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1

Uvod

T

ermoelektrarna Šoštanj, d.o.o. (TEŠ), je največji
termoproizvodni objekt v skupini Holding Slovenske
elektrarne. Osnovna dejavnost je proizvodnja električne
in toplotne energije za daljinsko ogrevanje. Z električno
močjo 637 MW oziroma 1.182 MW vključno z blokom 6 povprečno
proizvede tretjino energije v državi, v kriznih obdobjih pa pokriva
več kot polovico porabe. Povprečna letna proizvodnja električne
energije se giblje med 3.500 in 3.800 GWh. Povprečna letna
proizvodnja toplotne energije za daljinsko ogrevanje Šaleške doline
znaša med 300 in 400 GWh. Za omenjeno letno proizvodnjo
električne in toplotne energije porabi med 3,5 in 4,0 milijona ton
premoga. Delovanje TEŠ je po proizvodnih rezultatih primerljivo z
boljšimi evropskimi termoelektrarnami. Z izgradnjo šestega bloka,
ki se je konec septembra 2014, po izvedenih hladnih zagonskih
preizkusih, uspešno vključil v slovensko elektroenergetsko omrežje,
bomo zmanjšali stopnjo onesnaženosti okolja, izboljšali kakovost in
energetsko učinkovitost ter omogočili elektrarni doseganje skladnosti
z mednarodnimi standardi najboljših razpoložljivih tehnologij BAT
(Best Available Technology).
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 projekcijah
poslovanja do leta 2030 s poudarkom na postavitvi bloka 6 z močjo
600 MW do leta 2015. V primerjavi z obstoječimi enotami bo
nadomestni blok 6 za enako količino proizvedene električne energije
porabil približno 30 % manj premoga, v okolje emitiral 30 % manj
CO2 , bistveno nižje pa bodo tudi skupne emisije v okolje. Zasnova
in delovanje bloka 6 sta oz. bosta skladno z evropskimi direktivami
in zahtevami referenčnih dokumentov najboljših razpoložljivih
tehnologij BAT.
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Pismo direktorja

1.1

Pismo direktorja

Spoštovani!

Vloga Termoelektrarne Šoštanj v slovenskem elektroenergetskem sistemu je še kako pomembna. Takrat
ko odpovedo naravne danosti (zmanjšan vodostaj), se lahko nemudoma odzove. Tako je bilo v preteklih
letih in utemeljeno predpostavljamo, da bo TEŠ lahko v ključnih trenutkih tudi v prihodnosti dosegel
rekordne dnevne proizvodnje.
Evropski trg električne energije je še vedno pod vplivom vsesplošne stagnacije in deleža obnovljivih
virov, kar se je odrazilo v nižjih cenah električne energije. Vse to je močno vplivalo na energetiko kot
pomembno gospodarsko panogo, TEŠ pa se je soočil z zaostreno finančno situacijo.
Veliko pozornosti je bilo posvečeno vzpostavitvi in ohranitvi finančno vzdržnega poslovanja. V ta namen
načrtujemo in izvajamo postopne in premišljene ukrepe optimizacije in racionalizacije poslovanja.
V letu 2014 smo projekt izgradnje bloka 6 uspešno pripeljali do skorajšnjega zaključka. Iz njega so bile jeseni v
elektroenergetsko omrežje Slovenije že oddane prve kilovatne ure električne energije. Lahko rečemo, da so vse
faze projekta potekale skladno s terminskimi načrti in brez večjih težav. Pred nami je zelo zahtevno obdobje,
saj bo treba poravnati obveznosti do bank, ki so vstopile v financiranje naložbe v izgradnjo nadomestnega
bloka 6, in obenem zagotavljati nemoteno obratovanje bloka 6. Uresničevanje poslanstva – zagotavljanja
zanesljive oskrbe z električno energijo – pa bo v veliki meri odvisno tudi od razumevanja energetskih vprašanj
in izzivov, povezanih s prihodnostjo energetske oskrbe med različnimi deležniki.
V poslovnem letu 2014 smo obratovali varno in stabilno, vendar je bila proizvodnja električne energije
nižja od načrtovane, predvsem zaradi izredno dobre hidrologije. Zaradi občutnega znižanja prodajne
cene električne energije na trgih z električno energijo, prilagajanja proizvodnje zagonskim preizkusom
bloka 6 in težavam pri proizvodnji premoga v Premogovniku Velenje je poslovni izid družbe negativen.
Na slab poslovni izid je dodatno vplivala oslabitev sredstev in zalog družbe, do katere je prišlo zaradi
ocenitve vrednosti sredstev družbe TEŠ na dan 31. 12. 2014, ki je bila opravljena zaradi znakov slabitve
naložbe matične družbe HSE v TEŠ in v skladu s stališči revizorja.
Izkoristili bomo svoje prednosti, motiviranost, strokovnost in prizadevnost vseh zaposlenih, da bomo
izbrali učinkovite in prave rešitve, ki bodo tudi v prihodnje zagotovile dobro obratovanje in vzdržno
poslovanje.
Šoštanj, 6. 8. 2015

Direktor
dr. Matjaž Eberlinc
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Poročilo nadzornega sveta

PISNO POROČILO NADZORNEGA SVETA
DRUŽBE TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
za obdobje od 1. 1. 2014 do 29. 4. 2014
1.2

1.2.1 SPREMLJANJE IN NADZOR POSLOVANJA DRUŽBE
Nadzorni svet je v obravnavanem obdobju tekoče spremljal in nadziral vodenje in poslovanje
družbe na 4 rednih, 4 izrednih in 7 korespondenčnih sejah.

POROČILO NADZORNEGA SVETA
Družba TEŠ d.o.o. je v 100 % lastni HSE d.o.o., kar ima bistveni vpliv na korporativno
upravljanje. Upoštevajoč dodatno še dejstvo, da je družba TEŠ investitor največjega
energetskega projekta v Sloveniji – nadomestnega bloka 6 in posledično zaradi vpliva njenega
delovanja na celotno skupino HSE, njeno poslovanje spremljajo tudi organi obvladujoče
družbe. Z izdajo starševske garancije in izvedenih dokapitalizacij je HSE d.o.o. in posredno
tudi celotna skupina HSE prevzela veliko odgovornost v zvezi z investicijo v blok 6, zato je
velika pozornost namenjena tudi zagotavljanju usklajenega poslovanja na ravni skupine
HSE. Hiter in nemoten pretok ključnih informacij znotraj skupine omogočajo tudi kolegiji
direktorjev skupine HSE, ki redno potekajo in pomembno prispevajo k takojšnjemu odzivanju
družbe na spremembe. Zaradi želje po okrepitvi nadzora nad potekom investicije v B6
sta HSE d.o.o. in TEŠ d.o.o. na osnovi medsebojne pogodbe ustanovila Odbor za aktivni
nadzor investicije Blok 6 v TEŠ d.o.o., ki je dolžan redno poročati poslovodstvu HSE d.o.o.
in nadzornemu svetu TEŠ d.o.o. Imenovana je bila tudi Koordinacijska skupina HSE
d.o.o. in TEŠ d.o.o. za optimizacijo finančne konstrukcije Bloka 6 in minimizacijo stroškov
financiranja, ki skrbi za koordinacijo zahtevnih finančnih aktivnosti na projektu izgradnje
nadomestnega bloka 6. Oba organa sta zastopana s predstavniki obeh družb. Tako zastavljen
sistem nadzora in optimiranja dela skupaj z organi upravljanja, vodenja in nadzora obeh
družb zagotavlja sistematičen in celovit nadzor tako nad poslovanjem družbe kot tudi nad
potekom investicije postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v TEŠ 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 ustanovitelja o načinu in obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2014.
Nadzorni svet družbe je v letu 2014 deloval v obdobju od 1. 1. 2014 do 29. 4. 2014, ko je bil s
sklepom edinega družbenika HSE d.o.o. ukinjen. V tem času so v nadzornem svetu družbe
kot predstavniki kapitala sodelovali dr. Roman Šturm (predsednik), Janja Špiler (namestnica
predsednika), mag. Marijan Penšek in Herman Janež. Kot predstavnika zaposlenih sta v
skladu z določili Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) sodelovala Janez
Ramšak ml. in Andrej Višnar.
V Odboru za aktivni nadzor investicije Blok 6 v TEŠ so s strani HSE d.o.o. sodelovali dr. Marko
Tandler (predsednik), dr. Matjaž Eberlinc in Stanislav Prevalnik, s strani TEŠ d.o.o. pa Ana
Doberšek. Odbor se je redno tedensko sestajal, spremljal aktivnosti pri izvajanju projekta in o svojih
ugotovitvah obveščal nadzorni svet družbe ter poslovodstvi TEŠ d.o.o. in HSE d.o.o..

V poslovnem letu 2014 je družbo zastopal, predstavljal in vodil direktor Peter Dermol, ki ga je
imenoval nadzorni svet na 36. izredni seji dne 9. 4. 2013 na osnovi javnega razpisa za mandat
4 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Te r m o e l e k t r a r n a Š o š t a n j d . o . o . / C e s t a L o l e R i b a r j a 1 8 / S I - 3 3 2 5 Š o š t a n j
T: +386 (0)3 899 31 00 / F: +386 (0)3 899 34 85 / E: info@te -sostanj.si / ID za DDV: SI92189903
Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Celju, št. reg. vpisa 1/00511/00. Predsednik nadzornega sveta mag. Janez Keržan.
Znesek osnovnega kapitala 203.480.559,00 EUR. Transakcijski račun: NLB d.d., Ljubljana SI56 02426-0017217937; UniCredit banka Slovenija d.d.,
Ljubljana SI56 29000-0003080383; Banka Koper d.d., Koper SI56 10100-0038312851; Nova KBM d.d., Maribor SI56 0451-50001707126.

www.te-sostanj.si

Na 82. redni seji, ki je bila 22. 4. 2014, se je revizijska komisija nadzornega sveta družbe
TEŠ d.o.o. razširila s treh članov na štiri. Za predsednika je bil imenovan Herman Janež, za
članico Janja Špiler, izmed predstavnikov delavcev, Janez Ramšak ml. ter dr. Franjo Mlinarič
za zunanjega člana. Nadzorni svet se je seznanil s predlogom programa dela revizijske
komisije in nadzornega sveta za leto 2014. Revizijska komisija nadzornega sveta družbe se je v
letu 2014 sestala na eni redni seji.

Nadzorni svet se je v tem času seznanjal s poslovanjem družbe ter realizacijo sklepov
nadzornega sveta, obravnaval je pravne posle, za katere je v skladu z Aktom o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. potrebno predhodno soglasje
nadzornega sveta in druga poslovna ter strateško pomembna področja.
Nadzorni svet je pri svojem delu upošteval priporočila Odbora za aktivni nadzor investicije, ki
je za svoje delo odgovoren generalnemu direktorju HSE d.o.o.
Ključne točke, ki jih je v zvezi s projektom izgradnje nadomestnega bloka 6 obravnaval
nadzorni svet družbe v letu 2013 (v času od 1. 1. 2014 do njegove ukinitve), so:

www.te-sostanj.si

1.2

p o r o č i l o

a.) soglasje k podpisu Aneksa št. 1 k Pogodbi za dobavo in montažo jeklenih konstrukcij in prvo fazo tehnologije transporta premoga nadomestnega bloka 6 v
Termoelektrarni Šoštanj, med TEŠ d.o.o. in HTZ I.P. d.o.o., (79. RS, 20. 1. 2014);
b.) soglasje k podpisu Aneksa št. 10 k pogodbi za dobavo glavne tehnološke opreme
za blok 6, med TEŠ d.o.o., Alstom Power Systems S.A. in Alstom Power Systems
GmbH (43. IS, 6. 2. 2014);
c.) soglasje k podpisu Aneksa št. 11 k pogodbi za dobavo glavne tehnološke opreme
za blok 6, podpisane dne 27. 6. 2008, med TEŠ d.o.o., Alstom Power Systems S.A.
in Alstom Power Systems GmbH (43. IS, 6. 2. 2014);
d.) soglasje k sklenitvi Aneksa številka 10 k Pogodbi o izvajanju investicijskega inženiringa pri izvedbi projekta izgradnje energetskega Bloka 6 med TEŠ d.o.o. in
HSE Invest d.o.o. (45. IS, 26. 2. 2014);
e.) soglasje k sklenitvi Aneksa številka 2 (Addenudum No. 2) k pogodbi za gradbena
dela za ostale/pomožne objekte (CW RoP – Civil Works for Rest of Plants) Bloka 6
med TEŠ d.o.o. in RGP d.o.o. (45. IS, 26. 2. 2014);
f.) soglasje k podpisu Pogodbe o prevzemu dolga med TEŠ d.o.o. in HSE d.o.o. (39.
kor., 7. 2. 2014);
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5. soglasje k sklenitvi Pogodbe št. 49/14/HSE/N o nakupu električne energije
proizvedene v plinskem bloku PT51 v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 med
Holdingom Slovenske elektrarne d.o.o. in TEŠ d.o.o. (45. IS, 26. 2. 2014);
6. soglasje k sklenitvi Pogodbe o izvajanju storitev vzdrževanja energetskih naprav na
blokih 3, 4, 5 in 6 v TE Šoštanj (45. IS, 26. 2. 2014);
7. soglasje k sklenitvi Aneksa št. 1 k Pogodbi o najemu zemljišča – deponija premoga v
Velenju (št. pog. 0835/2013 (45. IS, 26. 2. 2014);
8. soglasje k sklenitvi Pogodbe št. 1/14/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu
električne energije med HSE d.o.o., TEŠ d.o.o. in PV d.d. (41. kor., 3. 3. 2014);
9. soglasje k sklenitvi Kupoprodajne pogodbe št. 14/14/HSE/CO2 med TEŠ d.o.o. in
HSE d.o.o. o prodaji, nakupu, prenosu in prevzemu 4.223.221 emisijskih kuponov
EUA (42. kor. 7. 3. 2014);
10. soglasje k sklenitvi Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 1/13/HSE/N o nakupu premoga,
zakupu moči in nakupu električne energije med HSE d.o.o., TEŠ d.o.o. in PV d.d. (42.
kor., 7. 3. 2014);
11. soglasje k sklenitvi Pogodbe št. 1/14/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in
nakupu električne energije med HSE d.o.o., TEŠ d.o.o. in PV d.d. (42. kor., 7.3.2014);
12. soglašanje s predlogom poslovnega načrta družbe TEŠ za leto 2014 z dodatnim
planom za leti 2015 in 2016 (81. RS, 24. 3. 2014).

