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poročilo

Letno

Ljudje za energijo.
Energija za prihodnost.
Prihodnost za ljudi.
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direktorja

Pismo

Pri vzdrževanju naše opreme se vsak
dan trudimo biti boljši. Merilo lastnega
napredka je, koliko pomagamo
drugim, koliko idej prispevamo.
Trudimo se, da bi čim več ljudi
navdušili, da počnejo enako – da so
vsak dan boljši.
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Spoštovani!
Leto 2010 bomo pomnili po intenzivnih pripravljalnih delih za pričetek
izgradnje nadomestnega bloka 6. Evropska banka za obnovo in razvoj je po
temeljitem pregledu projekta potrdila, da je nadomestni blok 6 tehnološko,
okoljsko in ekonomsko primeren in upravičen, kar je bil pogoj za odobritev
in črpanje kredita v višini 110 mio EUR. Z realizacijo tega energetsko visoko
učinkovitega projekta bomo lahko z zmanjševanjem emisij in nižjo porabo
premoga po letu 2014 še bistveno bolj izboljšali učinkovitost našega
poslovanja.

Pri izgradnji bloka 6 ne zasledujemo samo interesov TEŠ, temveč pri tem

vornosti takšnih rezultatov ne bi dosegali. V letu 2010 smo proizvedli 3.946

upoštevamo pozitivne učinke na okolje v katerem ustvarjamo in tudi

GWh in ustvarili prihodke v višini 242.009.537 EUR. Tudi za leto, ki prihaja,

prebivamo. Nadaljevanje proizvodnje električne energije pa pomeni tudi

smo si zadali ambiciozne načrte. Poleg osnovnega poslovanja sta ključni

ohranjanje preko 3000 delovnih mest v širšem okolju. Danes lahko bolj kot

nalogi izvedbi remonta petega bloka, plinske turbine ter pričetek gradbe-

kdajkoli rečemo, da bomo težko našli alternativo za nadomestni blok 6, ki bi

nih del nadomestnega bloka 6.

nadomestil do tretjine električne energije za potrebe Slovenije, zagotavljal
varnost in hkrati neodvisnost slovenskega energetskega sistema. Naravne

Leta do izgradnje nadomestnega bloka 6 od vseh nas zahtevajo dodatne

danosti, ki jih imamo v Sloveniji, so omejene. Umeščanje v prostor pa dol-

obremenitve, ki so velik vsebinski, organizacijski in logistični zalogaj. Pri

gotrajen in velikokrat neuspešen proces.

tem je pomemben in dragocen prispevek prav vsakega izmed zaposlenih,
vendar sem prepričan, da lahko z voljo, odločnostjo in pozitivno naravnano-

Poslovno leto 2010 smo zaključili uspešno. Rezultati, ki so v pričujočem

stjo uresničimo vse načrte, ki smo si jih zadali.

poročilu, zagotavljajo vsi zaposleni v TEŠ. Brez njihove predanosti in odgo-

mag. Simon Tot
direktor
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Uvod

1

Ko v sebi pridemo do odločitve, da
bomo res nekaj napravili za svoj
napredek, se ta napredek odraža tudi
na našem delovnem mestu. Takrat se v
nas pojavi energija, ki je potrebna za
uresničitev ciljev.
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1.1 UVOD
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. je največji termo proizvodni objekt v skupini Holding
Slovenske elektrarne. Osnovna dejavnost je proizvodnja elektrike in toplote za
daljinsko ogrevanje. Z močjo na pragu 687 MW proizvede povprečno tretjino
energije v državi, v kriznih obdobjih pa pokriva preko polovico porabe.
Povprečna letna proizvodnja električne energije (v nadaljevanju EE) se
giblje med 3.500 in 3.800 GWh. Povprečna letna proizvodnja toplotne
energije za daljinsko ogrevanje Šaleške doline znaša 400–450 GWh.
Za omenjeno letno proizvodnjo električne in toplotne energije
porabi med 3,5 in 4,2 milijonov ton premoga in okoli 60 milijonov
Sm3 zemeljskega plina. Delovanje TEŠ je po proizvodnih rezultatih
primerljivo z enakimi evropskimi termoelektrarnami, po obratovalni pripravljenosti bloka pa jih celo prekaša. K temu bo dodatno
pripomogla tudi izgradnja nadomestnega bloka 6, energetskega
objekta z močjo 600 MW.

Temelj delovanja družbe je spoštovanje dosežkov iz preteklosti,
upoštevanje izkušenj in minulega dela. Na osnovi pridobljenih
izkušenj in znanj je TEŠ usmerjen v prihodnost s smiselnim upoštevanjem najnovejših dognanj.

Poslovanje družbe temelji na sprejetih dolgoročnih razvojnih
načrtih s poudarkom na postavitvi nadomestnega bloka 6 z močjo
600 MW do konca leta 2014.

1.2

POROČILO NADZORNEGA SVETA

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

Nadzorni svet družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. skladno z določili 282.
člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) s tem poročilom obvešča
skupščino o:
• načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom
2010,
• stališču nadzornega sveta do revizorjevega poročila,
• preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe TEŠ za leto 2010,
• preveritvi predloga za uporabo bilančnega dobička.
V poslovnem letu 2010 je nadzorni svet deloval v naslednji sestavi:
• mag. Djordje ŽEBELJAN – predsednik,
• Franc ROSEC – namestnik predsednika, predstavnik zaposlenih,
• mag. Janez KERŽAN – član.
V poslovnem letu 2010 je družbo zastopal, predstavljal in vodil direktor dr.
Uroš ROTNIK, in sicer do 11. 11. 2010. Nadzorni svet ga je na 12. izredni seji
dne 11. 11. 2010 odpoklical z mesta poslovodje – direktorja družbe.
Od 11. 11. 2010 je družbo zastopal, predstavljal in vodil direktor mag. Simon
TOT, katerega je imenoval nadzorni svet na 12. izredni seji dne 11. 11. 2010 .
V poslovnem letu 2010 je Odbor za aktivni nadzor investicije deloval v
sestavi dr. Dean Besednjak (predsednik), mag. Matjaž Janežič, dr. Vladimir
Malenković in Bojan Brešar do 2. 11. 2010; po tem datumu je Bojana Brešarja
zamenjal Franc Rosec.
Odbor se je redno tedensko sestajal, spremljal aktivnosti pri izvajanju projekta in o svojih ugotovitvah sproti obveščal tako nadzorni svet družbe kot
poslovodstvi TEŠ in HSE.

1. Spremljanje in nadzor poslovanja družbe
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Nadzorni svet je v obravnavanem obdobju tekoče spremljal in nadziral
vodenje in poslovanje družbe na 7 rednih, 7 izrednih in 5 korespondenčnih
sejah.
Družba TEŠ d.o.o. je eden od ključnih členov skupine HSE, zato na korporativno upravljanje pomembno vpliva dejstvo, da gre za družbo v 100 %
lasti HSE d.o.o. Upoštevajoč dodatno še dejstvo, da je družba TEŠ investitor
največjega energetskega projekta v Sloveniji, nadomestnega bloka 6, je
jasno, da zaradi vpliva njenega delovanja na celotno skupino HSE njeno
poslovanje spremljajo tudi organi obvladujoče družbe. Nadzorni svet TEŠ se
zaveda, da je tako HSE, kakor preko HSE tudi vsa skupina HSE, z izdajo starševske garancije in izvedenih dokapitalizacij prevzela veliko odgovornost v
zvezi z investicijo, zato je velika pozornost namenjena tudi zagotavljanju
usklajenosti na nivoju skupine HSE. Hiter pretok ključnih informacij znotraj
skupine omogočajo tudi kolegiji direktorjev skupine HSE, ki redno potekajo
in pomembno prispevajo k ažurnemu odzivanju družbe na spremembe. Zaradi želje po čim večji transparentnosti je ustanovitelj z imenovanjem odbora za aktivni nadzor v letu 2009 vpeljal še dodaten mehanizem za sprotno

ugotavljanje/preprečevanje odmikov, ki tedensko poroča poslovodstvu
HSE in nadzornemu svetu TEŠ. Dodatno je bila imenovana tudi koordinacijska finančna skupina HSE-TEŠ, ki skrbi za koordinacijo zahtevnih finančnih
aktivnosti na projektu nadomestnega bloka 6. Vse navedeno zagotavlja
sistematičen in celovit nadzor poslovanja družbe.
Delo nadzornega sveta je bilo usmerjeno v skrben nadzor finančnih, tehničnih in drugih podatkov, potrebnih za oceno ustreznosti poslovanja družbe.
Nadzorni svet je pri svojem delu upošteval priporočila odbora za aktivni
nadzor investicije, ki je za svoje delo odgovoren generalnemu direktorju
HSE. Na ta način je nadzorni svet TEŠ v okviru svojih pristojnosti prispeval
k temeljnemu cilju edinega lastnika družbe, da se investicija izvede optimalno ter da se preprečujejo negativni odkloni.
Ključne točke, ki jih je v zvezi s projektom obravnaval nadzorni svet družbe
v letu 2010, so:
a. soglasje k Pogodbi za izgradnjo Hladilnega sistema bloka 6,
b. soglasje za najem dolgoročnega kredita pri Evropski investicijski banki
(EIB),
c. soglasje k Pogodbi o izvedbi gradbenih del za ureditev platoja in
brežine za hladilni stolp in transformatorje bloka 6,
d. ustanovitev koordinacijske skupine HSE in TEŠ za optimizacijo finančne konstrukcije bloka 6 in minimizacijo stroškov financiranja,
e. soglasje h Garancijski pogodbi za zavarovanje dolgoročnega kredita
pri EIB,
f.
soglasje k črpanju kredita EIB v višini 110 mio EUR.
Nadzorni svet je temeljito preverjal podlage za sprejemanje odločitev ter
skladnost z Aktom o ustanovitvi družbe in razvojnim načrtom družbe, še
posebej glede projekta izgradnje nadomestnega bloka 6. Pri izvajanju svoje
nadzorstvene funkcije je izhajal tudi iz okoliščin finančne in gospodarske
krize, ki so terjale še bolj skrbno spremljanje poslovanja družbe na vseh
ravneh. Nadzorni svet je skrbno preverjal tudi obvladovanje likvidnosti in
solventnosti družbe.
Ostale pomembnejše zadeve, ki jih je obravnaval nadzorni svet družbe v
letu 2010, so:
a. soglasje k Poslovnemu načrtu družbe TEŠ za leto 2010, katerega je
sprejel ustanovitelj 31. 3. 2010,
b. sprejem Letnega poročila družbe TEŠ za leto 2009 dne 24. 6. 2010,
c. kvartalna poročila o poslovanju družbe,
d. soglasja za kratkoročna zadolževanja v skupini HSE (»Cash
Management«),
e. pravni posli o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne
energije,
f.
odpoklic in imenovanje direktorja družbe.

2. Stališče do revizorjevega poročila in preveritev letnega
poročila družbe za leto 2010
Iz poročila neodvisnega revizorja k Letnemu poročilu za leto 2010 izhaja, da
so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev
finančnega stanja družbe ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za
leto 2010, poslovno poročilo pa je usklajeno z revidiranimi računovodskimi
izkazi.
Na podlagi skrbnega pregleda Letnega poročila in na podlagi pojasnil, ki so
bila podana na seji nadzornega sveta, je nadzorni svet ocenil, da se s strani
ustanovitelja zastavljeni razvojni cilji kljub spremenljivosti gospodarskega
okolja družbe uresničujejo ter da je poslovanje potekalo v okviru s strani
ustanovitelja sprejetega poslovnega načrta družbe TEŠ za leto 2010.
Nadzorni svet je v okviru preveritve letnega poročila preveril tudi poročilo
o odnosih s povezanimi družbami. Nadzorni svet na osnovi pridobljenih pojasnil s strani poslovodstva in ugotovitve revizorja, da so podatki v poročilu
popolni in resnični, k poročilu direktorja nima pripomb.
Na osnovi pregleda revizorjevega poročila in na osnovi pojasnil, ki so bila
podana na sami seji nadzornega sveta, nadzorni svet družbe TEŠ k revizor-

jevemu poročilu nima pripomb. Na osnovi rednega spremljanja poslovanja družbe TEŠ, pozitivnega revizijskega mnenja, doseženih zastavljenih
ciljev iz poslovnega načrta za leto 2010 ter v skladu s svojimi pristojnostmi
nadzorni svet družbe TEŠ po končni preveritvi nima pripomb k Letnemu
poročilu družbe TEŠ za leto 2010 ter ga potrjuje.

3. Preveritev predloga za uporabo bilančnega dobička
Nadzorni svet se je seznanil, da se je čisti poslovni izid poslovnega leta 2010
v višini 4.202.405,90 EUR uporabil za oblikovanje zakonskih rezerv iz dobička v višini 210.120,30 EUR, preostali, nerazporejeni del v višini 3.992.285,60
EUR pa pomeni bilančni dobiček družbe.
V skladu s strateškimi cilji in naložbeno politiko nadzorni svet družbe TEŠ
soglaša s predlogom poslovodstva družbe ustanovitelju, da se bilančni
dobiček v višini 3.992.285,60 EUR v celoti uporabi za oblikovanje drugih
rezerv iz dobička.
Nadzorni svet družbe je poročilo pripravil v skladu z 282. členom ZGD-1.
Poročilo nadzornega sveta je namenjeno skupščini družbe.
V imenu nadzornega sveta

predsednik nadzornega sveta
mag. Janez KERŽAN

Š o š t a n j , 8 . 6 . 2 011
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družbe

Poudarki poslovanja

2

Razpoložljivost delavca je odraz
njegovih sposobnosti, znanj,
usposobljenosti, motivacije in
osebnostnih lastnosti pri strojnem
vzdrževanju naše opreme. Odseva
vpliv tistega, kar človek zna, zmore in
hoče realizirati.

Poslovanje Termoelektrarne Šoštanj je bilo v letu 2010 kljub finančni in
gospodarski krizi uspešno. Zastavljeni cilji so bili doseženi in na marsikaterem področju preseženi, kar se kaže tudi v pozitivnem čistem poslovnem
izidu, ki je presegel predvidenega v poslovnem načrtu. Termoelektrarna je
obratovala varno in zanesljivo, brez večjih zaustavitev.
V Termoelektrarni Šoštanj se zavedamo, da moramo nadaljevati po zastavljeni poti razvoja in da je na njej veliko izzivov, na katere moramo biti
pripravljeni. Prioritete ostajajo družbeno odgovorno ravnanje, uspešna postavitev nadomestnega 600 MW bloka 6, zagotavljanje virov financiranja za
investicijo in za tekoče poslovanje ter nadaljnja racionalizacija poslovanja.
KLJUČNI PODATKI
Čisti prihodki od prodaje v €
- na domačem trgu v €
- na tujem trgu v €
Čisti poslovni izid v €
Prihodki v €
EBIT = izid iz poslovanja v €
EBITDA = EBIT + AM v €
Sredstva v €
Kapital v €

LETO 2010
242.009.537
241.915.738
93.799
4.202.406
247.461.681
6.617.325
38.977.039
541.317.059
348.575.114

LETO 2009
227.363.689
227.268.662
95.027
54.997
237.345.107
1.660.006
30.499.239
468.171.073
344.372.708

Indeks
106
106
99
7.641
104
399
128
116
101

Denarni tok iz poslovanja
Investicije v €
Število zaposlenih na dan 31. 12.
Prodana električna energija v GWh

61.515.331
110.528.944
488
3.946

50.301.560
122.073.795
498
3.753

122
91
98
105

V letu 2010 je TEŠ ustvaril 242.009.537 EUR čistih prihodkov od prodaje. V
primerjavi z letom 2009 so višji za 6 %, zaradi višje proizvodnje in nekoliko
višje prodajne cene električne energije.
Čisti poslovni izid družbe (dobiček po obdavčitvi) je znašal 4.202.406 EUR,
kar je več kot leto poprej. Vzrok je predvsem v višji količini prodane električne energije.
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Sredstva v višini 541.317.059 EUR so se v letu 2010 povečala za 16 %, pretežno zaradi vlaganj v izgradnjo nadomestnega bloka 6.
V letu 2010 je TEŠ izpeljal skoraj vse investicije, ki so bile načrtovane v
skladu s potrjenim letnim planom. Zaključili smo gradnjo novega telekomunikacijskega centra z upravno stavbo in nekaj projektov vlaganj v zanesljivost proizvodnje (zamenjava mlinskih rotorjev bloka 5, obnova vodikarne)
in nabavili nujno potrebna drobna osnovna sredstva. Nadaljevali smo z
aktivnostmi pri gradnji nadomestnega bloka 6, kjer v letu 2011 načrtujemo
enkrat višja vlaganja kot v letu 2010, investicija bo financirana pretežno s
pomočjo dolžniškega kapitala.
Število zaposlenih konec decembra 2010 se je v primerjavi s preteklim
letom zmanjšalo za 10 delavcev.
V letu 2010 je TEŠ prodal 3.946 GWh električne energije. Ta letna količina je
za 5 % višja kot v letu 2009, v katerem je bil izveden remont bloka 4 in 3.
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3

Kakovost je vrednota, ki je za napredek
v podjetju še kako pomembna. Pri
tem nam največ pomeni doseganje
kvalitetnih storitev in varnosti
zaposlenih.

30

LE TNO POROČILO 2010

Termoelektrarna Šoštanj

V letu 2010 smo vsak prvi četrtek v mesecu organizirali dan odprtih vrat
TEŠ, na katerem smo obiskovalce seznanili z delovanjem elektrarne,
našim razvojnim načrtom in projektom bloka 6.
V mesecu marcu je obravnavala naložbo v blok 6 tudi Vlada
RS in se na podlagi predhodnih seznanitev z do tedaj
opravljenimi deli odločila za podporo projektu.
19. marca je NS družbe TEŠ dal soglasje k predlogu
Poslovnega načrta družbe TEŠ za leto 2010.
Družbenik je Poslovni načrt sprejel 31. 3. 2010.
31. marca smo po 54-ih letih delovanja trajno
zaustavili blok 1.
Aprila je bilo na 7. strateški konferenci
skupine HSE z naslovom Z združevanjem moči do sinergijskih učinkov
izpostavljeno, da ostajajo v ospredju
zastavljenih, že začetih ali skorajda
realiziranih projektov skupine HSE
tisti, ki si prizadevajo za zmanjšanje
izpustov toplogrednih plinov in
povečanje deleža obnovljivih virov v
proizvodnem portfelju, med katere
spada tudi projekt bloka 6.
V mesecu aprilu smo z Evropsko investicijsko banko podpisali pogodbo
za dodatnih 200 mio EUR posojila.
S tem dejanjem bo EIB financirala
nadomestni blok 6 v skupnem znesku
550 mio EUR.
Skupina zunanjih presojevalcev TUV
SUD – Sava d.o.o. je aprila izvedla presojo
vseh štirih standardov, ki so integrirani v
enoten sistem vodenja, ta pa je bila uspešno zaključena.

Predsednik vlade Borut Pahor je 25. maja skupaj z ministroma za gospodarstvo ter okolje in prostor obiskal gradbišče nadomestnega bloka 6
TEŠ. Na delovnem obisku se je seznanil s projektom gradnje nadomestnega bloka 6 ter njegovo vlogo v skupini HSE in slovenski energetiki
širše. Predsednik vlade je obisk ocenil za koristen in poudaril, da je dobil
vpogled v projekt bloka 6 ter odgovore na prenekatera vprašanja in ob
zaključku sestanka povzel, da ocene kažejo, da je odločitev za gradnjo
nadomestnega bloka 6 koristna z narodnogospodarskega vidika, tako v
ekonomskem kot tudi v ekološkem smislu.
16. maja smo praznovali 54 let TEŠ. V maju smo pričeli s postopnim
rušenjem hladilnih stolpov blokov 1-2 in 3.
Junija je Vlada RS izdala pismo podpore za financiranje 200 mio EUR
kredita pri Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD), kar je ključni
dokument, potreben za podpis finančne pogodbe.
20. avgusta 2010 se je HSE kot edini družbenik seznanil z Letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2009 in sprejel sklep, da se bilančni
dobiček družbe TEŠ za leto 2009 v višini 52.247,10 EUR razporedi v druge
rezerve iz dobička.
V septembru smo končali z rušenjem hladilnih stolpov 1-2 in 3. Istočasno
smo prestavili telekomunikacijsko središče v novo upravno stavbo ter se
vanjo preselili.
11. novembra je nadzorni svet družbe odpoklical dotedanjega direktorja
in za novega direktorja TEŠ imenoval mag. Simona Tota.
Novembra smo se uvrstili med TOP 10 izobraževalni management 2010,
na tekmovanju za nagrado Horus, slovensko nagrado za družbeno
odgovornost podjetij, pa zasedli 2. mesto.
Novembra smo podpisali garancijsko pogodbo s petimi bankami garantkami za zavarovanje 110 mio EUR kredita pri EIB.
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Zanesljivost
Varnost
Razpoložljivost
Kakovost

Odločnost
Razvoj
Znanje

poročilo

Poslovno

4

V življenju je pogosto tako, da
tekmujemo med seboj in takrat
odloča več faktorjev. Eden od njih je
znanje oziroma tehnična podkovanost
zaposlenih, potem taktika, strategija.
Nad vsem tem pa je gotovo
odločenost, da nekaj storimo. Na poti
do cilja, na kateri smo pripravljeni
preskočiti vse ovire, vidimo le
odločenost, da to storimo.

