih za leto 2009 in 0,2% več kot so 
znašali odhodki v letu 2008.

Sredstva in viri sredstev
Premoženje družbe na dan 31.12.2009 
znaša 468.171.073 EUR in se je v pri-

merjavi z letom 2008 povečalo za 16%, 
zaradi večjih vlaganj v opredmetena 
osnovna sredstva. Merjeno s stopnjo 

infl acije (december 2009/december 
2008), ki je znašala 1,8%, je realno ve-
čje za 14%. 

Področni odseki
Vsi področni odseki: proizvodnja elektrike,  oskrba s paro in toplo vodo, menza in družbeni standard so v letu 2009 poslovali 
z dobičkom.

Premog 52,4 %

Opredmetena 
osnovna sredstva 
82,7 %

Kapital 73,6 %

Ostali energenti 2,7 %

Ostala dolgoročna 
sredstva 4,0 %

Rezervacije in 
DPČR 4,7 %

Plin 8,6 %

Ostali stroški 
materiala 2,7 %

Zaloge 2,6 %

Dolgoročne 
obveznosti 7,2 %

Finančni in drugi 
odhodki 0,8 %

Drugi poslovni 
odhodki 5,9 %

Odpisi vrednosti 
12,4 %

Stroški dela 7,8 %

Stroški storitev 6,7 %

Ostala kratkoročna 
sredstva 1,1 %

PČR 0,7 %

Kratkoročne poslovne 
terjatve 9,6 %

Kratkoročne 
obveznosti 13,8 %

Struktura odhodkov za leto 2009

Struktura sredstev na dan 31.12.2009

Struktura obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2009 
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Družba si je v poslovnem načrtu za leto 
2009 zastavila letne cilje, ki jih je uspe-
šno uresničila.

Proizvodnja električne in toplotne
energije
V letu 2009 je bilo na pragu proizvede-
nih  3.753 GWh električne energije.

Količina proizvedene električne energi-
je v letu 2009 pomeni 45% delež pro-
izvodnje v skupini HSE in 32% delež v 
proizvodnji električne energije v Slove-
niji. V primerjavi s preteklim letom se je 
delež v letu 2009 znižal. Zaradi ugodne 
hidrologije je Termoelektrarna Šoštanj 
proizvedla za  3% manj električne ener-
gije. Zaradi tega se je zmanjšala tudi 
produktivnost, ki je v letu v letu 2009 
znašala 7,5 GWh na zaposlenega. 

Zaradi manjših potreb po toplotni ener-
giji je bila v letu 2009 manjša tudi proi-
zvodnja toplotne energije; proizvedenih 
je bilo  389 GWh, kar je 20 GWh manj 
kot v preteklem letu.

Prodaja električne in toplotne 
energije
Merljivi cilj prodaje električne energije iz 
premoga je bil nekoliko presežen. Koli-
čine prodane električne energije so bile 
v okviru načrtovanih, prihodek od pro-
daje električne energije iz premoga pa 
je bil nekoliko višji. Prodaja električne 
energije iz plina je bila pod načrtovano, 
tako količinsko kot vrednostno, ravno 
tako pa tudi  prodaja toplotne energije. 

Zagotoviti potrebno strukturo, 
usposobljenost, učinkovitost in 
razpoložljivost kadrov
Globalno gledano je bil cilj v poslovnem 
letu 2009 dosežen in ne beleži večjih 
odklonov po merljivih karakteristikah. 
Število zaposlenih za nedoločen čas je 
na dan 31. 12. 2009 znašalo 469 de-
lavcev, ali 10 delavcev manj kot konec 
leta 2008. Zaposlenost za nedoločen 
čas je bila pod planom, zaradi trajanja 
postopkov izbora  in s tem podaljšanja 
delovnega razmerja za določen čas, to 
je za čas uvajanja novo zaposlenih.

Nabava primarnih virov, rezervnih
delov, materiala in storitev
Poslovni cilj je bil uresničen z dosega-
njem najugodnejših nabavnih pogojev 
pri dobaviteljih. Merila so postavljena 
z metodo preverjanja konkurenčnosti 
dobavitelja, kakovostjo asortimana pri 
različnih ponudnikih, s poslovno anali-
zo izbranih in potencialnih dobaviteljev 
ter z doseganjem čim boljših pogojev 
nabave. 

Zagotoviti likvidno in stroškovno
učinkovito poslovanje
V okviru cilja je družba z ukrepi na po-
dročju upravljanja z likvidnostjo teko-
če poravnavala dospele obveznosti. 
Pri svojem poslovanju je spoštovala 
temeljna načela dolgoročne in kratko-
ročne plačilne sposobnosti. Prihodki in 
odhodki so bili v letu 2009 pod načr-
tovanimi; družba je zaključila poslovno 
leto z dobičkom. 
Načrtovano je bilo zadolževanje pri EIB 
za fi nanciranje bloka 6, vendar je po-
trebna sredstva zagotovila obvladujoča 
družba HSE z dokapitalizacijo v višini 
85,5 mio EUR.

Temeljna naloga fi nančnega upravljanja 
je zagotavljanje dolgoročne in kratko-
ročne plačilne sposobnosti, ki posle-
dično omogoča nemoteno poslovanje 
ostalih poslovnih funkcij.
TEŠ izvaja takšno fi nančno politiko, ki 
zagotavlja optimalen način poslovanja 
na področju obvladovanja obveznosti 
in terjatev, fi nanciranja in investiranja, 
upravljanja s fi nančnimi tveganji in so-

delovanja s fi nančnimi institucijami. TEŠ 
posluje v skladu s poslovno fi nančnimi 
standardi in v skladu s pravili Zakona o 
fi nančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju.

V letu 2009 je bilo fi nančno poslova-
nje usmerjeno predvsem v priskrbo 
sredstev za rentabilno poslovanje in 
investicijska vlaganja. Kratkoročno pla-

čilno sposobnost je družba zagotavljala 
z učinkovitim upravljanjem z denarnimi 
sredstvi ter sistematičnim načrtova-
njem in spremljanjem denarnih tokov, 
dolgoročno pa s kapitalsko ustrezno-
stjo. V letu 2009 se TEŠ ni dodatno za-
dolževala pri bankah, bila pa je konec 
novembra izvedena dokapitalizacija 
družbe s strani matične družbe v višini 
85.458.800 EUR.

Glavne aktivnosti in realizirani cilji4.9.2

Zagotavljanje plačilne sposobnosti4.9.3
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Kazalniki družbe4.9.4

Stopnja lastniškosti fi nanciranja

Stopnja dolgoročnosti fi nanciranja

Stopnja osnovnosti investiranja

Stopnja dolgoročnosti investiranja

STOPNJA LASTNIŠKOSTI FINANCIRANJA 31.12.2009 31.12.2008

1. Obveznosti do virov sredstev 468.171.073 404.351.280

2. Kapital 344.372.708 258.858.911

Stopnja lastniškosti financiranja = 2 / 1 73,56 64,02

STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA 31.12.2009 31.12.2008

1. Kapital 344.372.708 258.858.911

2. Dolgoročne obveznosti 33.749.027 44.025.915

3. Rezervacije in dolgoročne PČR 22.189.556 26.989.758

4. Skupaj ( 1 + 2 + 3 ) 400.311.291 329.874.584

5. Obveznosti do virov sredstev 468.171.073 404.351.280

Stopnja dolgoročnosti financiranja = 4 / 5 85,51 81,58

STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA 31.12.2009 31.12.2008

1. Opredmetena osnovna sredstva 387.147.501 296.907.851

2. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 17.919.337 22.150.085

3. Skupaj osnovna sredstva po neodpisani vrednosti ( 1 + 2 ) 405.066.838 319.057.936

4. Sredstva 468.171.073 404.351.280

Stopnja osnovnosti investiranja = 3 / 4 86,52 78,91

STOPNJA DOLGOROČNOSTI INVESTIRANJA 31.12.2009 31.12.2008

1. Opredmetena osnovna sredstva 387.147.501 296.907.851

2. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 17.919.337 22.150.085

3. Naložbene nepremičnine

4. Dolgoročne finančne naložbe 214.136 213.636

5. Dolgoročne poslovne terjatve 148.503 161.921

6. Skupaj ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 405.429.477 319.433.493

7. Sredstva 468.171.073 404.351.280

Stopnja dolgoročnosti investiranja = 6 / 7 86,60 79,00

Kapital družbe predstavlja 73,56% vseh obveznosti do virov sredstev. Družba se fi nancira tako z lastnimi  kot tujimi viri. V 
primerjavi z letom 2008 se je stopnja povečala zaradi povečanja kapitala (dokapitalizacija in dobiček tekočega leta).

Družba fi nancira več kot 85% svojih sredstev z dolgoročnimi viri. 

Delež opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je med sredstvi družbe 86,52%. Povečanje stopnje, v primerjavi 
z letom 2008, je posledica povečanja opredmetenih OS (vlaganja v nove investicije).

Kazalec stopnje dolgoročnosti investiranja opisuje delež dolgoročnih sredstev v vseh sredstvih. Izračunani kazalec za leto 
2009 je večji kot konec leta 2008. Povečanje kazalca je posledica povečanja opredmetenih osnovnih sredstev.



33

Koefi cient pospešene pokritosti kratk. obv. (pospešeni koefi cient)

Koefi cient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev

Koefi cient neposredne pokritosti kratk. obv. (hitri koefi cient)

Koefi cient kratkoročne pokritosti kratk. obv. (kratkoročni koef.)

KOEFICIENT POSPEŠENE POKRITOSTI KRATK. OBV. (POSPEŠENI KOEFICIENT) 31.12.2009 31.12.2008

1. Denarna sredstva 2.800 47.573

2. Kratkoročne finančne naložbe 1.761.000

3. Kratkoročne poslovne terjatve 44.840.166 61.942.385

4. Skupaj ( 1 + 2 + 3 ) 46.603.966 61.989.958

5. Kratkoročne obveznosti 64.501.078 66.767.734

Koeficient pospešene pokritosti kratk. obveznosti= 4 / 5 0,72 0,93

KOEFICIENT KAPITALSKE POKRITOSTI OSNOVNIH SREDSTEV 31.12.2009 31.12.2008

1. Kapital 344.372.708 258.858.911

2. Opredmetena osnovna sredstva 387.147.501 296.907.851

3. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 17.919.337 22.150.085

4. Skupaj osnovna sredstva po neodpisani vrednosti ( 2 + 3 ) 405.066.838 319.057.936

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev = 1 / 4 0,85 0,81

KOEFICIENT NEPOSREDNE POKRITOSTI KRATK. OBV. (HITRI KOEFICIENT) 31.12.2009 31.12.2008

1. Denarna sredstva 2.800 47.573

2. Kratkoročne finančne naložbe 1.761.000

3. Skupaj likvidna sredstva ( 1 + 2 ) 1.763.800 47.573

4. Kratkoročne obveznosti 64.501.078 66.767.734

Koef. neposredne pokritosti kratk. obv. (hitri koef.) = 3 / 4 0,03 0,00

KOEFICIENT KRATKOROČNE POKRITOSTI KRATK. OBV. (KRATKOROČNI KOEF.) 31.12.2009 31.12.2008

1. Kratkoročna sredstva 58.947.609 73.736.941

2. Kratkoročne AČR 3.357.931 10.753.104

3. Skupaj  (1 + 2) 62.305.540 84.490.045

4. Kratkoročne obveznosti 64.501.078 66.767.734

Koeficient kratk. pokritosti kratk. obv. (kratk. obv.) = 3 / 4 0,97 1,27

Pospešeni koefi cient kaže ali družba fi nancira kratkoročna sredstva s kratkoročnimi obveznostmi ali tudi dolgoročno. Vrednost 
kazalnika za leto 2009 znaša 0,72 in je manjši kot v letu 2008, zaradi zmanjšanja kratkoročnih poslovnih terjatev. 

Koefi cient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med kapitalom in osnovnimi sredstvi. Vrednost kazalnika za leto 
2009 znaša 0,85, kar pomeni, da je s kapitalom fi nancirana večina najbolj nelikvidnih sredstev. Kazalnik se je v primerjavi z 
letom 2008 povečal zaradi povečanja kapitala družbe.

Hitri koefi cient je 0,03 kar pomeni da družba na dan 31.12.2009 razpolaga le z manjšimi likvidnimi sredstvi. 

Kratkoročni koefi cient prikazuje fi nanciranje kratkoročnih sredstev s kratkoročnimi viri sredstev. Koefi cient kratkoročne pokrito-
sti kratkoročnih obveznosti je v letu 2009 nižji kot v letu 2008, zaradi zmanjšanja kratkoročnih sredstev.
Za poravnavo obveznosti iz onesnaženja okolja z emisijami CO2 ima družba zadostno količino emisijskih kuponov že na ra-
čunu v registru emisijskih kuponov. Obveznost iz naslova plač za mesec december 2009 je bila poravnana v januarju 2010.
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Koefi cient gospodarnosti poslovanja

KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA LETO 2009 LETO 2008

1. Poslovni prihodki 236.950.519 256.644.088

2. Stroški blaga, materiala in storitev 173.279.588 170.768.633

3. Stroški dela 18.607.149 17.396.561

4. Odpisi vrednosti 29.520.836 26.560.388

5. Drugi poslovni odhodki 13.882.940 17.846.558

6. Skupaj poslovni odhodki ( 2 + 3 + 4 + 5 ) 235.290.513 232.572.140

Koeficient gospodarnosti poslovanja = 1 / 6 1,01 1,10

V letu 2009 je družba dosegla za 1% več prihodkov iz poslovanja kot so znašali poslovni odhodki. Vrednost koefi cienta se je 
glede na leto 2008 zmanjšala zaradi manjših prihodkov od prodane električne energije.

Koefi cient čiste dobičkonosnosti kapitala

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI KAPITALA LETO 2009 LETO 2008

1. Čisti dobiček obračunskega obdobja 54.997 18.037.177

2. Povprečni kapital 301.615.810 243.843.323

Koeficient čist dobičkonosnosti kapitala = 1 / 2 0,00 0,07

Koefi cient čiste dobičkonosnosti nam pove, da je družba v letu 2009 zaključila poslovanje z minimalnim dobičkom.