Nadzorni svet je v tem času preverjal tudi obvladovanje likvidnosti in solventnosti družbe.
Poslovodstvo družbe je nadzorni svet redno obveščalo o stanju na projektu, o delovanju Odbora
za aktivni nadzor investicije, o planu denarnih tokov, o napredovanju priprave 6. revizije
Noveliranega investicijskega programa (NIP6) ter o predvidenih ukrepih za racionalizacijo in
optimizacijo poslovanja. Redno se je seznanjal tudi z učinki pogajanj s ključnim dobaviteljem,
družbo Alstom, ter ostalimi dobavitelji. Posebna pozornost je bila namenjena preverjanju
upravljanja s tveganji, katerim je družba izpostavljena pri opravljanju poslov.
Ostale zadeve, ki jih je obravnaval nadzorni svet družbe v letu 2014, so:
1. soglasje k podpisu kupoprodajne pogodbe za zemeljski plin z Geoplinom d.o.o., št. PP01-14 (38. kor., 9. 1. 2014);
2. soglaša s predlogom direktorja družbe, da se predkupna pravica TEŠ d.o.o. glede
poslovnega deleža v družbi ERICO d.o.o. ne uveljavlja (79. RS, 20. 1. 2014);
3. soglasje k sklenitvi Pogodbe št. 33/14/HSE/N o nakupu rezerve delovne moči
in regulacijske energije za potrebe izvajanja terciarne regulacije frekvence med
Holdingom Slovenske elektrarne d.o.o. in TEŠ d.o.o. (80. RS, 17. 2. 2014);
4. seznanitev z Noveliranim investicijskim programom »Postavitev nadomestnega bloka
6 moči 600 MW v TE Šoštanj« revizija 6, izdaja februar 2014 (44. IS, 19. 2. 2014);

2 014

V letu 2014 je nadzorni svet intenzivno usmerjal svoje aktivnosti v projekt izgradnje
nadomestnega bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj d.o.o. Nadzorni svet je deloval na osnovi
informacij in poročil, ki mu jih je predložilo poslovodstvo v okviru pooblastil in pristojnosti, ki
so opredeljene z zakonom in Aktom o ustanovitvi družbe.
Nadzorni svet družbe je poročilo pripravil v skladu z 282. členom ZGD-1. Poročilo nadzornega
sveta je namenjeno ustanovitelju družbe.
S sklepom edinega družbenika z dne 29. 4. 2014 je bil nadzorni svet družbe TEŠ ukinjen
in je prenehal z delovanjem. Posledično je prenehala z delovanjem tudi revizijska komisija
nadzornega sveta TEŠ.
Po pooblastilu Nadzornega sveta družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.,

Šoštanj, 21. 8. 2014

Predsednik nadzornega sveta:
Dr. Roman ŠTURM

www.te-sostanj.si
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Poudarki poslovanja družbe v letu 2014

Za družbo Termoelektrarna Šoštanj je bilo leto 2014 izjemno zahtevno, predvsem zaradi zaostrenih
finančnih razmer. Poleg tega je leto zaznamovala tudi slabša proizvodnja od načrtovane. Po zaslugi
prizadevanj vseh, ki sodelujejo pri gradnji nadomestnega bloka 6, pa lahko rečemo, da smo uspešno
dosegli vse zastavljene roke in jih celo presegli. Tako je bila 24. septembra 2014 izvedena prva
sinhronizacija bloka 6 z elektroenergetskim omrežjem Slovenije in iz njega oddane prve kilovatne ure
električne energije. 21. oktobra je blok 6 prvič dosegel obratovanje z nazivno močjo 600 MW.
Evropski trg električne energije ostaja pod vplivom vsesplošne ekonomske stagnacije in deleža obnovljivih
virov, kar se odraža v nižjih cenah električne energije. Primarna naloga TEŠ v prihodnjih letih je vzpostavitev
finančno vzdržnega poslovanja. Skrbno načrtovanje obratovalnih stroškov, denarnih tokov in gospodarjenje s
sredstvi ostajajo stalnica. Sprejeli smo vrsto ukrepov v smeri optimizacije, racionalizacije in prestrukturiranja
poslovanja, vključno z dezinvestiranjem, kar bo pripomoglo k vzdržnemu poslovanju družbe.
Izkoristili bomo svoje prednosti na najboljši način ter pokazali, da znamo in zmoremo tudi v prihodnje
zagotoviti eno tretjino in po potrebi tudi več električne energije za vso Slovenijo na varen, zanesljiv in
okolju prijaznejši način.
Postavka

2014

2013 2014/2013

Čisti prihodki od prodaje v EUR

185.474.049

243.665.466

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu v EUR

185.461.798

243.622.653

76

12.251

42.813

29

Čisti poslovni izid v EUR

(89.275.670)

2.050.122

0

Prihodki v EUR

191.065.052

248.042.778

77

Odhodki v EUR

279.630.603

246.175.093

114

18.103.491

19.012.973

95

EBIT = poslovni izid iz poslovanja v EUR

(87.612.594)

2.487.347

0

EBITDA = EBIT + AM v EUR

(58.688.029)

29.923.412

0

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu v EUR

Stroški dela v EUR

76

1.498.884.806

1.408.821.630

106

Kapital v EUR

426.353.458

515.676.985

83

Zadolženost do bank v EUR

758.332.223

754.861.310

100

Investicije v EUR

183.131.868

255.121.919

72

Sredstva v EUR

439

450

98

2.835

3.607

79

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE)

(0,190)

0,005

0

Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA)

(0,061)

0,002

0

23.098.169

49.155.674

47

51.964

107.562

48

Število zaposlenih konec obdobja
Prodana električna energija (v GWh)

Dodana vrednost v EUR
Dodana vrednost na zaposlenega v EUR

V letu 2014 je TEŠ ustvaril 185.474.049 EUR
prihodkov od prodaje. V primerjavi z letom 2013 so
za 24 % nižji, pretežno zaradi nižje količine in cene
prodane električne energije iz premoga.
Čisti poslovni izid družbe je izguba v višini
89.275.670 EUR. Ta je slabši od doseženega v letu
2013 tudi zaradi nižje prodajne cene električne
energije. Na slabši poslovni izid je v veliki meri
vplivala slabitev sredstev in zalog rezervnih delov na
podlagi ocenjevanja vrednosti teh sredstev, in sicer
v višini 63.640.024 EUR. Zaradi obravnave obdobja
preizkušanja delovanja nadomestnega bloka 6 kot
enovitega obdobja so učinki obratovanja bloka 6 po
stopnji dokončanosti preneseni v nabavno vrednost
investicije (zmanjšanje vrednosti investicije za
1.471.953 EUR).
Sredstva v višini 1.498.884.806 EUR so se v letu
2014 povečala za 6 %, pretežno zaradi vlaganj v
gradnjo nadomestnega bloka 6. V letu 2014 so
vse faze projekta potekale skladno s terminskim
načrtom in brez večjih težav. 24. septembra 2014 je
bila uspešno izvedena prva sinhronizacija bloka 6
z elektroenergetskim omrežjem Slovenije, oddane
so bile prve kilovatne ure elektrike v omrežje.
Sledile so faze optimiziranj in preizkušanj zaščit.
Nov pomemben mejnik je bil dosežen 21. oktobra
2014, ko je blok 6 prvič dosegel maksimalno moč
600 MW. Nadaljevali so se zagonski preizkusi. Od
7. do 25. maja 2015 je potekal tehnični pregled,
na podlagi katerega je Ministrstvo za okolje in
prostor RS 27. maja 2015 izdalo odločbo, s katero
je odredilo poskusno obratovanje za dobo enega
leta. Pogodbeno poskusno obratovanje glavnega
tehnološkega objekta (GTO) se je začelo 28. maja
2015, poskusno obratovanje, odrejeno na podlagi
zgoraj navedene odločbe, pa se začne 11. junija
2015. Na izkazano vrednost sredstev je pomembno
vplivala tudi slabitev sredstev, več o tem v poglavju
4.9.2, pojasnilo 6.
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Čisti prihodki od prodaje v €

2014

185.474.049

2013

243.665.466
0
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Čisti poslovni izid v €

2014
-90.000.000

-89.275.670

-70.000.000

-50.000.000

2013

-30.000.000

-10.000.000

2.050.122
10.000.000

EBIT = izid iz poslovanja v €

2014
-105.000.000

-85.000.000

-87.612.594

-65.000.000

-45.000.000

-25.000.000

2013

2.487.347

-5.000.000

15.000.000

35.000.000

Sredstva v €
1.498.884.806
1.408.821.630
1.000.000.000
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1.200.000.000
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Denarni tok iz poslovanja v €

2014

71.478.125

Na področju ostalih investicij je TEŠ v letu 2014 zaradi optimizacije poslovanja izvedel le najnujnejše
investicije, ki so bile načrtovane v skladu s sprejetim letnim načrtom.

114.476.532
0
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Zaposleni na dan 31. 12.

Zadolženost do bank znaša 758.332.223 EUR in se je v primerjavi z letom 2013 povišala zaradi
koriščenja kratkoročnih kreditov pri komercialnih bankah za obvladovanje likvidnosti. V letu 2015
se začne odplačevati dolgoročno posojilo, najeto pri Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD), za
financiranje gradnje nadomestnega bloka 6.

2014

439

V TEŠ je bilo 31. 12. 2014 zaposlenih 439 delavcev. V primerjavi s stanjem konec leta 2013 se je število
zaposlenih zmanjšalo za 11 delavcev.
450

V letu 2014 je TEŠ proizvedel in prodal 2.835 GWh električne energije. Letna količina proizvedene
električne energije je za 21 % nižja kot v letu 2013 predvsem zaradi izredno dobre hidrologije ter
omejevanja obratovanja blokov zaradi težav Premogovnika Velenje, d.d., pri pridobivanju in dobavi
premoga.
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Kronologija pomembnejših dogodkov v letu 2014

Zaradi zahteve poslovodstva HSE, d.o.o., po uskladitvi noveliranega investicijskega programa – NIP 6 med družbami
HSE, d.o.o., Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., in Premogovnik Velenje, d.d., izdane na podlagi sklepa Slovenske
odškodninske družbe, št. 7, z dne 21. 1. 2014, in spremenjenih ključnih vhodnih podatkov, tj. cene električne energije,
cene emisijskih kuponov ter obsega proizvodnje, je TEŠ februarja 2014 pripravil novo izdajo NIP 6.
V februarju 2014 je bil z glavnim dobaviteljem opreme bloka 6, družbo Alstom, sklenjen dogovor (aneks 11), s
katerim se del načrtovanih plačil za dela, izvedena v letu 2014, prestavi v leto 2015. Ta dogovor je bil sklenjen
zaradi spremenjenih možnosti zagotavljanja virov za financiranje investicije v letu 2014.
V januarju 2014 so se začeli hladni zagonski preizkusi bloka 6.
7. marca 2014 je bila sklenjena Pogodba št. 1/14/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu
električne energije za leto 2014 med HSE, d.o.o., TEŠ, d.o.o., in Premogovnikom Velenje, d.d.
Nadzorni svet TEŠ je na svoji 81. redni seji 24. marca 2014 podal soglasje k predlogu Poslovnega načrta
družbe za leto 2014 z dodatnim načrtom za leti 2015 in 2016.
5. maja 2014 je z vpisom v sodni register stopil v veljavo novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o. Ta akt v celoti nadomešča do tedaj veljavni Akt o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Termoelektrarna Šoštanj z dne 5. 12. 2013. Z navedenim
aktom je bil ukinjen nadzorni svet družbe.
27. in 28. maja 2014 je potekala strateška konferenca skupine HSE, ki je bila v drugem delu namenjena
obravnavi možnosti in priložnosti za optimizacijo in racionalizacijo poslovanja ter izdelavi nabora konkretnih
ukrepov, ki bi na kratek rok pripomogli k stabilizaciji poslovanja skupine HSE. Med drugim je bil sprejet sklep
za pospešitev dejavnosti v zvezi s pripravo NIP 6.
19. junija 2014 je družbenik HSE, d.o.o., sprejel Poslovni načrt družbe TEŠ, d.o.o., za leto 2014 z dodatnim
načrtom za leti 2015 in 2016.
15. maja 2014 je bil sklenjen Aneks št. 1 in 17. julija 2014 še Aneks št. 2 k pogodbi št. 1/14/HSE/N o nakupu
premoga, zakupu moči in nakupu električne energije.
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21. oktobra 2014 je novi blok 6 TEŠ prvič dosegel maksimalno nazivno moč 600 MW. S tem je bilo doseženo eno
pomembnejših meril, vezanih na celotno investicijo bloka 6. Ob tem je celoten TEŠ isti dan s svojimi enotami blok 4,
blok 5 in blok 6 ob 12.48 na sponkah generatorja dosegel nov absolutni zgodovinski rekord, in sicer 1.005 MW.
Družbenik je 3. novembra 2014 na osnovi določil Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., z dne 29. 4. 2014 za začasnega direktorja družbe TEŠ imenoval dr. Matjaža
Eberlinca, in sicer največ za dobo šestih mesecev.

1.5

Pomembni dogodki po koncu poslovnega leta

TEŠ je v decembru 2014 in januarju 2015 izdelal Noveliran investicijski program revizija 6 (ver. 5 z dne 30.
1. 2015) na podlagi dokumentov in vhodnih podatkov, ki so bili usklajeni znotraj skupine HSE in odstopajo
od podatkov, uporabljenih za izdelavo prejšnjih revizij investicijskega programa. S tem dokumentom se je
HSE seznanil 30. januarja 2015, poslovodstvo edinega družbenika je ocenilo, da prikazuje končno vrednost
investicije, vse stroške, povezane z investicijo bloka 6, in izvedljivost terminskega načrta. Prav tako pa
prikazuje tudi projekcije poslovanja TEŠ v obdobju 2015–2030, ki so usklajene z družbenikom. Izdelan je bil
tudi test zasebnega investitorja, realiziran s pozitivnim rezultatom.
V januarju 2015 so bile poravnane obveznosti za izvedena dela glavnega dobavitelja opreme bloka 6, družbe Alstom,
katerih plačilo je bilo po dogovoru (Aneks 11) prestavljeno v leto 2015. Dela so bila izvedena v letu 2014.
30. januarja 2015 se je HSE seznanil, sprejel in dal soglasje k Poslovnemu načrtu družbe TEŠ za leto 2015 z
dodatnim načrtom za leti 2016 in 2017 ter k Projekcijam poslovanja družbe TEŠ v obdobju 2015–2030.
12. marca 2015 je bila sklenjena Dolgoročna pogodba o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu
električne energije za obdobje 1. 1. 2015–31. 12. 2054 med HSE, d.o.o., TEŠ, d.o.o., in Premogovnikom
Velenje, d.d.
16. marca 2015 je bila sklenjena Pogodba št. 1/15/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu
električne energije za leto 2015 med HSE, d.o.o., TEŠ, d.o.o., in Premogovnikom Velenje, d.d.
Od 7. do 25. maja 2015 je potekal tehnični pregled, na podlagi katerega je Ministrstvo za okolje in
prostor RS 27. maja 2015 izdalo odločbo, s katero je odredilo poskusno obratovanje za dobo enega leta.
Pogodbeno poskusno obratovanje GTO se je začelo 28. maja 2015, poskusno obratovanje, odrejeno na
podlagi zgoraj navedene odločbe, pa se začne 11. junija 2015.

23. julija 2014 je bil izvršen prvi prižig oljnih gorilnikov kotla bloka 6.
9. avgusta 2014 je bila pri preizkušanju kotla bloka 6 prvič uporabljena prašna kurjava na premog.

V maju 2015 je TEŠ izdelal Načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja TEŠ za obdobje 2015–2017
(s pogledom do 2030), v katerem je identificiral ukrepe za stroškovno racionalizacijo poslovanja TEŠ.

26. avgusta 2014 je HSE, d.o.o., kot ustanovitelj in edini družbenik sprejel Letno poročilo družbe TEŠ, d.o.o.,
za poslovno leto 2013 in sprejel sklep, da se celotni bilančni dobiček družbe v višini 973.807,94 EUR razporedi
v druge rezerve iz dobička.

Družbenik je 3. maja 2015 na osnovi določil Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., z dne 29. 4. 2014 za začasnega direktorja družbe TEŠ imenoval dr.
Matjaža Eberlinca, in sicer največ za dobo šestih mesecev.

3. septembra 2014 je bil objavljen razpis za zunanjo ureditev bloka 6 po postopku EBRD. Odpiranje ponudb je
bilo 27. oktobra 2014, izbran je bil najugodnejši ponudnik.

19. junija 2015 je po uspešno opravljenih zagonskih preizkusih in pogodbenem poskusnem obratovanju
TEŠ od glavnega dobavitelja (Alstom) prevzel glavni pogonski objekt bloka 6 v upravljanje. Navedeno
pomeni, da so proizvodne kapacitete bloka 6 v celoti na razpolago TEŠ in njenemu lastniku HSE, kar
omogoča maksimalen izkoristek in optimizacijo proizvodnih kapacitet bloka 6 v smislu doseganja čim
boljših finančnih učinkov.

24. septembra 2014 je bila izvedena prva sinhronizacija generatorja bloka 6 z elektroenergetskim omrežjem in
oddane prve kilovatne ure elektrike v omrežje.

19

L e t n o

p o r o č i l o

2 014

L e t n o

p o r o č i l o

2 014

Poslovno poročilo

22

Po s l o v n o

p o r o č i l o

2 014

Po s l o v n o

p o r o č i l o

2 014

2

Poslovno poročilo

2.1.2

2.1

Predstavitev družbe

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

Dejavnosti poslovanja družbe

Termoelektrarna Šoštanj je družba z omejeno odgovornostjo, v kateri je edini družbenik Holding
Slovenske elektrarne, d.o.o.

2.1.3

2.1.1

Organ vodenja je:

Osebna izkaznica družbe na dan 31. 12. 2014

Organi družbe in zastopanje

• poslovodstvo.
Splošni podatki
Polno ime družbe

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Oblika organiziranosti

Družba z omejeno odgovornostjo,
z enim družbenikom

Naslov

Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

Telefon

03 8993 200

Faks

03 8993 485

Št. registrskega vložka iz sodnega registra

10051100 - Okrožno sodišče v Celju

Osnovni kapital v EUR

330.027.060

Velikost

velika

Leto ustanovitve

1956

Davčna številka

92189903

Identifikacijska številka za DDV

SI92189903

Matična številka

5040388

Spletni naslov

www.te-sostanj.si

E – pošta

info@te-sostanj.si

Šifra dejavnosti

35.112

TRR

Banka Koper

101000038312861

NLB

024260017217937

Nova KBM

045150001707126

UNI Credit

290000003080383

Ime in priimek

Začetek

Direktor

dr. Matjaž Eberlinc

3. 11. 2014

Holding Slovenske
elektrarne d.o.o.