4.1

PREDSTAVITEV DRUŽBE

4.1.1

Osebna izkaznica družbe
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
družba z omejeno odgovornostjo, z enim družbenikom
Cesta Lole Ribarja 18, 3325 ŠOŠTANJ
03 8993 200
03 8993 485
10051100 - Okrožno sodišče v Celju
203.480.559,00 €
velika
1956

Polno ime družbe
Oblika organiziranosti
Naslov
Telefon
Faks
Št. registrskega vložka iz sodnega registra
Osnovni kapital
Velikost
Leto ustanovitve

Transakcijski račun

Davčna številka
Identifikacijska številka za DDV
Matična številka
Spletni naslov
E - pošta
Šifra dejavnosti
STANJE NA DAN 1. 1. 2010
Direktor družbe
Predsednik nadzornega sveta
Člani nadzornega sveta

STANJE NA DAN 31. 12. 2010
Direktor družbe
Predsednik nadzornega sveta
Člani nadzornega sveta
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Struktura lastništva na dan 31. 12. 2010
(naziv ter delež)

Banka:
BANKA KOPER
NLB
Nova KBM
UNI CREDIT

TRR:
101000038312861
024260017217937
045150001707126
290000003080383
92189903
SI92189903
5040388
www.te-sostanj.si
info@te-sostanj.si
35.112

dr. Uroš Rotnik
mag. Djordje Žebeljan
mag. Janez Keržan
Franc Rosec

mag. Simon Tot
mag. Djordje Žebeljan
mag. Janez Keržan
Franc Rosec
Holding Slovenske elektrarne d.o.o
SKUPAJ

Začetek:
Začetek:
Začetek:
Začetek:

11. 11. 2010
24. 8. 2009
29. 9. 2009
26. 8. 2009

Konec: 23. 8. 2013
Konec: 1. 12. 2012
Konec: 25. 8. 2013
100,00%
100,00%

4.1.2

Dejavnosti poslovanja družbe

Družba ima registriranih več dejavnosti. Glavno predstavlja proizvodnja
električne energije v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah.

4.1.3

Izjava o upravljanju družbe

Upravljanje družbe poteka v skladu z veljavnimi predpisi, Aktom o ustanovitvi, ki ga je HSE d.o.o. kot edini družbenik družbe Termoelektrarne Šoštanj
d.o.o. sprejel 14. 2. 2006 in spremenil 15. 11. 2009 ter v skladu z dobro
poslovno prakso.
V skladu z Aktom o ustanovitvi družbenik upravlja z družbo neposredno
preko njenih organov, in sicer sta to nadzorni svet in direktor.

4.1.4

Izjava direktorja

Direktor Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. v skladu s 60. a členom Zakona o
gospodarskih družbah zagotavljam, da je letno poročilo družbe za leto
2010, vključno z izjavo o upravljanju, sestavljeno in objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih 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. po svojem najboljšem
vedenju izjavljam:
• da je računovodsko poročilo družbe za leto 2010 resničen in pošten
prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida
družbe ter
• da poslovno poročilo družbe za leto 2010 vključuje pošten prikaz razvoja
in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z
opisom bistvenih vrst tveganj.

mag. Simon Tot

Š o š t a n j , 3 . 5 . 2 011

4.1.5

Izjava direktorja

Direktor Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. izjavljam, da sem bil v letu 2011
seznanjen s Kodeksom upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države (v
nadaljevanju: Kodeks). Ocenjujem, da je bilo upravljanje družbe v letu 2010
skladno s priporočili, navedenimi v Kodeksu, sprejetim s strani Agencije za
upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljevanju: AUKN) in
javno objavljenim dne 18. 1. 2011 na spletnih straneh AUKN (www.auknrs.si).
Direktor družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. skladno s tč. 73. Kodeksa
izjavljam, da je družba Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. Kodeks AUKN sklenila
prostovoljno uporabljati.

mag. Simon Tot

Š o š t a n j , 3 . 5 . 2 011

4.1.6
Razmerja z obvladujočo družbo in drugimi odvisnimi
družbami v skupini
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. je povezana v skupino Holding Slovenske elektrarne. Družba Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., s sedežem v
Ljubljani, Koprska 92, je na dan 31. 12. 2010 njen edini družbenik, oziroma
obvladujoča družba, ki je sestavila skupinsko letno poročilo za leto 2010 za
skupino družb, za katere je obvladujoča družba.

HOLDING SLOVENSKE
ELEKTRARNE d.o.o.

MEDNARODNA
MREŽA

PROIZVODNJA

NALOŽBE

Hidro
proizvodnja
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 100 %

Eldom d.o.o. 50 %

HSE Italia S.r.l. 100%

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

Elprom d.o.o. 100 %

HSE Balkan Energy d.o.o. 100%

Soenergetika d.o.o. 25 %

30,8 %
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. 100 %
2,8 %
Hidroelektrarne na Sp. Savi d.o.o. 51 %

HSE Hungary Kft. 100 %

Termo
proizvodnja

HSE Adria d.o.o. 100 %
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. 100 %
26 %

HSE Bulgaria EOOD 100 %

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o. 81,3 %
Primarni
vir

ERICo d.o.o.
23 %

HSE Mak Energy DOOEL 100 %

Premogovnik Velenje d.d. 77,7 %
HSE BiH Energetsko poduzeće d.o.o. Sarajevo 100%

Robinoks d.o.o. 21 %

HTZ IP d.o.o. 100 %

Sipoteh d.o.o. 42 %

Gost d.o.o. 100 %
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PLP d.o.o. 26 %

16,6 %

36 %

PV Invest d.o.o. 100 %

Golte d.o.o.

61,2 %

SAŠA Inkubator d.o.o. 60 %

RGP d.o.o. 61 %

Jama Škale v zapiranju d.o.o. 100 %

PV Zimzelen d.o.o. 100 %

Na osnovi 545. in 546. člena Zakona o gospodarskih družbah je poslovodstvo družbe podalo poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo in drugimi
odvisnimi družbami v skupini, v katerem je ugotovilo, da TEŠ d.o.o. na osnovi okoliščin, ki so mu bile znane v trenutku, ko je bil opravljen pravni posel,
ocenjuje, da v navedenih poslih z obvladujočo družbo in z njo povezanimi
družbami ni bil prikrajšan, oziroma v letu 2010 ni bil opravljen noben pravni
posel in storjeno ali opuščeno dejanje, ki bi družbi povzročilo škodo in bi
bila to posledica vplivanja Holdinga Slovenske elektrarne, d.o.o.

Podružnica HSE Praga

Podružnica HSE Bratislava

Predstavništvo HSE Beograd

Predstavništvo HSE Bukarešta

4.1.7

Kapitalske povezave z drugimi družbami

Družba

Matična št.

Naslov

Leto ustanovitve

Glavna dejavnost

Lastniški delež obvladujoče družbe

Čisti poslovni izid v € v 2010*

5583055

Koroška cesta 58, Velenje

1. 4. 1992

74.900

26,00%

106.594

ODVISNE DRUŽBE

Erico d.o.o.

Erico d.o.o. je bil ustanovljen leta 1992 kot zavod, ki opravlja znanstveno-raziskovalno dejavnost za izvajanje ekoloških raziskav, katerih cilj je
usmerjen v varstvo okolja. Ustanovili so ga RLV Velenje, TEŠ in ESO Velenje,
z namenom, da se v Šaleški dolini formira institucija, ki bo s svojimi strokovnjaki z različnih področij okoljskih strok pripravljala, vodila, usmerjala in
verificirala sanacijske ukrepe v Šaleški dolini.
V letu 2007 se je Erico iz zavoda preoblikoval v d.o.o., katerega družbeniki
so Gorenje GA d.o.o. (51 %), Premogovnik Velenje (23 %) in TEŠ (26 %).

4.2 POSLOVNA POLITIKA DRUŽBE
Poslanstvo in strateški cilji
Poslanstvo TEŠ je, da z dejavnostjo proizvodnje električne in toplotne
energije zagotavlja kupcem zadostne količine energije ter 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.

zgrajenih proizvodnih virih, z upoštevanjem sinergijskih učinkov v skupini
HSE.
S sistemom upravljanja s tveganji, ki predstavlja podporo pri doseganju
ciljev, bomo zagotavljali ustrezno načrtovanje, izvajanje in optimiranje vseh
aktivnosti in s tem doseganje učinkovite uporabe vseh potrebnih virov.

Glavni dolgoročni cilj je optimalna uporaba človeških, finančnih in proizvodnih virov za doseganje zanesljive, varne, okolju prijazne in konkurenčne
proizvodnje električne ter toplotne energije na osnovi obstoječih in novo

4.3 POLITIKA SISTEMA VODENJA
4.3.1
Doseganje ciljev na področju kakovosti, ravnanja
z okoljem, vodenja varnosti in zdravja pri delu in upravljanja
varovanja informacij
V TEŠ imamo vzpostavljen integriran sistem vodenja, ki je sestavljen iz:
• sistema vodenja kakovosti po zahtevah SIST ISO 9001:2008,
• sistema ravnanja z okoljem po zahtevah SIST EN ISO 14001:2004,
• sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po zahtevah OHSAS
18001:2007 in
• sistema upravljanja varovanja informacij po zahtevah ISO/IEC 27001:2005.
Ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti vzpostavljenega sistema vodenja
poteka z integriranimi notranjimi presojami, zunanjimi presojami certifikacijskega organa in preko doseganja planiranih ciljev. Zunanja presoja je potekala v mesecu aprilu 2010 in je bila integrirana po vseh štirih standardih.
Zunanji presojevalci so ocenili, da je presojani sistem vodenja, zlasti z
ozirom na:
• obseg in politiko,

• prepoznavanje in redno spremljanje/vrednotenje tveganj (ki ogrožajo
varnost informacij, varnost okolja, varnost in zdravje zaposlenih), varnostnih vidikov organizacije ter pravnih ali zakonskih zahtev,
• kvalifikacije, izkušnje in kompetence zaposlenih, ki so vezane na sistem
vodenja,
• izbrane in vpeljane varnostne kontrole,
• aktivnosti za seznanjanje zaposlenih o sistemu vodenja,
• izvajanje notranjih presoj in vodstvenih pregledov,
• zagotavljanje procesa nenehnih izboljšav,
učinkovit in da so podane osnove, ki omogočajo vzdrževanje ter izboljševanje sistema vodenja.
V letu 2010 smo uspešno zaključili projekt družbeno odgovorno podjetje.
Projekt pokriva naslednja ključna področja: odnos do zaposlenih, odnos
do okolja, odnos do širše skupnosti ter odnos do kupcev in dobaviteljev. V
sklopu projekta smo se prijavili na razpis »Slovenska nagrada za družbeno
odgovornost HORUS« in dosegli drugo mesto v skupini velikih podjetij.

Razvoj sistema vodenja

vljeni so bili usmerjeni obdobni in drugi kontrolni preventivni zdravstveni
pregledi.

V letu 2011 bomo pričeli s projektom SIST EN 16001 Sistem upravljanja z
energijo.

Izjava o varnosti z oceno tveganja
4.3.2

Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost

Izvajalo se je redno ažuriranje in prilagajanje Izjave o varnosti z oceno
tveganja dejanskemu stanju.

Varstvo delovnega okolja izhaja iz temeljnih načel Zakona o varnosti in
zdravju pri delu, ki delodajalca zavezuje, da zagotavlja varnost in zdravje
delavcev v zvezi z delom.
Služba za varstvo pri delu in požarno varnost je izvajala redne preventivne
ukrepe, ki so zagotavljali večjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu na vseh
organizacijskih ravneh skladno s pridobljenim certifikatom OHSAS 18001.

Zaradi reorganizacije delovnih mest in drugih sprememb se je začela druga
revizija ocene tveganja, skozi katero bodo temeljito pregledani obstoječi
podatki in upoštevane vse spremembe ter najnovejše ugotovitve na področju varnosti in zdravja pri delu. Revizija bo končana v letu 2011.

Zdravstveno varstvo je potekalo skladno s Pravilnikom o preventivnih
zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. list RS, št. 87/02, 29/03 in 124/06). Opra-

4.4

PROIZVODNJA

Proizvodnja električne energije
Kljub ugodni hidrologiji slovenskih rek je TEŠ v letu 2010 proizvedel 3.946
GWh električne energije. To je 193 GWh ali 5 % električne energije več kot v
letu 2009, v katerem je bil izveden remont na bloku 4 in bloku 3.
Iz premoga je bilo proizvedenih 3.738 GWh, iz plina pa 208 GWh električne
energije.
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Proizvodnja toplotne energije
V letu 2010 smo proizvedli 407 GWh toplotne energije za ogrevanje. To je
5 % več od proizvedene v letu 2009. Sistem smo oskrbovali zanesljivo in
brez kakršnihkoli motenj ter izpadov.
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Realizacija

Poraba energentov
V letu 2010 smo porabili 3.951 tisoč ton premoga. Poraba za proizvodnjo
električne energije je znašala 3.825 tisoč ton, za proizvodnjo toplotne
energije pa 126 tisoč ton. Povprečna kurilna vrednost prevzetega premoga
je bila 11.097 kJ/kg, kar je več kot v letu 2009, ko je znašala 10.894 kJ/kg.

TEŠ je s proizvodnjo električne energije v letu 2010 emitirala v okolje
4.775.247 ton CO2. V skladu z določili Zakona o varstvu okolja je posledično
dolžna poravnati dajatev za onesnaženje okolja (1kupon/1tona CO2). Za poravnavo dajatve ima družba na razpolago 4.300.824 brezplačnih kuponov.
Razliko v višini 474.423 emisijskih kuponov bo kupila od HSE.

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
zahtevo upravljavca naprave odloči o celotni količini emisijskih kuponov, ki
pripadajo upravljavcu naprave za določeno obdobje.

Prihranek izpusta CO2 na račun uporabe plina je bil 140.306 ton, kar vrednostno pomeni 1.673.851 EUR.

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

4.5

VZDRŽEVANJE

Strategija vzdrževanja naprav je zastavljena tako, da nam omogoča doseganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev podjetja.
Med kratkoročne cilje uvrščamo:
• zagotavljanje varnega dela in zdravja delavcev v zvezi z delom,
• racionalno izrabo uporabljenih materialov,
• racionalno izrabo delovnega časa,
• skrajševanje rokov za popravilo posameznih naprav,
• s preventivno dejavnostjo preprečevanje nastanka ali ponavljanja istovrstnih okvar,
• čim boljšo obratovalno pripravljenost elektrarne kot celote,
• ekološko prijazno proizvodnjo električne in toplotne energije.
Dolgoročni cilji pa so:
• realno znižanje lastne cene proizvedene električne in toplotne energije,
• konkurenčnost na trgu električne energije,
• ohranjanje statusa proizvajalca električne in toplotne energije, ki temelji
na predelavi lignita,

• zagotavljanje obratovanja do ciljnih življenjskih dob posameznih blokov
(blok 3 in blok 4 obratujeta do pričetka obratovanja bloka 6, predvidoma
pa do konca leta 2015; blok 5 bo najverjetneje od leta 2015 do leta 2027 v
hladni rezervi).
Strategija temelji na lastnih ter tujih izkušnjah in je prilagojena sodobnim trendom dejavnosti. Sistem vzdrževanja je podprt z informacijskim
paketom 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 štiriletne periode in po izvajanju
večjih vzdrževalnih posegov na posameznih sklopih naprav mimo načrtovanih remontov blokov. Pogoj za učinkovito izvajanje vzdrževanja s to
strategijo in doseganje prej omenjenih ciljev je vsekakor dobro obvladovanje naprav in izkušenost tehničnega ter vzdrževalnega osebja.

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

Za vzdrževanje vseh pogonskih enot, ostalih objektov in naprav smo porabili 10.363.982 EUR, kar ja 5 % več kot v letu 2009. Glede na staranje naprav
in s tem večanje števila potrebnih vzdrževalnih posegov lahko zaključimo,
da je strategija vzdrževanja dobra, seveda pa brez dobre podpore kvalitetnih nabavnih aktivnosti to ne bi bilo možno.

Delovna razpoložljivost blokov
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Iz grafa je razviden trend gibanja razpoložljivosti blokov. Glede na preteklo
leto se je ta povečala, kar je znak, da je koncept vzdrževanja dober in
prinaša učinke. Naprave so namreč vedno starejše. Nepredvideni tehnično—tehnološki dogodki na posameznih enotah imajo direktni vpliv na
sliko vzdrževanja. Ocenjujemo, da smo vse posege na napravah izvajali
gospodarno in v skladu s ciljem optimizacije cene električne energije.

4.6

TRŽNI POLOŽAJ

4.6.1

Značilnosti gospodarskega okolja v letu 2010

V letu 2010 je bilo zaznati zmerno rast BDP, in sicer na nivoju 1,2 % glede
na leto 2009. BDP po tekočih cenah je v letu 2010 znašal 36.061 mio EUR
oziroma 17.602 EUR na prebivalca.
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Blagovna menjava s tujino se je v letu 2010 pričakovano povečala. Izvoz se
je predvidoma povečal za 7,8 %, uvoz pa za 5,6 %.
Kreditna aktivnost bank v letu 2010 je bila še vedno na sorazmerno nizkem
nivoju.
Cene industrijskih proizvodov domačih proizvajalcev na domačem trgu so
se zvišale za 4,2 %, cene istih proizvajalcev na evrskem območju pa so se
zvišale za 5,6 %.
Cena nafte v letu 2010 se je gibala med 77 in 90 dolarji na sodček.
Inflacija v letu 2010 je znašala 1,9 %.
Slovenski borzni indeks se je v letu 2010 znižal za približno 15 %.
Po tečajni listi je bilo na dan 31. 12. 2010 potrebno za 1 evro odšteti 1,3362
USD.

V letu 2010 se je povečala stopnja brezposelnosti. Ob koncu leta je tako znašala 11,8 %; v primerjavi z letom 2009 se je povečala za 2,7 odstotne točke.
Skupna proizvodnja slovenskih elektrarn naj bi v letu 2010 na generatorju
znašala 16.326 GWh, kar je 0,4 % manj kot v letu 2009. V primerjavi z letom
2009 se je proizvodnja iz hidroelektrarn v letu 2010 povečala za 1,7 %,
proizvodnja iz jedrskih elektrarn za 1,4 %, proizvodnja iz termoelektrarn pa
se je zmanjšala za 1,5 %.
Energetika je v tem času pred izredno prelomnim trenutkom, povezanim s
trajnostno rabo energije. Od energije je odvisna konkurenčnost slovenskega gospodarstva, od njene cene pa kakovost življenja slehernega posameznika v državi.
V širšem mednarodnem okolju gre vsekakor omeniti številna prizadevanja
za zmanjšanje negativnih posledic človekovega delovanja na okolje, med
katerimi ima pomembno vlogo tudi energetika. V decembru 2010 je v
Cancunu potekala konferenca, ki je začrtala smernice prihodnje okoljske
politike.

4.6.2

Prodaja in kupci

Termoelektrarna Šoštanj je v letu 2010 dosegla 242.009.537 EUR prihodkov od prodaje. S prodajo električne energije nastopamo na trgu v okviru
našega lastnika, družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki je vodilni
slovenski proizvajalec in trgovec z električno energijo. Smo največji proizvodni objekt v skupini HSE.
1,9 % prih. prod. toplotne energije

0,9 % ostali prih. od prodaje

97,2 % prih. prodaje električne energije

V strukturi prihodkov od prodaje je največji kupec Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki kupi vso proizvedeno električno energijo, kar predstavlja
97,2 % celotne prodaje.

Prodaja toplotne energije
Prodaja toplotne energije za daljinsko ogrevanje predstavlja 1,9 % prihodkov od prodaje. Prodali smo 407,1 GWh toplotne energije, kar je 5 % več kot
v letu 2009.

Ostala prodaja
Med ostalimi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so vključeni prihodki od prodaje elektrofilterskega pepela, REA sadre, žlindre v Sloveniji in
v tujini ter prihodki od najemnine računalniških kapacitet.

4.6.3

Nabava in dobavitelji

Glavni cilj nabave je zagotavljanje surovin, materialov, rezervnih delov,
opreme in storitev za redno poslovanje in nabavo investicijske opreme po
najugodnejših cenah, najugodnejših plačilnih in dobavnih pogojih, najzanesljivejših virih in optimalnih nabavnih poteh. Le s takšnim pristopom
lahko družba uresničuje svoje razvojne in strateške cilje.
Najpomembnejši strateški dobavitelj družbe je Premogovnik Velenje.
Nabava premoga za proizvodnjo električne in toplotne energije predstavlja
42 % celotne nabave. Za potrebe proizvodnje električne energije je bilo
porabljeno 42.455 TJ premoga, za proizvodnjo toplotne energije pa 1.392
TJ premoga.
Med primarnimi surovinami za proizvodnjo električne energije je tudi
zemeljski plin. Delež nabave materiala predstavlja 47 % celotne nabave.
Struktura je naslednja:

13,8 % plin
3,9 % ostali energenti

1,3 % material za vzdrževanje

0,7 % ostali material

80,3 % premog

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

5,3 % zavarovalne premije

46,5 % storitve za vzdrževanje

48,2 % ostale storitve
Delež nabave investicij predstavlja 47 % celotne nabave. Struktura nabave
investicij je naslednja:

6,3 % TK center z US

2,8 % V VZP

1,2 % Drobne investicije, IŠD, PIS

89,8 % Blok 6
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4.7

NALOŽBE

Del naprav v TEŠ je na izteku življenjske dobe. Nekatere obratujejo že od
leta 1956 dalje, ko sta bila zgrajena bloka 1 in 2, najmlajše pa obratujejo od
leta 1977, ko je bil zgrajen blok 5. Blok 2 je bil zaustavljen v letu 2008, blok 1
pa konec marca 2010. Bloka 3 in 4 bosta obratovala do začetka obratovanja
bloka 6, predvidoma do konca leta 2014, blok 5 je predviden kot rezerva do
leta 2027.