Ebitda / plačane obresti

EBITDA / PLAČANE OBRESTI LETO 2009 LETO 2008

1. Poslovni izid iz poslovanja 1.660.006 24.071.948

2. Amortizacija 28.839.233 26.508.769

3. EBITDA ( 1+2 ) 30.499.239 50.580.717

4. Plačane obresti 1.907.144 3.890.602

EBITDA / plačane obresti = 3/4 15,99 13,00

Celotni dolg / celotna sredstva

CELOTNI DOLG / CELOTNA SREDSTVA LETO 2009 LETO 2008

1. Kratkoročne obveznosti 64.501.078 66.767.734

2. Dolgoročne obveznosti 33.749.027 44.025.915

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 19.584.952 24.799.637

4. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 3.568.229 7.708.962

5. Dolgoročna sredstva 405.865.533 319.861.235

6. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (brez brezplačnih emisijskih kuponov) 716.041 645.965

7. Kratkoročna sredstva in kratkoročne AČR 62.305.540 84.490.045

Celotni dolg / celotna sredstva  = (1+2+3+4)/(5-6+7) 0,26 0,35

Družba zadošča pogojem, ki jih je Evropska investicijska banka postavila pri odobritvi kredita za izgradnjo bloka 6. Finančni 
kazalniki ustrezajo pogojem in sicer, da EBITDA ne sme biti manjši od trikratnika plačanih obresti in da delež dolgov v premo-
ženju družbe ne sme biti večji od 60%. 
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UPRAVLJANJE S TVEGANJI4.10

zajema tveganje, ki mu je TEŠ izpo-
stavljena zaradi negotovosti cene za  
onesnaženost okolja in možnosti iz-
gube prodajnega trga. Tržno tveganje 
z vidika cene za onesnaženost okolja 
namerava družba znižati predvsem 
z uvedbo novih tehnologij, ki so bile 
sprejete v razvojnem načrtu skupine 
HSE 2004-2013 in nakazujejo ukrepe 
za izboljšanje varstva okolja in zdravja 

ljudi. Sorazmerni delež dodeljenih emi-
sijskih kuponov za obdobje 2008-2012 
(Zakon o varstvu okolja) ni zadoščal za 
proizvodnjo leta 2009. Nakup manjka-
jočih emisijskih kuponov je zagotovljen 
s strani krovne družbe. Pred tržnim tve-
ganjem se je družba zavarovala s pod-
pisom Dolgoročne pogodbe o nakupu 
premoga, zakupu moči in nakupu ele-
ktrične energije med Termoelektrarno 

Šoštanj, Holdingom Slovenske elek-
trarne in Premogovnikom Velenje v letu 
2004.  V pogodbi so določene osnov-
ne in dodatne količine premoga v GJ, 
ki jih bo TEŠ nabavila pri Premogovniku 
Velenje, Holding Slovenske elektrarne 
kot kupec pa bo vso proizvedeno elek-
trično energijo v TEŠ kupil po cenah, ki 
so dogovorjene z letnimi pogodbami.

obsega tveganje, ki izvira iz negotovosti 
dobave energenta in  proizvodnje ter 
dobave električne energije. Negotovost 
proizvodnje je povezana predvsem z 
vprašanjem, ali je energijo možno proi-
zvesti. Možni so pojavi izpada proizvo-
dnje zaradi nenačrtovanih zaustavitev, 
tehnoloških in ekoloških omejitev pro-
izvodnje in tudi nezadostne dobave 

energenta. 

Količinsko tveganje se upravlja s pra-
vočasno in strokovno realizacijo načr-
tovanih vzdrževanj obstoječih objektov, 
opreme in z novimi vlaganji. Za obvla-
dovanje tveganja dobave premoga 
je sklenjena letna pogodba o nakupu 
premoga, zakupu moči in nakupu elek-

trične energije s  Premogovnikom Vele-
nje, ki je s tem zavezan prodati in izročiti 
premog po predvideni mesečni pora-
bi premoga za proizvodnjo električne 
energije. Za obvladovanje tveganja do-
bave plina pa je sklenjena Dolgoročna 
kupoprodajna pogodba za zemeljski 
plin med Termoelektrarno Šoštanj in 
Geoplinom.

Je tveganje nedoseganja načrtovane 
dinamike naložb in neuspešne izvedbe 
investicij, načrtovanih v razvojnih in le-
tnih načrtih družbe in skupine. 

Med pomembnejšimi dejavniki, ki vpli-
vajo na to tveganje, so predvsem zu-
nanji dejavniki, na katere družba nima 
pomembnejšega vpliva in jih zato ob-
vladuje le v zelo omejenem obsegu. 
To so predvsem predpisi, ki urejajo 
gradnjo energetskih in drugih objek-
tov. Na primer: pridobivanje soglasij in 

dovoljenj pristojnih državnih organov in 
lokalnih skupnosti lahko bistveno po-
daljšajo načrtovano gradnjo objektov. 
Omenjeno tveganje zmanjšujemo s so-
delovanjem pri pripravljanju prostorskih 
načrtov lokalnih skupnosti, z zgodnjim 
ali s čimprejšnjim pridobivanjem po-
trebnih soglasij in dovoljenj za gradnjo.
 
Še posebej so težavni pogoji pri gra-
dnji novih proizvodnih objektov, ki jih 
določajo predpisi s področja urejanja 
prostora, gradnje objektov, naravovar-

stvene zaščite, varovanja okolja, voda 
in podobno.
Na uresničevanje zastavljenih investi-
cijskih ciljev družbe v pomembni meri 
vplivajo tudi predpisi, ki urejajo zadolže-
vanje družbe. V skladu s temi predpisi 
mora družba pred vsako dolgoročno 
zadolžitvijo pridobiti ustrezna soglasja 
pristojnih državnih organov. Postopek 
pridobivanja teh soglasij je negotov, 
tako glede časa kot glede višine odo-
brene zadolžitve. 

Tržno tveganje4.10.1

Količinsko tveganje4.10.2

Investicijsko tveganje4.10.3
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je v družbi povezano s sposobnostjo 
ustvarjanja fi nančnih prihodkov,  obvla-
dovanja fi nančnih odhodkov, ohranja-
nja vrednosti fi nančnega premoženja, 
obvladovanja fi nančnih obveznosti ter 
zagotavljanja dolgoročne plačilne spo-
sobnosti.

   Kreditno tveganje družba opre-
deljuje kot možnost, da bodo 
terjatve do kupcev in drugih po-
slovnih partnerjev, ki izvirajo iz odlo-
ženega plačila, poplačane z zamu-
do, ali pa sploh ne bodo plačane.
 Podjetje tveganje obvladuje s spro-
tnim spremljanjem odprtih terjatev 
podjetja, nadzorom nad slabšimi 
plačniki, zamudnimi obrestmi, zava-
rovanji terjatev, pri slabše izterljivih 
terjatvah pa z aktivnim izvajanjem ve-
rižnih kompenzacij. Kreditno tveganje 
družbe je zmerno, saj je z največjim 
kupcem sklenjena letna pogodba, ki 

vsebuje elemente zavarovanja ter-
jatev. V letu 2009 ni bilo potreb po 
vložitvi izvršilnih predlogov zoper ne-
plačnike.

   Likvidnostno tveganje je opredeljeno 
kot možnost, da v določenem trenut-
ku ne bo zadostnih likvidnih sredstev 
za poravnavo tekočih obveznosti. 
Tveganje je nizko, ker družba večino 
prihodkov od prodaje realizira na do-
mačem trgu, pri kupcu, kjer je plačilo 
predvidljivo in stabilno. Prav tako so 
obveznosti do dobaviteljev in obve-
znosti iz fi nanciranja znane vnaprej.
Likvidnostno tveganje družba ob-
vladuje s fi nančnim upravljanjem in 
vodenjem, predvsem s planiranjem 
prihodnjih denarnih tokov, s stalnimi 
stiki z največjim kupcem in dobrimi 
poslovnimi odnosi z večjimi sloven-
skimi bankami.

   Obrestno tveganje izvira iz možnosti 
neugodnega gibanja obrestnih mer in 
je zmerno. Ker ima družba del posojil 
najetih po spremenljivi obrestni meri, 
so občutljiva na gibanje obrestnih 
mer. Za reševanje teh težav vodi TEŠ 
politiko zavarovanja z uporabo izve-
denih fi nančnih instrumentov in za-
menjavo obstoječih posojil s posojili 
pod ugodnejšimi pogoji.

   Infl acijsko tveganje družbe izvira iz 
nevarnosti povečanja nabavnih cen 
materialov in storitev, ki jih družba 
ne bi bila sposobna v kratkem času 
pretvoriti v povečanje končne cene 
električne in toplotne energije. Infl a-
cijsko tveganje družba spremlja s 
spremljanjem makroekonomske po-
litike in sklepanjem nabavnih pogodb 
po stalnih cenah.

Zadovoljni in zavzeti zaposleni, s svojim 
znanjem, sposobnostmi in spretnost-
mi, so temelji razvoja in uspeha naše 
družbe. Ocenjujemo, da je izpostavlje-
nost kadrovskim tveganjem majhna. 
Kot največje tveganje povezano s kadri 
ocenjujemo morebitno izgubo ključnih 
kadrov, vendar pa to tveganje uspešno 
zmanjšujemo z vzdrževanjem social-
nega dialoga z zaposlenimi. Izvajamo 
številne preventivne ukrepe na tem 
področju, kot npr. razvijanje in izvajanje 
letnih razgovorov s sodelavci, primerno 
nagrajevanje, merjenje zadovoljstva za-

poslenih, kjer še posebej spodbujamo 
zaposlene k dajanju različnih sugestij, 
mnenj, vzdržujemo primerne odnose z 
organi, ki zastopajo interese zaposlenih, 
spoštujemo delovnopravne predpise, 
krepimo socialno varnost. Posebno 
pozornost posvečamo nenehnemu izo-
braževanju in usposabljanju, saj uvajanje 
novih tehnologij in metod dela zahteva 
stalno nadgrajevanje doseženih kompe-
tenc. Tveganja zaradi večje odsotnosti z 
dela zmanjšujemo tudi  s sistematičnim 
vključevanjem zaposlenih v medicinsko 
preventivne aktivne odmore, zdravstve-

no preventivne preglede, izvajanjem raz-
ličnih predavanj, okroglih miz in z ozave-
ščanjem preko internih komunikacij, vse 
s ciljem ohranjanja in utrjevanja zdravja 
ter zagotavljanja varnega dela.

Tveganja pa zmanjšujemo tudi s pra-
vočasno izpeljavo vseh  potrebnih po-
stopkov za to, da ne pride do kadro-
vskih izpadov, še posebej na sektorju 
obratovanja, zaradi tega do povečanih 
stroškov in v določenih situacijah tudi do 
kršitev delovno pravne zakonodaje.

ki bistveno vplivajo na poslovanje, so 
izpad internetnega dostopa, nedelova-
nje elektronske pošte, izpad emisijskih 
in imisijskih podatkov, izpad procesne-
ga nadzornega sistema, vnos virusa.

Posledice omenjenih tveganj so motnje 
v komuniciranju, nedelovanje elektron-
ske pošte, motnje v plačilnem prome-
tu, onemogočen nadzor proizvodnje in 
omejitev obratovanja.  V preteklem 

letu ni bilo omejitev poslovanja zara-
di nedelovanja ali izpada posameznih 
aplikacij ali informacijskih sistemov.

je tveganje povezano s spremembami 
in nejasnostjo zakonodaje in predpisov, 
na katere družba nima vpliva. Zaradi 
nenehnih sprememb na področju za-

konodaje se zagotavlja pravilna upora-
ba predpisov z nenehnim funkcionalnim 
in strokovnim usposabljanjem, ki ga 
izvajajo pooblaščene in usposobljene 

institucije. Družba je zavezana k zunanji 
reviziji letnih poročil.

Finančno tveganje4.10.4

Kadrovsko tveganje4.10.5

Tveganja informacijskega sistema4.10.6

Regulatorno tveganje4.10.7
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Notranjo in zunanjo javnost smo obve-
ščali o aktualnem dogajanju v TEŠ in 
o naši razvojni strategiji, ki zajema gra-
dnjo bloka 6. V letu 2009 smo priredili 
Dan odprtih vrat in predstavitev projek-

ta Blok 6 za krajane Občine Šoštanj, v 
decembru pa še novinarsko konferen-
co na temo Blok 6.

Vse komunikacijske aktivnosti pote-
kajo preko pristojnih za komuniciranje 
TEŠ in so usklajene s komuniciranjem 
Holdinga slovenske elektrarne, našega 
edinega družbenika.

Kot vsa leta smo tudi v preteklem letu 
namenili pozornost ciljem v dveh ni-
vojih. Prvi nivo je predstavljal izdelavo 
študijske dokumentacije, elaboratov 
spremljanja delovanja tehnoloških na-
prav in  izdelavo ocen. Pri izvajanju te 
dejavnosti sledimo potrebam zagota-
vljanja varnega in zanesljivega delova-

nja naprav, doseganja ciljne življenjske 
dobe, izboljšanja izkoristkov in uvajanja 
novih tehnologij ter uporabo tehnološke 
opreme, ki ustreza sodobnim standar-
dom.
 
Drugi nivo je predstavljala »študijska 
dokumentacija«, ki je bila usmerjena v 

razvoj naše fi rme v daljšem obdobju. 
Pred vsakim odločnejšim korakom v 
smeri razvoja družbe je potrebno ure-
diti naše vizije, ki jih podpirajo raziskave 
razvoja trga električne energije, ener-
getskih resursov, širša okoljska politika 
in praksa ter razvoj tehnologije proizvo-
dnje električne energije v svetu.  

Družba bo tudi v bodoče sledila dolgo-
ročnim ciljem na naslednjih področjih

Proizvodnja električne in toplotne
energije
   Postavitev bloka 6 z močjo 600 MW 

do konca leta 2014
   Zagotavljanje sistemskih storitev
   Izpolnjevanje predpisov iz varstva 
okolja

   Proizvodnja toplotne energije > 400 
GWh na leto

Prodaja električne energije, toplotne
energije in ostalih storitev
   Pospeševanje prodaje, skladno z ra-
zvojno politiko 

   Širitev prodajnega programa
  
Nabava primarnih virov, rezervnih
delov, materiala in storitev
   Poraba premoga < 1,12 ton/MWh
   Poraba plina < 290 Sm3/MWh
   Poraba tekočih goriv 

< 2000 ton/leto
   Poraba apnenca < 170.000 ton/leto
   Poraba surove vode
< 11 mio m3/leto

   Nabava rezervnih delov, materiala in 
storitev po najugodnejših pogojih

Finančna sredstva za razvoj
   Zagotovitev lastnih virov iz proda-
je proizvodov in storitev (dobiček, 
amortizacija)

   Zagotavljanje dolžniških virov za fi -
nanciranje investicij

   Zagotovitev lastniških virov za fi nanci-
ranje investicij 

Kadrovsko področje
   zniževanje števila zaposlenih
   dvigniti raven izobrazbe zaposlenih.

27. januarja 2010 je bila organizirana 
novinarska konferenca na kateri so bili 
podrobneje predstavljeni postopki, vo-
deni v zvezi s projektom bloka 6. Sicer 
pa so bile komunikacijske aktivnosti v 
skladu z dogovorjeno strategijo komu-
niciranja v HSE.

Vsak prvi četrtek v mesecu (od februar-
ja 2010) družba organizira dan odprtih 

vrat, z namenom, da predstavi, pojasni 
in odgovori na vsa vprašanja v zvezi z 
blokom 6. 