Naslov

Koprska 92, Ljubljana

Družba Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, v skladu s 5. odstavkom 70.
člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podaja Izjavo o upravljanju družbe. Izjava se nanaša na
obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Izjava o skladnosti s kodeksom
korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Direktor družbe TEŠ izjavljam, da je bilo upravljanje družbe TEŠ v letu 2014 skladno s Kodeksom
korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo Republike Slovenije in v skladu s Priporočili
upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki jih je sprejel Slovenski
državni holding, d.d.
Direktor družbe TEŠ skladno s točko 72 Kodeksa izjavljam, da je družba TEŠ Kodeks sklenila
prostovoljno uporabljati.
Organi upravljanja družbe

V skladu z Aktom o ustanovitvi TEŠ z družbo upravlja družbenik neposredno in preko organov družbe.

Lastniška struktura družbe
Družbenik / Delničar

Izjava o upravljanju družbe

Direktor družbe TEŠ v skladu s 60.a členom ZGD-1 izjavljam, da je letno poročilo z vsemi sestavnimi
deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v skladu z ZGD-1 in Mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja.

Podatki o upravi na dan 31.12.2014
Funkcija

2.1.4

Direktor družbe TEŠ izjavljam, da upravljanje družbe poteka v skladu z zakoni in drugimi predpisi,
veljavnim Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo TEŠ, internimi akti družbe ter v skladu
z dobro poslovno prakso.

Podatki o TRR
Banka

Družbenik ima vlogo in vse pristojnosti skupščine skladno z Aktom o ustanovitvi družbe in veljavno
zakonodajo pod pogojem statusne oblike družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom.

Delež v EUR na dan
31.12.2014

Delež v % na
dan 31.12.2014

330.027.060

100,00 %

330.027.060

100,00 %

Družbenik

Družbenik samostojno odloča o naslednjih vprašanjih:
• spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi družbe,
• spremembi sedeža na predlog poslovodstva,
• sprejemu strategije razvoja družbe na predlog poslovodstva,
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• sprejemu temeljne poslovne politike in programu razvoja družbe na predlog poslovodstva,
• investicijskih programih na predlog poslovodstva,
• sprejemu pravilnikov, politik in drugih splošnih aktov, ki praviloma veljajo v vseh družbah
skupine HSE,
• poslovnem načrtu družbe,
• sprejemu letnega poročila,
• uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube,
• podelitvi razrešnice poslovodstvu,
• nakupu, delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
• ukrepih za povečanje ali zmanjšanje kapitala,
• spremembah osnovnega kapitala družbe,
• statusnem preoblikovanju in prenehanju družbe,
• imenovanju revizorja družbe,
• postavitvi prokurista in poslovnih pooblaščencev družbe,
• sprejemu ukrepov za izboljšanje poslovanja družbe ter odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti
in nepravilnosti,
• daje soglasje na posle poslovodstva družbe v skladu s tem aktom,
• imenuje in odpokliče člane poslovodstva (direktorje) družbe,
• sklene pogodbo o zaposlitvi s člani poslovodstva (direktorji družbe),
• zahtevah glede poročil poslovodstva o poslovanju družbe in drugih vprašanjih v zvezi
s poslovanjem družbe in ostalih odvisnih družb,
• drugih zadevah, za katere tako določajo predpisi in v skladu s tem aktom.
V skladu s 526. členom ZGD-1 družbenik svoje odločitve vpisuje v knjigo sklepov.
Poslovodstvo

Organ vodenja družbe je poslovodstvo. Družba ima enega ali več poslovodij (direktorjev), vendar ne
več kot tri, ki na lastno odgovornost vodijo posle družbe in jo zastopajo. Imenovani direktorji tvorijo
poslovodstvo družbe. Člane poslovodstva (direktorje) imenuje in odpokliče družbenik. Mandat članov
poslovodstva traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
V skladu z določilom Akta o ustanovitvi člani poslovodstva (direktorji) ne smejo brez soglasja družbenika
družbe sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:
• sklepanje pravnih poslov in najemanje posojil, ki presegajo 333.834,08 EUR za isti predmet
poslovanja v tekočem poslovnem letu;
• odsvojitev in zastavljanje nepremičnin;
• kapitalske naložbe družbe v drugih pravnih osebah;
• začetek posamezne investicije, kjer predvidena vrednost presega 100.000,00 EUR (zaradi potreb po
usklajenem strateškem razvoju skupine HSE);
• začetek posamezne investicije s področja informatike, kjer predvidena vrednost presega 50.000,00
EUR (zaradi potreb po usklajenem razvoju informatike v skupini HSE), po pridobljenem mnenju
vodje službe informatike pri družbeniku;
• dajanje poroštva, jamstev ali garancij za obveznosti drugih oseb in
• poslovni ali finančni najem.
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Notranji nadzori in upravljanja tveganj v družbi
v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Z vidika zagotavljanja računovodskih informacij, ki ustrezajo merilom Mednarodnih standardov
računovodskega poročanja, imamo vzpostavljene notranje nadzore. Slednji zmanjšujejo tveganja,
povezana z računovodskim poročanjem.
Z računovodskimi nadzori zagotavljamo:
• verodostojnost,
• pravilnost in
• popolnost računovodskih podatkov.
Skrbimo za redno strokovno usposabljanje zaposlenih, kar omogoča, da s svojim delom prispevajo
kakovostne, pravilne in pravočasne računovodske informacije. Pomembno vlogo pri zagotavljanju teh ima
osrednji informacijski sistem Kopa ERP.
S sistemom notranjih nadzorov v družbi razumemo načrtno in sistematično vzpostavitev postopkov ter
metod, ki s svojim delovanjem zagotavljajo točnost, zanesljivost in popolnost podatkov ter informacij,
pravilno in pošteno izdelavo računovodskih izkazov, preprečujejo in odkrivajo napake v sistemu,
zagotavljajo spoštovanje zakonov in drugih predpisov ter internih aktov družbe.
Z namenom zagotavljanja večje transparentnosti, učinkovitosti ter odgovornega poslovanja ima družba
vzpostavljen delujoč sistem notranjih nadzorov in upravljanja s tveganji preko organizacijske strukture
družbe, standarda vodenja kakovosti ISO 9001, standarda vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS
18001, standarda varovanja informacij ISO/ICE 27001 in internih aktov družbe z izdelanim sistemom
poročanja po posameznih organizacijskih enotah. Sistem notranjih nadzorov je podprt s sistemom
nadzorov informacijske tehnologije, s katerim se med drugim zagotavljajo ustrezne omejitve in nadzor
nad omrežjem ter natančno, ažurno in popolno obvladovanje podatkov.
Za vzpostavitev celovitega sistema za obvladovanje tveganj v družbi, da se vodstvu družbe in ustanovitelju
zagotovijo kakovostne podlage za upravljanje in vodenje družbe, ter z namenom doseganja načrtovanih
ciljev je direktor družbe ustanovil (po)svetovalni organ – Odbor za upravljanje s tveganji. Organizacija,
sestava, način dela in njegove naloge so opredeljene s Poslovnikom o delu odbora za upravljanje s tveganji.
Za vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema notranjih nadzorov ter za pravilnost in
popolnost podatkov je odgovoren direktor.
Šoštanj, 6. 8. 2015

Direktor
Termoelektrarne Šoštanj, d.o.o.
dr. Matjaž Eberlinc
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Razmerja z obvladujočo družbo

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. 2014 njen edini
družbenik oziroma obvladujoča družba, ki je sestavila skupinsko letno poročilo za leto 2014 za skupino
družb, za katere je obvladujoča družba.
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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 2014 ni bil opravljen noben pravni posel ter storjeno ali opuščeno
dejanje, ki bi družbi povzročilo škodo in bi bila to posledica vplivanja Holdinga Slovenske
elektrarne, d.o.o.

Organigram skupine HSE na dan 31. 12. 2014

Holding slovenske elektrarne d.o.o.
Mednarodna
Naložbe
mreža

Proizvodnja
Primarni viri

Termo proizvodnja

Hidro proizvodnja

Soenergetika d.o.o.
25,0 %

HSE Italija S.r.l.
100,0 %

HSE Invest d.o.o.

HSE Ro Energy S.r.l.
99,0 %

(HSE, DEM in SENG vsak po 25 %)

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
100 %
Erico d.o.o.
26,0 %

Premogovnik Velenje
77,7 %
HTZ IP d.o.o.
100,0 %

23,0 %

Tešing d.o.o.
24,0 %

76,0 %

10,8 %

EnRaz d.o.o.
24,0 %

RGP d.o.o.
89,2 %
PV Invest d.o.o.
100,0 %

76,0 %

Jama Škale
v zapiranju d.o.o.
v mirovanju 100,0 %

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
v likvidaciji 81,3 %

Podružnica
v Makedoniji

24,0 %

TET Novi Materiali d.o.o.
v mirovanju 93,8 %
76,0 %

Filvoteh d.o.o.
24,0 %
RCE - razvojni center
energija d.o.o.
(PV 11 %, TEŠ 8 %, PV INVEST 4,5 %, HTZ 1 %)

76,0 %

Karboteh d.o.o.
24,0 %

76,0 %

16,4 %

Gost d.o.o.
100,0 %
Sipoteh d.o.o.
42,0 %
PLP d.o.o.
26,0 %
Fairwood PV Pte.
Ltd, Singapur
v mirovanju 40,0 %
Tehnoveter d.o.o.
24,0 %

Dravske elektrarne
Maribor d.o.o. 100 %
Golte d.o.o.

30,8 %

HSE Adria d.o.o.
100,0 %

Eldom d.o.o.
50,0 %

HSE Max Energy DOOEL
100,0 %

Eldom Rab d.o.o.
100,0 %
59,0 %

HSE Balkan Energy d.o.o.
100,0 %

HSE BH d.o.o.
100,0 %

MHE Lobnica d.o.o.
65,0 %

Soške elektrarne
Nova Gorica d.o.o. 100 %
Elprom d.o.o.
100,0 %

Hidroelektrarne
na spodnji Savi d.o.o. 15,4 %
Partner d.o.o.,
Senovo
100,0 %

Srednjesavske elektrarne
60 %

2,8 %

Podružnica HSE
Praga

Predstavništvo HSE
Bukarešta

1,0 %
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Koroška cesta 58, Velenje

4. 1. 1992

Osnovni kapital
v EUR na dan
31.12.2014
Lastniški delež
obvladujoče družbe

Celotni kapital
v EUR na dan
31.12.2014

Glavna
dejavnost

Leto
ustanovitve

Naslov

Pridružene
družbe

Matična
številka

Kapitalske povezave z drugimi družbami

Odvisna/
pridružena

2.1.6

p o r o č i l o

Erico d.o.o., Velenje

pridružena 558305

74.900 1.381.197 278.494 26 %

Tešing d.o.o., Velenje

pridružena 6689655000 Preloška cesta 001, Velenje 9/24/2014

71.129

4.167

7.500 24 %

Enraz d.o.o., Velenje

pridružena 6689027000 Preloška cesta 001, Velenje 9/24/2014

74.900

4.047

7.500 24 %

Erico, d.o.o., je bil ustanovljen leta 1992 kot zavod, ki opravlja znanstvenoraziskovalno dejavnost za
izvajanje ekoloških raziskav, katerih cilj je usmerjen v varstvo okolja. Ustanovili so ga RLV Velenje, TEŠ
in ESO Velenje, da se v Šaleški dolini oblikuje 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 Surovina, d.o.o.
(51 %), Premogovnik Velenje, d.d. (23 %), in TEŠ, d.o.o. (26 %).
24. septembra 2014 sta bili z namenom razvoja in svetovanja na področju energetike in varstva okolja
ustanovljeni družbi EnRaz, d.o.o., in TEŠING, d.o.o. Ustanovitelja družb sta TEŠ, d.o.o., s 24 %
poslovnim deležem in RCE, d.o.o., s 76 % poslovnim deležem.
31. decembra 2014 je TEŠ, d.o.o., slabil celotni delež v družbah EnRaz, d.o.o., in TEŠING, d.o.o., zaradi
ugotovitve MGRT o domnevni kršitvi Pogodbe o sofinanciranju.

2.2

Poslovna politika družbe

Poslanstvo

Poslanstvo Termoelektrarne Šoštanj je, da z dejavnostjo proizvodnje električne in toplotne energije
zagotavlja kupcem zadostne količine energije po konkurenčnih cenah in tako prispeva k razvoju
gospodarstva ter kakovosti dela in življenja porabnikov potrebne energije. Z zagotavljanjem potrebne
moči omogočamo elektroenergetskemu sistemu zanesljivo in varno delovanje.
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2.3

Politika sistema vodenja

2.3.1

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

V TEŠ imamo vzpostavljen integriran sistem vodenja, ki je sestavljen iz:
• sistema vodenja kakovosti po zahtevah SIST ISO 9001:2008 od 5. 4. 2000;
• sistema ravnanja z okoljem po zahtevah SIST EN ISO 14001:2004 od 25. 2. 2003;
• sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po zahtevah OHSAS 18001:2007 od 6. 7. 2005 in
• sistema upravljanja varovanja informacij po zahtevah ISO/IEC 27001:2005 od 1. 9. 2009.
Ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti vzpostavljenega sistema vodenja poteka z integriranimi
notranjimi presojami, zunanjimi presojami certifikacijskega organa, neodvisnimi pregledi pooblaščenih
institucij in preko doseganja načrtovanih ciljev. Tako kot vsako leto doslej smo tudi v letu 2014 uspešno
prestali zunanjo presojo certifikacijskih sistemov vodenja. Ugotovljenih ni bilo nobenih neskladnosti,
podanih je bilo nekaj priporočil, ki smo jih sistematično obravnavali in upoštevali.
Zunanji presojevalci so ocenili, da je presojani sistem vodenja, zlasti z ozirom na:
• obseg in politiko,
• prepoznavanje in redno spremljanje/vrednotenje tveganj (ki ogrožajo kupce, 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,
• izbrani in vpeljani varnostni nadzori,
• dejavnosti 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.

2.3.2

Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost

Varno in zdravo delovno okolje je eno temeljnih načel poslovanja elektrarne. Sistem vodenja varnosti in
zdravja pri delu urejamo sistematično s pomočjo standarda OHSAS 18001, ki ga že nekaj let uspešno
certificiramo.

Vizija

Termoelektrarna Šoštanj je in želi ostati največji termoenergetski sistem v Sloveniji, ki bo kupcem zagotavljal
zanesljivo, varno, konkurenčno in okolju čim prijaznejšo proizvodnjo električne in toplotne energije. Želimo
biti družbeno odgovorno podjetje, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi ohraniti in razvijati energetsko
dejavnost na obstoječi lokaciji ter postati kar najbolj prilagodljivo podjetje na vseh področjih svojega delovanja.

V letu 2014 je Služba za varstvo pri delu izvajala redne preventivne ukrepe, ki so zagotavljali visoko
stopnjo varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti na vseh organizacijskih ravneh.
Poleg delovanja, skladnega z zakonodajo, imamo vzpostavljene učinkovite mehanizme za prepoznavanje
negativnih vidikov in tveganj, v okviru katerih pripravimo ukrepe, cilje in izboljšave.

Glavni dolgoročni cilj

Ohraniti proizvodne zmogljivosti in zagotoviti dolgoročno zanesljivo, varno, konkurenčno in okolju
prijazno proizvodnjo električne ter toplotne energije z uporabo različnih primarnih virov. Dvig
izkoristka pretvorbe energije primarnih virov v električno energijo, znižanje škodljivih vplivov na
okolico, dvig razpoložljivosti, varnosti in zanesljivosti.
Za realizacijo glavnega cilja so postavljeni dolgoročni področni cilji, v okviru teh pa so postavljeni letni cilji.

Tudi v letu 2015 bo velika pozornost namenjena usposabljanju delavcev za varno delo, ureditvi požarne
varnosti v podjetju, pregledom delovne opreme in nakupu kakovostne varovalne opreme.
V danih gospodarskih razmerah bomo pazili, da bomo izbrali programe in dejavnosti, s katerimi bomo
kar največ prispevali k bolj zdravemu in varnejšemu delovnemu okolju.
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Proizvodnja toplotne energije

Proizvodnja električne energije (na pragu)

V TEŠ smo v letu 2014 proizvedli 2.835 GWh električne energije (vključno blok 6), kar je 715 GWh ali 20 %
manj od poslovnega načrta in 21 % manj kot v letu 2013. Manjša proizvodnja od načrtovane je posledica
izredne hidrologije v preteklem letu, ki je bila krepko nad povprečjem zadnjih let, ter omejevanja obratovanja
blokov zaradi težav Premogovnika Velenje, d.d., pri pridobivanju in dobavi premoga. Iz premoga je bilo
proizvedenih 2.829 GWh, iz plina pa 6 GWh električne energije.