Na osnovi sprejetega razvojnega načrta smo pričeli z zbiranjem potrebne
investicijske dokumentacije. Tako so bili izdelani naslednji dokumenti:
• Predinvesticijska študija: Postavitev bloka 6 v TEŠ, april 2005;
• Dokument identifikacije investicijskega projekta, maj 2005;
• Študija Vidiki vključitve bloka 6 TEŠ v elektroenergetski sistem Slovenije,
junij 2005.

V letu 2005 so se pričela predhodna dela na projektih nadomestnega bloka
6. Dela bodo zaključena s sinhronizacijo agregata v letu 2014.

Predinvesticijska zasnova je bila predstavljena na strateški konferenci HSE
septembra 2005, na kateri je bil projekt izgradnje bloka 6 TEŠ uvrščen med
prednostne projekte skupine HSE. Vse navedeno je bilo podlaga za izdelavo
investicijskega programa za nadomestni energetski objekt imenovan Blok
6 TEŠ. Vzporedno s pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije so,
oziroma še potekajo drugi postopki, ki so potrebni za umestitev načrtovane investicije v energetski sistem in v prostor. 10. julija 2006 smo prejeli
energetsko dovoljenje.

Blok 6
Odločitev o gradnji 600 MW bloka 6, ki že teče, iz ekološkega vidika pomeni
nadaljevanje ekološke sanacije, ki smo jo z veliko skrbjo za okolje pričeli že
v letu 1983. Po sprejetem strateškem razvojnem načrtu TEŠ junija 2004, bo
blok 6 s 600 MW postopoma nadomestil tehnološko zastarele in ekonomsko nerentabilne bloke 1, 2, 3, 4 in 5. Gre za nacionalno pomemben projekt,
ki je uvrščen v Resolucijo Nacionalnega energetskega programa in v Resolucijo o nacionalnih in razvojnih projektih za obdobje 2007 - 2023. Spomladi
2009 pa je bil uvrščen tudi v Zeleno knjigo.

V oktobru 2009 je prišlo do noveliranja investicijskega programa. Glavni
razlogi za novelacijo so bili:
• znižanje pogodbene vrednosti glavne tehnološke opreme bloka 6,
• znižanje vrednosti za napravo za razžveplanje dimnih plinov bloka 6,
• sprememba načina evakuacije električne energije,

• vključitve celotnih stroškov emisijskih kuponov za emisije CO2 po letu
2012,
• skrajšanje gradnje iz 63 na 60 mesecev,
• sprememba stroškov financiranja v času gradnje na osnovi spremenjenih
izhodišč v zvezi s strukturo in dinamiko virov financiranja.
Novelirani investicijski program 3 (NIP3) je bil v oktobru 2009 sprejet na NS
TEŠ in obravnavan na NS HSE. V zvezi s postopki za pridobitev gradbenega
dovoljenja je bil dosežen pomemben mejnik, ko je bilo 11. 11. 2009 pridobljeno Okoljevarstveno soglasje za blok 6.
16. februarja 2011 je bilo pridobljeno Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje velike kurilne naprave Blok 6, ki je v začetku marca 2011 postalo pravnomočno. S tem dovoljenjem so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo gradbenega
dovoljenja za blok 6.

Dobava opreme in storitev
TEŠ je 2. 12. 2009, po predhodno pridobljenem soglasju NS TEŠ, plačal prvi
obrok dobavitelju GTO, s čimer je postala veljavna pogodba (Start date)
med TEŠ, Alstom Power Centrals, Alstom Power Systems. Z veljavnostjo
pogodbe so se začeli realizirati tudi pogodbeni členi, kot je izdelava podrobnih načrtov, potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja, naročilo
opreme, začeli so teči terminski roki itd.
V času od 3. decembra 2009 (Start date) do danes potekajo vse aktivnosti na
paketu Glavna tehnološka oprema v skladu s terminskim planom.
Na podlagi sklepa Vlade RS 18. marca 2010 o potrebnem ponovnem
pogajanju o znižanju cene za GTO so od začetka aprila 2010 do julija 2010
potekala ponovna pogajanja o izboljšanju pogodbenih določil, predvsem
cene, z njo povezanih eskalacijskih določil, tehniško tehnoloških izboljšav
in skrajšanja rokov izvedbe. Rezultat pogajanj je predlog o nižji pogodbeni vrednosti, zaradi spremenjene tehnološke opreme in fiksiranje 18,5 %
pogodbene cene, ki ni več podvržena eskalacijski formuli. Način izračuna
eskalacije se ni spreminjal. Aneks 2 k pogodbi je bil podpisan januarja 2011.
Meseca novembra 2009 je bil v Uradnem listu EU objavljen razpis - Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe z naslovom »Hladilni sistem
bloka 6 v TEŠ«. Pogodba z najugodnejšim ponudnikom je bila podpisana
februarja 2010.
Z izvajalcem za dobavo naprave za RDP potekajo vse aktivnosti v skladu s
pogodbo in terminskim planom.
Glede izvedbe pripravljalnih del je v letu 2010 potekal izbor najugodnejšega ponudnika za izvedbo gradbenih del za ureditev zahodnega uvoznega
platoja v TEŠ. Z najugodnejšim ponudnikom je bila podpisana pogodba.
Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno.
Razpis za preostala pripravljalna gradbena dela (ureditev brežine in platoja
za hladilni stolp in transformatorje) je bil objavljen 25. 2. 2010 v UL EU št.
2010/S 39-057681. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 5. 7. 2010, dela
se izvajajo po zastavljenem terminskem planu.
V letu 2009 je potekala zaključna faza izbora za izbiro izdelovalca projektne
dokumentacije za blok 6 (PGD + PZI). Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za blok 6 je bila vložena na MOP 28. 12. 2010. Izvaja se tudi postopek
priprave PZI dokumentacije, ki se bo izdelovala postopno in sočasno s
predvidenimi gradbenimi deli.
Financiranje projekta je predvideno v kombinaciji lastniških in dolžniških
virov financiranja. Lastniški viri so načrtovani kot kombinacija lastnih virov

TEŠ (dobiček in prosta amortizacija) in dokapitalizacija obvladujoče družbe
HSE d.o.o.. Za financiranje investicije je HSE d.o.o. že nakazala 122,1 mio EUR
dokapitalizacije. Dolžniški kapital je načrtovan v obliki dolgoročnih kreditov. Aprila 2010 je bila podpisana pogodba z EIB za 440 mio EUR in aneks
k pogodbi iz leta 2007, s katerim je bil znesek kredita znižan iz 350 mio
EUR na 110 mio EUR. Vezano na problematiko statusa državnih pomoči je
načrtovano, da bo država izdala državno poroštvo za 440 mio EUR kredita,
za 110 mio EUR kredita pa bo investitor banki predložil bančno garancijo.
Garancijska pogodba je bila sklenjena 24. 11. 2010 s petimi bankami garantkami. Konec januarja 2011 so bili izpolnjeni vsi pogoji za črpanje kredita
in 17. februarja 2011 je EIB nakazal 110 mio kredita. V januarju 2011 je bila
sklenjena finančna pogodba z EBRD banko za 200 mio EUR.

TK-center z upravno stavbo
Na predvideni lokaciji za izgradnjo bloka 6 so se nahajali stara upravna stavba s telekomunikacijskim centrom in oba hladilna stolpa blokov 1-3, ki jih je
bilo potrebno z namenom zagotovitve prostora za postavitev B6 odstraniti.
Nova upravna stavba, v sklopu katere je tudi telekomunikacijski center, je
bila dokončana, uporabno dovoljenje je bilo s strani RS MOP izdano 29. 10.
2010.

Vlaganje v zanesljivost proizvodnje
Pri investicijah v zanesljivost proizvodnje se v pretežni meri podaljšuje
doba trajanja oziroma eliminirajo tehnološka in tehnična tveganja pri zagotavljanju proizvodnje.
Neizvajanje naštetih investicij prinaša naslednja tveganja:
• izpad posameznih proizvodnih enot,
• nedoseganje planirane letne proizvodnje električne energije,
• nezanesljivo dobavo električne energije,
• nerazpoložljivost proizvodnih enot,
• nedoseganje ciljne dobe trajanja proizvodnih enot,
• ogrožanje zdravja in življenja delavcev na delovnih mestih.

Vlaganja v letu 2010
v EUR

INVESTICIJE
Realizacija v obdobju januar-december 2010
NOVOGRADNJE
Blok 6 (z vključenim avansom za dobavo GTO)
TK CENTER z upravno stavbo
PKS bloka 5
VLAGANJE V ZANESLJIVOST PROIZVODNJE
Zamenjava generatorja bloka 5
Zamenjava mlinskih rotorjev bloka 5
Obnova industrijskega vodovoda
Sanacija hrupa v TEŠ
Sanacija kanalizacije
Obnova sistema komprimiranega zraka
Obnova vodikarne
Obnova RDP na bloku 4
INVESTICIJSKO ŠTUDIJSKA DOKUMENTACIJA
DROBNE INVESTICIJE
POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM
• INFO - programska oprema
• INFO - strojna oprema
• Dograditev rezervnega računalniškega centra
SKUPAJ DRUŽBA

Amortizacija

Druga lastna sredstva

Domači krediti

SKUPAJ

17.709.036
10.965.883
6.735.803
7.350
3.059.389
2.399.250
216.019
49.111
43.889
24.804
89.304
154.091
82.921
123.271
866.875
327.974
129.472
197.862
640
22.086.545

8.142.399
7.959.151
183.248

80.300.000
80.300.000

8.142.399

80.300.000

106.151.435
99.225.034
6.919.051
7.350
3.059.389
2.399.250
216.019
49.111
43.889
24.804
89.304
154.091
82.921
123.271
866.875
327.974
129.472
197.862
640
110.528.944

4.8 INFORMATIKA
Primarni proces TEŠ je proizvodnja električne energije, za kar potrebujemo
dobro, zanesljivo in varno informacijsko podporo. V letu 2010 so se vse
aktivnosti koordinirale skupaj s službo informatike HSE.

VARNOST
Instalirali smo sistem za nadzor prijave uporabnikov v računalniškem
sistemu, sledenje spremembam in spremljanju revizijske sledi. Rešitev na
našem obstoječem računalniškem okolju nam omogoča revizijsko sled na
področjih aktivnega imenika, MS Exchanga, datotečnega sistem in MS SQL.

ISO 27001
Pripravili smo nove ocene tveganj za informacijska sredstva ter revidirali
postopke in navodila službe poslovne informatike. Opravili smo notranje
presoje zaradi priprav na zunanjo presojo. Uspešno smo opravili zunanjo
presojo in potrdili certifikat kakovosti. Izvedena je bila tudi revizija informacijskih sistemov TEŠ.

ODOS
ODOS omogoča ureditev sistema za urejanje dokumentacije bloka 6 in
ločitev pogodb zanj ter hkrati podpira dostop do dokumentacije za blok 6.
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46

Pripravili in preizkusili smo varnostno celico za obratovanje, v kateri smo namestili klimatizacijo in podvojeno napajanje. TKV smo povezali v omrežje.
Strežniško opremo smo prestavili v varnostno celico in priklopili na omrežje.
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V celico smo postavili novo telefonsko centralo in aktivirali sistem telefonije
v TEŠ. Novo telefonsko centralo smo priklopili na nov napajalni sistem, ki
omogoča njeno lažje vzdrževanje v primeru izpada napetosti.

V TEŠ smo opravili ločitev procesne in poslovne mreže. V novi upravni stavbi smo postavili novo stikalno opremo in jo aktivirali. Nanjo smo priključili
vse uporabnike v novi upravni stavbi.

STORITVENI CENTER
Skupni storitveni center za vse tri družbe TEŠ, HSE in PV obratuje od 1.
decembra 2010 na lokaciji TEŠ.

KOPA ERP
Dopolnili smo funkcionalnosti na področju plačilnega prometa - SEPA. Nov
plačilni sistem bistveno olajša in poceni izvajanje plačilnega prometa v
celotni Evropski uniji.
Dogradili smo program za vodenje investicij s podatki o virih. Nova funkcionalnost nam omogoča ročne preknjižbe plačil in evidenco vrednosti plačil
DDV iz kreditov, za katere sredstva še niso bila vrnjena.
Začeli smo uvajati e-izobraževanje s planiranjem in spremljanjem izobraževanja. Pri e-izobraževanju nimamo klasične, ampak spletno učilnico.

4.9

ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA

4.9.1

Poslovanje v letu 2010

Poslovanje Termoelektrarne Šoštanj je v letu 2010 temeljilo na Dolgoročni
pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije
med TEŠ d.o.o., HSE, d.o.o. in Premogovnikom Velenje, d.d., Pogodbi o
nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije med TEŠ, HSE
in Premogovnikom Velenje za leto 2010, ki je bila podpisana januarja 2010,
Aneksih št. 1, 2 in 3 k tej pogodbi in na Poslovnemu načrtu družbe TEŠ za
leto 2010, na katerega je 19. marca 2010 dal soglasje Nadzorni svet. Skladno
z določili Akta o ustanovitvi je edini družbenik PN za leto 2010 sprejel 31.
marca 2010.

poslovni izid 4.202.406 EUR, kar je več kot je bilo načrtovano za to obdobje.
Višji čisti poslovni izid je TEŠ realiziral zaradi večje količine prodane električne energije, ki je največja v zadnjih letih.

Prihodki
Družba je v letu 2010 dosegla 247.461.681 EUR prihodkov, kar je 6 % več od
načrtovanih za leto 2010 in 4 % več od realiziranih v letu 2009. Od načrtovanih odstopajo zaradi višjega prihodka od prodaje električne energije zaradi
večje količine prodane električne energije in njene nekoliko višje prodajne
cene.

Termoelektrarna Šoštanj je v letu 2010 dosegla celotni poslovni izid v višini
5.151.697 EUR. Po obračunu davka iz dobička in odloženih davkov znaša čisti

S t r u k t u r a p r i h o d k o v z a l e t o 2 010 :
1,8 % prih. prod. toplotne energije
0,9 % ost. prihodki od prodaje

2,2 % ost. prihodki iz poslovanja

95,1 % prih. prod. električne energije

Odhodki
V letu 2010 so odhodki znašali 242.276.482 EUR, kar je 4 % več od načrtovanih za leto 2010 in 2 % več kot so znašali v letu 2009.

S t r u k t u r a o d h o d k o v z a l e t o 2 010 :
0,6 % finančni in drugi odhodki
6,8 % drugi poslovni odhodki
13,4 % odpisi vrednosti
7,8 % stroški dela
7,5 % stroški storitev

1,2 % ostali stroški materiala
2,5 % ostali energenti
8,8 % plin

51,2 % premog

Sredstva in viri sredstev
Premoženje družbe na dan 31. 12. 2010 znaša 541.317.059 EUR in se je v
primerjavi z letom 2009 povečalo za 16 %, predvsem zaradi večjih vlaganj
v opredmetena osnovna sredstva. Merjeno s stopnjo inflacije (december
2010/december 2009), ki je znašala 1,9 %, je realno večje za 13 %.

S t r u k t u r a s r e d s t e v n a d a n 31. 12 . 2 010 :
1,1 % ostala kratkoročna sredstva
8,1 % kratkoročne posl. terjatve
2,3 % zaloge

2,7 % ostala dolgoročna sredstva

85,7 % opredmetena osnovna sredstva

S t r u k t u r a o b v e z n o s t i d o v i r o v s r e d s t e v n a d a n 31. 12 . 2 010 :
1,1 % PČR

27,0 % kratkoročne obveznosti

4,3 % dolgoročne obveznosti

3,2 % rezer vacije in DAČR
64,4 % kapital

Področni odseki

Prodaja električne in toplotne energije

Vsi področni odseki (proizvodnja elektrike, oskrba s paro in toplo vodo,
menza in družbeni standard) so v letu 2010 poslovali z dobičkom.

Merljivi cilj prodaje električne energije iz premoga je bil nekoliko presežen.
Količine prodane električne energije so bile za 4 % višje od načrtovanih,
prihodek od prodaje električne energije je za 6 % višji tudi zaradi višje
prodajne cene električne energije. Prodaja električne energije iz plina je bila
količinsko in vrednostno nad načrtovano. Prodaja toplotne energije je bila
2 % nižja od načrtovane za to obdobje.
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4.9.2

Glavne aktivnosti in realizirani cilji

Družba si je v poslovnem načrtu za leto 2010 zastavila letne cilje, ki jih je
uspešno uresničila.

Proizvodnja električne in toplotne energije
V letu 2010 je bilo na pragu proizvedenih 3.946 GWh električne energije.
Količina proizvedene električne energije v letu 2010 pomeni 47 % delež
proizvodnje v skupini HSE in 33 % delež v proizvodnji električne energije
v Sloveniji. V primerjavi s preteklim letom se je delež v letu 2010 povišal.
Kljub ugodni hidrologiji je Termoelektrarna Šoštanj proizvedla za 1 % več
električne energije. Zaradi tega se je povečala tudi produktivnost, ki je v
letu v letu 2010 znašala 8 GWh na zaposlenega.
V letu 2010 je bila nekoliko višja tudi proizvodnja toplotne energije; proizvedenih je bilo 407 GWh, kar je 18 GWh več kot v preteklem letu.

Zagotoviti potrebno strukturo, usposobljenost, učinkovitost in
razpoložljivost kadrov
Cilj zagotoviti potrebno strukturo, usposobljenost, učinkovitost in
razpoložljivost kadrov je bil po merljivih karakteristikah dosežen. Trend
zmanjševanja zaposlenih se je v letu 2010 nadaljeval ne samo na segmentu
zaposlenih za nedoločen čas, ampak tudi v skupnem številu zaposlenih; to
se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšalo za 10. Na dan 31. 12. 2010 je bilo
zaposlenih 488 delavcev, prav tako pa so bile dosežene in presežene ostale
merljive karakteristike v okviru tega cilja. Tako je bilo izvedenih več kot 20
ur izobraževanja in usposabljanj na zaposlenega, bolniški izostanki so bili
pod 5,5 % in strošek dela v strošku predelave ne večji kot 22 %, dosegel je
19 %.

Nabava primarnih virov, rezervnih delov, materiala in storitev
Poslovni cilj je bil uresničen z doseganjem najugodnejših nabavnih pogojev
pri dobaviteljih. Merila so postavljena z metodo preverjanja konkurenčnosti
dobavitelja, kakovostjo asortimana pri različnih ponudnikih, s poslovno
analizo 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 področju upravljanja z likvidnostjo tekoče poravnavala dospele obveznosti. Pri svojem poslovanju je spoštovala
temeljna načela dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti. Prihodki
in odhodki so bili v letu 2010 nad načrtovanimi; družba je zaključila poslovno leto z dobičkom.
Načrtovano je bilo zadolževanje pri EIB za financiranje bloka 6, ki ga ni bilo
možno realizirati, zato se je TEŠ kratkoročno zadolžil v okviru skupine HSE.

4.9.3

Zagotavljanje plačilne sposobnosti

Temeljna naloga finančnega upravljanja je zagotavljanje dolgoročne in
kratkoročne plačilne sposobnosti, ki posledično omogoča nemoteno poslovanje ostalih poslovnih funkcij.
TEŠ izvaja takšno finančno politiko, ki zagotavlja optimalen način poslovanja na področju obvladovanja obveznosti in terjatev, financiranja in
investiranja, upravljanja s finančnimi tveganji in sodelovanja s finančnimi institucijami. TEŠ posluje v skladu s poslovno finančnimi standardi in v skladu
s pravili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju.
V letu 2010 je bilo finančno poslovanje usmerjeno predvsem v priskrbo
sredstev za rentabilno poslovanje in investicijska vlaganja.
Kratkoročna plačilna sposobnost je bila zagotavljena z učinkovitim upravljanjem denarnih sredstev ter s sistematičnim načrtovanjem in spremljanjem denarnih tokov. Zaradi neoperativnosti načrtovanih dolgoročnih
virov za financiranje bloka 6 (črpanja kredita pri Evropski investicijski banki
v višini 110 mio EUR) se je družba kratkoročno premostitveno financirala v
skupini HSE.

4.9.4

Kapitalska ustreznost

Kapitalska sestava
Cilj družbe je, da za svoje poslovanje zagotovi ustrezen kapital glede na
obseg in vrste poslov, ki jih opravlja ter tveganja, ki jim je izpostavljena.
Kapitalska ustreznost je pogoj za posojilno in naložbeno sposobnost, hkrati
pa tudi posledica preteklih poslovnih odločitev.
Podatki v računovodskih poročilih družbe dokazujejo, da je družba kapitalsko ustrezna, saj razpolaga z ustreznim kapitalom glede na obseg in vrste
poslov, ki jih opravlja.