Dne 11.2.2010 je bila podpisana po-
godba o nakupu premoga, zakupu 
moči in nakupu električne energije v ka-
teri so podrobneje opredeljene pravice 
in obveznosti posameznih pogodbenih 
strank (TEŠ, HSE in PV) pri nakupu in 

predelavi premoga v električno energi-
jo, zakupu moči ter pri nakupu in prodaji 
električne energije proizvedene iz pre-
moga in plina v letu 2010.

31.3.2010 je predvidena zaustavitev 
obratovanja bloka 1.

KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI4.11

RAZISKAVE IN RAZVOJ4.12

NAČRTI ZA PRIHODNOST4.13

POMEMBNEJŠI DOGODKI PO KONCU LETA4.14
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POSTAVLJAMO

SODOBNE TRENDE. 

Nove tehnologije omogočajo še kakovostnejše 

storitve. A naši cilji segajo še višje in nas vodijo k 

novim mejnikom.
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POROČILO O DRUŽBENI 
ODGOVORNOSTI

5

ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH5.1

Število zaposlenih za nedoločen čas je 
na dan 31. 12. 2009 znašalo 469 de-
lavcev, ali 10 delavcev manj kot konec 
leta 2008. Zaposlenost za nedoločen 
čas je bila pod planom, zaradi trajanja 
postopkov selekcije  in s tem podaljša-
nja delovnega razmerja za določen čas, 
to je za čas uvajanja novo zaposlenih.
Tako je bilo poleg 469 zaposlenih de-

lavcev za nedoločen čas  konec de-
cembra 2009 zaposlenih še 23 delav-
cev za določen čas in 6 pripravnikov. 
Povprečna starostna struktura zaposle-
nih za nedoločen čas je bila na dan 31. 
12. 2009, 45 let in 10 mesecev, pov-
prečna delovna doba je znašala 25 let 
in 6 mesecev. Na dan 31. 12. 2009 je 
bilo za nedoločen čas zaposlenih 415 

delavcev in 54 delavk.

V letu 2009 je bilo med zaposlenimi 44 
delovnih invalidov (8,8%), od tega je 15 
invalidov zaposlenih v polovičnem de-
lovnem času, 29 invalidov pa v polnem 
delovnem času. 

Kadri5.1.1

VI.
10,2 %

VII.
10,4 %

VIII.
0,2 %

I-III.
12,7 %

V.
 36,5 %

IV. 
29,9 %

Struktura zaposlenih na dan 31.12.2009
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V šolskem letu 2009/2010 se izobra-
žuje ob delu 23 delavcev ali 4,62%. V 
letu 2009 je zaključilo šolanje in si pri-
dobilo višjo stopnjo strokovne izobraz-
be 11 delavcev. 

Skrb za širše družbeno okolje je del 
poslanstva  TEŠ, ki je še posebno po-
gojena zaradi njenih vplivov na okolje. 
To uresničujemo tudi skozi štipendijsko 
politiko in obsegom sredstev, ki jih za ta 
namen načrtuje. Z načrtovanim obse-

gom sredstev pa si hkrati vzpostavlja-
mo in zagotavljamo možnosti za prido-
bitev najkvalitetnejših kadrov. 

Izobraževanje in štipendiranje5.1.2

Z vsemi do sedaj uvedenimi ukrepi 
smo uspeli obdržati letna in mesečna 
povprečja glavnih onesnaževalcev kot 
so NOx, CO, SO2 in prahu pod mejnimi 
emisijskimi vrednostmi na vseh velikih 
kurilnih napravah. Znotraj  dovoljene to-
lerance 120 h, tako imenovanega sta-
tusa izpada čistilnih naprav,  so obrato-

vale vse velike kurilne naprave.
  
Posledično smo tako  uspeli ponovno 
zmanjšati tudi število prekoračitev imisij-
skih koncentracij žveplovega dioksida v 
zraku na najbolj izpostavljenih lokacijah 
v okolici našega podjetja. Toleranca 24 
h prekoračitev ni na nobeni lokaciji pre-

sežena že tretje leto zapored. 

V tem letu smo pridobili  okoljevarstve-
no soglasje za blok 6, za potrebe in-
tegralnega okoljskega dovoljenja pa so 
bile potrebne še dopolnitve. 

V TEŠ se zavedamo pomena za oko-
lje, v katerem delujemo in ga tudi aktiv-
no sooblikujemo. Še posebej se tega 
zavedamo zaradi vplivov, ki jih okolju 
povzročamo s  proizvodnjo električne 
energije. Zato prevzemamo odgovor-
no vlogo pri razvoju kraja, s tem, da se 
vključujemo v najrazličnejše projekte in 
jih tudi fi nančno podpiramo. Sodeluje-
mo z različnimi izobraževalnimi ustano-
vami, smo donator različnim kulturnim 
društvom, pod okriljem katerih deluje-

ta tudi Mešani pevski zbor Svoboda 
Šoštanj, Oktet TEŠ in Pihalni orkester 
»Zarja« Šoštanj. Sponzoriramo različne 
športne klube, med njimi sta Košar-
karski klub Elektra in Odbojkarski klub 
Šoštanj – Topolšica. Aktivno se vključu-
jemo v različne humanitarne akcije za 
pomoč ustanovam in posameznikom. 
Zavedanje družbene odgovornosti  v 
TEŠ izkazujemo tudi z aktivnostmi za 
uvajanje novih in čistejših tehnologij. 
Električno energijo si želimo proizvajati v 

skladu z načeli trajnostnega razvoja, kar 
med drugim pomeni uporabo sodobne 
tehnologije z visokim izkoristkom ener-
genta, zanesljivost oskrbe z električno 
energijo ob njeni sprejemljivi ceni in čim 
manjše onesnaževanje okolja, ob nizki 
ravni hrupa. V naslednjih letih bo razvoj 
TEŠ zaznamovalo še intenzivnejše pri-
bliževanje načelom trajnostnega razvo-
ja. 

ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA5.2

ODGOVORNOST DO ŠIRŠE DRUŽBENE SKUPNOSTI5.3
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USTVARJAMO ZA 

NOVE GENERACIJE.

Projekt Blok 6 pomeni nov list v proizvodnji ele-

ktrične energije v Sloveniji. Z izgradnjo šestega 

bloka bomo občutno zmanjšali stopnjo onesna-

ženosti okolja, povečali izkoristek energenta in 

tako omogočili racionalnejšo proizvodnjo elek-

trične in toplotne energije. Lastna cena proizvo-

dnje električne energije se bo znižala, zaradi 

rabe domačega energenta - lignita, se bo po-

večala  zanesljivost in konkurenčnost oskrbe.
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
DRUŽBE

6

Direktor družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. potrjujem računovodske izkaze družbe TEŠ za poslovno leto 2009, pojasnila 
k računovodskim izkazom ter uporabljene računovodske usmeritve.

Izjavljam, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile 
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da letno poročilo predstavlja resnično in 
pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2009.

Potrjujem, da so bili računovodski izkazi sestavljeni v skaldu z Zakonom o gospodarskih družbah, Slovenskimi računovodski-
mi standardi in ostalimi predpisi, ki urejajo področje računovodenja. Računovodski izkazi so izdelani na osnovi predpostavke 
o nadaljnjem poslovanju družbe.

Šoštanj, 31.3.2010

 Direktor:
 dr. Uroš Rotnik

IZJAVA DIREKTORJA6.1
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REVIZORJEVO POROČILO 6.2
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UVODNA POJASNILA6.3

Računovodski izkazi in pojasnila k izka-
zom so v tem poročilu sestavljeni po 
določilih Zakona o gospodarskih druž-
bah (ZGD-1) in v skladu s Slovenskimi 

računovodskimi standardi (2006) za 
poslovno leto 2009, ki je enako kole-
darskemu. Družba nima odvisnih družb 
in ne sestavlja skupinskih računovod-

skih izkazov.

Računovodski izkazi so sestavljeni v 
evrih, zaokroženi so na eno enoto.

Računovodske postavke, ki so izka-
zane v tuji valuti, so v bilanci stanja in 
izkazu poslovnega izida preračunane 
po referenčnem tečaju ECB na dan 

nastanka poslovnega dogodka.

Stanja sredstev in obveznosti, izraže-
nih v tuji valuti na dan bilance stanja, 

so preračunana v evre po referenčnem 
tečaju ECB na datum bilance stanja.

Pri pripravi računovodskih izkazov sta 
upoštevani temeljni računovodski pred-
postavki:
   upoštevanje nastanka poslovnih do-
godkov,

   časovna neomejenost delovanja

in zahtevane kakovostne značilnosti:
   predpostavlja se nadaljevanje družbe 
kot delujočega podjetja,

   stalnost uporabe metod vrednote-
nja,

   načelo previdnosti,
   upoštevanje prihodkov in odhodkov 
ne glede na njihovo plačilo,

   posamično vrednotenje sredstev in 
obveznosti do njihovih virov.

Kakovostne značilnosti računovodskih 
izkazov in s tem tudi celotnega raču-

novodenja so predvsem razumljivost, 
ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

Termoelektrarna Šoštanj je velika druž-
ba, zato je ob zaključku poslovnega 
leta dolžna izdelati letno poročilo, ki ga 
mora po določilih 57. člena Zakona o 
gospodarskih družbah pregledati revi-
zor na način in pod pogoji, ki so dolo-
čeni z Zakonom o revidiranju.

Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov6.3.1

Tečaj in način preračuna v domačo valuto6.3.3

Temeljni računovodski predpostavki in kakovostne značilnosti računovodskih izkazov6.3.2

27. januarja 2010 je bila organizirana 
novinarska konferenca na kateri so bili 
podrobneje predstavljeni postopki, vo-
deni v zvezi s projektom bloka 6. Sicer 
pa so bile komunikacijske aktivnosti, v 
skladu z dogovorjeno strategijo komu-
niciranja v HSE.

Vsak prvi četrtek v mesecu (od februar-
ja 2010) družba organizira dan odprtih 

vrat z namenom, da predstavi, pojasni 
in odgovori na vsa vprašanja v zvezi z 
blokom 6. 

31.3.2010 je predvidena zaustavitev 
obratovanja bloka 1.

Dne 11.2.2010 je bila podpisana po-
godba o nakupu premoga, zakupu 
moči in nakupu električne energije v ka-

teri so podrobneje opredeljene pravice 
in obveznosti posameznih pogodbenih 
strank (TEŠ, HSE in PV) pri nakupu in 
predelavi premoga v električno energi-
jo, zakupu moči ter pri nakupu in pro-
daji električne energije proizvedene iz 
premoga in plina v letu 2010.

Pomembnejši dogodki po datumu bilance stanja6.3.4
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Pri izkazovanju in vrednotenju postavk v 
računovodskih izkazih se neposredno 
uporabljajo določila SRS (2006), razen 
pri vrednotenju postavk, pri katerih do-
ločila SRS (2006) dajejo možnost izbire 
med različnimi metodami vrednotenja. 
V teh primerih ima družba določene 
metode vrednotenja v Pravilniku o ra-
čunovodstvu. V letu 2009 so bile upo-
rabljene iste računovodske usmeritve 
kot v preteklih letih.

Neopredmetena sredstva in 
dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
Neopredmetena sredstva družbe zaje-
majo naložbe v pridobljene dolgoročne 
premoženjske pravice. Mednje spada-
jo licence za programsko opremo, ki 
so namenjene opravljanju posameznih 
funkcij za obdobje, daljše od enega 
leta in emisijski kuponi CO2.

Doba koristnosti je za dolgoročne pre-
moženjske pravice končna, za emisij-
ske kupone pa je nedoločena.
Za merjenje po pripoznanju se upora-
blja model nabavne vrednosti.

Kasneje se vrednost znižuje za znesek 
obračunane amortizacije, evidentirane 
na kontu popravka vrednosti. V bilanci 
stanja je izkazano po knjigovodski vre-
dnosti, kot razliki med nabavno in po-
pravkom vrednosti. 

Ob začetnem pripoznanju se ovredno-
tijo po nabavni vrednosti. V nabavno 
vrednost se vštejejo tudi uvozne in 
nevračljive nakupne dajatve. V zvezi s 
pojasnilom 1 k SRS 2 - emisijski kupo-
ni od strokovnega sveta Slovenskega 
inštituta za revizijo, se emisijski kuponi 
vrednotijo po vrednosti 1 evro za 1 ku-
pon.

Družba amortizacijo obračunava posa-
mično, po enakomerni časovni metodi, 
glede na dobo koristnosti posamezne-
ga neopredmetenega dolgoročnega 
sredstva. Amortizirati se začne, ko je 
na razpolago za uporabo.

Med dolgoročne aktivne časovne raz-
mejitve spadajo vplačila družbe, kot 

etažnega lastnika stanovanj, v rezervni 
sklad, ki bodo porabljena za bodoče 
stroške vzdrževanja po stanovanjskem 
zakonu.

Opredmetena osnovna sredstva 
Opredmetena osnovna sredstva druž-
be so zemljišča, zgradbe, proizvajalna 
oprema in druga oprema ter nepremič-
nine in opredmetena osnovna sredstva 
v izdelavi oziroma izgradnji. 

Za merjenje po pripoznanju vseh skupin 
opredmetenih osnovnih sredstev upo-
števamo model nabavne vrednosti.

Za opredmetena osnovna sredstva 
sta v knjigovodskih razvidih izkazana 
posebej nabavna vrednost in posebej 
popravek vrednosti, v bilanci stanja pa 
so izkazana po knjigovodski vrednosti 
kot razliki med nabavno vrednostjo in 
popravkom vrednosti.

Opredmeteno osnovno sredstvo se 
ob začetnem pripoznanju ovrednoti po 
nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njego-
va nakupna cena, uvozne in nevračlji-
ve nakupne dajatve ter stroški, ki jih je 
mogoče pripisati neposredno njegovi 
usposobitvi za nameravano uporabo, 
zlasti stroški dovoza in namestitve. Na-
bavno vrednost sestavljajo tudi obresti 
od posojil za pridobitev opredmete-
nega osnovnega sredstva do njegove 
usposobitve za uporabo. Znižujejo jo 
dobljeni popusti.

Pripoznanje  opredmetenega osnovne-
ga sredstva v knjigovodskih evidencah 
in bilanci stanja se odpravi, če se odtuji. 
Razlika med čisto prodajno vrednostjo 
in knjigovodsko vrednostjo odtujenega 
osnovnega sredstva se izkaže kot pre-
vrednotovalni poslovni prihodek oziro-
ma odhodek.

Kasneje nastali stroški v zvezi z
opredmetenimi osnovnimi sredstvi
Stroški, ki kasneje nastajajo v zvezi z 
opredmetenimi osnovnimi sredstvi, po-
večujejo njihove nabavne vrednosti, če 
povečujejo njihove prihodnje koristi v 
primerjavi s prvotno ocenjenimi; pri tem 
stroški, ki omogočajo podaljšanje dobe 

koristnosti opredmetenih osnovnih 
sredstev, najprej zmanjšajo do takrat 
obračunane amortizacijske popravke 
njihovih vrednosti. 