V letu 2014 smo proizvedli 306 GWh toplotne energije za ogrevanje, kar je 28 GWh ali 8 % manj
od načrtovane proizvodnje in 43 GWh manj kot v letu 2013. Pri tem smo pokrili vse potrebe po
toplotni energiji, tako da oskrba porabnikov ni bila motena. Vzrok za precej manjšo proizvodnjo je
v nekoliko višjih zunanjih temperaturah od dolgoletnega povprečja, še posebej v januarju in
februarju 2014.
Proizvodnja toplotne energije po mesecih v letu 2014
60

Proizvodnja električne energije na pragu po mesecih v 2014
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Proizvodnja električne energije na pragu po letih

V letu 2014 smo porabili 3.048 tisoč ton premoga. Poraba za proizvodnjo električne energije je znašala
2.952 tisoč ton, za proizvodnjo toplotne energije pa 96 tisoč ton. Povprečna kurilna vrednost prevzetega
premoga je bila 11.174 kJ/kg, kar je slabše kot v letu 2013, ko je znašala 11.591 kJ/kg.

4.000

Emisijski kuponi

V prvem odstavku 130. člena Zakona o varovanju okolja (ZVO-1) je določeno, da Ministrstvo za okolje
in prostor RS na podlagi državnega načrta ter na zahtevo upravljavca naprave odloči o celotni količini
emisijskih kuponov, ki pripadajo upravljavcu naprave za določeno obdobje. TEŠ je kot upravljavec
naprave z oznako SI-4 z Odločbo RS Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejel celotno količino emisijskih
kuponov, ki mu pripadajo brez obveznosti za plačilo v višini 579.013 za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12.
2020.
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TEŠ je s proizvodnjo električne energije v letu 2014 emitiral v okolje cca. 3.500.404 ton CO2. V skladu z
določili Zakona o varstvu okolja je posledično dolžan poravnati dajatev za onesnaženje okolja (1 kupon/1
tono CO2). Za poravnavo dajatve ima družba na razpolago 108.541 brezplačnih kuponov. Razliko v višini
3.391.863 emisijskih kuponov bo kupila od HSE.
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Za nemoteno proizvodnjo električne energije je bilo treba v elektrarni vzdrževati tri parne proizvodne
enote (blok 3, blok 4 in blok 5 ), eno plinsko proizvodno enoto (ta je namenjena terciarni rezervi),
dve toplotni postaji, sistem transporta premoga, pripravo vode z vodikarno ter skupne objekte. Vse te
objekte, naprave in napeljave je treba sistematično vzdrževati, če želimo obratovati varno in zanesljivo,
ekološko neoporečno, z visoko razpoložljivostjo, z visoko prilagodljivostjo proizvodnih enot, z optimalnim
izkoristkom in do konca dobe trajanja blokov.
Naprave TEŠ so glede na starost in obratovalne ure že krepko v področju, kjer je potrebno sorazmerno
zelo intenzivno vzdrževanje. Vzdrževalni posegi se izvajajo na podlagi spremljanja delovanja naprav,
obratovalnih dogodkov, ocene preostale dobe trajanja, s pomočjo porušnih in neporušnih metod
nadzora materialov, zahtev po varnem in zanesljivem obratovanju in sprejetih smernic oziroma strategije
obratovanja in vzdrževanja naprav.
Redno preventivno vzdrževanje zajema preglede, nadzore, analize ter izvedbe posegov, ki omogočajo
zanesljivo obratovanje vseh naprav. V ta sklop sodijo tako popravila kot tudi zamenjave posameznih
sklopov naprav. Posegi na napravah, ki jih ni mogoče izločiti, se izvajajo v času zaustavitev blokov, to je
predvsem ob koncih tedna.
V ta sklop spadajo tudi vzdrževalne dejavnosti, kot so pregledi in meritve, montaže in demontaže,
popravila ter zamenjave rezervnih delov strojev in naprav, ki terjajo izločitev strojev in naprav ali celotne
proizvodne enote iz obratovanja.

Ocenjujemo, da smo vse posege na napravah izvajali gospodarno. Zaradi optimizacije poslovanja pa bomo
v prihodnjih letih primorani zmanjšati obseg zunanjih storitev vzdrževanja naprav.
Gibanje stroškov vzdrževanja, ki predstavljajo stroške storitev vzdrževanja in stroške materiala za
vzdrževanje od leta 2010 do leta 2014, prikazujemo na spodnjem grafu.
Gibanje stroškov vzdrževanja od leta 2010 do leta 2014
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Za vzdrževanje vseh pogonskih enot, ostalih objektov in naprav smo porabili 6.398.116 EUR, kar ja 9 %
več kot v letu 2013. Izvajali smo pretežno preventivno vzdrževanje, ki je obsegalo preglede, nadzore in
izvajanje posegov, ki omogočajo zanesljivo obratovanje vseh naprav. Nekatera popravila smo glede na
prioritete zadržali in bodo izvedena v prihodnosti.
Delovna razpoložljivost blokov je na ravni preteklih let. V letu 2013 je bila slabša zaradi obratovanja
bloka 3 z nižjo močjo, kar je bila posledica zelo slabega stanja turbine.
Delovna razpoložljivost blokov
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Glede na dobro delovno razpoložljivost proizvodnih blokov lahko zaključimo, da je strategija vzdrževanja
dobra.
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Tržni položaj

2.6.1

Značilnosti gospodarskega okolja v letu 2014
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BDP je v letu 2014 porasel za 2,6 %, okrevanje gospodarske dejavnosti pa se je s skromnejšo dinamiko kot
v sredini leta nadaljevalo tudi v zadnjem četrtletju. Gospodarska rast je bila precej višja kot v povprečju
evrskega območja, a je to v veliki meri posledica enkratnih dejavnikov. Glavni dejavnik gospodarske rasti
je sicer ostalo zunanje povpraševanje, velik prispevek pa so imele tudi naložbe države, deloma financirane
z evropskimi sredstvi. Ob izboljšanju razmer v mednarodnem okolju, stabilizaciji evrskih finančnih trgov
in ukrepih ekonomske politike, uveljavljenih v zadnjih letih, je bila gospodarska rast lani najvišja po
začetku gospodarske krize.
Solidna rast gospodarske dejavnosti, ki se je začela v prvi polovici leta 2013, se je nadaljevala tudi v
letu 2014. Kljub temu se je četrtletna dinamika po izredno hitri rasti v sredini leta umirila in je ob
koncu leta znašala 0,3 %, kar je toliko kot v evrskem območju. Kljub temu je bila povprečna letna rast
precej višja od tiste v evrskem območju, kjer je znašala le 0,9 %. K prehitevanju je poleg ugodnega izvoza
prispevala zlasti rast naložb v javno infrastrukturo.
Izvoz sta v letu 2014 podpirala solidno tuje povpraševanje in izboljšana stroškovna konkurenčnost. Ob
koncu leta se je medletna rast izvoza še pospešila. To je povezano predvsem s stabilizacijo gospodarske
dejavnosti v večini pomembnih trgovinskih partneric in tudi z učinkovitostjo podjetij pri iskanju novih
prodajnih trgov. Stabilnejši signali iz mednarodnega okolja so se odrazili v kazalnikih zaupanja, ki so se
izboljševali tudi v začetku leta 2015.
Za leto 2014 so bile značilne visoke naložbe v infrastrukturo, predvsem na lokalni ravni, ki so bile
deloma financirane z evropskimi sredstvi. Visoka rast naložb je bila s tem posledica dejavnikov, ki so
bili večinoma začasne narave, kar se je odrazilo v drugi polovici lanskega leta, ko so se naložbe države
močno znižale. Hkrati se je lani zmanjšal obseg naložb v stroje in opremo, kar ni spodbudno z vidika
povečevanja proizvodnega potenciala. Po nekaj letih upadanja se je v zadnjem četrtletju 2014 nekoliko
povečalo končno trošenje države.
Čeprav so

bile razmere na trgu dela z rastjo zaposlenosti in plač v letu 2014 ugodne, se zasebna
potrošnja ni opazneje povečala. K temu največ prispevajo nove zaposlitve s prevlado prilagodljivih oblik
zaposlovanja. Te podjetjem sicer omogočajo prilagodljivost, a hkrati zavirajo rast trošenja gospodinjstev.
Struktura brezposelnosti se vedno izraziteje nagiba v smeri večanja deleža dolgotrajno brezposelnih.
Odlivi iz registrirane brezposelnosti so se zaradi zaposlovanja močno povišali, povečani prilivi v
brezposelnost zaradi izteka pogodb za določen čas ob koncu leta pa nakazujejo pojenjanje učinkov
reforme trga dela.
Padajoče cene surovin na svetovnih trgih in še vedno šibko domače povpraševanje so prispevali k
močnemu znižanju inflacije. Ta je v povprečju v letu 2014 znašala 0,4 %, kar je enako kot v evrskem
območju.
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V letu 2014 je presežek na tekočem računu plačilne bilance znašal 5,8 % BDP, kar je še nekoliko več
kot v letu 2013. K visokemu presežku je prispevala solidna rast izvoza blaga, povečal pa se je primanjkljaj
primarnih dohodkov, predvsem zaradi naraščanja bremena plačevanja obresti na javni dolg.
Presežek tekočega računa se v razmerah ugodne rasti izvoznega sektorja odraža v visokem neto
varčevanju zasebnega sektorja, kar omogoča razdolževanje gospodarstva. Podjetja ob nadaljnjem
zmanjševanju zadolženosti in šibki nominalni rasti naložb neto varčujejo že tri leta. Obseg obveznosti
podjetij iz naslova bančnih posojil se je lani ponovno zmanjšal. Manjšanje posojil zasebnemu sektorju
je kljub okrepljeni gospodarski rasti predvsem posledica visoke zadolženosti podjetij, ki ostaja
koncentrirana v le nekaj dejavnostih, ter nepripravljenosti bank na sprejemanje tveganj ob odobravanju
posojil. Podjetja zato v okviru razpoložljivih možnosti posegajo po alternativnih virih financiranja, kot
so posojila iz tujine ter zadržani dobički. Gospodinjstva so lani finančni presežek ohranila blizu ravni s
konca leta 2013, saj so kljub višjim prihodkom ostala previdna pri potrošniških odločitvah.
V letu 2014 se je postopno krepilo zaupanje v domači bančni sistem. To se je odrazilo v povečanju vlog
nebančnega sektorja, k čemur so prispevali skoraj vsi sektorji. Na povečano zaupanje je vplival uspešen
proces sanacije in stabilizacije domačega bančnega sektorja. Krčenje bilančne vsote bank na strani virov
je bilo posledica zmanjševanja zadolženosti bank do Evrosistema in do tujine. Na krčenje naložb bank je
lani vplivalo predvsem nadaljnje zmanjševanje posojil zasebnemu sektorju.
Država je bila lani ponovno edini sektor s finančnim primanjkljajem. Ta je po ocenah SURS v letu
2014 znašal 4,9 % BDP, izključujoč pomoč finančnim institucijam in druge enkratne vplive pa se je v
primerjavi s predhodnim letom znižal in je znašal 3,5 % BDP. Dolg države se je ob koncu leta povzpel na
80,9 % BDP. Ob tem se je lani precej zmanjšal primarni primanjkljaj, ki ne vsebuje enkratnih učinkov,
primarni primanjkljaj brez upoštevanja obresti pa je znašal le še 0,3 % BDP.
Skupna proizvodnja slovenskih elektrarn v letu 2014, ki je bila oddana v prenosno omrežje, je bila
15.221 GWh električne energije, kar je 1.227 GWh več kot leta 2013. Hidroelektrarne so oddale
5.794 GWh, termoelektrarne 3.242 GWh in NE Krško 6.060 GWh (100 %). Uporabniki prenosnega
omrežja so lani uvozili 9.585 GWh električne energije, izvozili pa 12.313 GWh.

2.6.2

Prodaja in kupci

Termoelektrarna Šoštanj je v letu 2014 dosegla 185.474.049 EUR prihodkov od prodaje, kar je
58.191.417 EUR ali 24 % manj glede na leto 2013. V teh prihodkih niso upoštevani prihodki od prodaje
električne in toplotne energije, proizvedene iz bloka 6, ki so pripoznani v okviru investicije (10.499.193
EUR). Prihodki od prodaje so nižji pretežno zaradi nižje količine in cene prodane električne energije,
proizvedene iz premoga. S prodajo električne energije nastopamo na trgu v okviru lastnika, družbe
Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.
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Struktura prihodkov od prodaje v letu 2014:
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Prodaja toplotne energije

S prodajo toplotne energije smo v letu 2014 ustvarili 3.354.695 EUR prihodkov, kar je 486.943 EUR ali
13 % manj glede na leto 2013.
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V strukturi prihodkov od prodaje je največji kupec Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., ki kupi vso
proizvedeno električno energijo, kar predstavlja 88,2 % celotne prodaje. V letu 2014 je TEŠ proizvedel in
prodal minimalne količine električne energije iz zemeljskega plina (nakup zemeljskega plina je pretežno
za reodkup).
Prihodki od prodaje električne energije po letih:
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Prodaja – reodkup plina

TEŠ ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo za zemeljski plin, na podlagi katere ima zagotovljeno dobavo
določenih količin zemeljskega plina. V letu 2014 ni bila načrtovana proizvodnja električne energije iz
plina, zato je bila z dobaviteljem zemeljskega plina sklenjena pogodba za reodkup. Iz tega naslova je bil
dosežen prihodek v vrednosti 16.790.839 EUR (učinek za TEŠ iz te pogodbe je izguba v višini 5.331.412
EUR).
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Med ostalimi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so zajeti prihodki od prodaje elektrofiltrskega
pepela in sadre v Sloveniji ter v tujini, od prodaje sistemske vode, najemnin (varna celica, stanovanja,
poslovni prostori), prodaje odpadnega materiala in gostinskih storitev (malice, kosila in drugo).
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(brez bloka 6)
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Nabava in dobavitelji

Glavni cilj nabave je zagotavljanje surovin, materialov, rezervnih delov, opreme in storitev za redno
poslovanje ter 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 ter strateške cilje.
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Naložbe

Obstoječe proizvodne enote so na izteku življenjske dobe. Nekatere so obratovale 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 konec marca 2010 in blok 3 konec avgusta 2014. Blok 4 bo po načrtu
obratoval le še v letu 2015 in blok 5 predvidoma do konca leta 2027.

TEŠ je zavezanec za izvajanje naročil po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS).

Investicije

v EUR
Realizacija v obdobju januar-december 2014

Najpomembnejši strateški dobavitelj družbe je Premogovnik Velenje, d.d. Nabava premoga za proizvodnjo
električne in toplotne energije predstavlja 29 % celotne nabave. Za potrebe proizvodnje električne energije je
bilo porabljeno 31.576 TJ premoga, za proizvodnjo toplotne energije pa 1.045 TJ premoga (brez bloka 6).

Druga lastna sredstva
NOVOGRADNJE

Pog. o prevzemih dolga
(Dokapitalizacija)

SKUPAJ

182.773.658 182.773.658

Blok 6 (z vključenim avansom za dobavo GTO)

182.773.658

182.773.658

VLAGANJE V ZANESLJIVOST PROIZVODNJE

23.535

23.535

Zbirni bazen odpadnih voda (dokončanje)

23.535

23.535

DROBNE INVESTICIJE

177.453

177.453

Delež nabave materiala predstavlja 39 % celotne nabave.

POSLOVNI INFORMACIJSKI SISTEM

113.934

113.934

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

43.288

43.288

Struktura nabave materiala je naslednja:

Investicijsko vzdrževanje PLT 51

43.288

43.288

358.210

182.773.658 183.131.868

Med primarnimi surovinami za proizvodnjo električne energije je tudi zemeljski plin. Za potrebe proizvodnje
električne energije je bilo porabljeno 1,7 mio Sm3 plina, za reodkup je bilo namenjeno 54,4 mio Sm3 plina.

3,1 %
20,2 %

SKUPAJ DRUŽBA

1,3 %

Opomba: v letu 2014 je bilo za investicijo v blok 6 realizirano 155.905.867 EUR plačil po pogodbah o prevzemih dolga.