4.9.5

Stanje zadolženosti

Po stanju 31. 12. 2010 znašajo finančne obveznosti (kratkoročni in dolgoročni del) skupaj 114.038.328 EUR in pomenijo 21 % vseh obveznosti do
virov sredstev. Od teh se 70 % kreditov nanaša na kratkoročno, 30 % pa na
dolgoročno najeta posojila. V letu 2010 se je družba kratkoročno zadolževala v skupini HSE v okviru »cash managmenta« (stanje zadolženosti 31. 12.
2010 znaša 80,3 mio EUR), za obvladovanje dnevne likvidnosti pa je črpala
kratkoročni revolving kredit pri poslovni banki v višini 5 mio EUR. V navede-

nem obdobju se družba ni dodatno dolgoročno zadolžila, je pa odplačala
dolgoročne glavnice v višini 10.273.169 EUR.
Za financiranje projekta izgradnje bloka 6 je bilo v letu 2010 predvideno
črpanje prve tranše kredita pri Evropski investicijski banki v višini 110 mio
EUR, ki pa ni bilo realizirano. Posledica nečrpanja kredita je bila, da se je ročnost vračila vseh kratkoročnih premostitvenih kreditov, najetih v letu 2010
v skupini HSE, v višini 80,3 mio EUR, podaljšala v leto 2011. Za podaljšanje
kratkoročnega financiranja preko leta 2010 je bilo pridobljeno ustrezno
soglasje Ministrstva za finance.
V letu 2011 je predvideno črpanje dolgoročnega kredita pri EIB v višini 110
mio EUR in črpanje dolgoročnega kredita pri EBRD v višini 163 mio EUR. Z
nakazilom kredita EIB dne 17. 2. 2011 v višini 110 mio EUR so se poplačali
kratkoročni premostitveni krediti najeti v skupini HSE v letu 2010.

4.10 KAZALNIKI DRUŽBE
STOPNJA LASTNIŠKOSTI FINANCIRANJA
1. Obveznosti do virov sredstev
2. Kapital
Stopnja lastniškosti financiranja = 2 / 1

31/12/2010

31/12/2009

541.317.059
348.575.114
64,39

468.171.073
344.372.708
73,56

Kapital družbe predstavlja 64 % vseh obveznosti do virov sredstev. Družba
se financira tako z lastnimi kot tujimi viri. Glede na leto 2009 se je stopnja
lastniškosti financiranja znižala, predvsem zaradi rasti dolžniških virov,
namenjenih financiranju investicije v izgradnjo nadomestnega bloka 6.
STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA
1. Kapital
2. Dolgoročne obveznosti
3. Rezervacije in dolgoročne PČR
4. Skupaj ( 1 + 2 + 3 )
5. Obveznosti do virov sredstev
Stopnja dolgoročnosti financiranja = 4 / 5

31/12/2010

31/12/2009

348.575.114
23.471.768
17.232.912
389.279.794
541.317.059
71,91

344.372.708
33.749.027
22.189.556
400.311.291
468.171.073
85,51

Družba je 72 % svojih sredstev financirala z dolgoročnimi in 28 % s kratkoročnimi viri. Kazalec je za 13,6 odstotne točke nižji zaradi rasti kratkoročnih
finančnih obveznosti družbe.
STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA
1. Opredmetena osnovna sredstva
2. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
3. Skupaj osnovna sredstva po neodpisani vrednosti (1 + 2)
4. Sredstva
Stopnja osnovnosti investiranja = 3 / 4

31/12/2010

31/12/2009

463.988.911
13.553.515
477.542.426
541.317.059
88,22

387.147.501
17.919.337
405.066.838
468.171.073
86,52

Delež opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je med sredstvi
družbe 88 %. Povečanje stopnje v primerjavi z letom 2009 je posledica
povečanja opredmetenih OS (vlaganja v nove investicije).
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STOPNJA DOLGOROČNOSTI INVESTIRANJA
1. Opredmetena osnovna sredstva
2. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
3. Naložbene nepremičnine
4. Dolgoročne finančne naložbe
5. Dolgoročne poslovne terjatve
6. Skupaj (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
7. Sredstva
Stopnja dolgoročnosti investiranja = 6 / 7

31/12/2010

31/12/2009

463.988.911
13.553.515
0
60.003
129.872
477.732.301
541.317.059
88,25

387.147.501
17.919.337
0
214.136
148.503
405.429.477
468.171.073
86,60

Vsa dolgoročna sredstva predstavljajo 88 % celotnih sredstev družbe. Izračunani kazalec za leto 2010 je večji kot konec leta 2009. Povečanje kazalca
je posledica povečanja opredmetenih osnovnih sredstev.
KOEFICIENT KAPITALSKE POKRITOSTI OSNOVNIH SREDSTEV
1. Kapital
2. Opredmetena osnovna sredstva
3. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
4. Skupaj osnovna sredstva po neodpisani vrednosti (2 + 3)
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev = 1 / 4
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med kapitalom in osnovnimi sredstvi. Vrednost kazalnika za leto 2010 znaša 0,73, kar
pomeni, da je s kapitalom financirana večina najbolj nelikvidnih sredstev.
Kazalnik se je v primerjavi z letom 2009 znižal.

31/12/2010

31/12/2009

348.575.114
463.988.911
13.553.515
477.542.426
0,73

344.372.708
387.147.501
17.919.337
405.066.838
0,85

KOEFICIENT NEPOSREDNE POKRITOSTI KRATK. OBV. (HITRI KOEFICIENT)
1. Denarna sredstva
2. Kratkoročne finančne naložbe
3. Skupaj likvidna sredstva (1 + 2)
4. Kratkoročne obveznosti
Koef. neposredne pokritosti kratk. obv. (hitri koef.) = 3 / 4

31/12/2010

31/12/2009

47.614
0
47.614
146.245.060
0,00

2.800
1.761.000
1.763.800
64.501.078
0,03

31/12/2010

31/12/2009

47.614
0
44.107.479
44.155.093
146.245.060
0,30

2.800
1.761.000
44.840.166
46.603.966
64.501.078
0,72

31/12/2010

31/12/2009

57.006.408
5.886.619
62.893.027
146.245.060
0,43

58.947.609
3.357.931
62.305.540
64.501.078
0,97

Hitri koeficient kaže, da družba na dan 31. 12. 2010 razpolaga le z minimalnimi likvidnimi sredstvi.
KOEFICIENT POSPEŠENE POKRITOSTI KRATK. OBV. (POSPEŠENI KOEFICIENT)
1. Denarna sredstva
2. Kratkoročne finančne naložbe
3. Kratkoročne poslovne terjatve
4. Skupaj (1 + 2 + 3)
5. Kratkoročne obveznosti
Koeficient pospešene pokritosti kratk. obveznosti= 4 / 5
Pospešeni koeficient kaže ali družba financira kratkoročna sredstva s
kratkoročnimi obveznostmi ali tudi dolgoročno. Vrednost kazalnika za leto
2009 znaša 0,30 in je zaradi povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
manjša kot v letu 2009.
KOEFICIENT KRATKOROČNE POKRITOSTI KRATK. OBV. (KRATKOROČNI KOEF.)
1. Kratkoročna sredstva
2. Kratkoročne AČR
3. Skupaj (1 + 2)
4. Kratkoročne obveznosti
Koeficient kratk. pokritosti kratk. obv. (kratk. obv.) = 3 / 4
Kratkoročni koeficient prikazuje financiranje kratkoročnih sredstev s
kratkoročnimi viri sredstev. Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih
obveznosti je v letu 2010 zaradi povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti nižji kot v letu 2009.
KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA
1. Poslovni prihodki
2. Stroški blaga, materiala in storitev
3. Stroški dela
4. Odpisi vrednosti
5. Drugi poslovni odhodki
6. Skupaj poslovni odhodki (2 + 3 + 4 + 5)
Koeficient gospodarnosti poslovanja = 1 / 6

31/12/2010

31/12/2009

247.386.969
172.897.147
18.927.745
32.396.123
16.548.629
240.769.644
1,03

236.950.519
173.279.588
18.607.149
29.520.836
13.882.940
235.290.513
1,01

31/12/2010

31/12/2009

4.202.406
346.473.911
0,012

54.997
301.615.810
0,000

V letu 2010 je družba dosegla za 3 % več prihodkov iz poslovanja, kot so
znašali poslovni odhodki. Vrednost koeficienta se je glede na leto 2009
povečala zaradi višjih prihodkov od prodane električne energije.
KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI KAPITALA
1. Čisti dobiček obračunskega obdobja
2. Povprečni kapital
Koeficient čist dobičkonosnosti kapitala = 1 / 2
V letu 2010 je družba ustvarila 1,2 % več poslovnih prihodkov kot so znašali
poslovni odhodki. Kazalnik se je v primerjavi z letom 2009 izboljšal, zaradi
boljšega izida iz prodaje električne energije.

EBITDA / PLAČANE OBRESTI
1. Poslovni izid iz poslovanja
2. Amortizacija
3. EBITDA (1+2)
4. Plačane obresti
EBITDA / plačane obresti = 3/4
CELOTNI DOLG/CELOTNA SREDSTVA
1. Kratkoročne obveznosti
2. Dolgoročne obveznosti
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
4. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
5. Dolgoročna sredstva
6. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (brez brezplačnih
emisijskih kuponov)
7. Kratkoročna sredstva in kratkoročne AČR
Celotni dolg/celotna sredstva = (1+2+3+4)/(5-6+7)
Družba zadošča pogojem, ki jih je Evropska investicijska banka postavila pri
odobritvi kredita za izgradnjo bloka 6, in sicer da EBITDA ne sme biti manjši
od trikratnika plačanih obresti in da delež dolgov v premoženju družbe ne
sme biti večji od 60 %.

4.11 UPRAVLJANJE S TVEGANJI
Pravočasno identificiranje, redno nadziranje in obvladovanje tveganj je pomemben pogoj za uspešno in učinkovito doseganje zastavljenih poslovnih
ciljev. Naloga odgovornih v podjetju pa je, da glede na vsakokratno poslovno okolje in razmere zagotovijo najustreznejše razmerje med pričakovano
donosnostjo in tveganjem.
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Družba se pri poslovanju srečuje z različnimi vrstami tveganj, prevladujejo
pa:

31/12/2010

31/12/2009

6.617.325
32.359.714
38.977.039
1.227.233
31,76

1.660.006
28.839.233
30.499.239
1.907.144
15,99

31/12/2010

31/12/2009

146.245.060
23.471.768
14.454.609
5.792.205
478.424.032

64.501.078
33.749.027
19.584.952
3.568.229
405.865.533

651.043

716.041

62.893.027
0,35

62.305.540
0,26

1. Tveganja rednega delovanja:
Poslovna tveganja, ki se nanašajo na sposobnost ustvarjanja prihodkov in
obvladovanja stroškov ter ohranjanja vrednosti poslovnih sredstev v družbi.
Zap. št.

1.

2.

Ocenitev tveganja

Vrsta
tveganja

Opis tveganja

Količinsko

Ob večjih okvarah
lahko pride do
izpada proizvodnje

Izpad proizvodnje

S

Pri manipulativnih
napakah lahko
pride do izpada
proizvodnje

Izpad proizvodnje

M

V

Negotovost dobave
energenta

Izpad proizvodnje

M

V

Sklenjene dolgoročne pogodbe za nakup premoga in
plina.

Tržno

Posledica

Verjetnost*

Instrumenti obvladovanja tveganj

Pravočasna in strokovna realizacija načrtovanih vzdrževanj
obstoječih objektov in opreme (redna preventivna
S
vzdrževalna dela, večji redni pregledi - remonti) in vlaganja
v zanesljivost proizvodnje.

Cena za
onesnaževanje
okolja

Nakup emisijskih kuponov

S

S

Uvedba novih tehnologij (izgradnja nadomestnega
bloka 6) - razvojni načrt skupine HSE 2004-2013. Nakup
primanjkljaja emisijskih kuponov je zagotovljen s strani
krovne družbe.

Cena plina

Slabša konkurenčnost

S

S

Doslej je bilo gibanje cen plina usklajeno z gibanjem cen
električne energije, zato to tveganje ni zavarovano.

Izguba trga

Izpad prihodka

M

3.

Zmanjšanje Uničenje, zastaranje
vrednosti
ali drugačno
poslovnih
zmanjšanje posl.
sredstev
sred.

Izpad proizvodnje in s tem
izpad prihodka

S

4.

Izpad inernetnega
dostopa, izpad
emisijskih in
imisijskih podatkov,
izpad proces.
nadzora sistem,
nedelovanje elek.
pošte, vnos virusa

Motnje v komuniciranju,
motnje v plačilnem
prometu, onemogočen
nadzor proizvodnje in
omejitev obratovanja,
nedelovanje elektr. pošte

Informacijski
sistem

Vpliv**

*

Verjetnost se rangira: V= velika, S=srednja, M= majhna

**

Vpliv se rangira: V= velik, S=srednji, M= majhen

M

Dolgoročna pogodba o nakupu premoga, zakupu moči
in nakupu električne energije med TEŠ, HSE in PV v letu
2004. V pogodbi so določene osnovne in dodatne količine
S
premoga v GJ, ki jih bo TEŠ nabavil pri PV, HSE kot kupec
pa bo vso proizvedeno električno energijo v TEŠ kupil po
cenah, ki so dogovorjene z letnimi pogodbami.

S

Zavarovanje vseh pomembnih sredstev pri zavarovalnici.

Tveganje motenj in izpadov v sistemu obvladujemo s
sistemom zagotavljanja neprekinjenega delovanja in z
rezervno lokacijo. Tveganje izgube podatkov obvladujemo
S
s sistemi za arhiviranje podatkov. Pred tveganjem
nopooblaščenega dostopanja do podatkov se varujemo z
dvostopenjskim sistemskim preverjanjem dostopanja.

Finančna tveganja so v družbi povezana s sposobnostjo ustvarjanja finančnih prihodkov, obvladovanja finančnih odhodkov, ohranjanja vrednosti
finančnega premoženja, obvladovanja finančnih obveznosti ter zagotavljanja dolgoročne plačilne sposobnosti.
Zap. št.

1.

Vrsta
tveganja

Opis tveganja

Posledica

Terjatve do kupcev
Kreditno poplačane delno ali
sploh ne

Pomanjkanje likvidnih
sredstev
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2. Likvidnostno

Ocenitev tveganja
Verjetnost*

Vpliv**

M

S

Primanjkljaj
Obveznosti niso poplačane
likvidnih sredstev

3.

Obrestno

Povečanje
obrestnih mer

4.

Inflacijsko

Visoka inflacija

*

Verjetnost se rangira: V= velika, S=srednja, M= majhna

**

Vpliv se rangira: V= velik, S=srednji, M= majhen

Instrumenti obvladovanja tveganj

Sklenitev letne pogodbe z elementi zavar. terjatev (bianco
menica) z največnjim kupcem. Sprotno spremljanje vseh
zapadlih neplačanih terjatev družbe in uporaba ustreznih
postopkov iztejave ter obračunavanje zamudnih obresti.

S

Skrbno planiranje denarnih tokov, časovna usklajenost
terjatev in obveznosti, zagotavljanje virov financiranja
v skladu z investicijskimi vlaganji. Dogoročna prosta
denarna sredstva družba nalaga le v varne, takoj unovčljive
V
finančne naložbe v obliki depozitov pri poslovnih bankah,
za dnevne viške se uporablja sistem cash poolinga.
Vzpostavitev ustreznih kreditnih linij za kratkoročno
uravnavanje likvidnosti.

Večji odhodki financiranja

S

S

Doslej je bilo gibanje obrestnih mer za podjetje
sprejemljivo, zato tveganje ni zavarovano. V primeru
neugodnega gibanja obrestnih mer se bo preučila
možnost ustreznega varovanja tega tveganja.

Povečanje nabavnih cen
materialov in storitev

M

S

Spremljanje makroekonomske politike in sklepanje
nabavnih pogodb po stalnih cenah.

Tveganja delovanja so v družbi povezana predvsem z zasnovo, izvajanjem
in nadziranjem poslovnih procesov in aktivnosti v družbi. Izpostavljenost
tveganjem je nizka, saj je uveden sistem vodenja kakovosti ISO 9001, ravnanja z okoljem ISO 14001, varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 ter ISO
27001 Sistem upravljanja varovanja informacij. Ti sistemi definirajo izvajanje
poslovnih aktivnosti in procesov ter odgovornosti in pooblastila. Primernost izvajanja se preverja z notranjimi in zunanjimi presojami.
S ciljem preprečitve nepravilnosti pri delovanju programske opreme in
aplikacij družba veliko pozornost posveča razvoju in delovanju informacijske infrastrukture.

2. Tveganja investicijske dejavnosti:
Investicijsko tveganje je tveganje nedoseganja načrtovane dinamike naložb in neuspešne izvedbe investicij, začrtanih v vsakokratnih letnih planih
in razvojnih načrtih družbe, odobrenih s strani matične družbe. V investicijah TEŠ je najpomembnejša tista v izgradnjo nadomestnega bloka 6, zato se
navedena tveganja v večji meri nanašajo nanjo.

Zap. št.

1.

Vrsta
tveganja

Tveganje
razvoja
projekta
bloka 6

Ocenitev tveganja
Opis tveganja

Dobavitelj ne izvaja
pogodbenih del v
skladu s terminskim
planom.
Koordinacija
posameznih paketov.
Tehnične
karakteristike naprave
niso dosežene.
Neprevočasen prevoz
opreme.

2.

Kreditno
tveganje

3.

Tržno
tveganje

Investitor ne uspe
pridobiti vira
financiranja na rok
dospele obveznosti.
Pogodba GTO je
vezana na eskalacijo
glede na gibanje
indeksov cen.

Posledica

Instrumenti obvladovanja tveganj
Verjetnost*

Vpliv**

Podaljšanje roka izgradnje
bloka 6. Izpad prihodka.

S

S

Podaljšanje roka izgradnje
bloka 6. Izpad prihodka.

S

Izpad prihodka.

M

Oprema prepozno
dostavljena na gradbišče.

S

1. Neplačane obveznosti in
zaustavitev del. 2. Stroški
zamudnih obresti.

S

Sodelovanje investitorja pri izboru podizvajalcev.
Pravočasna koordinacija vseh udeležencev.
Obračunavanje penalov. Garancija za dobro izvedbo del.

Nadzor in koordinacija tehničnih predstavnikov s strani
naročnika.
Naročnik ima možnost zavrnitve posameznih tehnoloških
S
celot naprave ali delnih komponent naprave. Obračun
pogodbenih kazni.
Izdelava študije prevoza težkih tovorov, izbira načina
S
transporta in zagotovitev varnega prevoza z odpravo
kritičnih točk na izbrani relaciji.
S

V

Podražitev investicije.
Likvidnostne težave pri
plačilu indeksacije.

V

V

Podjetje ne nadzoruje
cene emisijskih
kuponov.

Višja lastna cena električne
energije.

M

S

Finančna konstrukcija je sestavljena. V primeru, da bo
državno poroštvo za 440 mio EUR izstavljeno z zamudo,
se načrtuje rezervni scenarij.
Planiranje investicije po tekočih cenah. Spremljanje vseh
pogodbeno določenih indeksov cen, izdelava prognoz
in simulacij ter prilagoditev denarnega toka glede na
simulacijo.
Letna pogodba o nakupu premoga, zakupu moči in
nakupu električne energije, sklenjena med HSE-TEŠ-PV
določa, da s CO2 kuponi upravlja HSE. V primeru, da tega
ne bi bilo, bi TEŠ cene emisijskih kuponov nadzoroval z
nakupi opcij oziroma s sklenitvijo terminskih pogodb.
Finančno upravljanje in vodenje, predvsem s planiranjem
prihodnjih denarnih tokov. Likvidnostni tok družba
obvladuje s premostitvenimi posojili v okviru skupine HSE
(cash management).
Za obrestno tveganje teče postopek ureditve politike
ščitenja obrestnih mer z izvednimi finančnimi instrumenti,
ki jih izdeluje finančna institucija.

4.

Likvidnostno
tveganje

Investitor ne uspe
pridobiti vira
financiranja na rok
dospele obveznosti.

1. Neplačane obveznosti in
zaustavitev del. 2. Stroški
zamudnih obresti.

M

V

5.

Obrestno
tveganje

Rast obrestne mere.

Nezmožnost odplačila
obresti kreditov.

M

S

6.

Regulatorno
tveganje

Nepravočasna
pridobitev dovoljenj.

Neizpolnitev pogojev
za črpanje kreditov.
Neizpolnitev pogodbenih
določil naročnika.

S

Visoki stroški za poravnavo
nastale škode.

M

M

Dobavitelji imajo sklenjena ustrezna zavarovanja.
Podpisana bo pogodba o Erection All Risk zavarovanju za
celoten projekt.

Finančna konstrukcija ni
zaprta.

M

M

Koordinacijska skupina za financiranje (imenovana s
sklepom Nadzornega sveta in direktorja Teš) izvede
postopke za zagotovitev drugih virov financiranja.