Popravila ali vzdrževanje opredmete-
nih osnovnih sredstev so namenjena 
obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih 
gospodarskih koristi, ki se pričakujejo 
na podlagi prvotno ocenjene stopnje 
učinkovitosti sredstev. Pripoznajo se 
kot odhodki, kadar se pojavijo.

Predvideni zneski stroškov večjih rednih 
pregledov in popravil (remonti) opred-
metenih osnovnih sredstev se obrav-
navajo kot deli opredmetenih osnovnih 
sredstev. To so popravila, ki se običaj-
no izvajajo vsakih nekaj let – ciklično in 
povzročajo pomembne izdatke.

Amortizacija
Neodpisana vrednost opredmetenega 
osnovnega sredstva se zmanjšuje z 
amortiziranjem. Opredmeteno osnov-
no sredstvo se začne amortizirati prvi 
dan naslednjega meseca potem, ko je 
razpoložljivo za uporabo. Nadomestni 
deli večjih vrednosti se obravnavajo kot 
opredmetena osnovna sredstva, ki se 
amortizirajo ne glede na začetek upo-
rabe.
Družba uporablja metodo enakomerne-
ga časovnega amortiziranja. Opredme-
tena osnovna sredstva se amortizirajo 
posamično. Zemljišča se ne amortizi-
rajo.

Amortizacijske stopnje opredmetenih 
osnovnih sredstev so bile v letu 2002 
na osnovi izvedene ocenitve osnovnih 
sredstev v letu 2001, prilagojene pri-
čakovani življenjski dobi posameznih 
proizvodnih enot. Tako se amortizacij-
ske stopnje posameznih vrst gradbenih 
objektov in opreme razlikujejo glede na 
pričakovano dobo koristnosti za posa-
mična osnovna sredstva.  

Uporabljene amortizacijske stopnje, ki 
pomembno vplivajo na višino obraču-
nane amortizacije po proizvodnih eno-
tah so: 

RAČUNOVODSKE USMERITVE6.4
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Amortizacijske stopnje ostalih opred-
metenih osnovnih sredstev, nabavljenih  
v tekočem in primerljivem obdobju so 
naslednje: 
   vozila
10% - 20%

   pohištvo
12,5% - 20%

   računalniška oprema
20% - 50%

   druga oprema
12,5% - 20%.

Prevrednotovanje opredmetenih
osnovnih sredstev
Prevrednotenje opredmetenih osnov-
nih sredstev je sprememba njihove 
knjigovodske vrednosti. Pojavi se kot 
prevrednotenje opredmetenih osnov-
nih sredstev zaradi oslabitve.

Opredmetena osnovna sredstva se 
morajo zaradi oslabitve prevrednotiti, 
če njihova knjigovodska vrednost pre-
sega nadomestljivo. Kot nadomestljiva 
vrednost se upošteva čista prodajna 
vrednost ali vrednost pri uporabi, in si-
cer večja od obeh.  

Finančne naložbe
Finančne naložbe so sredstva, ki jih 
ima družba, da bi z donosi, ki izhajajo 
iz njih, dolgoročno oziroma kratkoročno 
povečevala svoje fi nančne prihodke.

Družba naložbe klasifi cira med za pro-
dajo razpoložljiva fi nančna sredstva.

Finančne naložbe se v poslovnih knji-
gah družbe pripoznajo po datumu po-
ravnave (datumu plačila).
Finančne naložbe se v računovodskih 
izkazih družbe po začetnem pripozna-
nju vrednotijo po nabavni vrednosti.

Glede na predvideno poravnavo ozi-
roma razlog posedovanja so v bilanci 
stanja izkazane med dolgoročnimi in 
kratkoročnimi sredstvi.

Terjatve 
Poslovne terjatve zajemajo predvsem 
terjatve v zvezi s prodanimi proizvodi, 
opravljenimi storitvami pa tudi v zvezi s 

prodanimi drugimi sredstvi. Glede na 
zapadlost v plačilo so v bilanci stanja 
izkazane med dolgoročnimi in kratko-
ročnimi sredstvi.

Terjatve vseh vrst se v začetku izkazu-
jejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin 
(faktur, bremepisov, pogodb), ob pred-
postavki, da bodo poplačane. Prvotne 
terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa 
ne glede na prejeto plačilo ali drugačno 
poravnavo tudi zmanjšajo za vsak zne-
sek, utemeljen s pogodbo. Terjatve izra-
žene v tuji valuti so v bilanci stanja prera-
čunane po referenčnem tečaju ECB za 
zadevno valuto po stanju na zadnji dan 
obračunskega obdobja.

Dani predujmi se v bilanci stanja izka-
zujejo v zvezi s stvarmi, na katere se 
nanašajo. 

Terjatve, za katere se domneva, da ne 
bodo poravnane v rednem roku ozi-
roma v celotnem znesku, se izkažejo 
kot dvomljive, če se je zaradi njih začel 
sodni postopek pa kot sporne terjatve. 
Oblikovanje popravkov terjatev je indi-
vidualno.

Odložene terjatve za davek
Terjatve za odložene davke se pravilo-
ma pripoznajo za pomembne (bistvene) 
zneske, v obsegu, za katerega obstaja 
verjetnost, da bo na razpolago prihodnji 
obdavčljivi dobiček, v breme katerega 
bo v prihodnje mogoče uporabiti odlo-
ženo terjatev.

Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo
Skupina za odtujitev so sredstva, za 
katerih knjigovodsko vrednost se ute-
meljeno predvideva, da bo poravnana 
predvsem s prodajo, in ne z nadaljnjo 
uporabo.  

Opredmetena osnovna sredstva in ne-
opredmetena sredstva, vrednotena po 
modelu nabavne vrednosti, ki izpolnju-
jejo sodila za razvrstitev med sredstva 
za prodajo (skupine za odtujitev), pod-
jetje preneha amortizirati in jih izmeri po 
knjigovodski vrednosti ali pošteni vre-

dnosti, zmanjšani za stroške prodaje, 
in sicer po tisti, ki je manjša.

Zaloge
Zaloge materiala zajemajo količine v 
skladišču, dodelavi in predelavi pa tudi 
na poti od dobavitelja, če jih je družba 
že prevzela. Kot material se šteje tudi 
drobni inventar (in embalaža), z dobo 
koristnosti do enega leta, lahko pa tudi 
tisti z dobo koristnosti več kot leto dni, 
če njegova posamična nabavna cena 
ne presega vrednosti 500 evrov.
Zaloge materiala se izvirno vrednotijo 
po nabavni ceni, ki jo sestavljajo naku-
pna cena, uvozne in druge nevračljive 
nakupne dajatve in neposredni stroški 
nabave. Med nevračljive nakupne da-
jatve se všteva  tudi tisti DDV, ki se ne 
povrne. Nakupna cena se zmanjša za 
dobljene popuste. Družba vodi nasle-
dnje skupine zalog: material, drobni 
inventar in nedokončani proizvodi oz. 
polproizvodi. Del zalog predstavljajo 
tudi predujmi za zaloge.

Družba za vrednotenje zalog materiala 
in drobnega inventarja ter za izkazova-
nje stroškov oziroma odhodkov upora-
blja metodo tehtanih povprečnih cen.

Metodo fi fo družba uporablja samo za 
vrednotenje porabe premoga in plina, 
saj se premog in plin, ki je bil prvi ku-
pljen, tudi prvi porabi. 

Denarna sredstva
Denarna sredstva sestavljajo gotovina, 
knjižni denar in denar na poti. Gotovi-
na je denar v blagajni, in sicer v obliki 
bankovcev, kovancev in prejetih če-
kov. Knjižni denar je denar na računih 
pri banki ali drugi fi nančni instituciji, ki 
se lahko uporablja za plačevanje. Se-
stavljajo ga takoj razpoložljiva denarna 
sredstva in denarna sredstva, vezana 
na odpoklic. Denar na poti je denar, ki 
se prenaša iz blagajne na ustrezni ra-
čun pri banki ali drugi fi nančni instituciji 
in se istega dne še ne vpiše kot dobro-
imetje pri njej. 

Naziv Am. stopnja
 nepremičnin

Am. stopnja 
proizvodne opreme

Am. stopnja delov 
proizv. opreme (remonti)

Blok 3 19%

Blok 4 1,28% - 3,75% 1,3% - 10% 16% - 30,8%

Blok 5 1,67% - 5% 1,5% - 7,2% 25%

Plinska enota 1 in 2 4% 4% - 6,6% 20%
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Knjigovodska vrednost denarnih sred-
stev je enaka njihovi začetni nominalni 
vrednosti, ki se kasneje pri denarnih 
sredstvih v tuji valuti, zaradi spremem-
be tečaja lahko spremeni.

Kratkoročne časovne razmejitve
Aktivne kratkoročne časovne razme-
jitve, na dan bilance stanja, zajemajo 
kratkoročno odložene stroške ter krat-
koročno nezaračunane prihodke. Krat-
koročno odloženi stroški in kratkoročno 
nezaračunani prihodki so utemeljeni in 
izhajajo iz ustreznih listin o njihovem na-
stanku. 
Pasivne kratkoročne časovne razme-
jitve na dan bilance stanja zajemajo 
vnaprej vračunane stroške oziroma od-
hodke in davek na dodano vrednost od 
danih predujmov. Izhajajo iz ustreznih li-
stin o njihovem nastanku, oziroma so 
določene ali ocenjene na podlagi de-
janske ravni teh stroškov. V kolikor se 
kasneje realne postavke spremenijo, 
se za razliko popravijo dotedanji stroški, 
oziroma redni odhodki.

Kapital 
Kapital  odraža lastniško fi nanciranje 
družbe in je z vidika družbe njegova 
obveznost do lastnikov. Opredeljen je 
ne samo z zneski, ki so jih lastniki vložili 
v družbo, temveč tudi z zneski, ki so se 
pojavili pri poslovanju družbe.

Dolgoročne rezervacije in dolgoročne 
pasivne časovne razmejitve
Namen rezervacije je v obliki vnaprej 
vračunanih stroškov oziroma odhod-
kov zbrati zneske, ki bodo v prihodno-
sti omogočili pokritje, takrat nastalih 
stroškov oziroma odhodkov. Med take 
rezervacije spadajo rezervacije za jubi-
lejne nagrade in odpravnine ob upo-
kojitvi. Oblikovanje rezervacij temelji na 
izračunu, ki ga je pripravil pooblaščeni 
aktuar.

Dolgoročne pasivne časovne razmeji-
tve so oblikovane na osnovi brezplačno 
prejetih sredstev za naložbe v opred-
metena in neopredmetena osnovna 
sredstva. Razmejitve, oblikovane za 
naložbe v opredmetena osnovna sred-
stva, se koristijo v dobro poslovnih pri-
hodkov, v skladu z višino obračunane 
amortizacije. 
Dolgoročne pasivne časovne razme-
jitve, oblikovane v zvezi z emisijskimi 
kuponi, se koristijo v dobro poslovnih 
prihodkov za dodeljeni delež brezplač-
no prejetih kuponov poslovnega leta.

Dolgovi
Dolgovi so fi nančni in poslovni, kratko-
ročni in dolgoročni.

Vsi dolgovi se ob začetnem pripozna-
nju ovrednotijo z zneski iz ustreznih li-
stin o njihovem nastanku, ki dokazujejo 
prejem denarnih sredstev ali poplačilo 
kakega poslovnega dolga. 

Kratkoročne in dolgoročne obvezno-
sti vseh vrst se v začetku izkazujejo z 
zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 
predpostavki, da upniki zahtevajo nji-
hovo poplačilo. Obveznosti se kasneje 
povečujejo s pripisanimi donosi (obre-
sti, druga nadomestila), za katere ob-
staja sporazum z upnikom. Obveznosti 
se zmanjšujejo za odplačane zneske in 
morebitne drugačne poravnave v do-
govoru z upnikom. Dolgoročne obve-
znosti se zmanjšujejo tudi za tisti del, ki 
bo moral biti poplačan v manj kot letu 
dni, kar se izkazuje med kratkoročnimi 
obveznostmi.

Dolgovi se zaradi kupne moči domače 
valute ne prevrednotujejo, razen če so 
izraženi v tuji valuti in se po njihovem 
prvem pripoznanju spremeni valutni te-
čaj ali če so izraženi v domači valuti in 
je med pogodbenima strankama dogo-
vorjeno prevrednotovanje z namenom 
ohranjanja njihove realne vrednosti. 

Prihodki
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje 
gospodarskih koristi v obračunskem 
obdobju povezano s povečanjem sred-
stva ali z zmanjšanjem dolga in je po-
večanje mogoče zanesljivo izmeriti. Pri-
hodki se pripoznajo, ko se upravičeno 
pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, 
če ti niso uresničeni že ob nastanku. 
Prihodke razčlenjujemo na poslovne, 
fi nančne in druge.

   Prihodki od prodaje lastnih poslov-
nih učinkov (proizvodov in storitev) se 
merijo na podlagi prodajnih cen, na-
vedenih v računih ali drugih listinah, 
zmanjšanih za popuste, odobrene 
ob prodaji ali kasneje.

   Usredstveni lastni proizvodi in sto-
ritve so storitve ustvarjene v družbi 
in skupaj s porabljenim materialom 
pripoznane med opredmetenimi 
osnovnimi sredstvi.

   Drugi poslovni prihodki so držav-

ne podpore prejete za pridobitev 
osnovnih sredstev, od države brez-
plačno prejeti emisijski kuponi (Za-
kon o varstvu okolja) in prejete na-
grade za preseganje kvote invalidov 
po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji 
in zaposlovanju invalidov.

   Prevrednotovalni poslovni prihodki 
so prihodki nastali pri odtujitvi opred-
metenih osnovnih sredstev in prihod-
ki od zmanjšanja odprave popravka 
vrednosti kratkoročnih terjatev.

   Finančni prihodki se pojavijo v zvezi 
s kratkoročnimi fi nančnimi naložbami 
in v zvezi s terjatvami. Pripoznajo se 
ob obračunu ne glede na prejemke, 
če ne obstaja utemeljen dvom glede 
njihove velikosti, zapadlosti v plačilo 
in poplačljivosti.

   Druge prihodke sestavljajo neobi-
čajne postavke. Pojavljajo se v de-
jansko nastalih zneskih.

Odhodki
Odhodki se pripoznajo, če je zmanj-
šanje gospodarskih koristi v obračun-
skem obdobju povezano z zmanjša-
njem sredstva ali s povečanjem dolga 
in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo 
izmeriti. Odhodke razčlenjujemo na po-
slovne, fi nančne in druge.

   Poslovni odhodki se pripoznajo ob 
nabavi  blaga, oziroma ko je storitev 
opravljena.