Premog (brez B6, vključno preriv)

Blok 6

0,9 %
Plin (vključno dostop do omrežja)

Ostali energenti

Material za vzdrževanje
74,5 %
Ostali material

Delež nabave storitev predstavlja 3 % celotne nabave. Struktura je naslednja:
Storitve za vzdrževanje
28,5 %
Stroški urejanja deponij produktrov

Z rastjo deleža električne energije iz obnovljivih virov, predvsem fotovoltaičnih elektrarn, se vse
bolj kažejo pomanjkljivosti zasnove trga z električno energijo, ki temelji na trgovanju z električno
energijo, električno moč pa zanemarja. Energija je namreč le posledica razpoložljive električne moči
in ta je bistvena za zanesljivo in varno oskrbo. Zagotavljajo jo predvsem sistemske elektrarne, kot je
šoštanjska, ki še vedno predstavljajo hrbtenico elektroenergetskega sistema s svojo razpoložljivostjo
in izvajanjem sistemskih storitev. Upoštevaje nepredvidljivost in naključnost energije iz obnovljivih virov
morajo vlaganju v takšne proizvodne enote torej slediti tudi vlaganja v zanesljive sistemske elektrarne.
Poglavitni razlog za novo nadomestno enoto blok 6 je v dotrajanosti večine obstoječih proizvodnih enot
(blokov) v TEŠ, saj te obratujejo z zastarelo tehnologijo, ki v nekaj letih ne bo več izpolnjevala zahtev za
tovrstne enote. Blok 5, ki bo edini ostal v obratovanju predvidoma do vključno leta 2027, bo moral biti
tehnološko posodobljen tako, da bo ustrezal okoljevarstvenim zahtevam. Za presojo o smiselnosti naložbe
je ključnega pomena tudi energetska lokacija z razpoložljivim premogom in vso potrebno infrastrukturo
za odvod električne energije.

42,9 %
Zavarovalne premije
6,8 %
Stroški intelektualnih in osebnih storitev

7,8 %

Investitor je v predhodnih fazah izdelave investicijske dokumentacije preveril tehnološke možnosti
postavitve nove premogovne enote. Upoštevaje razpoložljiv premog, zahtevano moč, preverjenost in
dostopnost opreme ter zahtevo po čim boljšem izkoristku je bila kot optimalna izbrana varianta s kotlom
na prašno kurjavo in nazivno močjo 600 MW.

Ostale storitve
14,0 %

Delež nabave investicij predstavlja 57 % celotne nabave in se nanaša pretežno na nabavo za potrebe
izgradnje nadomestnega bloka 6. Glavni dobavitelj investicijske opreme je družba Alstom, s katero ima
TEŠ sklenjeno pogodbo o dobavi in montaži glavne tehnološke opreme.

S postavitvijo nove, nadomestne enote se bodo z uporabo najnovejših tehnologij (BAT) znatno zmanjšale
obremenitve okolja zaradi emisij snovi v okolje. Zaradi bistveno višjega izkoristka se bo občutno znižala
specifična emisija CO2, tj. glede na enoto proizvedene električne energije.
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Ključni cilji naložbe so:
• zanesljiva in varna oskrba RS z električno energijo z domačimi viri,
• ohraniti proizvodnjo električne energije na lokaciji TEŠ z uporabo domačega premoga,
• proizvodnja električne energije ob približno 30 % nižji specifični porabi premoga1,
• znižati emisijski faktor (kg CO2 / kWh) z 1,25 pod 0,9 in
• izpolniti podnebne zaveze v okviru EU.
Osnutek novelacije investicijskega programa, izdelan v oktobru 2013
(NIP 6, izdaja oktober 2013), je bil pripravljen zaradi:
• ugotovitev iz maja 2013, navedenih v Poročilu o stanju na projektu v nadomestni blok 6 z dne
27. 5. 2013, da projekt ne izpolnjuje finančnih in časovnih zavez iz Pogodbe o ureditvi razmerij v
zvezi s projektom postavitev nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v TEŠ (kot posledica odstopanj
med NIP 5 in dejanskim stanjem), sklenjene med TEŠ in MF in MzIP;
• upoštevanja sklepa Vlade RS št. 35400-5/2013/11 z dne 15. 7. 2013, s katerim je bilo TEŠ
naloženo, da pripravi novelacijo investicijskega programa za projekt izgradnje bloka 6 TEŠ.
Zaradi:
• zahteve poslovodstva HSE, d.o.o., po uskladitvi noveliranega investicijskega programa NIP 6 med
družbami HSE, d.o.o., Termoelektrarno Šoštanj, d.o.o., in Premogovnikom Velenje, d.d., izdane na
podlagi sklepa Slovenske odškodninske družbe št. 7 z dne 21. 1. 2014,
• spremenjenih ključnih vhodnih podatkov, pridobljenih s strani HSE dne 30. 10. 2014, tj. cene
električne energije, cene emisijskih kuponov, obsega proizvodnje ter cene premoga,
• upoštevanja spremembe sklepa Vlade RS št. 35400-5/2013/11, sprejete dne 13. 11. 2014, s katero
je bilo TEŠ naloženo, da predloži novelacijo investicijskega programa za projekt izgradnje bloka 6
TEŠ do 31. 12. 2014,
• metode obračuna stroškov montaže in rezervnih delov po pogodbi za dobavo in montažo GTO
(podpisano oktobra 2009) med TEŠ in Alstomom ter pripadajočimi aneksi in variacijami,
• povečanja stroškov financiranja,
• upoštevanja stroškov energentov v fazi zagonskih preizkusov
je investitor skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/2006 in Ur. l. RS št. 54/2010), pripravil novo
različico noveliranega investicijskega programa – NIP 6, izdaja december 2014.
Električno energijo, proizvedeno v TEŠ, kakor tudi sistemske storitve v celoti odkupuje HSE. HSE
prodaja električno energijo, proizvedeno v TEŠ, kot del proizvodnega programa skupaj z električno
energijo, proizvedeno v hidroelektrarnah v skupini HSE. To zagotavlja HSE, da na trgih nastopa s
konkurenčno ponudbo iz lastnih virov, ki jo lahko dodatno dopolnjuje še s ponudbo električne energije,
ki jo kupuje od ponudnikov na trgu. Tako skupina HSE deluje kot gospodarska enota in na trgih
uveljavlja interese povezanih družb v skupini kot celoti. Pri tem lahko sinergijsko izkorišča možnosti
prodaje cenejše električne energije iz hidroelektrarn, katere razpoložljivost je odvisna od vodostaja rek ter
prodaje električne energije iz termoelektrarn, ki je dražja, vendar vedno na razpolago.
Tržni delež TEŠ se odraža v tržnem deležu HSE. Z obratovanjem, proizvodnjo in ponudbo električne
energije iz nadomestnega bloka 6 ne bo prišlo do dodatne ponudbe električne energije, temveč bo HSE
kot prodajalec energije še nadalje razpolagal z ustreznim in stabilnim proizvodnim virom za ohranjanje
in zagotavljanje konkurenčne ponudbe na trgih.
1 Znižanje je predvideno glede na ponderirani povprečni izkoristek obstoječih proizvodnih enot TEŠ (blokov 3, 4 in 5), ki se giblje med 32,5 % in 33 %.
V primerjavi z blokom 6, maksimalni izkoristek katerega je približno 43 %, to predstavlja cca. 30 % znižanje.
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Trenutno so cene električne energije na trgih nizke, napovedi gibanja cen elektrike v prihodnosti pa
kažejo na njihovo naraščanje.
Dejavnosti v letu 2014

V letu 2014 sta se zaključila projektiranje (PZI) in dobava glavne tehnološke opreme bloka 6.
Kotlovnica
Na kotlovnici so bila zaključena dela na tlačnem delu, jekleni konstrukciji, fasadah, ostali opremi,
kanalih, DeNOX sistemu, izolacijah, obzidavah, ogrevanju ter hlajenju. Gradbena dela razen nekaterih
sanacij in manjših finalizacij so bila zaključena. V okviru zagonskih preizkusov so bile zaključene
naslednje dejavnosti: toplotna obdelava T24, kemijsko čiščenje kotla ter 500-urno obratovanje zaradi
tvorjenja magnetitnih oblog.
Parni kotel od prve sinhronizacije dalje obratuje po programu zagonskih preizkusov.
Strojnica
Zaključeni so hladni in vroči zagonski preizkusi na regulaciji turbine in zaščitah, hlajenju generatorja,
gretju napajalne vode, kondenzatnih črpalkah in toplotni postaji 3. Končani so tudi zagonski preizkusi
na sistemih tesnilne pare, generatorju, napajalnih vodah, parovodih, pomožni pari, gretju kondenzata,
čiščenju kondenzata in LUBECO sistemu. V funkciji je elektrooprema – 400 kV, 110 kV, 10 kV, 400 V.
V teku so nastavitve in optimizacija delovanja naprav in zaključevanje izolacije na cevovodih MP/LP.
Odpravljajo se oljne netesnosti na napajalnih črpalkah in menjava mehanskega tesnila na napajalni
črpalki 06LAC10.
Konec leta 2014 je bilo treba gradbeno izvesti še epoxy finalne tlake na koti +15,0 m in –4,0 m,
dokončati podlivanje jeklenih konstrukcij znotraj objekta, montirati manjkajoča jeklena stopnišča, izvesti
popravila na poškodovanem stavbnem pohištvu, izvesti finalne opleske sten, stropov, ograj itd.
Razžveplanje dimnih plinov
Hladni zagonski preizkusi in gradbeno-obrtniška dela so zaključena. Izvajajo se zagonski preizkusi
skupaj z družbo Alstom.
Transport premoga 1, 2
Vse jeklene konstrukcije so zaključene, tehnološka oprema je vgrajena, izvajajo se vroči zagonski
preizkusi in optimiranje tehnologije.
Transport produktov
Vsa montaža je zaključena, zaključeni so tudi hladni zagonski preizkusi. V teku so vroči zagonski
preizkusi in optimiranje tehnologije. Gradbeno so dokončani vsi trije silosi, kinete in temelji transporta
produktov. Izvajajo se še posamezna obrtniška dela v silosih (vgradnja stavbnega pohištva, ograje, opleski,
finalni tlaki) ter odpravljajo napake po zapisnikih kakovostnih pregledov.
Priprava vode
Montaža v objektih črpališča, bypass filtracije in dekarbonatizacija so zaključene. Izveden je ITP za
bypass filtracijo, zapornico na reki Paki, dekarbonatizacijo in črpališče. Zaključeni so tudi hladni
zagonski preizkusi. V teku so vroči zagonski preizkusi skupaj z Alstomom in optimiranje tehnologije.
Gradbena dela na objektih priprave vode so zaključena, izvesti je treba še asfaltiranje zunanje ureditve.
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Skladiščenje amonijačne vode
Izveden je ITP in zaključeni hladni zagonski preizkusi. Čakanje na zahtevo Alstoma za začetek vročih
zagonskih preizkusov. Gradbena dela na amonijačnih objektih so zaključena. Izvesti je treba še železniški
tir znotraj objekta UTK01, ki je predmet pogodbe za zunanjo ureditev projekta bloka 6 TEŠ.
Hladilni sistem
Izveden je ITP, dela so zaključena. Zagonski preizkusi in poskusno obratovanje hladilnega sistema so
zaključeni. Zapisnik začasnega prevzema hladilnega sistema je bil podpisan 17. decembra 2014.
GIS-stikališče 400 kV
Izveden je ITP, dela so zaključena. Vzpostavljena je povezava 400 kV daljnovod – transformator 06BAT10.
28. avgusta 2014 se je začelo 6-mesečno poskusno obratovanje.
Tehnološke povezave
Montaža energetskega mosta je izvedena, končana je montaža notranjih in zunanjih cevovodov
tehnoloških povezav. V fazi zaključevanja je toplotna izolacija na cevovodih in fasadi energetskega mosta.
Zunanja ureditev s kanalizacijo objekta GTO
Pridobljene so bile štiri ponudbe za izvedbo in izbran je bil najugodnejši ponudnik. Izvedbi meteorne
kanalizacije in hidrantnega omrežja sta v zaključni fazi.
Pomembnejši datumi v letu 2014:
• začetek toplotne obdelave materiala T24: 7. april 2014,
• priklop na omrežje: 12. maj 2014,
• prva zakuritev kotla z oljem: 23. julij 2014,
• prva zakuritev kotla s premogom: 9. avgust 2014,
• prvi natok pare na turbino: 17. september 2014,
• prva sinhronizacija bloka 6 z elektroenergetskim omrežjem: 24. september 2014 ob 14.36,
• prvič doseženo obratovanje z nazivno močjo 600 MW: 21. oktober 2014 ob 13.25.
Financiranje projekta

Financiranje projekta je predvideno v kombinaciji lastniških in dolžniških virov financiranja. Lastniški
viri so načrtovani kot kombinacija lastnih virov TEŠ in dokapitalizacije obvladujoče družbe HSE. Za
financiranje naložbe je HSE do 31. 12. 2014 nakazal 248,7 mio EUR dokapitalizacije in 166,1 mio EUR
po pogodbah o prevzemu dolga.
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 s 350 mio
EUR na 110 mio EUR. 110 mio EUR kredita, ki je zavarovan z bančno garancijo petih bank garantk
(pogodba GFA), je TEŠ po izpolnitvi potrebnih pogojev uspešno črpal 17. 2. 2011. Pred črpanjem je
bilo treba urediti čezmejne vplive z Republiko Avstrijo. 14. 3. 2013 je bilo realizirano črpanje kredita v
višini 440 mio EUR, ki je zavarovan z državnim poroštvom2. Realizacija črpanja kreditov je bila močno
odmaknjena od načrtovanega v NIP 5 zaradi nepravočasno pridobljenega državnega poroštva in zapletov,
2 Takoj po podpisu posojilne pogodbe sta TEŠ in EIB začeli postopke za sprejem zakona o poroštvu države za posojilo EIB. Zakon o poroštvu
Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov, ki ga najame TEŠ, d.o.o., pri EIB za financiranje projekta
postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v TEŠ (ZPODPTEŠ) je bil v DZ RS sprejet 18. 7. 2012 in je stopil v veljavo 1. 8. 2012. 30. 11. 2012 sta
bili podpisani dve pogodbi, in sicer med TEŠ, MF in MZIP Pogodba za ureditev medsebojnih razmerij v zvezi s projektom postavitve nadomestnega
bloka 6 in med TEŠ in MF Pogodba o načinu in pogojih zavarovanja poroštva Republike Slovenije.
Poroštvena pogodba med Republiko Slovenijo (RS) in EIB za dolgoročni kredit v višini 440 mio EUR je bila podpisana 7. 12. 2012. Poroštveno
pogodbo med RS in EIB je moral v skladu s standardnimi postopki ratificirati še DZ RS. Zakon o ratifikaciji poroštvene pogodbe med RS in EIB (TEŠ –
Termoelektrarna Šoštanj/B) (MPEIBTEŠ) je bil v DZ RS sprejet 21. 12. 2012 in je stopil v veljavo 30. 12. 2012. EIB je od Republike Slovenije v januarju
2013 prejela vse potrebno za veljavnost poroštva države za 440 mio EUR posojila za TEŠ za projekt blok 6.
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ki so nastali v času od vložitve vloge za črpanje v januarju 2013 do odobritve črpanja v marcu 2013.
Banka je podrobno proučila morebitna dodatna tveganja v zvezi s kakovostjo projekta, zanesljivostjo
državnega poroštva in korupcijskih očitkov.
Posojilo je bilo porabljeno za plačilo odloženih zapadlih obveznosti do dobavitelja glavne tehnološke
opreme za blok 6 – Alstoma in vračilo premostitvenih kreditov, najetih pri HSE.
V januarju 2011 je bila sklenjena finančna pogodba z EBRD za 200 mio EUR. Prva tranša kredita EBRD
v vrednosti 82,5 mio EUR je bila črpana 1. 6. 2011. V posojilni pogodbi je določena klavzula, s katero
je banka omejila možnost črpanja v odnosu do črpanja ostalih dolžniških virov, zato je bil sproščen
preostali del EBRD kredita šele po uspešnem črpanju kredita pri EIB. Druga tranša je bila uspešno
črpana v vrednosti 117,5 mio EUR 19. 3. 2013.
Na osnovi Pogodbe o ureditvi razmerij v zvezi s projektom postavitev nadomestnega bloka 6, sklenjene
med Republiko Slovenijo in TEŠ, je poslovodstvo družbe 24. 5. 2013 pristojna ministrstva za
infrastrukturo in prostor ter ministrstvo za finance obvestilo o oceni stanja na projektu blok 6. Ocenilo
je, da lahko končna vrednost projekta znaša 1,44 milijarde EUR. Povečanje ocenjene vrednosti projekta
je predvsem posledica nepravočasno zagotovljenih dolgoročnih virov financiranja, posledičnega suspenza
ter višjih stroškov. Prav tako je ocenilo, da bo predvideni datum pridobitve uporabnega dovoljenja
(15. februar 2016) nedosegljiv. TEŠ je aktivno pristopil k pogajanjem z dobaviteljem Alstomom glede
morebitnega skrajšanja roka izvedbe projekta in s sklenitvijo aneksa 9 k pogodbi uskladil terminski
načrt izgradnje tako, da je datum začasnega prevzema 27. 11. 2015 prestavljen na 26. 6. 2015. Datum
začasnega prevzema bloka 6 pomembno vpliva na ocenjeno vrednost naložbe in potrebne dodatne vire
financiranja. Zaradi pomanjkanja likvidnih sredstev je konec leta 2013 HSE po pogodbi o prevzemu
dolga delno poravnal obveznosti TEŠ do Alstoma, TEŠ pa je pristopil k ureditvi podaljševanja rokov
plačil z dobaviteljem glavne tehnološke opreme in ostalimi pomembnejšimi dobavitelji.
Zaradi zahteve poslovodstva HSE, d.o.o., po uskladitvi noveliranega investicijskega programa NIP 6
med družbami HSE, d.o.o., Termoelektrarno Šoštanj, d.o.o., in Premogovnikom Velenje, d.d., izdane na
podlagi sklepa Slovenske odškodninske družbe št. 7 z dne 21. 1. 2014 in spremenjenih ključnih vhodnih
podatkov, tj. cene električne energije, cene emisijskih kuponov ter obsega proizvodnje, je investitor – TEŠ
pripravil novo izdajo noveliranega investicijskega programa NIP 6, izdaja februar 2014.
Ker še niso izpolnjeni pogoji za nadaljnje financiranje projekta, je do 30. decembra 2014 HSE na osnovi
pogodb o prevzemu dolga izpolnil dogovorjene obveznosti do Alstoma in drugih dobaviteljev na bloku
6. Hkrati potekajo dogovori o prestavitvi obveznosti plačil z drugimi dobavitelji, ki izvajajo dela na
projektu. EBRD je soglašala s spremembo pogodb pri tistih dobaviteljih na projektu blok 6, kjer je EBRD
dala soglasje na sklenitev pogodbe in se sprememba nanaša samo na dogovorjen odlog plačil.
TEŠ je bil pri EIB izpostavljen zaradi neustrezne bonitete dveh bank: Intesa Sanpaolo in Unicredit Bank
AG München. V zvezi z reševanjem ISP banke je bil dosežen ugoden aranžma. Potekala so pogajanja
svetovalcev z banko, rezultat je usklajen, t. i. Offer Letterl. Z namenom zagotovitve statusa kvalificiranega
garanta je ISP kot dodatno zavarovanje predložila EIB vrednostne papirje z ročnostjo 2019, TEŠ bo
zaradi tega obremenjen s plačilom dodatnega letnega nadomestila v sprejemljivi višini. V zvezi s padcem
ratinga UniCredit banke pod zahtevano višino je EIB urejala sprejemljivost banke brez direktne udeležbe
TEŠ. EIB je v TEŠ poslala 8. 10. 2014 osnutek pisma, iz katerega izhaja, da je pod določenimi pogoji
boniteta UniCredit Bank AG ustrezna. TEŠ je podpisal pismo o soglasju k taki rešitvi.
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Banke smo v pismih julija 2014 in oktobra 2014 tekoče seznanjali o aktualnih dogodkih v zvezi s
projektom. Oktobra 2014 smo jih obvestili, da bodo prejeli dolgoročne projekcije poslovanja skupine
HSE, TEŠ in NIP 6 – izdaja december 2014 do 31. 1. 2015. Dejavnosti za pripravo projekcij so stekle
in na osnovi usklajenih podatkov o ceni električne energije, ceni premoga, načrtovani proizvodnji ter
ostalih relevantnih podatkih so bile 30. 1. 2015 bankam, pristojnim ministrstvom in SDH posredovane
dolgoročne projekcije poslovanja TEŠ, skupine HSE in NIP 6 – izdaja december 2014. Na pripravo
projekcij je bila vezana tudi izdelava testa zasebnega investitorja (PIT-testa) kot enega od potrebnih
elementov za ureditev dogovorjenih virov financiranja za izgradnjo bloka 6. Na osnovi teh dokumentov
sta TEŠ in HSE naslovila na banke in pristojna ministrstva vloge za pridobitev potrebnih soglasij glede
odstopanj od zavez, ki izhajajo iz finančnih pogodb. Banke obravnavajo vloge na kreditnih odborih, prav
tako tečejo postopki o ureditvi razmerij z državo.
Obveznosti, ki jih ima TEŠ do finančnih institucij in do RS, so poravnane tekoče ob dospetju.
Pregled vlaganj v izgradnjo nadomestnega bloka 6
v EUR