7.

Deželno
tveganje

Montažno
zavarovanje
in zavarovanje
odgovornosti.
Država ne izda
poroštva za kredit
pri EIB.

*

Verjetnost se rangira: V= velika, S=srednja, M= majhna

**

Vpliv se rangira: V= velik, S=srednji, M= majhen

Izvršni vodja projekta in predstavnik vodstva za okolje sta
S zadolžena za redno spremljanje angažiranosti vseh strank
v postopkih pridobivanja potrebnih dovoljenj.

4.12 KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI
Komunikacijske aktivnosti so se tudi v letu 2010 izvajale v skladu in na podlagi Letnega načrta komuniciranja in na podlagi obdobnih štirimesečnih
podrobnejših načrtov komuniciranja.
Osnovna komunikacijska orodja z eksterno in interno javnostjo še vedno
ostajajo spletna stran TEŠ, sporočila za javnost, odgovori, članki in intervjuji
v različnih lokalnih in nacionalnih medijih, interni časopis Pretok, časopis
elektrogospodarstva Naš stik in časopis skupine HSE Energija. Pri komuniciranju z interno javnostjo smo uporabljali še intranet, elektronsko pošto,
oglasne deske.
Preko omenjenih orodij smo ciljno javnost obveščali o aktualnem dogajanju
v TEŠ in o naši razvojni strategiji, ki zajema gradnjo bloka 6.

V letu 2010 smo uvedli novo stalno aktivnost, in sicer dneve odprtih vrat
TEŠ, na katerih smo obiskovalce podrobneje seznanili s projektom bloka 6
in z delovanjem elektrarne. Dneve odprtih vrat TEŠ smo izvedli vsak prvi
četrtek v mesecu v letu 2010.
Komunikacijske aktivnosti v odnosu z mediji potekajo v skladu s skupaj
dogovorjeno strategijo skupine Holding Slovenske elektrarne.

4.13 RAZISKAVE IN RAZVOJ
Kot vsa leta smo tudi v preteklem namenili pozornost ciljem v dveh nivojih.
Prvi nivo je predstavljal izdelavo študijske dokumentacije, elaboratov
spremljanja delovanja tehnoloških naprav in izdelavo ocen, o čemer govorimo v planskih dokumentih kot o »vlaganju v modernizacijo tehnoloških
postopkov«. Pri izvajanju te dejavnosti sledimo potrebam zagotavljanja
varnega in zanesljivega delovanja naprav, doseganja ciljne življenjske dobe,
izboljšanja izkoristkov in uvajanja novih tehnologij ter uporabo tehnološke
opreme, ki ustreza sodobnim standardom.

Drugi nivo je predstavljala »študijska dokumentacija«, ki je bila usmerjena
v razvoj družbe v daljšem obdobju. Pred vsakim odločnejšim korakom v
smeri razvoja družbe je potrebno opredeliti naše vizije, ki jih podpirajo raziskave razvoja trga električne energije, energetskih resursov, širša okoljska
politika in praksa ter razvoj tehnologije proizvodnje električne energije v
svetu.

4.14 NAČRTI ZA PRIHODNOST
Družba bo tudi v bodoče sledila dolgoročnim ciljem na naslednjih
področjih:
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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 razvojno 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 prodaje proizvodov in storitev (dobiček,
amortizacija).
• Zagotavljanje dolžniških virov za financiranje investicij.
• Zagotovitev lastniških virov za financiranje investicij.
Kadrovsko področje
• Zniževanje števila zaposlenih.
• Dvigovanje ravni izobrazbe zaposlenih.

4.15 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO KONCU LETA
12. januarju 2011 je bila podpisana posojilna pogodba z EBRD v višini 200
mio EUR za financiranje izgradnje nadomestnega bloka 6.
19. januarja 2011 je bila potrjena razširjena projektna struktura bloka 6.
Imenovano je bilo novo vodstvo projekta, direktor projekta je postal mag.
Miran Žgajner, njegov namestnik pa mag. Branko Debeljak.
Konec januarja so bili izpolnjeni vsi pogoji za črpanje 110 mio EUR kredita
pri EIB, ker sta RS in Avstrija uredili okoljska vprašanja o čezmejnih vplivih
bloka 6. 17. februarja 2011 je EIB izvršil nakazilo kredita.
16. februarja 2011 je bilo pridobljeno Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje velike kurilne naprave blok 6, ki je v začetku marca 2011 postalo pravnomočno. S tem dovoljenjem so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo gradbenega
dovoljenja za blok 6.
Nadzorni svet družbe TEŠ je na svoji 54. redni seji, dne 3. 3. 2011 podal
soglasje k predlogu Poslovnega načrta TEŠ za leto 2011.
5. 3. 2011 je bila podpisana pogodba o nakupu premoga, zakupu moči in
nakupu električne energije, v kateri so podrobneje opredeljene pravice in
obveznosti posameznih pogodbenih strank (TEŠ, HSE in PV) pri nakupu in
predelavi premoga v električno energijo, zakupu moči ter pri nakupu in
prodaji električne energije, proizvedene iz premoga in plina v letu 2011.
17. 3. 2011 smo prejeli pravnomočno gradbeno dovoljenje za hladilni stolp
in glavni tehnološki objekt bloka 6.
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Zanesljivost
Varnost
Razpoložljivost
Kakovost
Odločnost

Razvoj
Znanje

o družbeni odgovornosti

Poročilo

5

Spremembe so edina stalnica v
življenju, to je dejstvo. Vse v naravi
raste in se nenehno spreminja, čeprav
na prvi pogled morda niti ni videti.
Prilagajanje okolju in razmeram v
njem pomeni spreminjanje lastnega
bioritma, strukture, sestave… To je
namreč rast. Zato smo tukaj.

5.1 ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH
5.1.1 KADRI
Kadri
Doseženo število zaposlenih na dan 31. 12. 2010 je 488, kar je za 10 delavcev
manj kot konec leta 2009.
Povprečna starost zaposlenih za nedoločen čas je 45 let in 5 mesecev;
njihova povprečna delovna doba je 25 let in 2 meseca. Oba kazalca sta v
rahlem upadanju.
￼ a l i f i k a c i j s k a s t r u k t u r a z a p o s l e n i h n a d a n 31. 12 . 2 010 :
Kv

10 % VI
11,1 % VII
0,6 % VIII

12,5 % I–III
28,5 % IV

37,3 % V

5.1.2 IZOBRAŽEVANJE
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Trenutno se ob delu izobražuje 23 delavcev ali 4,63 %. Povprečna starost
delavcev, ki se izobražujejo ob delu je 38,1 let. V letu 2010 sta dva delavca
zaključila šolanje in pridobila višjo stopnjo strokovne izobrazbe.
V letu 2010 je bilo izvedeno obsežno notranje usposabljanje za pripravo na
izpit upravljalcev energetskih naprav in v lastni organizaciji izvedenih izpitov, ki jih je uspešno opravilo 81 delavcev. Skupaj pa se je v okviru notranjih
usposabljanj usposabljalo 249 delavcev. Preko zunanjih izvajalcev je bilo
izvedenih 278 vključitev. Največji delež tega usposabljanja je predstavljalo izobraževanje na področju varstva pri delu in požarne varnosti in to s
področja hrupa in vibracij, upravljanja z dvigali in prve pomoči.

5.2 ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA
V okviru odgovornosti do naravnega okolja veliko pozornost namenimo
nadzoru emisij v zrak iz TEŠ, kvaliteti zraka v okolici ter analizi povečanja
števila ur prekoračitev 2XMEV. Z navedenim načinom nadzora in ukrepov
smo uspeli obdržati letna in mesečna povprečja polutantov kot so NOx, CO,
SO2 in prahu pod mejnimi emisijskimi vrednostmi na vseh velikih kurilnih
napravah.

Na področju CO2 in s tem prispevka h globalnemu segrevanju okolja, so bila
prizadevanja usmerjena v izgradnjo nadomestnega bloka 6, s katerim bo
omogočeno 30 % znižanje emisij CO2.
Iz naslova učinkovite snovne izrabe odpadkov zgorevanja smo podrobneje
nadzirali proizvodnjo v skladu s Slovenskim tehničnim soglasjem (STS) za

stabilizat TEŠ ter uspeli 93 % stabilizata pripraviti s pravilno vsebnostjo
sadre.
Za zmanjšanje izgub voda smo se v tem letu usmerili v pridobivanje dokumentacije za izgradnjo centrifuge za blatno vodo dekarbonatizacije, ki bo
dodatno pripomogla k izboljšanju bilance ZKV.
V okviru OVD smo vlogo dopolnili z dodatnimi zahtevami za obstoječo
napravo, ki zajema bloke 1-5 ter obe PT in ločeno še za večjo spremembo,
ki zajema blok 6. Osnutek besedila OVD za obstoječe naprave smo proučili
in nanj podali konstruktivne pripombe, nakar nam je bil OVD za ta del
objektov tudi podeljen.
Iz naslova OVD za blok 6 je bilo pripravljeno nekaj dopolnitev in sicer je bilo
preverjeno in obnovljeno parcelno stanje in podano nekaj obrazložitev
glede premaknjenega iztoka v Pako, emisije prahu in primarnih ukrepov. Iz

celotne vloge so bile v strnjene dokumente zbrane tudi reference v skladu
z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami (ang. BAT) za kurilno napravo,
hladilni sistem in vse nove rezervoarje snovi. V septembru je bila opravljena
še ena ustna obravnava in sestanek na agenciji v zvezi z zanimanjem Avstrije za PVO. Oktobra smo se s predstavniki Republike Avstrije še sestali in jim
obrazložili naše namene ter pokazali študije čezmejnih vplivov. V oktobru
je bila javna razgrnitev OVD bloka 6 v Sloveniji, v novembru še v Avstriji.
Do konca leta smo nato pisno odgovorili še na vse pomisleke NVO, ki so jih
predstavili v okviru javne razgrnitve.
Na področju ISO 14001 smo obnovili okoljske vidike in redefinirali okoljske
programe ter zaključili obdobne notranje presoje. S posebnim poudarkom
smo spremljali okoljski program znižanja letne količine NOx pod 7722 ton,
ki nam je v celoti uspel. Ker pri tem programu ne gre za dodatno investicijo,
pač pa le za optimiranje, bo reden nadzor ključen tudi v bodoče.

5.3 ODGOVORNOST DO ŠIRŠE DRUŽBENE SKUPNOSTI
V TEŠ se zavedamo pomena za okolje, v katerem delujemo in ga tudi
aktivno sooblikujemo. Še posebej se tega zavedamo zaradi vplivov, ki jih
okolju povzročamo s proizvodnjo električne energije. Zato prevzemamo
odgovorno vlogo pri razvoju kraja s tem, da se vključujemo v najrazličnejše
projekte in jih tudi finančno podpiramo. Sodelujemo z različnimi izobraževalnimi ustanovami, smo donator različnim kulturnim društvom, pod okriljem katerih delujeta tudi Mešani pevski zbor Svoboda Šoštanj, Oktet TEŠ in
Pihalni orkester »Zarja« Šoštanj. Sponzoriramo različne športne klube, med
njimi sta Košarkarski klub Elektra in Odbojkarski klub Šoštanj – Topolšica.

Aktivno se vključujemo 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
energenta, 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 približevanje načelom
trajnostnega razvoja.
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Zanesljivost
Varnost
Razpoložljivost
Kakovost
Odločnost
Razvoj

Znanje

poročilo

Računovodsko

6

Naši zaposleni vedno držijo obljube,
pravilno in pravočasno izpolnijo
dogovorjeno. Zanesljivost je njihova
vrlina, zaradi nje se brez pomislekov
v vsakem trenutku zanesemo na
njihova ravnanja.
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6.1 REVIZORJEVO POROČILO

6.2 IZJAVA DIREKTORJA
Direktor družbe Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o. potrjujem računovodske izkaze družbe TEŠ za poslovno leto 2010, 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 poro-

čilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in
izidov njenega poslovanja za leto 2010.
Potrjujem, da so bili računovodski izkazi sestavljeni v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah, Slovenskimi računovodskimi standardi in ostalimi
predpisi, ki urejajo področje računovodenja. Računovodski izkazi so izdelani
na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe.

mag. Simon Tot
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6.3 UVODNA POJASNILA
6.3.1

Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov

Računovodski izkazi in pojasnila k izkazom so v tem poročilu sestavljeni po
določilih Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in v skladu s Slovenskimi
računovodskimi standardi (2006) za poslovno leto 2010, ki je enako koledarskemu. Družba nima odvisnih družb in ne sestavlja skupinskih računovodskih izkazov.

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega
računovodenja so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in
primerljivost.
Termoelektrarna Šoštanj je velika družba, zato je ob zaključku poslovnega
leta dolžna izdelati letno poročilo, ki ga mora po določilih 57. člena Zakona
o gospodarskih družbah pregledati revizor na način in pod pogoji, ki so
določeni z Zakonom o revidiranju.

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

6.3.3
6.3.2
Temeljni računovodski predpostavki in kakovostne
značilnosti računovodskih izkazov
Pri pripravi računovodskih izkazov sta upoštevani temeljni računovodski
predpostavki:
• upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov,
• časovna neomejenost delovanja
in zahtevane kakovostne značilnosti:
• predpostavlja se nadaljevanje družbe kot delujočega podjetja,
• stalnost uporabe metod vrednotenja,
• načelo previdnosti,
• upoštevanje prihodkov in odhodkov ne glede na njihovo plačilo,
• posamično vrednotenje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

6.4

Tečaj in način preračuna v domačo valuto

Računovodske postavke, ki so izkazane 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, izraženih v tuji valuti na dan bilance stanja, so
preračunana v evre po referenčnem tečaju ECB na datum bilance stanja.

6.3.4

Pomembnejši dogodki po datumu bilance stanja

1. januarja 2011 prehod na Mednarodne standarde računovodskega poročanja na podlagi sklepa družbenika z dne 20. 8. 2010.

RAČUNOVODSKE USMERITVE

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih se neposredno uporabljajo določila SRS (2006), razen pri vrednotenju postavk, pri
katerih določila SRS (2006) dajejo možnost izbire med različnimi metodami
vrednotenja. V teh primerih ima družba določene metode vrednotenja v
Pravilniku o računovodstvu. V letu 2010 so bile uporabljene iste računovodske usmeritve kot v preteklih letih.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
Neopredmetena sredstva družbe zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne premoženjske pravice. Mednje spadajo 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 premoženjske pravice končna, za emisijske kupone pa je nedoločena.
Za merjenje po pripoznanju se uporablja model nabavne vrednosti.
Kasneje se vrednost znižuje za znesek obračunane amortizacije, evidentirane na kontu popravka vrednosti. V bilanci stanja je izkazano po knjigovodski vrednosti, kot razliki med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti.
Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo po nabavni vrednosti. V nabavno
vrednost se vštejejo tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve. V zvezi s
pojasnilom 1 k SRS 2 - emisijski kuponi od strokovnega sveta Slovenskega

inštituta za revizijo, se emisijski kuponi vrednotijo po vrednosti 1 evro za 1
kupon.
Družba amortizacijo obračunava posamično, po enakomerni časovni metodi, glede na dobo koristnosti posameznega neopredmetenega dolgoročnega sredstva. Amortizirati se začne, ko je na razpolago za uporabo.
Med dolgoročne aktivne časovne razmejitve 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 družbe so zemljišča, zgradbe, proizvajalna
oprema in druga oprema ter nepremičnine in opredmetena osnovna sredstva v izdelavi oziroma izgradnji.
Za merjenje po pripoznanju vseh skupin opredmetenih osnovnih sredstev
upoštevamo 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 njegova nakupna cena, uvozne in ne-

vračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno
njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve. Nabavno vrednost sestavljajo tudi obresti od posojil za pridobitev
opredmetenega osnovnega sredstva do njegove usposobitve za uporabo.
Znižujejo jo dobljeni popusti.

Predvideni zneski stroškov večjih rednih pregledov in popravil (remonti)
opredmetenih osnovnih sredstev se obravnavajo kot deli opredmetenih
osnovnih sredstev. To so popravila, ki se običajno izvajajo vsakih nekaj let –
ciklično in povzročajo pomembne izdatke.

- Amortizacija
Pripoznanje opredmetenega osnovnega 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 prevrednotovalni poslovni prihodek oziroma odhodek.

Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se zmanjšuje z
amortiziranjem. Opredmeteno osnovno 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 uporabe.

- Kasneje nastali stroški v zvezi z opredmetenimi osnovnimi
sredstvi
Stroški, ki kasneje nastajajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi,
povečujejo 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 opredmetenih 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.

Naziv

Blok 3
Blok 4
Blok 5
Plinska enota 1 in 2

Družba uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja.
Opredmetena osnovna sredstva se amortizirajo posamično. Zemljišča se ne
amortizirajo.
Amortizacijske stopnje opredmetenih osnovnih sredstev so bile v letu 2002,
na osnovi izvedene ocenitve osnovnih sredstev v letu 2001, prilagojene
pričakovani življenjski dobi posameznih proizvodnih enot. Tako se amortizacijske stopnje posameznih vrst gradbenih objektov in opreme razlikujejo
glede na pričakovano dobo koristnosti za posamična osnovna sredstva.
Uporabljene amortizacijske stopnje, ki pomembno vplivajo na višino obračunane amortizacije po proizvodnih enotah so:

Am. stopnja nepremičnin

Am. stopnja proizvodne opreme

Am. stopnja delov proizv. opreme (remonti)

1,28 %- 3,75 %
1,67 % - 5 %
4%

1,3 % - 10 %
1,5 % - 7,2 %
4 % - 6,6 %

19 %
16 % - 30,8 %
25 %
20 % - 47 %

Amortizacijske stopnje ostalih opredmetenih 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 %.

Finančne naložbe se v računovodskih izkazih družbe po začetnem pripoznanju vrednotijo po nabavni vrednosti.
Glede na predvideno poravnavo, oziroma razlog posedovanja, so v bilanci
stanja izkazane med dolgoročnimi in kratkoročnimi sredstvi.

Terjatve
Termoelektrarna Šoštanj

Finančne naložbe
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- Slabitev opredmetenih osnovnih sredstev

Opredmetena osnovna sredstva se morajo zaradi oslabitve prevrednotiti,
če njihova knjigovodska vrednost presega nadomestljivo. Kot nadomestljiva vrednost se upošteva čista prodajna vrednost ali vrednost pri uporabi, in
sicer večja od obeh.

Finančne naložbe so sredstva, ki jih ima družba, da bi z donosi, ki izhajajo iz
njih dolgoročno oziroma kratkoročno povečevala svoje finančne prihodke.
Družba naložbe klasificira med za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.
Finančne naložbe se v poslovnih knjigah družbe pripoznajo po datumu
poravnave (datumu plačila).

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 kratkoročnimi sredstvi.
Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih
listin (faktur, bremepisov, pogodb), ob predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa ne glede na prejeto
plačilo ali drugačno poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen
s pogodbo. Terjatve izražene v tuji valuti so v bilanci stanja preračunane
po referenčnem tečaju ECB za zadevno valuto po stanju na zadnji dan
obračunskega obdobja.
Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se
nanašajo. Prikazani so v neto vrednosti, zmanjšani za vrednost DDV.

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

Odložene terjatve za davek
Terjatve za odložene davke se praviloma 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 odloženo terjatev.

Pasivne kratkoročne časovne razmejitve na dan bilance stanja zajemajo
vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in davek na dodano vrednost
od danih predujmov. Izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku
oziroma so določene ali ocenjene na podlagi dejanske ravni teh stroškov.
V kolikor se kasneje realne postavke spremenijo, se za razliko popravijo
dotedanji stroški oziroma redni odhodki.

Kapital
Kapital odraža lastniško financiranje 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.

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Skupina za odtujitev so sredstva, za katerih knjigovodsko vrednost se utemeljeno predvideva, da bo poravnana predvsem s prodajo in ne z nadaljnjo
uporabo.
Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, vrednotena
po modelu nabavne vrednosti, ki izpolnjujejo sodila za razvrstitev med
sredstva za prodajo (skupine za odtujitev), podjetje preneha amortizirati
in jih izmeri po knjigovodski vrednosti ali pošteni vrednosti, 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
nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve in neposredni
stroški nabave. Med nevračljive nakupne dajatve se všteva tudi tisti DDV, ki
se ne povrne. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste. Družba vodi
naslednje 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 izkazovanje stroškov, oziroma odhodkov, uporablja metodo tehtanih povprečnih
cen.
Metodo fifo družba uporablja samo za vrednotenje porabe premoga in
plina, saj se premog in plin, ki je bil prvi kupljen, tudi prvi porabi.

Denarna sredstva
Denarna sredstva sestavljajo gotovina, knjižni denar in denar na poti. Gotovina je denar v blagajni, in sicer v obliki bankovcev, kovancev in prejetih
čekov. Knjižni denar je denar na računih pri banki ali drugi finančni instituciji, ki se lahko uporablja za plačevanje. Sestavljajo ga takoj razpoložljiva
denarna sredstva in denarna sredstva, vezana na odpoklic. Denar na poti je
denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun pri banki ali drugi finančni
instituciji in se istega dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej.
Knjigovodska vrednost denarnih sredstev je enaka njihovi začetni nominalni vrednosti, ki se kasneje pri denarnih sredstvih v tuji valuti zaradi
spremembe tečaja lahko spremeni.