   Prevrednotovalni poslovni odhodki 
predstavljajo presežek knjigovodske 
nad prodajno vrednostjo opredme-
tenih osnovnih sredstev in odpis 
opredmetenih osnovnih sredstev ter 
poslovnih terjatev.

   Finančni odhodki se pojavljajo v zve-
zi z dolgovi, kratkoročnimi fi nančnimi 
naložbami in kratkoročnimi terjatvami. 
Pripoznajo se po obračunu ne glede 
na plačila, ki so povezana z njimi.
Obresti se pripoznajo v sorazmerju s 
pretečenim obdobjem ter glede na 
neodplačani del glavnice in dogo-
vorjeno obrestno mero.

   Druge odhodke sestavljajo neobi-
čajne postavke.
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Davčni vidik
Družba je davčni zavezanec po Zakonu 
o davku na dodano vrednost in Zakonu 
o davku od dohodkov pravnih oseb.

Poročanje po področnih in 
območnih odsekih
Računovodske informacije o poslova-
nju so prikazane po področnih in ob-
močnih odsekih. 

Območni odsek je zemljepisni odsek, 
v katerega so vključene države določe-
nega območja.  Glede na to, da družba 
posluje le na območnem odseku Re-
publike Slovenije, se podatki ne nava-
jajo posebej.
Področni odsek je organizacijska enota, 
ki je avtonomna in odgovorna za ure-
sničevanje poslovnega izida. Je tržno 
usmerjen organizacijski del podjetja, ki 

s svojim poslovanjem ustvarja poslovni 
izid. Informacije za poročanje po po-
dročnih odsekih temeljijo na podatkih, 
ki se zbirajo za zunanje poročanje in 
dodatno tudi na podatkih, ki jih družba 
zbira za potrebe notranjega poročanja.

Družba ima naslednje področne odse-
ke:

Sodila za razporejanje prihodkov oziro-
ma odhodkov:
   prihodki so praviloma neposredni,
   odhodki so vsi neposredni. Posredni 
(splošni stroški proizvajanja in stro-
kovnih služb se razporejajo na po-
dročne odseke po ključih).

Sredstva in obveznosti do virov sred-
stev po odsekih vsebujejo postavke, 
ki jih je mogoče pripisati neposredno 
odseku, kot tudi tiste, ki jih je mogoče 
utemeljeno razporediti na odsek.

Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po 
neposredni metodi. 

Izkaz gibanja kapitala
Izkaz gibanja kapitala je sestavljen po 
različici II, v obliki sestavljene razpredel-
nice sprememb vseh sestavin kapitala. 

Področni odsek Pomembnejši proizvodi in storitve področnega odseka

Proizvodnja električne energije električna energija

Oskrba s paro in toplo vodo toplotna energija, sistemska voda

Menza malice, gostinske storitve

Družbeni standard najemnine stanovanj in počitniških kapacitet
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v EUR

RAČUNOVODSKI IZKAZI6.5

Bilanca stanja6.5.1

POSTAVKA
Pojasnilo

31.12.09 31.12.08

SREDSTVA 468.171.073 404.351.280 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 405.865.533 319.861.235 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1 17.919.337 22.150.085 

1. Dolgoročne premoženjske pravice 17.895.051 22.128.227 

5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 24.286 21.858 

II. Opredmetena osnovna sredstva 2 387.147.501 296.907.851 

1. Zemljišča in zgradbe 41.475.781 41.802.469 

a) Zemljišča 3.343.877 2.823.679 

b) Zgradbe 38.131.904 38.978.790 

2. Proizvajalne naprave in stroji 207.166.360 215.255.987 

3. Druge naprave in oprema 5.771.805 4.250.791 

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 132.733.555 35.598.604 

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 51.337.128 33.729.768 

b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 81.396.427 1.868.836 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 3 214.136 213.636 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 214.136 213.636 

b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 59.503 59.503 

c) Druge delnice in deleži 154.633 154.133 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 4 148.503 161.921 

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 148.503 161.921 

VI. Odložene terjatve za davek 5 436.056 427.742 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 58.947.609 73.736.941 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 6 201.723 201.723 

II. Zaloge 7 12.141.920 11.545.260 

1. Material 12.141.920 11.519.724 

4. Predujmi za zaloge 25.536 

III. Kratkoročne finančne naložbe 8 1.761.000 

2. Kratkoročna posojila 1.761.000 

b) Kratkoročna posojila drugim 1.761.000 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 9 44.840.166 61.942.385 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 39.512.292 57.485.015 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.527.748 1.994.410 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3.800.126 2.462.960 

V. Denarna sredstva 10 2.800 47.573 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 11 3.357.931 10.753.104 



53

POSTAVKA
Pojasnilo

31.12.09 31.12.08

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 468.171.073 404.351.280 

A. KAPITAL 12 344.372.708 258.858.911 

I. Vpoklicani kapital 203.480.559 118.021.759 

1. Osnovni kapital 203.480.559 118.021.759 

II. Kapitalske rezerve 116.883.008 116.883.008 

III. Rezerve iz dobička 23.945.329 15.374.920 

1. Zakonske rezerve 1.389.879 1.387.129 

5. Druge rezerve iz dobička 22.555.450 13.987.791 

IV. Presežek iz prevrednotenja 11.565 11.565 

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 52.247 8.567.659 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE

22.189.556 26.989.758 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 13 2.604.604 2.190.121 

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 14 19.584.952 24.799.637 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 33.749.027 44.025.915 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 15 33.738.328 44.011.497 

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 33.738.328 44.011.497 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 16 10.699 14.418 

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 10.699 14.418 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 64.501.078 66.767.734 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 17 10.273.169 11.368.562 

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 10.273.169 11.368.562 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 18 54.227.909 55.399.172 

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 24.652.529 26.404.985 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 22.946.025 15.399.112 

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 343 1.029 

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 6.629.012 13.594.046 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 19 3.358.704 7.708.962 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

v EUR
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Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Izkaz poslovnega izida6.5.2

POSTAVKA Pojasnilo 2009 2008

1. Čisti prihodki od prodaje 1 227.363.689 251.042.990

a) Na domačem trgu 227.268.662 250.965.983

- iz razmerij do podjetij v skupini 221.862.047 240.329.093

- iz razmerij do drugih 5.406.615 10.636.890

b) Na tujem trgu 95.027 77.007

- iz razmerij do drugih 95.027 77.007

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 2 4.210.270 185.044

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi 
prihodki)

3 5.376.560 5.416.054

5. Stroški blaga, materiala in storitev 4 173.279.588 170.768.633

a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala

157.291.762 153.737.311

b) Stroški storitev 15.987.826 17.031.322

6. Stroški dela 5 18.607.149 17.396.561

a) Stroški plač 13.910.400 12.786.995

b) Stroški socialnih zavarovanj 2.956.316 2.749.132

- od tega stroški pokojninskih zavarovanj 1.910.476 1.779.280

c) Drugi stroški dela 1.740.433 1.860.434

7. Odpisi vrednosti 6 29.520.836 26.560.388

a) Amortizacija 28.839.233 26.508.769

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS 668.931 33.043

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 12.672 18.576

8. Drugi poslovni odhodki 7 13.882.940 17.846.558

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 1.660.006 24.071.948

10. Finančni prihodki 8 194.437 293.266

b) Finančni prihodki iz danih pojasnil 186.148 198.166

c) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 8.289 95.100

11. Finančni odhodki 9 1.908.608 3.899.182

a) Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 1.907.144 3.890.648

b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1.464 8.534

POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA (54.165) 20.466.032

15. Drugi prihodki 200.151 2.687

16. Drugi odhodki 2.146 245.140

POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA 198.005 (242.453)

CELOTNI POSLOVNI IZID  143.840 20.223.579

17. Davek iz dobička 
10

97.157 2.169.401

18. Odloženi davki (8.314) 17.001

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 54.997 18.037.177

v EUR
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Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Izkaz denarnih tokov po neposredni metodi6.5.3

POSTAVKA 2009 2008

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Prejemki pri poslovanju 302.881.699 281.179.520 

1. Prejemki iz naslova poslovanja z električno energijo 292.180.949 263.721.474 

a) Domači trg 292.180.949 263.721.474 

2. Prejemki iz naslova poslovanja s toplotno energijo 5.640.785 5.095.299 

3. Prejemki iz naslova DDV 4.900.000 

4. Drugi prejemki pri poslovanju 5.059.965 7.462.747 

b) Izdatki pri poslovanju (252.580.139) (232.485.351)

1. Izdatki iz naslova poslovanja z električno energijo (167.317.381) (157.131.695)

a) Domači trg (167.317.381) (157.131.695)

2. Izdatki iz naslova poslovanja s toplotno energijo (3.732.121) (3.921.691)

3. Izdatki iz naslova DDV (9.459.577) (5.854.263)

4. Izdatki za ostale dajatve (18.591.822) (7.459.853)

5. Izdatki za vzdrževanje, material in storitve (31.467.682) (36.705.470)

6. Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku (18.271.651) (17.705.820)

7. Drugi izdatki pri poslovanju (3.739.905) (3.706.559)

c) Pribitek prejemkov pri poslovanju ali pribitek izdatkov pri poslovanju 50.301.560 48.694.169 

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a) Prejemki pri naložbenju 433.676 247.734 

1. Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo 
na naložbenje

186.130 198.163 

2. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 247.546 49.571 

b) Izdatki pri naložbenju (122.951.783) (35.877.586)

1. Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev (177.402) (292.758)

2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (121.012.881) (35.584.828)

3. Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb (500)

4. Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb (1.761.000)

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (122.518.107) (35.629.852)

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 85.458.800 19.966.974 

1. Prejemki od vplačanega kapitala 85.458.800 15.794.000 

2. Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 4.172.974 

b) Izdatki pri financiranju (13.287.026) (32.984.619)

1. Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (1.918.464) (3.973.877)

2. Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti (11.368.562) (21.037.768)

3. Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti (4.172.974)

4. Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku (3.800.000)

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju 72.171.774 (13.017.645)

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTE 2.800 47.573 

x) Denarni izid v obdobju (44.773) 46.672 

y) Začetno stanje denarnih sredstev 47.573 901 

v EUR
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM6.6

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 17.919.337 EUR

Neopredmetena sredstva

Gibanje neopredmetenih sredstev

Pojasnila k bilanci stanja6.6.1

Pojasnilo 1

v EUR 31.12.09 31.12.08 Indeks

Neopredmetena sredstva 17.895.051 22.128.227 81

Druga dolgoročna aktivne časovne razmejitve 24.286 21.858 111

Skupaj neopredmetena sredstva in dolg. AČR 17.919.337 22.150.085 81

v EUR 31.12.09 31.12.08 Indeks

Licence in druga programska oprema 689.080 624.107 110

Emisijski kuponi 17.205.971 21.504.120 80

Skupaj neopredmetena sredstva 17.895.051 22.128.227 81

Pretežni del neopredmetenih sredstev družbe so emisijski kuponi. Na podlagi Zakona o varstvu okolja, Odloka o državnem 
načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od leta 2008 do leta 2012 in Odločbe o emisijskih kuponih je država družbi 
za to obdobje dodelila 21.504.120 brezplačnih emisijskih kuponov. Količina emisijskih kuponov v sorazmernem deležu po 
posameznih letih je 4.300.824 kuponov. 

Stanje kuponov se je aprila 2009 znižalo za 4.798.149 kuponov, emisijski kuponi so bili predani za poravnavo obveznosti do 
države za proizvedene emisije v letu 2008. Na dan 31.12.2009 ima TEŠ 17.205.971 emisijskih kuponov. 

Med neopredmetenimi sredstvi je za 689.080 EUR licenc in druge programske opreme, ki se v odvisnosti od dobe koristnosti 
amortizirajo po stopnjah od 7,6% do 50%. 

Na neopredmetenih osnovnih sredstvih družba nima vpisanih hipotek, niti nima neopredmetenih osnovnih sredstev v fi nanč-
nem najemu.

v EUR

NEOPREDMETENA  SREDSTVA
LICENCE IN DRUGA 

PROGRAMSKA 
OPREMA

EMISIJSKI 
KUPONI

SKUPAJ

Nabavna vrednost 31.12.2008 985.755 21.504.120 22.489.875

Pridobitve 174.688 670.000 844.688

Prenosi 60.278 60.278

Odtujitve (4.968.149) (4.968.149)

Nabavna vrednost 31.12.2009 1.220.721 17.205.971 18.426.692

Odpisana vrednost 31.12.2008 361.648 361.648

Amortizacija 169.993 169.993

Odpisana vrednost 31.12.2009 531.641 531.641

Knjigovodska vrednost 31.12.2008 624.107 21.504.120 22.128.227

Knjigovodska vrednost 31.12.2009 689.080 17.205.971 17.895.051
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Zemljišča 3.343.877 EUR

Zgradbe 38.131.904 EUR

Opredmetena osnovna sredstva 387.147.501 EUR

Gibanje opredmetenih sredstev

Pojasnilo 2

v EUR 31.12.09 31.12.08 Indeks

Zemljišča 3.343.877 2.823.679 118

Zgradbe 38.131.904 38.978.790 98

Proizvajalne naprave in stroji 207.166.360 215.255.987 96

Druge naprave in oprema 5.771.805 4.250.791 136

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 51.337.128 33.729.768 152

Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 81.396.427 1.868.836 4.355

Skupaj opredmetena osnovna sredstva 387.147.501 296.907.851 130

Povečanje vrednosti zemljišč se nanaša na aktiviranje kupljenih zemljišč za potrebe novogradnje bloka 6.

Pretežni del povečanja zgradb so aktiviranja posameznih projektov v okviru vlaganj v zanesljivost proizvodnje v višini 1.830.072 
EUR (predusedalnik ZKV, povezava hladilnih stolpov 3 in 4, obnova industrijskega vodovoda),  aktiviranje sanacije kanalov 
tople vode in armatur hladilnega stolpa bloka 4 (investicijsko vzdrževanje) v višini 383.710 EUR, doaktiviranje plinsko kombini-
ranega sistema v vrednosti 205.718 EUR, aktiviranje stanovanjskih stavb na Aškerčevi v Šoštanju za 379.685 EUR. Vrednost 
zgradb se je znižala, zaradi porušitve pritlične zgradbe kegljišča za potrebe priprave gradbišča novega TK centra z upravno 
stavbo.

Cenitev sredstev  s strani pooblaščenih cenilcev je bila opravljena po stanju na dan 31.12.2001. 
Na opredmetenih osnovnih sredstvih družba nima vpisanih hipotek, niti nima opredmetenih osnovnih sredstev v fi nančnem 
najemu.