Vlaganja
v nadomestni blok 6
Gradbena dela
Oprema
Ostalo

Predračunska
vrednost NIP
revizija 6, izdaja
december 2014

Predračunska
Sklenjene
vrednost NIP pogodbe na dan
revizija 5
31.12. 2014

Fakturirano na
dan 31.12. 2014
(brez avansa
Alstom)

Plačano na dan
31.12. 2014

79.026.900

67.589.700

71.979.521

70.988.042

64.612.905

1.193.590.300

1.126.738.500

1.169.349.593

1.132.107.271

1.079.382.541

31.481.200

26.067.900

30.296.766

28.434.313

26.063.355

124.359.300

82.096.200

99.776.443

99.776.443

94.628.177

1.428.457.700

1.302.492.300

1.371.402.323

1.331.306.069

1.264.686.978

Predračunska
vrednost NIP
revizija 6, izdaja
december 2014

Predračunska
vrednost NIP
revizija 5

Plačano na dan
31.12. 2014

IND
(Plačano/NIP 6)

489.502.300

324.927.700

248.663.301

85

Kredit EIB

550.000.000

550.000.000

550.000.000

100

Kredit EBRD

200.000.000

200.000.000

200.000.000

100

83.000.000

83.000.000

105.955.400

144.564.600

99.909.887

94

1.428.457.700

1.302.492.300

1.264.686.978

89

Stroški financiranja
SKUPAJ

Viri za financiranje
investicije blok 6
Dokapitalizacija HSE
Plačila po pogodbah o prevzemu dolga HSE

Krediti v skupini HSE
Lastni viri TEŠ
SKUPAJ

166.113.790

0
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Informatika

Informatika celostno pokriva potrebe uporabnikov in sistemov z različnih področij delovanja ter
poslovanja termoelektrarne, angažirana je tudi v projektu blok 6 za različna vsebinska področja. Prav
tako aktivno sodeluje pri upravljanju skupnih informacijskih storitev za povezane družbe HSE.
Pregled pomembnejših dejavnosti po področjih za leto 2014

Procesi in standardizacija
Izvedene so bile notranje in zunanja presoja. Ugotovitve so kot ukrepi vneseni v aplikacijo Korektivni
ukrepi. Sodelovali smo pri notranji in zunanji presoji HSE ter pri revidiranju postopkov Službe
informatike HSE. Formalizirali smo postopke za prevzem skrbništev nad skupnimi IT-storitvami v
skupini s strani novih skrbnikov – zaposlenih v TEŠ.
Komunikacijska infrastruktura in sistemski prostori
Prenovili smo sistemsko računalniško infrastrukturo z dodatno aktivno mrežno opremo, diskovnim
sistemom HP 3par in Blade strežniki za podporo virtualnemu okolju VmWare.
Izvedene so bile dejavnosti ob gradbenih instalacijah na objektih TEŠ 6 (optika, telefonija, omare,
delovne postaje) in pripravili smo projekt posodobitve komunikacijske infrastrukture TEŠ vključno z
brezžičnim (WiFi) omrežjem.
Sistemska oprema in storitve – »Datacenter«
Izvajajo se redne proaktivne naloge upravljanja in vzdrževanja »datacenter« infrastrukture na
lokaciji TEŠ. Izvedena je bila posodobitev opreme TEŠ za zagotavljanje funkcionalne avtonomnosti
informacijskega sistema in zagon projektov prenove sistemske infrastrukture za TEŠ in skupino HSE.
Uporabnikom je bila dodana storitev Lync z možnostjo videokonferenčnih klicev.
Sistemska oprema in storitve – zvok in video
Izvedene so bile zamenjave analognih telefonov (vodje del VZD + laboratorij) z IP-telefoni in dodatnimi
mrežnimi priključki. Zamenjana je bila telefonska centrala TEŠ. V sistem za videonadzor smo vključili
dodatne kamere in uredili sistem za ustrezno hrambo materiala.
Tehnološki IS
Za potrebe nadzora bloka 5 (sistem scada) je bila urejena postavitev na novi strojni opremi. Pripravljen
je bil projekt integracije procesnega sistema bloka 6 v procesni sistem TEŠ. Za virtualne upravljavske
postaje PREM01 je bila pripravljena rešitev na osnovi tankega odjemalca.

Vlaganje v zanesljivost proizvodnje

Za vlaganje v zanesljivost proizvodnje smo v letu 2014 porabili 23.535 EUR sredstev za dokončanje del
zbirnega bazena odpadnih voda. Izvedba ostalih načrtovanih naložb v okviru vlaganja v zanesljivost
proizvodnje, kot je DeNOX na bloku 5, ekološka sanacija odlagališča produktov, se zamika v leto 2015.

Ekološki IS
Na področju monitoringa redno vzdržujemo in posodabljamo opremo, da zadoščamo zahtevam aktualne
zakonodaje.
Na bloku 5 je bil vgrajen merilnik za pretok odpadnih plinov in tlaka v dimniku, izvedena je bila
vgradnja nove meritve O2 na novi lokaciji kota 62 m. Pripravili smo javna naročila za potrebe emisijske
merilne postaje TEŠ 6 in projekta referenčnih avtomatskih merilnih postaj Šoštanj in Zavodnje.

45

46

Po s l o v n o

p o r o č i l o

2 014

Poslovni IS
Posodobitve poslovnega informacijskega sistema so bile vezane na zahteve in spremembe zakonodaje ter
na ostale zahteve uporabnikov v TEŠ. V KOPA ERP so bili izvedeni reorganizacija stroškovnih mest in
preračun zalog po metodi FIFO ter ostale manjše dopolnitve.
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Prihodki

Prihodki v EUR

2014

%

2013

%

Poslovni prihodki

191.046.120

99,99

247.996.581

99,98

Pripravili in izvedli smo projekt optimizacije tiskalniških storitev.

Finančni prihodki

18.932

0,01

46.197

0,02

191.065.052

100,00

248.042.778

100,00

Uporabniška oprema in storitve
Informatika TEŠ aktivno sodeluje pri izvajanju nalog, izhajajočih iz pristojnosti in odgovornosti
storitveno-podpornega centra HSE. Iz lokacije TEŠ se upravlja in izvaja koordinacija dejavnosti in
akterjev, pogodbeno vezanih na HSE, za področje podpore skupnim informacijskim storitvam.

- sprembemba vrednosti zalog

Prihodki

Zaradi prenehanja podpore Windows XP smo na področju operacijskih sistemov za delovne postaje
opravili prehod na Windows 7 ali Windows 8. Uporabnikom smo namestili Lync in jih povezali na nov
poštni sistem Exchange 2013.

Skupaj

0

0

191.065.052

248.042.778

Družba je v letu 2014 dosegla 191.065.052 EUR prihodkov. Prihodki so v letu 2014 v primerjavi s
predhodnim letom nižji za 23 %. Znotraj prihodkov smo največji upad zabeležili med čistimi prihodki od
prodaje, predvsem prihodki iz prodaje električne energije, in sicer zaradi nižje količine in cene prodane
električne energije.
Odhodki

Podpora projektu TEŠ 6
Izvajali smo projektne dejavnosti za potrebe TEŠ 6 (načrti komunikacijskih poti, avdiovizualnih
postavitev, vzdrževalni sistemi, ekološki monitoring in področja upravljanja z e-poštno korespondenco).

2.9

Analiza poslovanja

2.9.1

Poslovanje v letu 2014

Odhodki v EUR

2014

%

2013

%

Poslovni odhodki

278.658.714

99,65

245.509.234

99,73

Finančni odhodki

971.889

0,35

665.859

0,27

279.630.603

100,00

246.175.093

100,00

Odhodki

V letu 2014 so znašali odhodki 279.630.603 EUR, kar je 14 % več, kot so znašali v letu 2013.
Poslovanje TEŠ je v letu 2014 temeljilo na Dolgoročni pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči
in nakupu električne energije, sklenjeni 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 2014, ki je bila podpisana marca 2014, s pripadajočimi aneksi k tej
pogodbi in na Poslovnemu načrtu družbe TEŠ za leto 2014, na katerega je marca 2014 podal soglasje
nadzorni svet družbe. Skladno z določili Akta o ustanovitvi je edini družbenik Poslovni načrt za leto
2014 z dodatnim načrtom za leti 2015 in 2016 sprejel 19. junija 2014.

Poslovni odhodki v letu 2014 so višji od doseženih v letu 2013 predvsem zaradi oslabitev sredstev in zalog
na podlagi cenitve.
Struktura odhodkov za leto 2014:
0,3 %

Premog

10,8 %

Družba je v letu 2014 dosegla čisti poslovni izid – izgubo v višini 89.275.670 EUR. Na slab poslovni
izid so vplivale nizka prodajna cena električne energije, nizka proizvodnja in oslabitev sredstev in zalog
rezervnih delov na podlagi ocenjevanja vrednosti premičnih in nepremičnih opredmetenih osnovnih
sredstev in zalog.

Plin
33,1 %
Preriv premoga, dostop do omrežja in ostali stroški materiala

Stroški storitev

Rezultati poslovanja v EUR
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni izid
Poslovni izid pred davki
Odmerjeni davek
Odloženi davek
Čisti poslovni izid

2014

2013

(87.612.594)

2.487.347

(952.957)

(619.662)

(88.565.551)

1.867.685

0

0

710.119

(182.437)

(89.275.670)

2.050.122

33,1 %

8,0 %
6,5 %

Stroški dela, rezervacije

4,1 %
4,0 %

Odpisi vrednosti

Drugi stroški

Finančni odhodki
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Sredstva, kapital in obveznosti
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Struktura obveznosti na dan 31. 12. 2014:

Bilančna vsota v višini 1.498.884.806 EUR družbe je v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2013 višja za
6 % oziroma 90.063.176 EUR.

7,9 %

1,4 %

12,4 %

Kapital

Merjeno s stopnjo inflacije (december 2014/december 2013), ki je znašala 0,2 %, je realno večja za 5,8 %.

28,4 %
Dolgoročne obveznosti

Sredstva

Sredstva družbe so na dan 31. 12. 2014 znašala 1.498.884.806 EUR (31. 12. 2013: 1.408.821.630 EUR)
in so se od začetka leta povečala za 6 %. Od tega so se dolgoročna sredstva povečala za 7 %, kratkoročna
sredstva pa so se znižala za 6 %. Med dolgoročnimi sredstvi so se najbolj povečale nepremičnine, naprave
in oprema zaradi vlaganj v izgradnjo nadomestnega bloka 6. Med kratkoročnimi sredstvi so se znižala
druga kratkoročna sredstva (nezaračunani prihodki iz naslova zakupa moči električne energije za
emisijske kupone) in zaloge (slabitev).
Struktura sredstev na dan 31. 12. 2014:

Kratkoročne poslovne obveznosti

49,9 %

Druge kratkoročne obveznosti

Področni odseki

0,7 % 2,5 %
0,0 %

Kratkoročne finančne obveznosti

Nepremičnine, naprave in oprema
1,6 %
Ostala dolgoročna sredstva

Vsi področni odseki (proizvodnja elektrike, oskrba s paro in toplo vodo in družbeni standard), razen
menze, so v letu 2014 realizirali izgubo, tudi zaradi slabitev sredstev in zalog rezervnih delov na podlagi
ocenjevanja vrednosti premičnih in nepremičnih opredmetenih sredstev in zalog.

2.9.2

Glavne dejavnosti in realizirani cilji

Zaloge
95,2 %
Kratkoročne poslovne terjatve

Družba si je v poslovnem načrtu za leto 2014 zastavila letne cilje. Uresničiti nismo uspeli predvsem ciljev,
vezanih na proizvodnjo električne energije, ki je bila zaradi izredno dobre hidrologije v letu 2014 precej
pod dolgoletnim povprečjem.

Ostala kratkoročna sredstva

Proizvodnja električne in toplotne energije (na pragu)
Kapital in obveznosti

Na dan 31. 12. 2014 je družba dosegla razmerje med lastniškim in dolžniškim kapitalom v višini 1:2, kar
je podobno kot leto prej.
V okviru obveznosti do virov sredstev kapital predstavlja 28 % celotne vsote, kar je nekoliko manj
kot konec leta 2013 (37 %). V letu 2014 se je kapital zmanjšal za 17 % oz. 89.323.527 EUR, od tega
zaradi izgube za 89.275.670 EUR. Dolgoročne obveznosti, v večini gre za dolgoročne bančne kredite,
predstavljajo 50 % vseh virov sredstev. V letu 2014 so se zmanjšale za 2 % zaradi prenosa glavnic, ki
zapadejo v plačilo v letu 2015 med kratkoročne obveznosti. Kratkoročne obveznosti predstavljajo 22 %
vseh virov sredstev in so se v letu 2014 povečale za 192.317.564 EUR. Te obveznosti so se povečale zaradi
plačil HSE po pogodbah o prevzemih dolga dobaviteljem bloka 6, odprtih obveznosti do dobaviteljev
opreme bloka 6 in avansnega plačila HSE za zakup moči. S prekvalifikacijo kratkoročnih obveznosti TEŠ
za plačila HSE po pogodbah o prevzemih dolga v kapital se bo struktura obveznosti izboljšala.