Kratkoročne časovne razmejitve
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve na dan bilance stanja zajemajo
kratkoročno odložene stroške ter kratkoročno nezaračunane prihodke.
Kratkoročno odloženi stroški in kratkoročno nezaračunani prihodki so
utemeljeni in izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku.

Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne
razmejitve
Namen rezervacije je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih
stroškov oziroma odhodkov. Med take rezervacije spadajo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Oblikovanje rezervacij temelji
na izračunu, ki ga je pripravil pooblaščeni aktuar.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so oblikovane na osnovi brezplačno prejetih sredstev za naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna
sredstva. Razmejitve, oblikovane za naložbe v opredmetena osnovna sredstva, se koristijo v dobro poslovnih prihodkov v skladu z višino obračunane
amortizacije.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve, oblikovane v zvezi z emisijskimi
kuponi, se koristijo v dobro poslovnih prihodkov za dodeljeni delež brezplačno prejetih kuponov poslovnega leta.

Dolgovi
Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.
Vsi dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih
listin o njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem denarnih sredstev ali
poplačilo kakega poslovnega dolga.
Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z
zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo
njihovo poplačilo. Obveznosti se kasneje povečujejo s pripisanimi donosi
(obresti, druga nadomestila), za katere obstaja sporazum z upnikom.
Obveznosti se zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne
poravnave v dogovoru z upnikom. Dolgoročne obveznosti 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 tečaj ali če so izraženi v domači valuti in je med pogodbenima
strankama dogovorjeno prevrednotovanje z namenom ohranjanja njihove
realne vrednosti.

Prihodki
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem
obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je
povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob
nastanku. Prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge.
• Prihodki od prodaje lastnih poslovnih učinkov (proizvodov in storitev) se
merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih ali drugih listinah,
zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje.

• Usredstveni lastni proizvodi in storitve so storitve, ustvarjene v družbi
in skupaj s porabljenim materialom pripoznane med opredmetenimi
osnovnimi sredstvi.
• Drugi poslovni prihodki so državne podpore, prejete za pridobitev
osnovnih sredstev, od države brezplačno prejeti emisijski kuponi (Zakon
o varstvu okolja) in prejete nagrade za preseganje kvote invalidov po
Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
• Prevrednotovalni poslovni prihodki so prihodki, nastali pri odtujitvi
opredmetenih osnovnih sredstev in prihodki od zmanjšanja odprave
popravka vrednosti kratkoročnih terjatev.
• Finančni prihodki se pojavijo v zvezi s kratkoročnimi finančnimi 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 neobičajne postavke. Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih.

Odhodki
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Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga
in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodke razčlenjujemo na
poslovne, finančne in druge.
• Poslovni odhodki se pripoznajo ob nabavi blaga, oziroma ko je storitev
opravljena.
• Prevrednotovalni poslovni odhodki predstavljajo presežek knjigovodske nad prodajno vrednostjo opredmetenih osnovnih sredstev in odpis
opredmetenih osnovnih sredstev ter poslovnih terjatev.
• Finančni odhodki se pojavljajo v zvezi z dolgovi, kratkoročnimi finančnimi naložbami in kratkoročnimi terjatvami. Pripoznajo se po obračunu,
ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. Obresti se pripoznajo v soraz-

merju s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačani del glavnice in
dogovorjeno obrestno mero.
• Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke.

Davčni vidik
Družba je davčni zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednost in
Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb.

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 razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala.

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
Izkaz drugega vseobsegajočega donosa vsebuje tiste postavke prihodkov
in odhodkov, ki niso pripoznane v poslovnem izidu, vplivajo pa na velikost
lastniškega kapitala.

6.5 RAČUNOVODSKI IZKAZI
6.5.1

Bilanca stanja
v EUR

POSTAVKA

POJASNILO

SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
1. Dolgoročne premoženjske pravice
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
a) zemljišča
b) zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a) opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
b) predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
b) delnice in deleži v pridruženih družbah
c) druge delnice in deleži
V. Dolgoročne poslovne terjatve
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
VI. Odložene terjatve za davek
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge
1. Material
III. Kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila
b) kratkoročna posojila drugim
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V. Denarna sredstva
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

1

2

3

4
5
6
7
8

9

10
11

31. 12. 2010

31. 12. 2009

541.317.059
478.424.032

468.171.073
405.865.533

13.553.515
13.524.345
29.170
463.988.911
42.285.816
3.711.949
38.573.867
183.053.767
10.601.405
228.047.923
157.658.702
70.389.221
60.003
60.003
59.503
500
129.872
129.872
691.731
57.006.408
201.723
12.649.592
12.649.592
0
0
0
44.107.479
40.646.748
1.804.973
1.655.758
47.614
5.886.619

17.919.337
17.895.051
24.286
387.147.501
41.475.781
3.343.877
38.131.904
207.166.360
5.771.805
132.733.555
51.337.128
81.396.427
214.136
214.136
59.503
154.633
148.503
148.503
436.056
58.947.609
201.723
12.141.920
12.141.920
1.761.000
1.761.000
1.761.000
44.840.166
39.512.292
1.527.748
3.800.126
2.800
3.357.931

v EUR
Postavka

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. KAPITAL
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
5. Druge rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
I. Dolgoročne finančne obveznosti
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
II. Kratkoročne finančne obveznosti
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Pojasnilo

12

13
14
15
16

17

18

19
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Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

31. 12. 2010

31. 12. 2009

541.317.059
348.575.114
203.480.559
203.480.559
116.883.008
24.207.696
1.599.999
22.607.697
11.565
3.992.286
17.232.912
2.778.303
14.454.609
23.471.768
23.465.160
23.465.160
6.608
6.608
146.245.060
90.718.257
80.445.088
10.273.169
55.526.803
24.941.314
21.252.394
224
9.332.871
5.792.205

468.171.073
344.372.708
203.480.559
203.480.559
116.883.008
23.945.329
1.389.879
22.555.450
11.565
52.247
22.189.556
2.604.604
19.584.952
33.749.027
33.738.328
33.738.328
10.699
10.699
64.501.078
10.273.169
0
10.273.169
54.227.909
24.652.529
22.946.025
343
6.629.012
3.358.704

6.5.2

Izkaz poslovnega izida
v EUR
Postavka

Pojasnilo

2010

2009

1

242.009.537
241.915.738
236.048.038
5.867.700
93.799
15.619
5.361.813
5.304.884
56.929
247.386.969
172.897.147
154.614.096
18.283.051
18.927.745
13.792.705
2.986.604
1.927.643
1.058.961
2.148.436
32.396.123
32.359.714

227.363.689
227.268.662
221.862.047
5.406.615
95.027
4.210.270
5.376.560
5.318.344
58.216
236.950.519
173.279.588
157.291.762
15.987.826
18.607.149
13.910.400
2.956.316
1.910.476
1.045.840
1.740.433
29.520.836
28.839.233

16.803

668.931

19.606
16.548.629
240.769.644
6.617.325
3.370
3.370
7.563
7.563
10.933
154.133
1.245.863
18.630
1.227.233
76.565
75.713
399
453
1.476.561
5.151.697
63.779
30.277
5.185.199
1.238.467
(255.674)
4.202.406

12.672
13.882.940
235.290.513
1.660.006
186.148
186.148
8.289
8.289
194.437
0
1.907.144
0
1.907.144
1.464
0
78
1.386
1.908.608
(54.165)
200.151
2.146
143.840
97.157
(8.314)
54.997

1. Čisti prihodki od prodaje
a) na domačem trgu
- iz razmerij do družb v skupini
- iz razmerij do drugih
b) na tujem trgu
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
4. Poslovni prihodki
- drugi
- prevrednotovalni
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA
5. Stroški blaga, materiala in storitev
b) stroški materiala
c) stroški storitev
6. Stroški dela
a) stroški plač
b) stroški socialnih zavarovanj
- stroški pokojninskih zavarovanj
- ostali stroški socialnih zavarovanj
c) drugi stroški dela
7. Odpisi vrednosti
a) amortizacija

2
3

4

5

6

b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sr. in opredmetenih
osnovnih sr.
c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki
SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA
POSLOVNI IZID IZ CELOTNEGA POSLOVANJA
10. Finančni prihodki iz danih posojil
- danih drugim
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
- do drugih
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
- finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
- finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
- finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
- finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
- finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
SKUPAJ FINANČNI ODHODKI
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA
15. Drugi prihodki
16. Drugi odhodki
CELOTNI POSLOVNI IZID
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA OBDOBJA
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

7

8

9

10
10

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
Postavka

19.
20.
21.
22.
23.
24.

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA OBDOBJA
Spremembe presežka iz prevrednotenja NS IN OOS
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo
Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe rač. izkazov podjetij v tujini (vpliv sprememb deviznih tečajev)
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

6.5.3
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2009

4.202.406
0
0
0
0
4.202.406

54.997
0
0
0
0
54.997

Izkaz denarnih tokov po neposredni metodi
Postavka

A
a)
1.
a)
2.
3.
4.
b)
1.
a)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
c)
B
a)
1.
3.
6.
a)
b)
1.
2.
4.
5.
c)
C
a)
1.
3.
b)
1.
3.
4.
c)
Č
x)
y)

v EUR
2010

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
Prejemki pri poslovanju
Prejemki iz naslova poslovanja z električno energijo
Domači trg
Prejemki iz naslova poslovanja s toplotno energijo
Prejemki iz naslova DDV
Drugi prejemki pri poslovanju
Izdatki pri poslovanju
Izdatki iz naslova poslovanja z električno energijo
Domači trg
Izdatki iz naslova poslovanja s toplotno energijo
Izdatki iz naslova DDV
Izdatki za ostale dajatve
Izdatki za vzdrževanje, material in storitve
Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku
Drugi izdatki pri poslovanju
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
Prejeti depoziti
Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV
Denarni izid v obdobju
Začetno stanje denarnih sredstev

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

v EUR
2010

2009

303.937.979
278.402.873
278.402.873
5.219.196
14.990.680
5.325.230
(242.422.648)
(169.173.051)
(169.173.051)
(3.826.300)
(4.760.548)
(7.266.532)
(33.725.830)
(19.346.783)
(4.323.604)
61.515.331

302.881.699
292.180.949
292.180.949
5.640.785
0
5.059.965
(252.580.139)
(167.317.381)
(167.317.381)
(3.732.121)
(9.459.577)
(18.591.822)
(31.467.682)
(18.271.651)
(3.739.905)
50.301.560

103.665.370
3.191
58.179
103.604.000
103.604.000
(233.915.177)
(111.567)
(131.960.610)
(101.843.000)
(130.249.807)

433.676
186.130
247.546
0
0
(122.951.783)
(177.402)
(121.012.881)
(500)
(1.761.000)
(122.518.107)

146.595.000
0
146.595.000
(77.815.710)
(1.247.541)
(10.273.169)
(66.295.000)
68.779.290
47.614
44.814
2.800

85.458.800
85.458.800
0
(13.287.026)
(1.918.464)
(11.368.562)
0
72.171.774
2.800
(44.773)
47.573

116.883.008
0
0

0

116.883.008

203.480.559
0
0

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
0

203.480.559

1.599.999

210.120

210.120

0

0

1.389.879

1.389.879

22.607.697

52.247

52.247

0

0

22.555.450

22.555.450

11.565

0

0

0

11.565

11.565

11.565

0

(52.247)

(52.247)

0

0

52.247

0

0

348.575.114
3.992.286

3.992.286

0

0

3.992.286

(210.120)

0

4.202.406

4.202.406
(210.120)

4.202.406

0

344.372.708

344.372.708

344.372.708

4.202.406

0

0

52.247

52.247

0

0

0

116.883.008

22.555.450

(2.750)

(2.750)

203.480.559

1.389.879

(8.567.659)

(8.567.659)

116.883.008

8.567.659

0

203.480.559

2.750

8.567.659

0

0

2.750

54.997

0

85.458.800

258.858.911

54.997

0

0

0

54.997

0

0

8.567.659

54.997

0

0

11.565

258.858.911

0

0

13.987.791

8.567.659

0

0

1.387.129

0

85.458.800

0

116.883.008

11.565

85.458.800

85.458.800

Spremembe lastniškega kapitala transakcije z lastniki

B.1.

č) Vnos dodatnih vplačil kapitala
Celotni vseobsegajoči donos
B.2.
poročevalskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega
a)
obdobja
B.3. Spremembe v kapitalu
Razporeditev dela čistega dobička
b) poročevalskega obdobja na druge sestavine
kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora
Razporeditev dela čistega dobička za
c) oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu
skupščine
Končno stanje poročevalskega obdobja
C.
(31. 12. 2009)
Stanje konec prejšnjega poročevalskega
A.1.
obdobja (31. 12. 2009)
Začetno stanje poročevalskega obdobja
A.2.
(1. 1. 2010)
Spremembe lastniškega kapitala B.1.
transakcije z lastniki
Celotni vseobsegajoči donos
B.2.
poročevalskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega
a)
obdobja
B.3. Spremembe v kapitalu
Razporeditev dela čistega dobička
b) poročevalskega obdobja na druge sestavine
kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora
Razporeditev dela čistega dobička za
c) oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu
skupščine
Končno stanje poročevalskega obdobja
C.
(31. 12. 2010)
BILANČNI DOBIČEK

118.021.759

Osnovni kapital

Začetno stanje poročevalskega obdobja
(1. 1. 2009)

Kapitalske rezerve

A.2.

Zakonske rezerve
13.987.791

Druge rezerve iz
dobička

1.387.129

Presežek iz
prevrednotenja

116.883.008

Preneseni čisti
poslovni izid

Preneseni čisti
dobiček

118.021.759

Čisti poslovni izid
poslovnega leta

Čisti dobiček
poslovnega leta

Stanje konec prejšnjega poročevalskega
obdobja (31. 12. 2008)

Rezerve iz dobička

SKUPAJ

A.1.

POSTAVKA

Vpoklicani kapital

6.5.4
Izkaz gibanja kapitala

6.6 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
6.6.1

Pojasnila k bilanci stanja

Pojasnilo 1
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

13.553.515 EUR

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Neopredmetena sredstva
Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Skupaj neopredmetena sredstva in dolg. AČR

v EUR
31. 12. 2010

31. 12. 2009

Indeks

13.524.345
29.170
13.553.515

17.895.051
24.286
17.919.337

76
120
76

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Indeks

621.710
12.902.635
13.524.345

689.080
17.205.971
17.895.051

90
75
76

Neopredmetena sredstva
Licence in druga programska oprema
Emisijski kuponi
Skupaj neopredmetena sredstva

v EUR

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 2010 znižalo za 4.573.225 kuponov, emisijski kuponi so bili predani za poravnavo obveznosti do države za proizvedene emisije v
letu 2009. Na dan 31. 12. 2010 ima TEŠ 12.902.635 emisijskih kuponov.
Med neopredmetenimi sredstvi je za 621.710 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 finančnem najemu.
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Gibanje neopredmetenih sredstev
NEOPREDMETENA SREDSTVA
Nabavna vrednost 31. 12. 2009
Pridobitve
Odtujitve
Nabavna vrednost 31. 12. 2010
Odpisana vrednost 31. 12. 2009
Amortizacija
Odpisana vrednost 31. 12. 2010
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2009
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2010

v EUR
Licence in druga programska oprema

Emisijski kuponi

Skupaj

1.220.721
129.473
0
1.350.194
531.641
196.842
728.483
689.080
621.710

17.205.971
3.468.074
(7.771.420)
12.902.625

18.426.692
3.597.547
(7.771.420)
14.252.819
531.641
196.842
728.483
17.895.051
13.524.335

17.205.971
12.902.625

Pojasnilo 2
Opredmetena osnovna sredstva

463.988.911 EUR

Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišča
Zgradbe
Proizvajalne naprave in stroji
Druge naprave in oprema
Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Skupaj opredmetena osnovna sredstva

v EUR
31. 12. 2010

31. 12. 2009

Indeks

3.711.949
38.573.867
183.053.767
10.601.405
157.658.702
70.389.221
463.988.911

3.343.877
38.131.904
207.166.360
5.771.805
51.337.128
81.396.427
387.147.501

111
101
88
184
307
86
120

Cenitev sredstev s strani pooblaščenih cenilcev je bila opravljena po stanju na dan 31. 12. 2001. Družba morebitne znake slabitve preverja in ugotavlja, da jih ni.

(83.200)
3.711.949

3.343.877

3.711.949

Knjigovodska vrednost
31. 12. 2009

Knjigovodska vrednost
31. 12. 2010

3.343.877
83.200
368.072

Nabavna vrednost 31. 12. 2009
Pridobitve
Prenos iz investicij v teku
Ostali prenosi
Odtujitve
Nabavna vrednost 31. 12. 2010
Odpisana vrednost 31. 12. 2009
Amortizacija
Odtujitve
Odpisana vrednost 31. 12. 2010

38.573.867

38.131.904

(17.888.770)
207.214.938
181.989.101
3.880.621
(17.228.651)
168.641.071

4.982.703

220.121.005

183.053.767

207.166.360

1.019.706.785
403.595
2.152.356
67.982
(824.431)
1.021.506.287
812.540.425
26.736.508
(824.413)
838.452.520

10.601.405

5.771.805

14.128.876
403.656
6.022.509
(37.982)
(213.986)
20.303.073
8.357.071
1.545.743
(201.146)
9.701.668

Druge naprave in oprema

157.658.702

51.337.128

51.337.128
107.401.414
(13.525.640)
12.599.606
(153.806)
157.658.702

70.389.221

81.396.427

70.389.221

(12.629.606)

81.396.427
1.622.400

OOS v gradnji in izdelavi Predujmi za pridobitev OOS

463.988.911

387.147.501

1.390.034.098
109.914.265
0
0
(19.164.193)
1.480.784.170
1.002.886.597
32.162.872
(18.254.210)
1.016.795.259

Skupaj

Zgradbe Proizvajalne naprave in stroji

"OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA«

Zemljišča

v EUR

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev

Za sredstva v gradnji, ki se pretežno nanašajo na nadomestni blok 6, je v Noveliranem investicijskem programu, Revizija 3, Dodatek 1 (oktober 2009) načrtovano, da je pri 7 % diskontni stopnji neto sedanja vrednost investicije pozitivna in da je interna stopnja donosa 7,2 %.

Na opredmetenih osnovnih sredstvih družba nima vpisanih hipotek, niti nima opredmetenih osnovnih sredstev v finančnem najemu.

Pridobitve neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, vključno predujme, je družba financirala pretežno iz kratkoročnih premostitvenih kreditov,
najetih pri družbah v skupini HSE v skupni višini 80.300.000 EUR. Kratkoročni premostitveni krediti pri družbah v skupini se bodo v letu 2011 poplačali s
črpanjem načrtovanega dolgoročnega kredita pri EIB. Za financiranje naložb v OS je družba porabila še 3.269.902 EUR sredstev dokapitalizacije, 22.086.545
EUR sredstev amortizacije in drugih lastnih sredstev v višini 4.387.291 EUR.
Zemljišča

3.711.949 EUR

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

38.573.867 EUR

Pretežni del povečanja zgradb so aktiviranja upravne stavbe v višini 4.429.443 EUR, aktiviranja posameznih projektov v okviru vlaganj v zanesljivost proizvodnje v višini 260.351 EUR (obnova industrijskega vodovoda, obnova RDP4) in aktiviranje ostalih zgradb v višini 292.910 EUR. Vrednost zgradb se je znižala
zaradi porušitve stare upravne stavbe, hladilnih stolpov I in II, kanalizacije ob hladilnem stolpu in aditivnega odžvepljevanja dimnih plinov blokov 1-3 za
potrebe priprave gradbišča bloka 6.
Proizvajalne naprave, stroji in druga oprema

193.655.172 EUR

Pridobitve proizvodne opreme v višini 2.152.356 EUR so v pretežni meri aktiviranja vlaganj v VVZP, in sicer vlaganj v obnovo RDP na bloku 4 in mlinske rotorje. Glavnina povečanj druge opreme v višini 5.908.527 EUR se nanaša na aktiviranje opreme telekomunikacijskega vozlišča in upravne stavbe.
Vrednost proizvajalnih naprav, strojev in druge opreme se je znižala za obračunano amortizacijo.
Opredmetena osnovna sredstva v izgradnji

157.658.702 EUR

Pretežni del povečanja osnovnih sredstev v izgradnji se nanaša na vlaganja v izgradnjo nadomestnega bloka 6 v višini 97.117.428 EUR. V skladu s terminskim
načrtom po Pogodbi o načrtovanju, nabavi in postavitvi objekta elektrarne »Šoštanj blok 6« (Alstom) je TEŠ vložil 73.590.234 EUR. Ostala vlaganja v blok 6
so vlaganja v naprave za razžveplanje dimnih plinov, v izgradnjo hladilnega sistema in ostala vlaganja kot so svetovanja, geodetske storitve, izdelava PGD in
PZI in drugo.
Predračunska vrednost izgradnje nadomestnega bloka 6 znaša 1.189,1 mio EUR (NIP Revizija 3, Dodatek 1). Do konca leta 2010 je družba za dobavo glavne
tehnološke opreme, naprave za razžveplanje dimnih plinov, hladilnega sistema in ostalega sklenila za 834,9 mio EUR pogodb.
Med večjimi povečanji so še vlaganja v TK center z upravno stavbo v višini 6.919.051 EUR in vlaganja v zanesljivost proizvodnje v višini 3.059.389 EUR s katerimi TEŠ obvladuje tveganja izpada proizvodnje in dobave električne energije. Med njimi so pretežno vlaganja v zamenjavo generatorja bloka 5, mlinskih
rotorjev bloka 5 in obnova vodikarne.
V letu 2010 je bilo skupaj aktiviranih 13.214.679 EUR projektov. Skupna vrednost nezaključenih projektov je 157.658.702 EUR.