Pridobitve neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, vključno predujme (122.073.796 EUR) je družba fi nancirala 
iz dokapitalizacije HSE v višini 83.326.973 EUR (razlika dokapitalizacije 2.131.827 EUR je namenjena plačilom dobavitelju v 
začetku leta 2010, za projektiranje, izdelavo dobavo in montažo RDP 6), iz prostih sredstev amortizacije 22.470.671 EUR in 
iz drugih lastnih sredstev 16.276.152 EUR.

v EUR

OPREDMETENA 
OSNOVNA 
SREDSTVA

ZEMLJIŠČA ZGRADBE
PROIZVAJALNE 

NAPRAVE IN 
STROJI

DRUGE 
NAPRAVE IN 

OPREMA

OOS V 
GRADNJI IN 

IZDELAVI

PREDUJMI ZA 
PRIDOBITEV 

OOS
SKUPAJ

Nabavna vrednost 31.12.2008 2.823.679 217.603.374 1.007.429.015 11.705.760 33.729.768 1.868.836 1.275.160.432

Pridobitve 49.138 966.464 457.060 38.803.691 81.620.991 121.897.344

Prenos iz investicij v teku 497.198 2.863.834 15.322.319 2.406.371 (21.149.999) (60.277)

Ostali prenosi 23.000 (23.000)

Odtujitve (372.341) (4.011.013) (440.315) (46.332) (2.093.400) (6.963.401)

Nabavna vrednost 31.12.2009 3.343.877 220.121.005 1.019.706.785 14.128.876 51.337.128 81.396.427 1.390.034.098

Odpisana vrednost 31.12.2008 178.624.584 792.173.028 7.454.969 978.252.581

Pridobitve (1.764) (1.764)

Amortizacija 3.599.651 23.730.621 1.340.224 28.670.496

Odtujitve (235.134) (3.363.224) (436.358) (4.034.716)

Odpisana vrednost 31.12.2009 181.989.101 812.540.425 8.357.071 1.002.886.597

Knjigovodska vrednost 
31.12.2008

2.823.679 38.978.790 215.255.987 4.250.791 33.729.768 1.868.836 296.907.851

Knjigovodska vrednost 
31.12.2009

3.343.877 38.131.904 207.166.360 5.771.805 51.337.128 81.396.427 387.147.501
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Proizvajalne naprave, stroji in druga oprema 212.938.165 EUR

Opredmetena osnovna sredstva v izgradnji                                  51.337.128 EUR

Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 81.396.427 EUR

Pretežni del povečanja proizvodne opreme so povečanja za pripoznanje večjega popravila na bloku 4 (9.923.079 EUR) in 
bloku 3 (655.254 EUR), kot nabave dela opredmetenih osnovnih sredstev. Proizvodna oprema, ki je bila v času večjega po-
pravila na bloku 4, zamenjana je bila po ocenjeni preostali knjigovodski vrednosti nadomeščenega dela izločena iz evidenc. 

Med povečanji vrednosti proizvodne opreme je še aktiviranje posameznih projektov v okviru vlaganj v zanesljivost proizvodnje za 
3.374.851 EUR in aktiviranje proizvodne opreme plinsko kombiniranega sistema za 1.246.780 EUR.

Glavnina povečanja druge opreme je prenos rezervnega računalniškega centra po pogodbi iz leta 2008 v vrednosti 2.319.001 
EUR iz opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji. 

Pretežni del povečanja osnovnih sredstev v izgradnji se nanaša na vlaganja v zanesljivost proizvodnje v višini 16.201.791 
EUR, s katerimi družba obvladuje tveganja izpada proizvodnje in dobave električne energije.

Med pomembnejšimi povečanji so še vlaganja v investicijsko vzdrževanje, s ciljem ohranitve proizvodnih enot v brezhibnem 
stanju. Vloženo je bilo 10.962.043 EUR. 

Za dokumentacijo, pripravljalna dela, odkupe zemljišč v neposredni bližini novega objekta in ostale stroške v zvezi z investicijo 
v izgradnjo bloka 6 je družba v letu 2009 vložila 7.125.671 EUR. 

V letu 2009 je bilo skupaj aktiviranih 21.149.999 EUR projektov. Skupna vrednost nezaključenih projektov je 51.337.128 
EUR. 

Pretežni del povečanj predujmov se nanaša na plačila dobavitelju po Pogodbi o načrtovanju, nabavi in postavitvi objekta 
elektrarne »Šoštanj blok 6«.

V skladu s pogodbo je dobava elektrarne dogovorjena »na ključ«. Na podlagi določb pogodbe se lastništvo nad blagom 
prenese na kupca že pred prihodom zadevnega blaga v Slovenijo, pri čemer se vsa tveganja v zvezi z blagom prenesejo na 
TEŠ šele po izdaji začasnega potrdila o prevzemu. Dobavitelj bo račune izdajal po vnaprej predvidenem terminskem načrtu 
(payment schedule) in bodo neposredni odraz napredka v projektu, ki ne bo odražal dejansko opravljene dobave blaga. 
Plačila bo družba TEŠ izvedla na podlagi tako prejetih računov, izdanih skladno s terminskim načrtom (»milestone«), pri čemer 
»milestone« pomeni določen dogodek, ki odraža stopnjo dokončanosti projekta, na katerega se veže zaračunavanje dolo-
čenega odstotka celotne dogovorjene pogodbene cene. Gre za zaračunavanje opravljenih dobav na projektu, ki je odraz 
izvedbe posamezne faze, oziroma stopnje dokončanosti projekta.

Skladno z določili zgoraj navedene pogodbe in terminskim načrtom,  je TEŠ v decembru 2009 plačal 80.288.173 EUR 
predujma za dobavo glavne tehnološke opreme. Vsa nadaljnja plačila bodo v bilanci stanja pripoznana med investicijami v 
teku.

Gibanje naložb v opredmetena osnovna sredstva v izgradnji         

OPREDMETENA 
OSNOVNA  V 
IZGRADNJI

Plinsko 
kombiniran 

sostem bloka 
5 in 

PKS 5/plin

Vlaganje v 
zanesljivost 
proizvodnje

Investicijska 
dokumen-

tacija

Vlaganja v 
blok 6

Investicijsko 
vzdrževanje

TKV in 
upravna 

stavna

Ostala 
opredmetena 

OS v 
pridobivanju

SKUPAJ

Knjigovodska vrednost 
31.12.2008

905.383 1.284.731 384.625 29.254.674 1.900.355 33.729.768

Pridobitve 547.115 16.201.791 132.410 7.125.671 10.962.043 2.957.262 877.399 38.803.691

Prenos iz investicij v teku (1.452.498) (5.233.017) (899.883) (10.962.043) (2.602.558) (21.149.999)

Odtujitve (17.419) (28.913) (46.332)

Knjigovodska vrednost 
31.12.2009

12.236.086 517.035 35.451.549 2.957.262 175.196 51.337.128

v EUR
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Dolgoročne poslovne terjatve po rokih zapadlosti

Dolgoročne fi nančne naložbe 214.136 EUR

Dolgoročne poslovne terjatve 148.503 EUR

Gibanje dolgoročnih fi nančnih naložb, razen posojil

Pojasnilo 3

Pojasnilo 4

v EUR 31.12.09 31.12.08 Indeks

Deleži v pridruženih naložbe 59.503 59.503 100

Drugi deleži 154.633 154.133 100

Skupaj dolgoročne finančne naložbe 214.136 213.636 100

v EUR 31.12.09 31.12.08 Indeks

Dani dolgoročni predujmi 96.465 98.144 98

Dolg.terjatve do kupcev stanovanj 52.038 63.777 82

Skupaj dolgoročne poslovne terjatve 148.503 161.921 92

v EUR

Rok zapadlosti v plačilo

SKUPAJ
do 31.12.2012

od 1.1.2013 
do 31.12.2014

nad 1.1.2015

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 32.694 14.355 101.454 148.503

Skupaj 32.694 14.355 101.454 148.503

DOLGOROČNE FINANČNE 
NALOŽBE, RAZEN POSOJIL

NALOŽBE V DELNICE 
IN DELEŽE 

PRIDRUŽENIH DRUŽB

DRUGE NALOŽBE 
V DELNICE 
IN DELEŽE

SKUPAJ

Knjigovodska vrednost 31.12.2008 59.503 154.133 213.636

Pridobitve 500 500

Knjigovodska vrednost 31.12.2009 59.503 154.633 214.136

Dolgoročne fi nančne naložbe so razvrščene med za prodajo razpoložljiva fi nančna sredstva. Vrednost dolgoročnih fi nančnih 
naložb, ki je izkazana v bilanci stanja, pomeni njihovo nabavno vrednost.

Dolgoročne poslovne terjatve so nezavarovane in nezapadle.

Dolgoročne fi nančne naložbe so se povečale za 500 EUR. Povečanje je vložek družbe v ustanovitev Centra odličnosti niz-
koogljične tehnologije (CO NOT).

Med naložbami v deleže pridruženih družb je izkazan 26% delež v družbi Erico. 

Drugi deleži so vložena sredstva v počitniške domove (Krvavec, Rab, Portorož). Sredstva so se vlagala oziroma združevala 
pri EGS Maribor (pravni naslednik ELDOM d.o.o. Maribor). 

Odložene terjatve za davek 436.056 EUR
Pojasnilo 5

v EUR 31.12.09 31.12.08 Indeks

Odložene terjatve za davek 436.056 427.742 102

Skupaj odložene terjatve za davek 436.056 427.742 102

Odložene terjatve za davek so izkazane izključno v zvezi z oblikovanjem dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade in odprav-
nine ob upokojitvi. 

v EUR
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Kratkoročne fi nančne naložbe 1.761.000 EUR

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 201.723 EUR

Zaloge 12.141.920 EUR

Gibanje terjatev za odloženi davek

Pojasnilo 8

Pojasnilo 6

Pojasnilo 7

v EUR 31.12.09 31.12.08 Indeks

Kratkoročni depoziti 1.761.000

Skupaj kratkoročne finančne naložbe 1.761.000

v EUR 31.12.09 31.12.08 Indeks

Sredstva za prodajo 201.723 201.723 100

Skupaj sredstva za prodajo 201.723 201.723 100

v EUR 31.12.09 31.12.08 Indeks

Material 11.979.902 11.347.429 106

Drobni inventar in embalaža 162.018 172.295 94

Dani predujmi za zaloge 25.536

Skupaj zaloge 12.141.920 11.545.260 105

v EUR REZERVACIJE SKUPAJ

Vrednost 31.12.2008 427.742 427.742

Oblikovanje, povečanje 35.122 35.122

Črpanje, zmanjšanje (26.808) (26.808)

Vrednost 31.12.2009 436.056 436.056

Družba konec leta 2009 izkazuje med kratkoročnimi fi nančnimi naložbami kratkoročni depozit, naložen v slovenski banki z 
rokom dospelosti v januarju 2009. Depozit ni zavarovan.

Med sredstvi za prodajo je del počitniškega kompleksa »Crikvenica«, ker se utemeljeno predvideva, da bo poravnan s pro-
dajo. 

Pretežni del zalog predstavljajo zaloge rezervnih delov v vrednosti 8.893.707 EUR in zaloge materiala za vzdrževanje v vre-
dnosti 2.359.114 EUR, ki so potrebne, zaradi čimprejšnje odprave napak proizvodne opreme in s tem zagotavljanja zane-
sljivega obratovanja. Zaloge so se povečale, zaradi nabave rezervnih delov za turbino in napajalne črpalke bloka 5, rezervnih 
delov obtočnih črpalk naprave za razžveplanje dimnih plinov, rezervnih delov za VTR postajo bloka 4 ter nabave potrošnega 
materiala za vzdrževanje kurilnega sistema. 

Tekom leta je bilo odpisano 35.682 EUR zalog materiala, zaradi spremembe njihove kakovosti in vrednosti. Pri popisu zalog 
materiala so bili ugotovljeni viški v vrednosti 3.235 EUR in primanjkljaji v vrednosti 338 EUR.

Knjigovodska vrednost zalog ne presega čiste iztržljive vrednosti.
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Gibanje popravka vrednosti terjatev 

Kratkoročne poslovne terjatve 44.840.166 EUR

Razčlenitev kratkoročnih terjatev po rokih zapadlosti

Pojasnilo 9

v EUR
Terjatve do 

kupcev
Terjatve iz 

naslova obresti
SKUPAJ

Knjigovodska vrednost 31.12.2008 37.446 3.139 40.585

poraba (21.542) (3.139) (24.681)

oblikovanje 12.417 12.417

Knjigovodska vrednost 31.12.2009 28.321 28.321

v EUR 31.12.09 31.12.08 Indeks

Kratkoročne terjatve do kupcev v Sloveniji 41.036.151 59.468.866 69

Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 3.889 10.559 37

Kratkoročni predujmi za neopravljene storitve v Sloveniji 2.924 2.911 100

Kratkoročne terjatve povezane s finančnimi prihodki 80.332 89.583 90

Kratkoročne terjatve do države 3.695.493 2.310.644 160

Kratkoročne terjatve do drugih 21.377 59.822 36

Skupaj kratkoročne poslovne terjatve 44.840.166 61.942.385 72

OBDOBJE ZAPADLOSTI 31.12.09 31.12.08

Nezapadle terjatve 44.593.058 61.410.868

Zapadle terjatve - do 3 mesece 167.585 469.599

Zapadle terjatve - od 3 do 6 mesecev 15.331 31.409

Zapadle terjatve več kot 6 mesecev 92.512 71.094

44.868.486 61.982.970

Popravki vrednosti terjatev so bili oblikovani do najemnikov stanovanj, po individualni presoji posameznih terjatev.

Poštena vrednost poslovnih terjatev je na dan bilanciranja enaka njihovi knjigovodski vrednosti.
Pretežni del terjatev do podjetij v skupini so terjatve do Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. v višini 39.279.323 EUR za pro-
dano električno energijo in so zavarovane z bianco menico. Konec leta zapadli računi za licenčnino in prefakturirane licence 
v višini 116.827 so bili poravnani v januarju 2010.

Pri ostalih terjatvah zaradi njihove specifi čnosti zavarovanje ni potrebno.

Terjatve zapadle do treh mesecev so terjatve do HSE, zapadle zadnje dni preteklega leta. Terjatve do kupcev, ki so zapadle 
in neporavnane so terjatve za najemnine stanovanj in terjatve za prodani elektrofi lterski pepel.

v EUR

v EUR

Denarna sredstva 2.800 EUR
Pojasnilo 10

v EUR 31.12.09 31.12.08 Indeks

Gotovina v blagajni 378 296 128

Denarna sredstva na transakcijskem računu 2.422 1.277 190

Denarni ustrezniki-depoziti do 3 mesecev 46.000

Skupaj denarna sredstva 2.800 47.573 6
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Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 3.357.931 EUR

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 2.604.604 EUR

Kapital 344.372.708 EUR

Pojasnilo 11

Pojasnilo 13

Pojasnilo 12

v EUR 31.12.09 31.12.08 Indeks

Kratkoročno odloženi stroški in odhodki 159.499 160.699 99

Kratkoročno nezaračunani prihodki 3.198.432 10.592.405 30

Skupaj aktivne časovne razmejitve 3.357.931 10.753.104 31

v EUR
Rezervacije za jubilejne 

nagrade
Rezervacije za 

odpravnine
SKUPAJ

Knjigovodska vrednost 31.12.2008 813.192 1.376.929 2.190.121

povečanje/preknjižbe 264.465 277.674 542.139

zmanjšanja (89.970) (37.686) (127.656)

Knjigovodska vrednost 31.12.2009 987.687 1.616.917 2.604.604

Med kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami so izkazani odloženi stroški, ki pomenijo zaračunane, vendar še neopra-
vljene storitve v letu 2009.