V letu 2014 je bilo na pragu proizvedenih 2.835 GWh električne energije, kar je 20 % oz. 715 GWh manj
kot načrtovano. Nižja proizvodnja je posledica izredne hidrologije, ki je bila krepko nad povprečjem
zadnjih let, ter omejevanja obratovanja blokov zaradi težav Premogovnika Velenje, d.d., pri pridobivanju
in dobavi premoga.
Količina proizvedene električne energije v letu 2014 pomeni 34 % delež proizvodnje v skupini HSE in
21 % delež v proizvodnji električne energije v Sloveniji. V primerjavi s preteklim letom je delež TEŠ v letu
2014 manjši. Produktivnost se je znižala in znaša 6 GWh na zaposlenega.
V letu 2014 je bila nekoliko nižja proizvodnja toplotne energije in je odraz potreb po tovrstni energiji.
Proizvedli smo 306 GWh toplotne energije, kar je 28 GWh manj, kot je bilo načrtovano za leto 2014.
Prodaja električne in toplotne energije

Merljivi cilj prodaje električne energije je bil nižji od načrtovanega. Količine prodane električne energije
so bile za 21 % nižje, prihodek od prodaje tovrstne energije pa za 9 %. Prihodek se je zmanjšal za manj
zaradi povišanja prodajne cene električne energije iz naslova premoga.
Merljivi cilj prodaje toplotne energije zaradi nižjih potreb po tovrstni energiji ni bil dosežen. Količine
prodane toplotne energije so bile za 8 % nižje od načrtovanih, enako prihodek od prodaje te energije.
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Zagotoviti potrebno strukturo, usposobljenost, učinkovitost in razpoložljivost kadrov

Pri analizi izkaza denarnih tokov je bilo ugotovljeno naslednje:

Cilj zagotoviti potrebno strukturo, usposobljenost, učinkovitost in razpoložljivost kadrov je bil po
merljivih karakteristikah dosežen. Trend zmanjševanja zaposlenih se je v letu 2014 nadaljeval ne samo
na segmentu zaposlenih za nedoločen čas, ampak tudi v skupnem številu zaposlenih; to se je v primerjavi
z letom 2013 zmanjšalo za 11. Na dan 31. 12. 2014 je bilo zaposlenih 439 delavcev, prav tako so bile
dosežene skoraj vse ostale merljive karakteristike v okviru tega cilja.

Iz naslova prejemkov pri poslovanju smo realizirali 58,9 % vseh prejemkov (od tega se 84,8 % nanaša
na prejemke iz naslova poslovanja z električno energijo, 1,4 % iz naslova poslovanje s toplotno energijo,
6,8 % na prejemke od prodaje plina, 6,3 % na prejemke iz naslova dajatev državi, 0,3 % na prejemke od
prodaje storitev in 0,5 % na druge prejemke pri poslovanju).

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 asortimaja pri različnih
ponudnikih, s poslovno analizo izbranih in potencialnih dobaviteljev ter z doseganjem čim boljših
pogojev nabave.

2.9.3

Zagotavljanje plačilne sposobnosti

TEŠ posluje v skladu s poslovno-finančnimi standardi in v skladu s pravili Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter Zakonom o preprečevanju
zamud pri plačilih.
Temeljna naloga finančnega upravljanja je zagotavljanje dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti,
ki posledično omogoča nemoteno poslovanje ostalih poslovnih funkcij.
Za zagotavljanje kratkoročne plačilne sposobnosti je bilo treba izvajati niz ukrepov, s pomočjo katerih
smo reševali težave z zagotavljanjem plačilne sposobnosti:
• racionalizacija rednega poslovanja,
• izvajanje plačil do dobaviteljev za blok 6 s strani matične družbe HSE, d.o.o., po pogodbah o
prevzemu dolga,
• dnevno načrtovanje prilivov in odlivov,
• izvajanje odlogov plačil računov za dobavitelje na bloku 6 iz leta 2014 v leto 2015 (obdobje januar–
marec 2015),
• podaljševanje ročnosti zapadlih obveznosti do dobaviteljev na rednem poslovanju.
V letu 2014 smo tekočo likvidnost zagotavljali s plačili HSE po pogodbah o prevzemih dolga, s črpanjem
kratkoročnega okvirnega kredita pri poslovni banki, s predčasnimi plačili za oddano električno energijo
in prejetimi avansi za zakupljeno moč.
Za obvladovanje dnevne likvidnosti smo v letu 2014 koristili še kratkoročni kredit, najet pri poslovni
banki, ki je bil konec leta vrnjen.

2.9.4

Zagotavljanje potrebnih finančnih virov

Izkaz denarnih tokov je prikazan po neposredni metodi. V letu 2014 je bilo realiziranih 508.224.149
EUR prejemkov in 508.226.364 EUR izdatkov.

Prejemki pri naložbenju predstavljajo 0,1 % vseh prejemkov (od tega se jih 4 % nanaša na prejemke za
obresti in 96 % na prejemke pri nepremičninah, napravah in opremi).
Prejemki pri finančnih dejavnostih predstavljajo 41 % vseh prejemkov, in sicer se vsi nanašajo na
prejemke iz prejetih kratkoročnih posojil in drugih kratkoročnih finančnih obveznosti – pogodbe o
prevzemu dolga s strani HSE.
Izdatke iz poslovanja je družba namenila za ohranjanje poslovne sposobnosti – 44,9 %, od tega je bilo
največ – 58,9 % namenjeno za nakup energenta za proizvodnjo električne energije, za vzdrževanje,
material in storitve je bilo namenjeno 13,5 %, za plin 12,6 %, za stroške dela 7,8 %, za dajatve državi
4,3 %, za druge izdatke pri poslovanju 1,6 % in za nakup premoga za toplotno energijo 1,3 %.
Izdatki pri naložbenju predstavljajo 45,4 %, od tega je bila večina namenjena za izdatke pri
nepremičninah, napravah in opremi 73,3 %, za izdatke pri neopredmetenih sredstvih, in sicer večina za
nakup emisijskih kuponov, je bilo namenjeno 17,1 % in za kapitalizirane obresti 9,6 % (blok 6).
Izdatki pri finančnih dejavnostih, ki znašajo 9,8 % vseh izdatkov, so bili namenjeni za odplačilo izdatkov
iz prejetih kratkoročnih posojil in drugih kratkoročnih finančnih obveznosti v deležu 96,2 %, izdatkov iz
prejetih dolgoročnih posojil in drugih dolgoročnih finančnih obveznosti v deležu 2,8 % ter za odplačilo
izdatkov za obresti prejetih posojil v deležu 1 %.
Izdatki za kratkoročna posojila se nanašajo na vračilo kratkoročnih premostitvenih kreditov in vračilo
kratkoročnega kredita pri poslovni banki.

2.9.5

Kapitalska ustreznost

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.
Iz vodoravne analize strukture sredstev in virov sredstev po stanju 31. 12. 2014 je razvidno, da so
sredstva družbe financirana:
• z dolgoročnimi viri – 78 % (od tega se 28 % nanaša na kapital, 50 % na dolgoročne obveznosti) in
• s kratkoročnimi viri – 22 %.

51

52

Po s l o v n o

p o r o č i l o

2 014

Struktura izkaza finančnega položaja na dan 31. 12. 2014:
100

Kratkoročna

22 %

Dolgoročna

70

%

50

95 %

40

31.12.2014

31.12.2013

1.426.251.486

1.330.475.280

544.573

410.847

3. Skupaj stalna sredstva po neodpisani vrednosti ( 1 + 2 )

1.426.796.059

1.330.886.127

4. Sredstva

1.498.884.806

1.408.821.630

95,19

94,47

1. Nepremičnine, naprave in oprema

Stopnja osnovnosti investiranja = 3 / 4
78 %
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2. Neopredmetena sredstva
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Stopnja osnovnosti investiranja v EUR

5%
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Kazalnik prikazuje delež osnovnih sredstev v vseh sredstvih družbe. Delež nepremičnin, naprav, opreme
in neopredmetenih osnovnih sredstev med sredstvi družbe znaša 95 %. Povečanje stopnje v primerjavi z
letom 2013 je posledica nadaljnjih vlaganj v nadomestni blok 6. Visoka stopnja osnovnosti investiranja je
za družbo pričakovana, saj je panoga, v kateri deluje, tehnološko zelo intenzivna.

30
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0

sredstva
viri sredstev
Po izvršeni dokapitalizaciji – prekvalifikaciji plačil po pogodbah o prevzemih dolga, črpanju dolgoročnih
kreditov pri HSE in dokapitalizaciji v letu 2015 se bo struktura financiranja izboljšala.

2.9.6

Stanje zadolženosti

Koeficient kapitalske
pokritosti osnovnih sredstev v EUR
1. Kapital
2. Nepremičnine, naprave in oprema

Po stanju 31. 12. 2014 znašajo finančne obveznosti do bank (kratkoročni in dolgoročni del) 758.332.223 EUR
in pomenijo 51 % vseh obveznosti do virov sredstev. Pretežno se nanašajo na dolgoročno najeta posojila.

2.10

Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja

Kazalniki družbe

Poslovne dosežke z vidika finančnega ovrednotenja je družba spremljala z naslednjimi kazalniki:
Kazalniki stanja financiranja

3. Neopredmetena sredstva
4. Skupaj stalna sredstva po neodpisani vrednosti ( 2 + 3 )
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev = 1 / 4

1. Kapital in obveznosti
2. Kapital
Stopnja lastniškosti financiranja = 2 / 1

Koeficient pospešene pokritosti
kratk. obv. (pospešeni koeficient) v EUR

1.426.251.486

1.330.475.280

544.573

410.847

1.426.796.059

1.330.886.127

0,30

0,39

31.12.2014

31.12.2013

8.543

10.758

31.12.2013

2. Kratkoročne finančne naložbe

0

0

1.498.884.806

1.408.821.630

3. Kratkoročne poslovne terjatve

37.434.910

23.464.900

426.353.458

515.676.985

28,44

36,60

4. Skupaj ( 1 + 2 + 3 )
5. Kratkoročne obveznosti
Koeficient pospešene pokritosti kratk. obveznosti = 4 / 5

31.12.2013

1. Kapital

426.353.458

515.676.985

Koeficient kratkoročne pokritosti
kratk. obv. (kratkoročni koef.) v EUR

2. Dolgoročne obveznosti

748.507.020

761.437.881

1. Kratkoročna sredstva

3. Skupaj ( 1 + 2 )

1.174.860.478

1.277.114.866

2. Kratkoročne obveznosti

4. Kapital in obveznosti

1.498.884.806

1.408.821.630

Koeficient kratk. pokritosti kratk. obv. (kratk. obv.) = 1 / 2

78,38

90,65

TEŠ je 78 % svojih sredstev financiral z dolgoročnimi in 22 % s kratkoročnimi viri. Stopnja dolgoročnosti
financiranja je glede na konec leta 2013 nižja za 13 odstotnih točk, kar je pretežno posledica povečanja
kratkoročnih finančnih obveznosti (plačila HSE po pogodbah o prevzemih dolga). V letu 2015 je
predvidena transformacija teh finančnih obveznosti v kapital družbe.

37.443.453

23.475.658

324.024.328

131.706.764

0,12

0,18

Vrednost pospešenega koeficienta je konec leta 2014 znašala 0,12, kar pomeni, da TEŠ s kratkoročnimi
terjatvami pokrije 12 % vseh kratkoročnih obveznosti. Kazalnik je v primerjavi s stanjem konec leta 2013
slabši zaradi povečanja kratkoročnih finančnih in tudi poslovnih obveznosti.

31.12.2014

Stopnja dolgoročnosti financiranja = 3 / 4

515.676.985

31.12.2014

Konec leta predstavlja kapital družbe 28 % vseh obveznosti do virov sredstev. Glede na leto 2013 se
je stopnja lastniškosti financiranja znižala zaradi izgube leta 2014 v višini 89 mio EUR ter povečanja
kratkoročne zadolženosti (plačila HSE dobaviteljem investicije bloka 6 po pogodbah o prevzemih dolga).
Stopnja dolgoročnosti financiranja v EUR

31.12.2013

426.353.458

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev konec leta 2014 znaša 0,30, kar pomeni, da je s
kapitalom financirana manj kot polovica najbolj nelikvidnih sredstev. V primerjavi s stanjem konec leta
2013 je vrednost koeficienta nižja zaradi izgube in s tem zmanjšanja kapitala.

1. Denar in denarni ustrezniki

Stopnja lastniškosti financiranja v EUR

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2013

71.901.139

76.789.946

324.024.328

131.706.764

0,22

0,58

Kratkoročni koeficient je konec leta 2014 znašal 0,22, kar pomeni, da je TEŠ s svojimi kratkoročnimi
sredstvi pokril 22 % celotnih kratkoročnih obveznosti. V primerjavi s stanjem konec leta 2013 je
koeficient slabši zaradi povečanj kratkoročnih finančnih in poslovnih obveznosti.
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Kazalniki gospodarnosti in dobičkonosnosti

Koeficient gospodarnosti poslovanja v EUR

2014

2013

1. Poslovni prihodki

191.046.120

247.996.581

2. Poslovni odhodki

278.658.714

245.509.234

0,69

1,01

Koeficient gospodarnosti poslovanja = 1 / 2

V letu 2014 je TEŠ ustvaril 31 % več poslovnih odhodkov, kot so znašali poslovni prihodki. Koeficient je
v primerjavi z letom 2013 slabši zaradi slabega poslovnega izida iz poslovanja (oslabitev sredstev in zalog).
Koeficient čiste
dobičkonosnosti sredstev (ROA) v EUR
1. Čisti poslovni izid
2. Povprečna sredstva
Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev = 1 / 2

2014

2013

(89.275.670)

2.050.122

1.453.853.218

1.300.462.346

-0,061

0,002

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) za leto 2014 je negativen. Razlog je v ustvarjeni izgubi
leta 2014.
Finančni kazalci po finančnih pogodbah z bankami
EBITDA / Finančni odhodki
iz prejetih posojil v EUR
1. EBIT - Poslovni izid iz poslovanja

2014

2013

(87.612.594)

2.487.347

28.924.565

27.436.065

(58.688.029)

29.923.412

4. Finančni odhodki iz prejetih posojil

533.899

432.767

EBITDA / Finančni odhodki iz posojil = 3/4

-109,92

69,14

2. Amortizacija
3. EBITDA ( 1+2 )

Kazalnik je v primerjavi z letom 2013 nižji zaradi negativnega poslovnega izida iz poslovanja.
Celotne finančne
obveznosti / Sredstva v EUR
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Pri izdelavi seznamov in ocenjevanju tveganj na posameznih področjih poslovanja je bilo upoštevano,
da družba deluje v okviru skupine HSE in je zato nekaterim tveganjem manj izpostavljena, lahko pa s
slabšim obvladovanjem, predvsem količinskega in kadrovskega tveganja, poveča količinsko tveganje v
HSE.
TEŠ je v zaključni fazi izgradnje nadomestnega bloka 6. Zaradi intenzivnosti investicijskega ciklusa
ločeno obravnavamo tveganja rednega delovanja in tveganja investicijske dejavnosti.
Med tveganji rednega delovanja obravnavamo:
• poslovna tveganja, ki se nanašajo na sposobnost

ustvarjanja prihodkov in obvladovanja
stroškov ter ohranjanja vrednosti poslovnih sredstev. V to skupino se uvrščajo količinska
tveganja, tržna tveganja, tveganja zmanjšanja vrednosti poslovnih sredstev, tveganja delovanja
informacijskega sistema ter tveganja v zvezi z obvladovanjem stroškov in naložb rednega
poslovanja;

• finančna tveganja, ki so povezana s sposobnostjo ustvarjanja finančnih prihodkov in
obvladovanjem finančnih odhodkov, ohranjanja vrednosti finančnega premoženja, obvladovanja
finančnih obveznosti ter zagotavljanja dolgoročne plačilne sposobnosti. V to skupino se uvrščajo
likvidnostna, poslovno-kreditna, obrestna in inflacijska tveganja;
• kadrovska tveganja, ki so povezana z zagotovitvijo potrebne strukture in usposobljenosti
kadrov.
Profil tveganj rednega delovanja
Količinska tveganja
10
8

31.12.2013

741.226.191

753.472.223

Tržna tveganja

2. Kratkoročne finančne obveznosti

185.500.110

11.597.010

3. Celotne finančne obveznosti ( 1+2 )

926.726.301

765.069.233

1.498.884.806

1.408.821.630

0,62

0,54

2
0
Kadrovska tveganja

Kazalnik, ki pokaže razmerje med zadolženostjo in sredstvi, je v primerjavi z letom 2013 nekoliko višji
predvsem zaradi višje zadolženosti družbe.