Gibanje naložb v opredmetena osnovna sredstva v izgradnji
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Plinsko
kombiniran
sostem bloka 5
in PKS 5/plin

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2009
Pridobitve
Prenos iz investicij v teku
Ostali prenosi
Odtujitve
Prevrednotenja
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2010
Predujmi za opredmetena osnovna sredstva

7.350
(7.350)

0

v EUR
Ostala
opredmetena
OS v
pridobivanju

Vlaganje v
zanesljivost
proizvodnje

Investicijska
dokumentacija

Vlaganja v
blok 6

TKV in upravna
stavba

12.236.086
3.059.389
(2.188.577)

517.035
123.271
(19.800)

2.957.262
6.919.051
(10.337.970)
461.657

175.196
174.925
(310.961)

(43.069)

35.451.549
97.117.428
(660.982)
12.137.949
(110.737)

51.337.128
107.401.414
(13.525.640)
12.599.606
(153.806)

577.437

143.935.207

0

39.160

157.658.702

13.106.898

SKUPAJ

70.389.221 EUR

Predujmi za osnovna sredstva predstavljajo dane predujme dobaviteljem za naložbe v projekt izgradnje novega bloka 6. Izkazani so v neto vrednosti. Predujmi se nanašajo na plačila dobaviteljem (Alstom) po Pogodbi o načrtovanju, nabavi in postavitvi objekta elektrarne »Šoštanj blok 6«. Vrednost predujmov
se je znižala za sorazmerni poračunani del le-tega, skladno z že zaračunanimi opravljenimi dobavami na projektu, ki so odraz stopnje dokončanosti.

Pojasnilo 3
Dolgoročne finančne naložbe

60.003 EUR

Dolgoročne finančne naložbe

v EUR

Deleži v pridruženih družbah
Drugi deleži
Skupaj dolgoročne finančne naložbe

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Indeks

59.503
500
60.003

59.503
154.633
214.136

100
0
28

Dolgoročne finančne naložbe so razvrščene med za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb, ki je izkazana v bilanci
stanja, pomeni njihovo nabavno vrednost.
Gibanje dolgoročnih finančnih naložb, razen posojil

v EUR

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2009
Prevrednotenje
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2010

Naložbe v delnice in
deleže pridruženih
družb

Druge naložbe v delnice
in deleže

Skupaj

59.503
0
59.503

154.633
(154.133)
500

214.136
(154.133)
60.003

Med naložbami v deleže pridruženih družb je izkazan 26 % delež v družbi Erico.
Drugi deleži v višini 500 EUR so vložena sredstva v Center odličnosti nizkoogljične tehnologije (CO NOT).
Drugi deleži v višini 154.133 EUR 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). Na dan 31. 12. 2010 je družba izvedla slabitev finančne naložbe v počitniške domove v višini 154.133 EUR,
zaradi formalno nerešenih lastniških in upravljavskih razmerij ter nepričakovanih bodočih denarnih tokov.

Pojasnilo 4
Dolgoročne poslovne terjatve

129.872 EUR

Dolgoročne poslovne terjatve

v EUR

Dani dolgoročni predujmi
Dolgoročne terjatve do kupcev stanovanj
Skupaj dolgoročne poslovne terjatve

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Indeks

96.465
33.407
129.872

96.465
52.038
148.503

100
64
87

Dolgoročne poslovne terjatve so nezavarovane in nezapadle.
Dolgoročne poslovne terjatve po rokih zapadlosti

v EUR
Rok zapadlosti v plačilo

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
Skupaj

Skupaj

do 31. 12. 2013

od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015

nad 1. 1. 2016

24.216
24.216

15.379
15.379

90.277
90.277

129.872
129.872

Pojasnilo 5
Odložene terjatve za davek

691.731 EUR

Odložene terjatve za davek
Odložene terjatve za davek
Skupaj odložene terjatve za davek

v EUR
31. 12. 2010

31. 12. 2009

Indeks

691.731
691.731

436.056
436.056

159
159

Odložene terjatve za davek so izkazane v zvezi z oblikovanjem dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, prekoračitvijo
amortizacijskih stopenj, določenih v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in oslabitvijo dolgoročnih finančnih naložb.

Gibanje terjatev za odloženi davek
Vrednost 31. 12. 2009
Oblikovanje, povečanje
Črpanje, zmanjšanje
Vrednost 31. 12. 2010

v EUR
Rezervacije

Slabitev

Amortizacija

Skupaj

436.056
38.233
(41.726)
432.563

0
30.827
0
30.827

0
228.341
0
228.341

436.056
297.401
(41.726)
691.731

Pojasnilo 6
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

201.723 EUR

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Sredstva za prodajo
Skupaj sredstva za prodajo

v EUR
31. 12. 2010

31. 12. 2009

Indeks

201.723
201.723

201.723
201.723

100
100

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

Pojasnilo 7
Zaloge

12.649.592 EUR

Zaloge
Material
Drobni inventar in embalaža
Skupaj zaloge

v EUR
31. 12. 2010

31. 12. 2009

Indeks

12.492.529
157.063
12.649.592

11.979.902
162.018
12.141.920

104
97
104

Pretežni del zalog predstavljajo zaloge rezervnih delov v vrednosti 9.465.488 EUR in zaloge materiala za vzdrževanje v vrednosti 2.297.572 EUR, ki so potrebne zaradi čimprejšnje odprave napak proizvodne opreme in s tem zagotavljanja zanesljivega obratovanja. Zaloge so višje zaradi nabave strateških rezervnih
delov razžveplevalne naprave bloka 5, ki bodo vgrajeni ob prvi daljši zaustavitvi naprave oz. najkasneje v remontu bloka 5.
Med letom je bilo zaradi spremembe njihove kakovosti in vrednosti odpisanih za 95.981 EUR zalog materiala. Pri popisu zalog materiala so bili ugotovljeni
viški v vrednosti 624 EUR in primanjkljaji v vrednosti 137 EUR.
Knjigovodska vrednost zalog ne presega čiste iztržljive vrednosti.

Pojasnilo 8
Kratkoročne finančne naložbe

0 EUR

Kratkoročne finančne naložbe
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Kratkoročni depoziti
Skupaj kratkoročne finančne naložbe
Družba konec leta 2010 ne izkazuje kratkoročnih depozitov.

v EUR
31. 12. 2010

31. 12. 2009

0
0

1.761.000
1.761.000

Indeks

Pojasnilo 9
Kratkoročne poslovne terjatve

44.107.479 EUR

Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne terjatve do kupcev v Sloveniji
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini
Kratkoročni predujmi za neopravljene storitve v Sloveniji
Kratkoročne terjatve povezane s finančnimi prihodki
Kratkoročne terjatve do države
Kratkoročne terjatve do drugih
Skupaj kratkoročne poslovne terjatve

v EUR
31. 12. 2010

31. 12. 2009

Indeks

42.446.517
5.204
1.152
4.147
1.632.782
17.677
44.107.479

41.036.151
3.889
2.924
80.332
3.695.493
21.377
44.840.166

103
134
39
5
44
83
98

DRŽAVA

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija

40.415.618
159.036
2.984
197
68.912
0
40.646.747

39.413.604
58.656
0
0
38.499
1.533
39.512.292

Poštena vrednost poslovnih terjatev je na dan bilanciranja enaka njihovi knjigovodski vrednosti.
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
DRUŽBE V SKUPINI

Holding slovenske elektrarne d.o.o.
Premogovnik Velenje d.d.
HSE Invest d.o.o.
HTZ Velenje d.o.o.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
RGP Velenje d.o.o.
Skupaj kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

v EUR

Pretežni del terjatev do podjetij v skupini so terjatve do Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. v višini 40.203.256 EUR za prodano električno energijo in so
zavarovane z bianco menico.
Z bianco menico so zavarovane tudi terjatve za prodano toplotno energijo. Pri ostalih terjatvah zaradi njihove specifičnosti zavarovanje ni potrebno.
Razčlenitev kratkoročnih terjatev po rokih zapadlosti
OBDOBJE ZAPADLOSTI

Nezapadle terjatve
Zapadle terjatve - do 3 mesece
Zapadle terjatve - od 3 do 6 mesecev
Zapadle terjatve več kot 6 mesecev

v EUR
31. 12. 2010

31. 12. 2009

43.960.069
149.517
4.626
36.500
44.150.712

44.593.058
167.585
15.331
92.512
44.868.486

Terjatve do kupcev, ki so zapadle in so neporavnane, se pretežno nanašajo na terjatve za toplotno energijo, najemnine stanovanj in terjatve za prodani
elektrofilterski pepel.
Gibanje popravka vrednosti terjatev

v EUR
Terjatve do kupcev

Skupaj

28.321
(4.793)
19.607
43.135

28.321
(4.793)
19.607
43.135

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2009
poraba
oblikovanje
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2010

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

Pojasnilo 10
Denarna sredstva

47.614 EUR

Denarna sredstva
Gotovina v blagajni
Denarna sredstva na transakcijskem računu
Skupaj denarna sredstva

v EUR
31. 12. 2010

31. 12. 2009

Indeks

260
47.354
47.614

378
2.422
2.800

69
1.955
1.701

Pojasnilo 11
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

5.886.619 EUR

Aktivne časovne razmejitve

v EUR

Kratkoročno odloženi stroški in odhodki
Kratkoročno nezaračunani prihodki
Skupaj aktivne časovne razmejitve

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Indeks

223.078
5.663.541
5.886.619

159.499
3.198.432
3.357.931

140
177
175

Med kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami so izkazani odloženi stroški, ki pomenijo zaračunane, vendar še neopravljene storitve v letu 2010 in
nezaračunani prihodki.
Pretežni del kratkoročno nezaračunanih prihodkov v višini 5.659.866 EUR so prihodki za zakupljeno moč v letu 2010 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 2010 za
poravnavo stroškov nakupa primanjkljaja emisijskih kuponov CO2 za leto 2010.

Pojasnilo 12
Kapital

348.575.114 EUR

Celotni kapital družbe sestavljajo osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, presežek iz prevrednotenja in prehodno še nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta.
Osnovni kapital družbe je v računovodsko izkazani višini opredeljen v Aktu o ustanovitvi družbe in ustrezno registriran na sodišču in znaša 203.480.559 EUR.
Kapitalske rezerve znašajo 116.883.008 EUR in izhajajo iz odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala.
Rezerve iz dobička v višini 24.207.696 EUR sestavljajo zakonske rezerve v višini 1.599.999 EUR in druge rezerve iz dobička v višini 22.607.697 EUR.
Rezerve iz dobička so se tekom leta povečale za 262.367 EUR in sicer:
• druge rezerve iz dobička v višini 52.247 po sklepu družbenika za preneseni čisti poslovni izid leta 2009;
• zakonske rezerve v višini 210.120 EUR po sklepu direktorja in v skladu z določili ZGD-1 za del čistega poslovnega izida leta 2010.
Posebni prevrednotovalni popravek v zvezi z zemljišči znaša 11.565 EUR.
Preneseni čisti poslovni izid leta 2009 v višini 52.247 EUR je bil po sklepu družbenika razporejen med druge rezerve iz dobička.
Čisti poslovni izid leta 2010 v višini 4.202.406 EUR se je v skladu z določili ZGD-1 in sklepom direktorja razporedil med zakonske rezerve iz dobička v višini
210.120 EUR, preostali del v višini 3.992.286 EUR je ostal nerazporejen. Preostanek čistega dobička poslovnega leta predstavlja bilančni dobiček.

Pojasnilo 13
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Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

2.778.303 EUR

Gibanje rezervacij za pokojnine in druge obveznosti
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2009
povečanje/preknjižbe
zmanjšanja
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2010

v EUR
Rezervacije za jubilejne nagrade

Rezervacije za odpravnine

SKUPAJ

987.687
139.717
(117.422)
1.009.982

1.616.917
242.610
(91.206)
1.768.321

2.604.604
382.327
(208.628)
2.778.303

Dolgoročne rezervacije so rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, v višini, kakršne so bile ugotovljene v aktuarjevem izračunu na dan
31. 12. 2010.
Aktuarski izračun je temeljil na naslednjih predpostavkah:
• rasti povprečne plače v Republiki Sloveniji v višini 3,5 % letno in
• uporabljeni diskontni obrestni meri 4,9 % letno.

Pojasnilo 14
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

14.454.609 EUR

Gibanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2009
povečanje/preknjižbe
zmanjšanja
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2010

ODP bloka4
(proračun RS
in EKO fond)

4.729.297
0
(788.217)
3.941.080

v EUR
RDP bloka 5
Upravljalni
(proračun RS) sistem bloka 4

1.596.125
0
(133.011)
1.463.114

129.649
0
(14.406)
115.243

Emisijski
kuponi

Odstopljeni
prispevkiinvalidi

Druge PČR
Blok 6

SKUPAJ

12.902.472
0
(4.300.824)
8.601.648

227.409
49.996
(43.881)
233.524

0
100.000
0
100.000

19.584.952
149.996
(5.280.339)
14.454.609

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 5.519.437 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 kuponov za leto 2010. 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 zaposlovanju invalidov. Uporabljajo se za
pokrivanje stroškov, ki so opredeljeni v navedenem zakonu.
Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve so dolgoročno vračunani stroški po kupoprodajni pogodbi, namesto razlastitve, za potrebe izgradnje hladilnega stolpa bloka 6.

Pojasnilo 15
Dolgoročne finančne obveznosti

23.465.160 EUR

Dolgoročne finančne obveznosti

v EUR

Dolgoročna posojila pri domačih bankah
Dolgoročna posojila pri tujih bankah
Skupaj dolgoročne finančne obveznosti

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Indeks

17.638.890
5.826.270
23.465.160

24.027.778
9.710.550
33.738.328

73
60
70

Dolgoročna posojila so nominirana v EUR. Nominalne obrestne mere za posojila so se v letu 2010 gibale od 0,95 % do 6,06 %.
Roki zapadlosti dolgoročnih finančnih obveznosti

v EUR
Rok zapadlosti v plačilo
do 31. 12. 2013 od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015

Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Skupaj

18.604.049
18.604.049

2.777.778
2.777.778

nad 1. 1. 2016

2.083.333
2.083.333

23.465.160
23.465.160

Dolgoročna posojila pri tujih bankah

Dolgoročna posojila pri domačih bankah

SKUPAJ

13.594.830
(3.884.280)
9.710.550
3.884.280
5.826.270

30.416.667
(6.388.888)
24.027.779
6.388.889
17.638.890

44.011.497
(10.273.168)
33.738.329
10.273.169
23.465.160

Gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2009
Odplačila glavnic
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2010
Kratkoročni del
Dolgoročni del

SKUPAJ

v EUR

Odplačilo glavnic in obresti je v letu 2010 potekalo ob rokih zapadlosti po obstoječih amortizacijskih načrtih.
Del dolgoročnih finančnih obveznosti v višini 10.273.169 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2011, je izkazan med kratkoročnimi obveznostmi iz financiranja.

Zavarovanje finančnih obveznosti

v EUR

Državna poroštva
Odstopi, zastava terjatev
Menice
Poroštvo HSE
Skupaj

31. 12. 10

31. 12. 09

9.710.550
3.000.000
9.027.779
12.000.000
33.738.329

13.594.830
20.000.000
10.416.667
0
44.011.497

Na dan 31. 12. 2010 ima TEŠ 28,8 % finančnih obveznosti zavarovanih z državnim poroštvom, 8,9 % z odstopi oziroma zastavo terjatev, 26,8 % z menicami in
35,5 % s poroštvom HSE.
V aprilu 2010 je bil sklenjen Amendment številka 1 k Finančni pogodbi 24.109 (SI) z dne 27. 9. 2007 med TEŠ in EIB za znesek 110.000.000 EUR in Finančna pogodba 25.541 (SI) z EIB za 440.000.000 EUR. Za zavarovanje 110.000.000 EUR je bila 24. 11. 2010 podpisana pogodba o izdaji garancije med TEŠ, HSE in petimi
bankami garantkami (The bank of Tokyo- Mitshubishi UFJ, Caja Madrid, Intesa SanPaolo, Societe Generale in UniCredit Bank). Na osnovi izpolnjenih pogojev
je EIB 17. 2. 2011 nakazala 110.000.000 EUR.

Pojasnilo 16
Dolgoročne poslovne obveznosti

6.608 EUR

Dolgoročne poslovne obveznosti

v EUR

Dolgoročne poslovne obveznosti
Skupaj dolgoročne poslovne obveznosti

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Indeks

6.608
6.608

10.699
10.699

62
62

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).
Roki zapadlosti dolgoročnih poslovnih obveznosti

v EUR
Rok zapadlosti v plačilo

Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Skupaj

do 31. 12. 2013

od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015

nad 1. 1. 2016

6.532
6.532

76
76

0
0

SKUPAJ

6.608
6.608

Pojasnilo 17
Kratkoročne finančne obveznosti

90.718.257 EUR

Kratkoročne finančne obveznosti
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Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
Kratkoročni del dolgoročnih posojil pri domačih bankah
Kratkoročni del dolgoročnih posojil pri tujih bankah
Skupaj kratkoročne finančne obveznosti

v EUR
31. 12. 2010

31. 12. 2009

Indeks

80.445.088
6.388.889
3.884.280
90.718.257

0
6.388.889
3.884.280
10.273.169

100
100
883

Kratkoročne finančne obveznosti pri bankah so glavnice dolgoročnih dolgov, ki po posojilnih pogodbah zapadejo v plačilo v letu 2011. Obrestne mere po
sklenjenih pogodbah za kratkoročne kredite so se v letu 2010 gibale od najnižje 1-m Euriborja+1,2 % (obrestna mera v juniju 2010 je znašala 1,664 %) do
najvišje 3,95 % (fiksna).
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
DRUŽBE V SKUPINI

Holding slovenske elektrarne d.o.o.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Skupaj kratk. finančne obveznosti do družb v skupini

v EUR
DRŽAVA

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Sloveniija
Sloveniija

48.193.825
32.251.263
80.445.088

0
0
0

Finančne obveznosti do družb v skupini so obveznosti za glavnice v višini 80.300.000 EUR in obveznosti za obresti v višini 145.088 EUR, ki zapadejo v plačilo
v letu 2011.

Pojasnilo 18
Kratkoročne poslovne obveznosti

55.526.803 EUR

Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v Sloveniji
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini
Prejeti kratkoročni predujmi
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij
Kratkoročne obveznosti za obresti
Ostale kratkoročne obveznosti
Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti

v EUR
31. 12. 2010

31. 12. 2009

Indeks

46.035.181
137.912
224
20.615
1.705.535
7.557.949
4
69.383
55.526.803

47.444.195
112.841
343
41.518
1.608.902
4.921.767
0
98.343
54.227.909

97
122
65
50
106
154

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
DRUŽBE V SKUPINI

Holding slovenske elektrarne d.o.o.
HSE Invest d.o.o.
Premogovnik Velenje d.d.
HTZ Velenje d.o.o.
PV Invest d.o.o.
Gost Velenje d.o.o.
RGP Velenje d.o.o.
Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

71
102

v EUR
DRŽAVA

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Sloveniija
Sloveniija
Sloveniija
Sloveniija
Sloveniija
Sloveniija
Sloveniija

302.173
451.555
22.939.129
14.569
69.091
0
1.164.797
24.941.314

2.676
126.289
24.450.104
9.842
60.853
2.765
0
24.652.529

Največji delež obveznosti do podjetij v skupini so obveznosti do Premogovnika Velenje d.d. za dobavljene količine premoga od 15. novembra do konca
decembra 2010. Obveznosti so na dan bilanciranja nezapadle.
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev so obveznosti za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, obračunane za mesec december 2010, v višini
1.705.535 EUR in so bile izplačane v januarju 2011.
Obveznosti do državnih in drugih inštitucij znašajo na dan bilanciranja 7.557.949 EUR. Pretežni del je obveznost za dajatev v zvezi z onesnaženjem okolja z
emisijami CO2. Obveznost za leto 2010 znaša 4.775.247 EUR (1 kupon/1 tono CO2 ) in mora biti poravnana do 30. 4. 2011 (4.300.824 emisijskih kuponov ima
družba na računu v registru emisijskih kuponov, v bilanci stanja pa med neopredmetenimi sredstvi). V letu 2010 je izkazana obveznost iz naslova davka od
dohodkov pravnih oseb v višini 1.153.647 EUR. Med obveznostmi do državnih in drugih inštitucij je evidentirana obveznost za DDV v višini 1.371.227 EUR in
obveznost delodajalca za prispevke iz plač za mesec december 2010 v višini 240.820 EUR ter drugo.
Vse obveznosti družba praviloma poravnava v dogovorjenih rokih, med zapadlimi in neporavnanimi obveznostmi na dan 31. 12. 2010 izkazuje le 12.718 EUR.