Kratkoročno nezaračunani prihodki v višini 3.198.432 EUR so prihodki za zakupljeno moč v letu 2009 in izhajajo iz Aneksa 3 
k pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, v katerem sta se stranki dogovorili o spremembi 
zneska za zakupljeno moč v letu 2009 za poravnavo stroškov nakupa primanjkljaja emisijskih kuponov CO2 za leto 2009.

Dolgoročne rezervacije so rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v višini, kakršne so bile ugotovljene v 
aktuarjevem izračunu na dan 31.12.2009. Aktuarski izračun je temeljil na naslednjih predpostavkah:

   rasti povprečne plače v Republiki Sloveniji v višini 3,5% letno in
   uporabljeni diskontni obrestni meri 5,45% letno.

Celotni kapital družbe sestavljajo osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, presežek iz prevrednotenja in preho-
dno še ne razdeljeni čisti dobiček poslovnega leta.

Osnovni kapital družbe je v računovodsko izkazani višini opredeljen v Aktu o ustanovitvi družbe in ustrezno registriran na 
sodišču. Osnovni kapital družbe znaša 203.480.559 EUR. V letu 2009 se je povečal za novo vplačilo vložka družbenika 
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. v višini 85.458.800 EUR. Vplačilo je bilo izvršeno 30.11.2009, vpis v sodni register je 
sledil 7.12.2009.

Kapitalske rezerve znašajo 116.883.008 EUR in izhajajo iz odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala.

Rezerve iz dobička v višini 23.945.329 EUR sestavljajo zakonske rezerve v višini 1.389.879 EUR in druge rezerve iz dobička v 
višini 22.555.450 EUR. Druge rezerve iz dobička so se tekom leta povečale po sklepu družbenika za del bilančnega dobička 
leta 2008 v višini 8.567.659 EUR.
V skladu z določili ZGD-1, in sklepom direktorja, se je čisti dobiček poslovnega leta 2009 v višini 54.997 EUR uporabil za 
oblikovanje zakonskih rezerv iz dobička v višini 2.750 EUR, preostali del v višini 52.247 EUR je ostal nerazporejen. Preostanek 
čistega dobička poslovnega leta je bilančni dobiček.

Posebni prevrednotovalni popravek v zvezi z zemljišči znaša 11.565 EUR.
Preneseni čisti poslovni izid leta 2008 v višini 8.567.659 EUR je bil po sklepu družbenika razporejen med druge rezerve iz 
dobička.

Čisti poslovni izid leta 2009 v višini 54.997 EUR se je v skladu z določili ZGD-1 in sklepom direktorja razporedil med zakonske 
rezerve iz dobička v višini 2.750 EUR. Preostali, nerazporejeni del čistega poslovnega izida v višini 52.247 EUR predstavlja 
bilančni dobiček družbe.
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Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 19.584.952 EUR
Pojasnilo 14

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 6.455.071 EUR izhajajo iz prejetih državnih podpor za pridobitev osnovnih 
sredstev. Koristijo se v sorazmerni višini obračunane amortizacije. 

Med razmejitvami družba evidentira emisijske kupone, ki jih je brezplačno prejela od države za obdobje od leta 2008 do 
2012. Stanje emisijskih kuponov se je do konca leta znižalo za 4.300.824, kolikor znaša sorazmerni delež brezplačnih ku-
ponov za leto 2009. 
Sorazmerni delež po posameznih letih izhaja iz odločbe o emisijskih kuponih od Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS 
za okolje.

Razmejitve iz naslova oprostitev plačil prispevkov so oblikovane v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlova-
nju invalidov. Uporabljajo se za pokrivanje stroškov, ki so opredeljeni v navedenem zakonu.

EUR
ODP bloka4 

(proračun RS 
in EKO fond)

RDP 
bloka 5 

(proračun RS)

Upravljalni 
sistem 

bloka 4

Emisijski 
kuponi

Odstopljeni 
prispevki - 

invalidi
SKUPAJ

Knjigovodska vrednost 31.12.2008 5.549.826 1.729.135 144.055 17.203.296 173.325 24.799.637

povečanje/preknjižbe 56.034 56.034

zmanjšanja (820.529) (133.010) (14.406) (4.300.824) (1.950) (5.270.719)

Knjigovodska vrednost 31.12.2009 4.729.297 1.596.125 129.649 12.902.472 227.409 19.584.952

Dolgoročne fi nančne obveznosti 33.738.328 EUR
Pojasnilo 15

v EUR 31.12.09 31.12.08 Indeks

Dolgoročna posojila pri domačih bankah 24.027.778 30.416.667 79

Dolgoročna posojila pri tujih bankah 9.710.550 13.594.830 71

Skupaj dolgoročne finančne obveznosti 33.738.328 44.011.497 77

Dolgoročna posojila so nominirana v EUR. Nominalne obrestne mere za posojila so se v letu 2009 gibale od 0,95% do 
6,06%.

Roki zapadlosti dolgoročnih fi nančnih obveznosti 

v EUR

Rok zapadlosti v plačilo

SKUPAJ
do 31.12.2012

od 1.1.2013 
do 31.12.2014

nad 1.1.2015

Dolgoročne fi nančne obveznosti do bank 20.546.338 9.719.768 3.472.222 33.738.328

Skupaj 20.546.338 9.719.768 3.472.222 33.738.328
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Roki zapadlosti dolgoročnih poslovnih obveznosti

v EUR

Rok zapadlosti v plačilo

SKUPAJ
do 31.12.2012

od 1.1.2013 
do 31.12.2014

Druge dolgoročne poslovne obveznosti 8.428 2.271 10.699

Skupaj 8.428 2.271 10.699

Gibanje dolgoročnih fi nančnih obveznosti        

v EUR
Dolgoročna posojila pri 

tujih bankah
Dolgoročna posojila pri 

domačih bankah
SKUPAJ

Knjigovodska vrednost 31.12.2008 17.479.110 37.900.949 55.380.059

Odplačila glavnic (3.884.280) (7.484.282) (11.368.562)

Knjigovodska vrednost 31.12.2009 13.594.830 30.416.667 44.011.497

Kratkoročni del 3.884.280 6.388.889 10.273.169

Dolgoročni del 9.710.550 24.027.778 33.738.328

Odplačilo glavnic in obresti je v letu 2009 potekalo ob rokih zapadlosti po obstoječih amortizacijskih načrtih.
Del dolgoročnih fi nančnih obveznosti, v višini 10.273.169 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2010, je izkazan med kratkoročnimi 
obveznostmi iz fi nanciranja.

Na dan 31.12.2009 ima družba 30,9% fi nančnih obveznosti zavarovanih z državnim poroštvom, 45,4% z odstopi oziroma 
zastavo terjatev in 23,7% z menicami.

Zavarovanje fi nančnih obveznosti

v EUR 31.12.09 31.12.08

Državna poroštva 13.594.830 17.479.110

Odstopi, zastava terjatev 20.000.000 26.095.393

Menice 10.416.667 11.805.556

Skupaj 44.011.497 55.380.059

Kratkoročne fi nančne obveznosti 10.273.169 EUR
Pojasnilo 17

v EUR 31.12.09 31.12.08 Indeks

Kratkoročni del dolgoročnih posojil pri domačih bankah 6.388.889 7.484.282 85

Kratkoročni del dolgoročnih posojil pri tujih bankah 3.884.280 3.884.280 100

Skupaj kratkoročne finančne obveznosti 10.273.169 11.368.562 90

Kratkoročne fi nančne obveznosti na dan bilanciranja so glavnice dolgoročnih dolgov, ki po posojilnih pogodbah zapadejo v 
plačilo v letu 2010.

Dolgoročne poslovne obveznosti 10.699 EUR
Pojasnilo 16

v EUR 31.12.09 31.12.08 Indeks

Dolgoročna poslovne obveznosti 10.699 14.418 74

Skupaj dolgoročne poslovne obveznosti 10.699 14.418 74

Dolgoročne poslovne obveznosti  izhajajo iz obveznosti do Stanovanjskega in Odškodninskega sklada Republike Slovenije 
za prodana stanovanja, na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur.l.RS 18/91). 
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Kratkoročne poslovne obveznosti 54.227.909 EUR

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

Pojasnilo 18

v EUR 31.12.09 31.12.08 Indeks

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v Sloveniji 47.444.195 40.669.869 117

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 112.841 1.134.228 10

Prejeti kratkoročni predujmi 343 1.029 33

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 41.518

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 1.608.902 1.261.859 128

Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 4.921.767 12.221.464 40

Kratkoročne obveznosti za obresti 6.464

Ostale kratkoročne obveznosti 98.343 104.259 94

Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti 54.227.909 55.399.172 98

DRUŽBE V SKUPINI DRŽAVA 31.12.09 31.12.08

Holding slovenske elektrarne Slovenija 2.676

Premogovnik Velenje Slovenija 24.523.564 26.384.383

HSE Invest Slovenija 126.289 20.602

Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 24.652.529 26.404.985

Največji delež obveznosti do podjetij v skupini so obveznosti do Premogovnika Velenje d.d. za dobavljene količine premoga 
od 15. novembra do konca decembra 2009 Obveznosti so na dan bilanciranja nezapadle. 

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev so obveznosti za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, obračunane za 
mesec december 2009, v višini 1.608.902 EUR, in so bile izplačane v januarju 2010.

Obveznosti do državnih in drugih inštitucij znašajo na dan bilanciranja 4.921.767 EUR. Pretežni del je obveznost za dajatev v 
zvezi z onesnaženjem okolja z emisijami CO2. Obveznost za leto 2009 znaša 4.573.388 EUR (1 kupon/1 tono CO2 ) in mora 
biti poravnana do 30.4.2010 (4.300.824 emisijskih kuponov ima družba na računu v registru emisijskih kuponov, v bilanci 
stanja pa med neopredmetenimi sredstvi). 

Vse obveznosti družba praviloma poravnava v dogovorjenih rokih, med zapadlimi in neporavnanimi obveznostmi na dan 
31.12.2009 izkazuje le  4.947 EUR. 

v EUR

Kratkoročne pasivne časovnih razmejitve 3.358.704 EUR
Pojasnilo 19

v EUR 31.12.09 31.12.08 Indeks

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 3.358.704 7.708.962 44

Skupaj pasivne časovne razmejitve 3.358.704 7.708.962 44

Pretežni del pasivnih časovnih razmejitev so vračunani stroški v zvezi z emisijskimi kuponi. 

Med vračunanimi stroški so stroški neizkoriščenih dopustov konec leta 2009 in znašajo 360.149 EUR. 
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v EUR LETO 2009 LETO 2008 Indeks

Poslovni prihodki 236.950.519 256.644.088 92

- domači trg 236.855.492 256.567.081 92

- tuji trg 95.027 77.007 123

Finančni prihodki 194.437 293.266 66

Drugi prihodki 200.151 2.687 7.449

Skupaj odhodki 237.345.107 256.940.041 92

v EUR LETO 2009 LETO 2008 Indeks

Poslovni odhodki 235.290.513 232.572.140 101

- stroški materiala in storitve 173.279.588 170.768.633 101

- stroški dela 18.607.149 17.396.561 107

- odpisi vrednosti 29.520.836 26.560.388 111

- drugi 13.882.940 17.846.558 78

Finančni odhodki 1.908.608 3.899.182 49

Drugi odhodki 2.146 245.140 1

Skupaj odhodki 237.201.267 236.716.462 100

Prihodki 237.345.107 EUR

Odhodki 237.201.267 EUR

Pojasnila k izkazu poslovnega izida6.6.2

Prihodki od prodaje 
električne energije 93,2 %

Prihodki od prodaje
toplotne energije 1,8 %

Ostali prihodki 
od prodaje 0,8 %

Finančni in drugi 
prihodki 0,2 %

Ostali prihodki 
iz poslovanja 4,0 %

Premog 52,4 %

Ostali energenti 2,7 %

Plin 8,6 %

Ostali stroški 
materiala 2,7 %

Finančni in drugi 
odhodki 0,8 %

Drugi poslovni 
odhodki 5,9 %

Odpisi vrednosti 
12,4 %

Stroški dela 7,8 %

Stroški storitev 6,7 %
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v EUR LETO 2009 LETO 2008 Indeks

Nabavna vrednost prodanega blaga oz. proizvajalni strošk 
prodanih količin

218.103.573 220.544.344 99

Stroški prodajanja 42.052 35.211 119

Stroški splošnih dejavnosti 12.253.015 11.755.923 104

Skupaj stroški po funkcionalnih skupinah 230.398.640 232.335.478 99

Stroški po funkcionalnih skupinah

V skladu z določili SRS 25.25 so stroški razčlenjeni po funkcionalnih skupinah, ker je družba sestavila izkaz poslovnega izida 
po različici I.

Čisti prihodki od prodaje 227.363.689 EUR

Drugi poslovni prihodki 5.376.560 EUR

Usredstveni lastni proizvodi in storitve 4.210.270 EUR

Pojasnilo 1

Pojasnilo 3

Pojasnilo 2

v EUR LETO 2009 LETO 2008 Indeks

Prihodki od prodaje električne energije 221.088.232 240.145.523 92

Prihodki od prodaje toplotne energije 4.274.878 4.372.898 98

Prihodki od prodaje storitev 568.432 6.102.036 9

Prihodki od prodaje materiala 654.257 422.533 155

Prihodki od najemnin 777.890

Skupaj čisti prihodki od prodaje 227.363.689 251.042.990 91

v EUR LETO 2009 LETO 2008 Indeks

Prihodki od odprave rezervacij 967.946 940.258 103

Prevrednotovalni poslovni prihodki 58.216 154.498 38

Drugi poslovni prihodki 4.350.398 4.321.298 101

Skupaj drugi poslovni prihodki 5.376.560 5.416.054 99

v EUR LETO 2009 LETO 2008 Indeks

Usredstveni lastni poroizvodi in storitve 4.210.270 185.044 2.275

Čisti prihodki od prodaje v višini 227.363.689 EUR so izkazani po fakturni vrednosti.

Pretežni del prihodkov od prodaje (99,1%) je družba ustvarila s prodajo električne in toplotne energije. 

Pretežni del drugih prihodkov so prihodki od emisijskih kuponov za 4.300.824 EUR, ki so pripoznani v višini sorazmernega 
deleža za leto 2009, v skladu z Odločbo o emisijskih kuponih, izdano s strani Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in 
prostor. 