Pojasnilo 19
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

5.792.205 EUR

Pasivne časovne razmejitve
Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki
Skupaj pasivne časovne razmejitve

v EUR
31. 12. 2010

31. 12. 2009

Indeks

5.792.205
5.792.205

3.358.704
3.358.704

172
172

Pretežni del pasivnih časovnih razmejitev so vračunani stroški v zvezi z emisijskimi kuponi.
Med vračunanimi stroški so stroški neizkoriščenih dopustov konec leta 2010 in znašajo 400.302 EUR.

6.6.2

Pojasnila k izkazu poslovnega izida

Prihodki

247.461.681 EUR
v EUR

Poslovni prihodki
- domači trg
- tuji trg
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Skupaj odhodki

LETO 2010

LETO 2009

Indeks

247.386.969
247.293.170
93.799
10.933
63.779
247.461.681

236.950.519
236.855.492
95.027
194.437
200.151
237.345.107

104
104
99
6
32
104

Odhodki

242.276.482 EUR
v EUR

Poslovni odhodki
- stroški materiala in storitve
- stroški dela
- odpisi vrednosti
- drugi
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Skupaj odhodki

LETO 2010

LETO 2009

Indeks

240.769.644
172.897.147
18.927.745
32.396.123
16.548.629
1.476.561
30.277
242.276.482

235.290.513
173.279.588
18.607.149
29.520.836
13.882.940
1.908.608
2.146
237.201.267

102
100
102
110
119
77
1.411
102

LETO 2010

LETO 2009

Indeks

227.847.783

218.103.573

104

41.719
12.828.114
240.717.616

42.052
12.253.015
230.398.640

99
105
104

Stroški po funkcionalnih skupinah
v EUR
Nabavna vrednost prodanega blaga oz. proizvajalni stroški prodanih
količin
Stroški prodajanja
Stroški splošnih dejavnosti
Skupaj 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.

Pojasnilo 1
Čisti prihodki od prodaje

242.009.537 EUR
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v EUR
Prihodki od prodaje električne energije
Prihodki od prodaje toplotne energije
Prihodki od prodaje storitev
Prihodki od prodaje materiala
Prihodki od najemnin
Skupaj čisti prihodki od prodaje

LETO 2010

LETO 2009

Indeks

235.234.020
4.478.110
404.874
988.995
903.538
242.009.537

221.088.232
4.274.878
568.432
654.257
777.890
227.363.689

106
105
71
151
116
106

Čisti prihodki od prodaje so izkazani po fakturni vrednosti.
Pretežni del prihodkov od prodaje (99,1 %) je družba ustvarila s prodajo električne in toplotne energije.

Pojasnilo 2
Usredstveni lastni proizvodi in storitve

15.619 EUR
v EUR

Usredstveni lastni poroizvodi in storitve

LETO 2010

LETO 2009

Indeks

15.619

4.210.270

0

Usredstveni lastni proizvodi in storitve pomenijo vloženi material in lastno delo pri vlaganjih v zanesljivost proizvodnje, ki so se pripoznali med povečanji
vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev.

Pojasnilo 3
Drugi poslovni prihodki

5.361.813 EUR
v EUR

Prihodki od odprave rezervacij
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Drugi poslovni prihodki
Skupaj drugi poslovni prihodki

LETO 2010

LETO 2009

Indeks

935.633
56.928
4.369.252
5.361.813

967.946
58.216
4.350.398
5.376.560

97
98
100
100

Pretežni del drugih prihodkov so prihodki od emisijskih kuponov za 4.300.824 EUR, ki so pripoznani v višini sorazmernega deleža za leto 2010, v skladu z
Odločbo o emisijskih kuponih, izdano s strani Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor.
Prihodki od odprave rezervacij so prihodki od subvencij in dotacij za osnovna sredstva v višini 935.633 EUR za črpanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v skladu z višino obračunane amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev.
Prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 56.928 EUR pomenijo dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in poravnava oslabljenih terjatev.

Pojasnilo 4
Stroški materiala in storitev

172.897.147 EUR
v EUR

Stroški materiala
Stroški energije
Ostali stroški materiala
Stroški storitev za vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev
Ostali stroški storitev
Skupaj stroški blaga, materiala in storitev

LETO 2010

LETO 2009

Indeks

151.618.836
86.886
2.908.374
8.504.342
9.778.709
172.897.147

150.943.407
28.859
6.319.496
8.303.965
7.683.861
173.279.588

100
301
46
102
127
100

Pretežni del stroškov materiala v letu 2010 predstavlja porabo premoga kot energenta za proizvodnjo električne in toplotne energije in odvisne stroške
premoga. Poleg premoga je družba za proizvodnjo uporabljala še plin.
Med letom je bilo zaradi spremembe njihove kakovosti in vrednosti odpisanih za 94.981 EUR zalog materiala. Pri popisu zalog materiala so bili ugotovljeni
viški v vrednosti 624 EUR in primanjkljaji v vrednosti 137 EUR.
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev so stroški rednega vzdrževanja v višini 8.504.342 EUR.
Med stroški intelektualnih in osebnih storitev je za 33.231 EUR stroškov revidiranja.

Pojasnilo 5
Stroški dela

18.927.745 EUR
v EUR

Plače zaposlencem
Nadomestila plač zaposlencem
Stroški dodatnega zavarovanja
Drugi prejemki zaposlencev, bonitete, povračila
Delodajalčevi prispevki od vseh prejemkov zaposlencev
Skupaj odhodki

LETO 2010

LETO 2009

Indeks

11.168.404
2.624.301
634.971
2.148.436
2.351.633
18.927.745

11.009.864
2.900.537
633.830
1.740.433
2.322.485
18.607.149

101
90
100
123
101
102

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 sofinanciranje pokojninskega načrta s strani delodajalca 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.

Pojasnilo 6
Odpisi vrednosti

32.396.123 EUR

Amortizacija
Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
Skupaj amortizacija

v EUR
LETO 2010

LETO 2009

Indeks

196.842
32.162.872
32.359.714

169.993
28.669.240
28.839.233

116
112
112

LETO 2010

LETO 2009

Indeks

16.803
19.606
36.409

668.931
12.672
681.603

3
155
5

Prevrednotovalni poslovni odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki opredmetenih sredstev
Prevrednotovalni poslovni odhodki terjatev
Skupaj finančni prihodki

v EUR
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Obračunana amortizacija v poslovnem letu 2010 znaša 32.359.714 EUR in je obračunana po amortizacijskih stopnjah na podlagi ocenjenih dob koristnosti
sredstev.
Prevrednotovalni poslovni odhodki v vrednosti 36.409 EUR pomenijo:
• odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev v višini neodpisane vrednosti sredstev 16.803 EUR. Sredstva so bila odtujena, 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 udenarljivo vrednostjo terjatev za
19.606 EUR.

Pojasnilo 7
Drugi poslovni odhodki

16.548.629 EUR
v EUR

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov
Izdatki za varstvo okolja
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Ostali stroški
Skupaj odhodki

LETO 2010

LETO 2009

Indeks

2.791.191
13.280.492
382.327
94.619
16.548.629

2.721.108
10.546.607
542.139
73.086
13.882.940

103
126
71
129
119

Pretežni del dajatev se nanaša na obveznost plačila prispevka za stavbna zemljišča v višini 2.705.142 EUR.
Glavnina izdatkov za varstvo okolja so izdatki za emisijske kupone v višini 9.960.527 EUR. V poslovnem letu je družba proizvedla 4.775.247 ton CO2. Po zakonu o varstvu okolja je družba dolžna državi predati 4.775.247 emisijskih kuponov. V stroških je tako 4.300.824 kuponov po 1 EUR in stroški v višini 5.659.866
EUR, ki so vračunani poslovni odhodki za manjkajoče emisijske kupone (474.423) za leto 2010.

Pojasnilo 8
Finančni prihodki

10.933 EUR
v EUR

Prihodki iz danih posojil
Prihodki iz poslovnih terjatev
Skupaj finančni prihodki

LETO 2010

LETO 2009

Indeks

3.370
7.563
10.933

186.148
8.289
194.437

2
91
6

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.

Pojasnilo 9
Finančni odhodki

1.476.561 EUR
v EUR

Odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb
Odhodki iz finančnih obveznosti
Odhodki iz poslovnih obveznosti
Skupaj finančni odhodki

LETO 2010

LETO 2009

Indeks

154.133
1.245.863
76.565
1.476.561

0
1.907.144
1.464
1.908.608

65
5.230
77

Oslabitev finančnih naložb na dan 31. 12. 2010 je bila izvedena zaradi oslabitve finančne naložbe v počitniške domove (Krvavec, Rab, Portorož) v višini
154.133 EUR, zaradi formalno nerešenih lastniških in upravljavskih razmerij ter nepričakovanih bodočih denarnih tokov.
Pretežni del odhodkov iz finančnih obveznosti so odhodki za obresti od dolgoročnih posojil v višini 1.227.233 EUR. Obresti so obračunane v skladu s pogodbo med posojilodajalcem in posojilojemalcem. Finančni odhodki iz posojil prejetih od družb v skupini so v višini 18.630 EUR.
Pretežni del odhodkov iz poslovnih obveznosti v višini 75.713 EUR so odhodki iz poslovnih obveznosti v skupini.

Pojasnilo 10
Davki

-982.793 EUR
v EUR

Davek iz dobička
Odloženi davki
Skupaj davki

LETO 2010

LETO 2009

Indeks

(1.238.467)
255.674
(982.793)

(97.157)
8.314
(88.843)

1.275
3.075
1.106

Družba je v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb pripravila obračun davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje od 01. 01. 2010 do 31.
12. 2010 in ugotovila, da znaša davčna obveznost 1.238.467 EUR. Davek je obračunan po stopnji 20 % od ugotovljene davčne osnove v davčnem obračunu
družbe.
Osnove za oblikovanje terjatev za odloženi davek predstavljajo znesek oblikovanja dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
zaposlenih, prevrednotenja dolgoročnih naložb in prekoračitve amortizacijskih stopenj določenih po ZDDPO-2. Povečanje terjatev za odloženi davek za
255.674 EUR je posledica oblikovanja odloženih davkov zaradi prekoračitev amortizacijskih stopenj in prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb.

6.6.3

Čisti poslovni izid

Poslovni izid družbe po preračunu kapitala

v EUR
31. 12. 2010

4.202.406
(6.543.081)
(2.340.675)

Čisti poslovni izid
Rezultat preračuna kapitala
Poslovni izid po preračunu s pomočjo cen življenjskih potrebščin (1,9 % rast)
Čisti poslovni izid v poslovnem letu 2010 znaša 4.202.406 EUR dobička.
Družba bi ob upoštevanju tega preračuna izkazala v tekočem letu čisto izgubo v višini 2.340.675 EUR.
V letu 2010 ni bilo prilagoditev zaradi razvrstitev, ki se nanašajo na postavke drugega vseobsegajočega donosa in vplivajo na poslovni izid.

6.6.4

Pojasnila k izkazu denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov za leto 2010 je izdelan v skladu s SRS 26, po različici I in zajema vse denarne prejemke in izdatke v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
Denarna sredstva po podbilancah so naslednja:
Denarni tokovi

v EUR

Denarni tokovi iz poslovanja
Denarni tokovi iz naložbenja
Denarni tokovi iz financiranja
Denarni izid v obdobju

Leto 2010

Leto 2009

61.515.331
(130.249.807)
68.779.290
44.814

50.301.560
(122.518.107)
72.171.774
(44.773)

Iz izkaza je razvidno, da je bilo v družbi iz naslova poslovne dejavnosti ustvarjeno 61.515.331 EUR pribitka denarnih sredstev, ki so bila v celoti uporabljena za
izdatke pri naložbenju in financiranju. Za pokritje vseh izdatkov pri naložbenju so bili zaradi nerealizacije črpanja načrtovanih dolgoročnih virov financiranja
(kredit EIB) v skupini HSE najeti kratkoročni premostitveni krediti.

6.6.5

Pojasnila k izkazu gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala je sestavljen po različici II, v obliki sestavljene razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala.
Sestavljena razpredelnica gibanja kapitala prikazuje:
v EUR
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Stanje kapitala 1. 1. 2010
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
Spremembe v kapitalu

Leto 2010

Vrednost

vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta

344.372.708
4.202.406

razporeditev dela prenesenega čistega poslovnega izida leta
2009 med druge rezerve iz dobička
oblikovanje zakonskih rezerv

Stanje kapitala 31. 12. 2010

52.247
210.120
348.575.114

Prikaz bilančnega dobička/izgube
Bilančni dobiček leta 2010 predstavlja čisti poslovni izid, zmanjšan za oblikovanje zakonskih rezerv in znaša 3.992.286 EUR. O delitvi bilančnega dobička
odloča družbenik.
Bilančni dobiček

v EUR
Leto 2010

Čisti poslovni izid tekočega leta
Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave in nadzornega sveta (drugih rezerv iz dobička)
Bilančni dobiček

4.202.406
(210.120)
3.992.286

6.7

DRUGA RAZKRITJA

6.7.1

Podatki o posebnih skupinah zaposlenih

Podatki v zvezi z upravo, nadzornim svetom in zaposlenimi na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe:
Prejemki:
Prejemki posameznih skupin oseb

v EUR
Leto 2010

Leto 2009

118.204
485.878
22.918

132.179
557.398
16.628

Poslovodstvo družbe
Zaposleni, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe
Člani nadzornega sveta
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.
Poslovne terjatve:

v EUR
Ostali zaposleni na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni
del kolektivne pogodbe
Skupaj poslovne terjatve

6.7.2

Obrestna mera

rok vračila

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Vrednost točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja

2020

19.043

21.384

19.043

21.384

Prejeta in dana jamstva

V izvenbilančni evidenci vodi družba prejeta in dana poroštva in druga jamstva, ki niso izkazane kot obveznosti/sredstva v bilanci stanja.
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 359.972.708 EUR obveznosti do družb v skupini. Pretežni del se nanaša na obveznosti do družbenika HSE d.o.o.
Ljubljana.
V zvezi s finančnimi pogodbami za financiranje bloka 6 družba vodi naslednja prejeta in dana poroštva in druga jamstva, ki niso izkazana kot obveznosti v
bilanci stanja:
Dne 24. 11. 2010 je bila sklenjena Pogodba o izdaji bančne garancije za 110.000.000 EUR med TEŠ, HSE in petimi bankami garantkami (The bank of TokyoMitshubishi UFJ, Caja Madrid, Intesa SanPaolo, Societe Generale in UniCredit Bank), ki je sklenjena z namenom jamstva Evropski investicijski banki v skladu z
določili posojilne pogodbe z EIB za posojilo 110.000.000 EUR. Datum izdaje garancije je 28. 1. 2011.
Jamstva, ki so vezana na to pogodbo so:
• Odstop terjatev v zavarovanje v maksimalnem znesku glavnice 110.000.000 EUR z obrestmi, zamudnimi obrestmi ter ostalimi nadomestili, stroški, izdatki,
plačljivimi po Garancijski pogodbi po Pogodbi o odstopu terjatev v zavarovanje z dne 24. 11. 2010 sklenjeni med TEŠ in bankami garantkami, za obdobje
5 let.
• Zastava računov in denarnih sredstev za poravnavo vseh zavarovanih obveznosti v maksimalnem znesku 110.000.000 EUR z obrestmi, zamudnimi obrestmi ter ostalimi nadomestili, stroški, izdatki, plačljivimi po Garancijski pogodbi po Pogodbi o zastavi bančnih računov in denarnih sredstev z dne 24. 11.
2010 sklenjeni med TEŠ in bankami garantkami.
Zaradi ureditve razmerij med bankami, ki sodelujejo pri financiranju investicije v blok 6 glede zavarovanj, je bilo spremenjeno zavarovanje po kreditni
pogodbi, ki jo je TEŠ sklenila z UniCredit in SID banko 21. 12. 2007. Dne 24. 11. 2010 je bil sklenjen dodatek štev. 1, s katerim je HSE d.o.o. kot porok pristopil h

Kreditni pogodbi. Po tej pogodbi HSE d.o.o. jamči za 80 % kredita. Stanje kredita je na dan 31. 12. 2010 15.000.000 EUR, obveznosti po tej pogodbi in aneksu
se iztečejo v letu 2013.
Ostala jamstva, ki so vezana na navedeno kreditno pogodbo so:
• Odstop terjatev v zavarovanje v maksimalnem znesku glavnice 30.000.000 EUR z obrestmi, vključno z zamudnimi obrestmi, in vsemi ostalimi nadomestili,
stroški in izdatki, plačljivimi po kreditni pogodbi, ki jo je TEŠ podpisala z UniCredit in SID banko. Pogodba o odstopu terjatev je bila sklenjena 24. 11. 2010
in velja do 31. 12. 2013.
• Zastava računov in denarnih sredstev v zavarovanje za popolno poplačilo in poravnavo zavarovanih obveznosti v maksimalnem znesku glavnice
30.000.000 EUR z obrestmi, vključno z zamudnimi obrestmi, in vsemi ostalimi nadomestili, stroški in izdatki, plačljivimi po kreditni pogodbi, ki jo je TEŠ
podpisala z UniCredit in SID banko. Pogodba o zastavi bančnih računov in denarnih sredstev je bila podpisana 24. 11. 2010 in velja do 31. 12. 2013.

Priloge k letnemu poročilu
POROČANJE PO PODROČNIH IN OBMOČNIH ODSEKIH

Računovodske informacije o poslovanju so prikazane po področnih in območnih odsekih.
Območni odsek je zemljepisni odsek, v katerega so vključene države določenega območja. Glede na to, da družba posluje le na območnem odseku Republike Slovenije, se podatki ne navajajo posebej.
Po določilih Energetskega zakona družba zagotavlja ločeno računovodsko spremljanje energetske dejavnosti. Področni odsek je organizacijska enota, ki je
avtonomna in odgovorna za uresničevanje poslovnega izida. Je tržno usmerjen organizacijski del podjetja, ki s svojim poslovanjem ustvarja poslovni izid.
Informacije za poročanje po področnih 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 odseke:
Področni odsek		

Pomembnejši proizvodi in storitve področnega odseka

Proizvodnja električne energije

električna energija

Oskrba s paro in toplo vodo		

toplotna energija, sistemska voda

Ostali področni odseki		

najemnine stanovanj, malice, drugo
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Sodila za razporejanje prihodkov oziroma odhodkov:
• prihodki so praviloma neposredni,
• odhodki so vsi neposredni. Posredni stroški (splošni stroški proizvajanja in strokovnih služb) se razporejajo na področne odseke po ključih.
Sredstva in obveznosti do virov sredstev po odsekih vsebujejo postavke, ki jih je mogoče pripisati neposredno odseku, kot tudi tiste, ki jih je mogoče utemeljeno razporediti na odsek.

Bilanca stanja po področnih odsekih

v EUR
SKUPAJ SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Kratkoročna sredstva
Aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Pasivne časovne razmejitve
Terjatve/obv. do področnih odsekih

SKUPAJ TEŠ

PO proizvodnja elektrike

PO oskrba s paro in toplo vodo

Ostali področni odseki

541.317.059
478.424.032
57.006.408
5.886.619
541.317.059
348.575.114
17.232.912
23.471.768
146.245.060
5.792.205

536.846.356
476.092.625
54.871.316
5.882.415
534.496.465
342.919.632
17.128.298
23.465.160
145.216.932
5.766.443
2.349.891

2.605.702
722.131
1.879.576
3.995
3.847.009
2.953.475
47.577
0
839.826
6.131
(1.241.307)

1.865.001
1.609.276
255.516
209
2.973.585
2.702.007
57.037
6.608
188.302
19.631
(1.108.584)

SKUPAJ TEŠ

PO proizvodnja elektrike

PO oskrba s paro in toplo vodo

Ostali področni odseki

242.009.537
6.292.632
248.302.169
243.116.970
(982.793)
4.202.406

236.950.958
5.396.757
242.347.715
237.458.015
(920.545)
3.969.155

4.534.406
877
4.535.283
4.369.912
(38.468)
126.903

524.173
894.998
1.419.171
1.289.043
(23.780)
106.348

Izkaz poslovnega izida po področnih odsekih

v EUR
Prihodki od prodaje
Ostali prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
SKUPAJ ODHODKI
Skupaj davki
DOBIČEK ALI IZGUBA

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

Termoelektrarna Šoštanj d. o. o.
Cesta Lole Ribarja 18 / SI - 3325 Šoštanj
T: +386 (0)3 899 31 00 / F: +386 (0)3 899 34 85
E: info@te-sostanj.si / W: te-sostanj.si

Idejna zasnova, fotografija, oblikovanje,
kreativni teksti in lektoriranje:
Marinšek & Marinšek
Tisk:
Eurograf
Julij 2011

V današnjem času, ko smo priče
stalnim poslovnim spremembam in
se od nas zahteva kratek reakcijski
čas ter hitre odločitve, ima znanje
največjo moč. Zagotavlja nam
svobodo pri opravljanju svojega
poklica in daje neomejene možnosti za
profesionalno rast.
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