Usredstveni lastni proizvodi in storitve pomenijo vloženi material in lastno delo pri investicijskem vzdrževanju bloka 3 in 4 in 
drugih naložbah, ki so se pripoznali med povečanji vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev. 
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Stroški materiala in storitev 173.279.588 EUR

Stroški blaga, materiala in storitev

Stroški dela 18.607.149 EUR

Pojasnilo 4

Pojasnilo 5

v EUR LETO 2009 LETO 2008 Indeks

Stroški materiala 150.943.407 150.072.021 101

Stroški energije 28.859 27.204 106

Ostali stroški materiala 6.319.496 3.638.086 174

Stroški storitev za vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev 8.303.965 9.766.678 85

Ostali stroški storitev 7.683.861 7.264.644 106

Skupaj stroški blaga, materiala in storitev 173.279.588 170.768.633 101

v EUR LETO 2009 LETO 2008 Indeks

Plače zaposlencem 11.009.864 10.152.209 108

Nadomestila plač zaposlencem 2.900.537 2.634.786 110

Stroški dodatnega zavarovanja 633.830 595.390 106

Drugi prejemki zaposlencev, bonitete, povračila 1.740.433 1.576.927 110

Delodajalčevi prispevki od vseh prejemkov zaposlencev 2.322.485 2.153.742 108

Davek na izplačane plače 283.507

Skupaj odhodki 18.607.149 17.396.561 107

Pretežni del stroškov materiala v letu 2009 predstavlja porabo premoga kot energenta za proizvodnjo električne in toplotne 
energije in odvisne stroške premoga. Poleg premoga je družba za proizvodnjo uporabljala še plin. 

V ostalih stroških materiala je za 3.629.433 materiala, ki je preko usredstvenja zajet med OOS.

Tekom leta je bilo odpisano 35.682 EUR zalog materiala, zaradi spremembe njihove kakovosti in vrednosti. Pri popisu zalog 
materiala so bili ugotovljeni viški v vrednosti 3.235 EUR in primanjkljaji v vrednosti 338 EUR.

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev so stroški rednega vzdrževanja v višini 8.303.965. 

Med stroški intelektualnih in osebnih storitev je za 33.273 EUR stroškov revidiranja. 

Stroški plač temeljijo na kolektivni pogodbi in pogodbi o zaposlitvi. Plača je sestavljena iz osnovne plače, dodatkov k plači 
(manj ugoden delovni čas, vplivi okolja ipd.) in dela plače za poslovno uspešnost. 

Nadomestila plač zaposlencev, so nadomestila zaradi odsotnosti z dela, zaradi bolezni, letnega dopusta, izobraževanja in 
drugega. Nadomestila pripadajo zaposlenim bodisi na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe oziroma 
Pogodbe o zaposlitvi.
 
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev pomenijo sofi nanciranje pokojninskega načrta s strani deloda-
jalca po Pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega 
med Termoelektrarno Šoštanj d.o.o. in Sindikatom Termoelektrarne Šoštanj. Izvajalec pokojninskega načrta z oznako PN1 je 
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Ljubljana.

Drugi prejemki zaposlencev, bonitete, povračila, so prejemki iz naslova regresa, odpravnin ob odpovedi delovnega razmerja 
in drugega. 
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Drugi poslovni odhodki 13.882.940 EUR

Odpisi vrednosti 29.520.836 EUR

Amortizacija

Prevrednotovalni poslovni odhodki

Pojasnilo 7

Pojasnilo 6

v EUR LETO 2009 LETO 2008 Indeks

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov 2.721.108 2.577.739 106

Izdatki za varstvo okolja 10.546.607 14.874.430 71

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 542.139 306.508 177

Ostali stroški 73.086 87.881 83

Skupaj odhodki 13.882.940 17.846.558 78

v EUR LETO 2009 LETO 2008 Indeks

Amortizacija neopredmetenih sredstev 169.993 110.663 154

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 28.669.240 26.398.106 109

Skupaj amortizacija 28.839.233 26.508.769 109

v EUR LETO 2009 LETO 2008 Indeks

Prevrednotovalni poslovni odhodki opredmetenih sredstev 668.931 33.043 2.024

Prevrednotovalni poslovni odhodki terjatev 12.672 18.576 68

Skupaj finančni prihodki 681.603 51.619 1.320

Pretežni del dajatev se nanaša na obveznost plačila prispevka za stavbna zemljišča, v višini 2.623.186 EUR. 

Glavnina izdatkov za varstvo okolja so izdatki za emisijske kupone v višini 7.541.085 EUR. V poslovnem letu je družba po 
oceni proizvedla 4.573.388 ton CO2. Po zakonu o varstvu okolja je družba dolžna državi predati 4.573.388 emisijskih kupo-
nov. V stroških je tako 4.300.824 kuponov po 1 EUR, stroškov ostanka kuponov (2.675 kuponov) iz leta 2008 v vrednosti 
42.076 EUR, stroškov v višini 3.198.185 EUR, ki so vračunani poslovni odhodki za manjkajoče emisijske kupone (269.889 
kuponov) za leto 2009. 

Obračunana amortizacija v poslovnem letu 2009 znaša 28.839.233 EUR in je obračunana po amortizacijskih stopnjah na 
podlagi ocenjenih dob koristnosti sredstev.

Prevrednotovalni poslovni odhodki v vrednosti 681.603 EUR pomenijo: 

   odpravo ocenjene preostale knjigovodske vrednosti nadomeščenih delov proizvodne opreme bloka 4 (kotel, obzidava ko-
tla, armature kotla, generator, turbina, kondenzacijske naprave, naprava za odpraševanje dimnih plinov, mlinske naprave, 
naprava za razžveplanje dimnih plinov), v višini 645.762 EUR,

   odpis neuporabnega blaga v višini neodpisane vrednosti sredstev 23.169 EUR. Sredstva so bila odpisana, ker so bila 
dotrajana, tehnološko neučinkovita in tudi ekonomsko zastarana. Bila so izločena iz uporabe ali prodana,

   oslabitev terjatev zaradi dvoma v njihovo poplačilo, oziroma zaradi presežka knjigovodske vrednosti nad pričakovano ude-
narljivo vrednostjo terjatev za 12.672 EUR.
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Finančni prihodki 194.437 EUR

Finančni odhodki 1.908.608 EUR

Davki -88.843 EUR

Pojasnilo 8

Pojasnilo 9

Pojasnilo 10

v EUR LETO 2009 LETO 2008 Indeks

Prihodki iz danih posojil 186.148 198.166 94

Prihodki iz poslovnih terjatev 8.289 95.100 9

Skupaj finančni prihodki 194.437 293.266 66

v EUR LETO 2009 LETO 2008 Indeks

Odhodki iz finančnih obveznosti 1.907.144 3.890.648 49

Odhodki iz poslovnih obveznosti 1.464 8.534 17

Skupaj finančni odhodki 1.908.608 3.899.182 49

v EUR LETO 2009 LETO 2008 Indeks

Davek iz dobička (97.157) (2.169.311) 4

Odloženi davki 8.314 (17.001) (49)

Skupaj davki (88.843) (2.186.312) 4

Prihodki iz danih posojil so obresti od vezanih depozitov pri poslovnih bankah. Prihodki iz poslovnih terjatev do drugih so 
zamudne obresti od nepravočasno plačanih terjatev. 

Pretežni del odhodkov iz fi nančnih obveznosti so odhodki za obresti od dolgoročnih posojil v višini 1.907.144 EUR. Obresti 
so obračunane v skladu s pogodbo med posojilodajalcem in posojilojemalcem. 

Družba je v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb pripravila obračun davka od dohodkov pravnih oseb za 
obdobje od 01.01.2009 do 31.12.2009 in ugotovila, da znaša davčna obveznost 97.157 EUR. Davek je obračunan po 
stopnji 21% od ugotovljene davčne osnove v davčnem obračunu družbe. 

Osnovo za oblikovanje terjatev za odložen davek predstavlja znesek oblikovanja dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade in 
odpravnine ob upokojitvi zaposlenih. Povečanje terjatev za odloženi davek za 8.314 EUR je posledica oblikovanja dolgoroč-
nih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine in preračuna na novo davčno stopnjo, ki velja za leto 2010.

Čisti poslovni izid v poslovnem letu 2009 znaša 54.997 EUR dobička. 
 
Družba bi ob upoštevanju tega preračuna izkazala v tekočem letu čisto izgubo v višini 6.142.722 EUR.

v EUR 31.12.09

Čisti poslovni izid 54.997

Rezultat preračuna kapitala (6.197.719)

Poslovni izid po preračunu s pomočjo cen življenjskih potrebščin (1,8% rast) (6.142.722)

Poslovni izid družbe po preračunu kapitala

Čisti poslovni izid po preračunu kapitala s pomočjo cen življenjskih potrebščin6.6.3
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v EUR LETO 2009 LETO 2008

Denarni tokovi iz poslovanja 50.301.560 48.694.169

Denarni tokovi iz naložbenja (122.518.107) (35.629.852)

Denarni tokovi iz financiranja 72.171.774 (13.017.645)

Denarni izid v obdobju (44.773) 46.672 

v EUR LETO 2009

Čisti poslovni izid tekočega leta 54.997

Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave in nadzornega sveta (drugih rezerv iz dobička) (2.750)

Bilančni dobiček 52.247

Denarni tokovi

Prikaz bilančnega dobička/izgube

Pojasnila k izkazu denarnih tokov6.6.4

Izkaz gibanja kapitala je sestavljen po različici II, v obliki sestavljene razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala. 

Sestavljena razpredelnica gibanja kapitala prikazuje:

   stanje kapitala 1.1.2009 258.858.911 EUR

   premiki v kapital vnos dodatnih vplačil kapitala 85.458.800 EUR

 vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta v višini 54.997 EUR
    
   premiki v kapitalu razporeditev dela prenesenega čistega poslovnega izida leta 2009 med druge rezerve iz
 dobička v višini 8.567.659 EUR

 oblikovanje zakonskih rezerv v višini 2.750 EUR

   stanje kapitala 31.12.2009  344.372.708 EUR.

Pojasnila k izkazu gibanja kapitala6.6.5

Izkaz denarnih tokov za leto 2009 je izdelan v skladu s SRS 26, po različici I in zajema vse denarne prejemke in izdatke v 
obdobju od 1.1. do 31.12.2009. 

Denarna sredstva po podbilancah so naslednja:

Iz izkaza je razvidno, da je bilo v družbi iz naslova poslovne dejavnosti ustvarjeno 50.301.560 EUR pribitka denarnih sredstev, 
ki so bila v celoti uporabljena za izdatke pri naložbenju. Za pokritje izdatkov pri naložbenju so bila porabljena še sredstva do-
kapitalizacije. Družba se ni dodatno dolgoročno zadolžila.
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DRUGA RAZKRITJA6.7

Prejemki posameznih skupin oseb

Poslovne terjatve

Podatki o posebnih skupinah zaposlenih6.7.1

Izvenbilančna evidenca6.7.2

v EUR LETO 2009 LETO 2008

Poslovodstvo družbe 132.179 135.229

Zaposleni, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe 557.398 548.792

Člani nadzornega sveta 16.628 34.923

Podatki v zvezi z upravo, nadzornim svetom in zaposlenimi na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne po-
godbe:

V izvenbilančni evidenci družba evidentira garancije, poroštva in odstope terjatev, odškodnine in druge obveznosti, obveznosti 
do družbenika ter terjatve iz naslova zadolžitve zaposlenih za drobni inventar, orodja, zaščitna sredstva in drugo.

V izvenbilančni evidenci je izkazanih 357.317.711 EUR obveznosti do družb v skupini. Pretežni del se nanaša na obveznosti 
do družbenika HSE d.o.o. Ljubljana.

Prejemki uprave družbe in ostalih zaposlenih, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe vključujejo:

   bruto prejemke, po principu izplačila,
   druge prejemke,
   premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Prejemki članov nadzornega sveta predstavljajo bruto sejnine članov s potnimi stroški.

Prejemki:

Poslovne terjatve:

v EUR Obrestna mera Rok vračila 31.12.09 31.12.08

Ostali zaposleni na podlagi pogodbe, 
za katero ne velja tarifni del kolektivne 
pogodbe

Vrednost točke 
za ugotovitev 

vrednosti 
stanovanja

2020 21.384 23.724

Skupaj poslovne terjatve 21.384 23.724

Izvenbilančna evidenca družbe

v EUR LETO 2009 LETO 2008 Indeks

Obveznosti: 381.735.228 272.270.057 140

Obveznost do družbenika 344.317.711 240.821.733 143

Garancije 70.000 31.393.445 0

Odstopi terjatev 37.300.000

Odškodnine in druge obveznosti 47.517 54.879 87

Terjatve: 185.746.719 5.291.955 3.510

Drobni inventar v uporabi 1.005.915 1.036.103 97

Garancije 184.740.804 4.255.852 4.341

Skupaj izvenbilančna evidenca 567.481.947 277.562.012 204
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Bilanca stanja po področnih odsekih6.7.3

Izkaz poslovnega izida po področnih odsekih6.7.4

Opomba: V izkazu poslovnega izida po področnih odsekih je v prihodkih in odhodkih upoštevana interna realizacija.

v EUR SKUPAJ TEŠ
PO proizvodnja 

elektrike
Ostali področni 

odseki

Prihodki od prodaje 227.363.689 222.609.624 4.754.065 

Ostali prihodki 10.823.541 9.956.147 867.394 

SKUPAJ PRIHODKI 238.187.230 232.565.771 5.621.459 

SKUPAJ ODHODKI 238.043.390 232.546.803 5.496.587 

Skupaj davki (88.843) (4.783) (84.060)

DOBIČEK ALI IZGUBA 54.997 14.185 40.812 

v EUR SKUPAJ TEŠ
PO 

proizvodnja 
elektrike

PO oskrba s 
paro in toplo 

vodo
PO menza

PO družbeni 
standard

SKUPAJ SREDSTVA 468.171.073 464.049.729 2.310.582 332.939 1.477.823 

Dolgoročna sredstva 405.865.533 403.500.260 824.614 306.274 1.234.385 

Kratkoročna sredstva 58.947.609 57.195.325 1.482.555 26.588 243.141 

Aktivne časovne razmejitve 3.357.931 3.354.144 3.413 77 297 

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV

468.171.073 462.279.167 3.079.298 654.145 2.158.463 

Kapital 344.372.708 338.950.476 2.826.572 471.178 2.124.482 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve

22.189.556 22.074.034 56.600 58.922 

Dolgoročne obveznosti 33.749.027 33.738.328 10.699 

Kratkoročne obveznosti 64.501.078 64.178.672 189.633 109.491 23.282 

Pasivne časovne razmejitve 3.358.704 3.337.657 6.493 14.554 

Terjatve/obv.do področnih odsekih 1.770.562 (768.716) (321.206) (680.640)
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