2.11

6
4

31.12.2014

Celotne finančne obveznosti / Sredstva = 3/4

p o r o č i l o

Tveganja znižanja vrednosti OS

1. Dolgoročne finančne obveznosti

4. Sredstva

Po s l o v n o

Upravljanje s tveganji

Z izvajanjem sistema celovitega upravljanja s tveganji pri vseh svojih dejavnostih družba zagotavlja
sistematičen pristop za pravočasno identifikacijo in upravljanje s tveganji. Sistem celovitega upravljanja
s tveganji izvaja z ustreznimi strategijami upravljanja, konsistentnimi merili obravnave tveganj, s
spremljanjem in prepoznavanjem ravni tveganj, s pravočasnimi informacijami in ukrepi.

Informacijski sistemi

Stroškovna tveganja
Finančna tveganja

Največ pozornosti je bilo namenjene obvladovanju količinskega tveganja in obvladovanju stroškov. Definirale
so se primarne in sekundarne kritične komponente ter izdelale matrike tveganj. S tem so bile podane
osnove za izboljšanje prepoznavanja in obvladovanja ključnih količinskih tveganj, ki pa so bila tudi v
preteklem obdobju s kakovostnim in strokovnim izvajanjem rednega vzdrževanja, hitrimi odpravami okvar
v primerih prisilnih zaustavitev ter ustreznim upravljanjem z napravami zadovoljivo obvladovana.
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Obvladovanje stroškov in naložb rednega poslovanja je ključnega pomena za uspešno poslovanje in
nujen pogoj za zagotovitev potrebnih lastnih sredstev za izgradnjo bloka 6. Tveganja so bila obvladovana
z doslednim uresničevanjem načrta, spremljanjem stroškov, analiziranjem odstopanj in takojšnjim
ukrepanjem v primeru odstopanj. V skupino tržnih tveganj spadajo cene premoga, plina, surovin,
emisijskih dovolilnic, cene zunanjih storitev ter prodajne cene električne in toplotne energije, ki jih
obvladujemo s sklenitvijo ustreznih dolgoročnih in letnih pogodb, rednim preverjanjem razmer na trgu
in izdelavo strokovnih analiz in predlogov ukrepov. Tveganja delovanja informacijskega sistema so bila
obvladovana z zagotavljanjem razpoložljivosti rezervnih sistemov ter delovanjem zaščitnih sistemov.
Med finančna tveganja uvrščamo likvidnostna, poslovno-kreditna, obrestna in inflacijska tveganja. S
sklenitvijo letne pogodbe z največjim kupcem z elementi zavarovanja terjatev, s sprotnim spremljanjem
vseh zapadlih neplačanih terjatev in uporabo ustreznih postopkov izterjave so bila poslovno-kreditna
tveganja obvladovana. S skrbnim načrtovanjem denarnih tokov, časovnim usklajevanjem terjatev in
obveznosti ter »cash managementom« v skupini HSE so bila likvidnostna tveganja obvladovana. Finančna
tveganja so opisana v poglavju 4.11.
Kadrovska tveganja zajemajo morebitno nepravočasno ter neustrezno zagotovitev potrebne strukture in
usposobljenosti kadrov. Obvladovana so bila z doslednim ravnanjem po predpisanih sistemskih postopkih
in nadgradnjami na osnovi redno opravljenih analiz.
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• V zadnjem obdobju so se razmere na trgih z električno energijo spremenile oziroma poslabšale,
napovedi za bodoči razvoj trgov z električno energijo na kratek rok so manj optimistične in
zahtevnejše za zagotovitev ustrezne ekonomike delovanja bloka 6 v začetni fazi obratovanja.
• TEŠ in HSE bosta uspela pravočasno pridobiti vsa potrebna soglasja v zvezi s pridobitvijo
ustreznih virov financiranja in začetkom obratovanja bloka 6.
V pripravi analize tveganj so bile pregledane pogodbe in izdelana ocena stopnje gotovosti. Od
Premogovnika Velenje, d.d., so bile pridobljene toplotne vrednosti premoga za vsako leto v celotnem
eksploatacijskem obdobju bloka 6. Preučeno je bilo tudi vse ostalo, kar je investitor ocenil za potencialno
tveganje. Ob tem pa je bilo upoštevano dejstvo, da ob koncu leta 2014 znaša stopnja gotovosti celotne
naložbe že 98 %, podpisana pa je že večina pogodb, in sicer v višini 96 % celotne vrednosti projekta. To
pomeni, da je neznank vedno manj, s tem pa zanesljivost ocen vedno boljša.
Za prepoznavanje tveganj je bila uporabljena matrika kategorij možnih tveganj po naslednjih področjih
in kategorijah stopnje vpliva, verjetnosti, tveganja in ocene obvladljivosti tveganja.
Profil tveganj

Preučena so bila vsa ključna zaznana tveganja in opredeljena njihova verjetnost. Z opravljeno analizo
tveganj ter z njenim doslednim spremljanjem in ukrepanjem so bila potencialna nastajajoča tveganja
obvladovana.

Tveganja delovanja so bila obvladovana z doslednim izvajanjem sistemov vodenja kakovosti ISO 9001,
ravnanja z okoljem ISO 14001, varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 in upravljanjem informacij
ISO 27001. Ti sistemi določajo izvajanje poslovnih dejavnosti in procesov ter odgovornosti in pooblastila.
Primernost izvajanja se preverja z rednimi notranjimi in zunanjimi presojami.

Finančna tveganja
12
10
8
6

Tveganje investicijske dejavnosti,
povezano z izgradnjo nadomestnega bloka 6

V preteklosti sta TEŠ in obvladujoča družba HSE za namen naložbe v blok 6 pripravila celovita
dokumenta, ki obravnavata in ocenjujeta vsa tveganja v zvezi s projektom omenjenega bloka. Zaradi
različne vloge pri projektu posamezne družbe je opredelitev tveganj v določeni meri različna. Medtem ko
so v TEŠ bolj poudarjeni tehnični in okoljski vidiki, v HSE prevladujejo finančno-ekonomski.
Decembra 2014 je bila izdelana revizija 6 noveliranega investicijskega programa – Postavitev
nadomestnega bloka 6 moči 600 MW (NIP 6). V NIP 6, različica december 2014, so v poglavju »Analiza
tveganj« le-ta podrobno obdelana in izdelane so matrike tveganj. Opisana so posamezna tveganja s
posledicami, ocenjena je verjetnost nastopa in vpliv ter podani instrumenti obvladovanja pripoznanih
tveganj. Na teh osnovah so bile izdelane matrike, ki tveganja razvrščajo v štiri stopnje, in sicer nizko,
srednjo, visoko in zelo visoko.
Analiza tveganj v NIP 6 temelji na naslednjih izhodiščih:
• Projekt je realiziran v višini 98 %, kar pomeni, da je pretežni del tveganj, povezanih s projektom,
že obvladan.
• Za projekt je bilo do konca leta 2014 že porabljenih 750 mio EUR kreditov in 515 mio EUR lastnih
sredstev TEŠ in HSE. Za dokončanje projekta bosta morala TEŠ in HSE zagotoviti še 163 mio
EUR, pretežno iz lastnih virov.

4
2
Tehnično obratovalna tveganja

0

Investicijski sistemi

Tržna tveganja

2.12

Komuniciranje z javnostmi

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, časopisih
elektrogospodarstva Naš stik in časopis HSE Energija.
Pri komuniciranju z interno javnostjo bomo uporabljali še intranet, elektronsko pošto, oglasne deske. Na
spletni strani TEŠ imamo urejeno posebno podstran blok 6, kjer bomo tudi v prihodnje redno objavljali
najnovejše podatke v zvezi z gradnjo bloka 6. Na spletni strani imamo vedno odprto rubriko »Vprašajte nas«,
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kjer nam obiskovalci lahko zastavijo morebitna vprašanja, na katera redno odgovarjamo. Na spletni strani je
na novo odprta rubrika‚ “Dan odprtih vrat”, kjer obiskovalci dobijo aktualne podatke v zvezi s tem.
Preko omenjenih orodij bomo ciljno javnost še naprej obveščali o aktualnem dogajanju v TEŠ in o naši
razvojni strategiji, ki zajema gradnjo nadomestnega bloka 6, ter o poteku gradnje bloka 6.

2.13

Raziskave in razvoj

Na področju raziskav in razvoja so zaradi optimizacije poslovanja potekale le manjše dejavnosti,
usmerjene v izvajanje projektov za doseganje ciljne življenjske dobe obstoječih proizvodnih enot, uvajanje
novih tehnologij ter iskanje novih razvojnih priložnosti.
Na podlagi pričakovane ciljne življenjske dobe bloka 5 do leta 2027 in poostrenih okoljevarstvenih zahtev
v zvezi z izpusti dušikovih oksidov po 1. 1. 2016 smo že v letu 2013 pripravili Dokument identifikacije
investicijskega projekta za postavitev naprave za izločanje dušikovih oksidov iz dimnih plinov bloka
5. Z vgradnjo DeNOX naprave za znižanje dušikovih oksidov na bloku 5 bi bilo omogočeno nemoteno
nadaljnje obratovanje te proizvodne enote tudi po letu 2015.
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Prodaja električne energije in ostalih storitev

•
•
•
•

Električna energija najmanj 3.898 GWh,
toplotna energija 332 GWh,
trženje storitev na osnovi lastnega znanja in zmogljivosti,
trženje ostalih produktov TEŠ (pepel, sadra, demineralizirana voda, vodik, kisik).

Investicijska vlaganja

• Prioriteta je postavitev bloka 6 z močjo 600 MW do junija 2015,
• znižanje emisij NOX na bloku 5 z optimiranjem zgorevalnih procesov ter dogradnja SNCR-metode
zniževanja dušikovih oksidov in
• transformator.
Nabava primarnih virov, rezervnih delov, materiala in storitev

• Premog za proizvodnjo električne energije: 35.974 TJ,
• premog za proizvodnjo toplotne energije: 703 TJ,
• nabava energentov, emisijskih kuponov, rezervnih delov, materiala in storitev po najugodnejših pogojih.
Izvajanje dejavnosti za postavitev bloka 6

Po letu 2015 bodo strožje mejne emisije žveplovih dioksidov (SO2) iz obstoječih kurilnih naprav. V
preteklem letu smo izvajali raziskave o možnih načinih reševanja problema zniževanja emisij SO2
oziroma optimizacije delovanja naprave za razžveplanje dimnih plinov bloka 5.

• Časovna izvedba dejavnosti po veljavnem terminskem planu,
• zagotavljanje kakovosti izvajanja del.
Zagotovitev finančnih sredstev za razvoj in nemoteno poslovanje

Prav tako sta se v letu 2014 nadaljevala projekta Uporaba ventilatorskega zraka iz ventilatorske postaje Šoštanj
v kuriščih TEŠ in Izboljševalec travnih površin. Projekta sta se izvajala v okviru Razvojnega centra energija
(RCE) in se delno sofinancirala z nepovratnimi sredstvi ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
(MGRT). Na podlagi ugotovitve MGRT o nenamenski porabi sredstev in drugih kršitvah so se projekti ustavili.
V okviru izvajanja ukrepov na področju racionalizacije vseh poslovnih procesov smo v letu 2014 izvedli
raziskavo optimiranja zgorevanja z uporabo ESR-zaznaval na kotlu bloka 5 in termo-ekonomsko
primerjavo samostojnega in kombiniranega obratovanja bloka 5 in PLT 51.

2.14

Načrti za prihodnost

Družba bo tudi v prihodnje sledila dolgoročnim ciljem na spodaj navedenih področjih.
Proizvodnja električne in toplotne energije

•
•
•
•
•

Proizvodnja električne energije iz premoga na pragu: 3.898 GWh,
proizvodnja toplotne energije: 332 GWh,
zagotavljanje potrebnih sistemskih storitev (sekundarna rezerva, možno do +/–49 MW),
zagotavljanje terciarne rezerve PT 51 (32 MW) in PT 52 (32 MW),
optimiranje povprečnih specifičnih porab blokov, in sicer:
		
blok 4		
maks. 11.900 kJ/kWh
		
blok 5		
maks. 11.100 kJ/kWh
		
blok 6		
maks. 8.441 kJ/kWh,
• optimiranje porabe premoga,
• zagotavljanje visoke obratovalne pripravljenosti K > 95 %,
• zagotavljanje visoke zanesljivosti.

• Z zagotavljanjem optimalnih virov financiranja priskrbeti dolgoročne vire financiranja za
nemoteno financiranje naložbe blok 6,
• zagotovitev kratkoročne plačilne sposobnosti z izvajanjem ustrezne likvidnostne politike,
• dolgoročno zadolževanje v skupini HSE za zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne
sposobnosti,
• iz prodaje proizvodov in storitev ustvariti 192 mio EUR prihodkov.

Racionalizacija in obvladovanje stroškov

• Dosegati čim nižje nabavne cene storitev, materiala, rezervnih delov in energentov s transparentno
objavo razpisnih dokumentacij (ZJNVETPS),
• optimirati stroške vzdrževanja s preventivno dejavnostjo preprečevanja nastanka okvar, z
racionalno izrabo uporabljenih materialov, skrajševanjem rokov za popravilo posameznih naprav
tako, da stroški vzdrževanja ne bodo presegli načrtovane višine 4.600.000 EUR,
• izvajati načrt stroškovne optimizacije.
Zagotoviti potrebno strukturo, usposobljenost, učinkovitost in razpoložljivost kadrov

• Zaposlenost: 411 zaposlenih za nedoločen čas (oz. glede na finančno in poslovno prestrukturiranje
družbe),
• izobraževanje: ne manj kot 40 ur/zaposlenega,
• usposobiti obratovalno in vzdrževalno osebje za blok 6.
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Uspeh družbe je v veliki meri odvisen od zaposlenih – njihovega potenciala oz. kompetenc, zavzetosti,
pripadnosti, motivacije ipd. To je razlog, da je področje ravnanja z ljudmi, kamor spada tudi odgovornost
do zaposlenih, pravzaprav strateška funkcija družbe, ki ne sodi zgolj na kadrovsko področje, ampak med
sestavne dele dejavnosti in organizacijskega mišljenja vseh zaposlenih.
Lahko rečemo, da je Termoelektrarna Šoštanj odgovoren delodajalec, saj se kljub procesu racionalizacije
in optimizacije poslovanja ves čas trudimo, da zaposlenim zagotavljamo ustrezna delovna mesta, jih
obveščamo in vključujemo v dialog, izobražujemo in s tem vsakemu zaposlenemu dajemo priložnost tako
za strokovni kot osebni razvoj.
Trudimo se omogočati nove izzive, spodbujamo inovativnost, samoiniciativnost, strokovno usposabljanje
in napredovanje ter ciljno izobraževanje zaposlenih.

3.2

Kadri

V TEŠ je bilo 31. 12. 2014 zaposlenih 439 delavcev, od tega 437 delavcev za nedoločen čas in 2 delavca za
določen čas. V primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2013 se je število zaposlenih zmanjšalo za 11 delavcev.
V letu 2014 smo imeli 5 novih zaposlitev in 16 prenehanj delovnih razmerij.
Brez pripravnikov/pripravniki
Brez pripravnikov
Pripravniki
Skupaj

Določen/nedololčen čas
Določen čas

31.12.2013
448

1.1.2014 31.12.2014
448

439

2

2

0

450

450

439

31.12.2013

1.1.2014 31.12.2014

3

3

2

Nedoločen čas

447

447

437

Skupaj

450

450

439

KP/IP
KP

31.12.2013

1.1.2014 31.12.2014

445

445

434

IP

5

5

5

- od tega: št. članov uprave oz. poslovodstva

1

1

1

450

450

439

Skupaj

Konec leta 2014 je bilo v TEŠ zaposlenih 89 % moških in 11 % žensk, kar je primerljivo s preteklimi leti
in tesno povezano s primarno dejavnostjo družbe.
Povprečna starostna struktura zaposlenih za nedoločen čas na dan 31. 12. 2014 je bila 46 let in 4 mesece,
povprečna delovna doba je znašala 25 let in 7 mesecev.
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Za nami so dinamična leta, saj se nahajamo v fazi prestrukturiranja, racionalizacije in optimizacije
poslovanja. Izvedli smo različne ukrepe za optimizacijo stroškov dela – zaposlili smo cca 2 % manj delavcev,
kot je bilo načrtovano, izvedli smo delno spremembo organizacije dela – predvsem v strokovnih službah,
kljub pospešeni gradnji bloka 6 zmanjšujemo in optimiziramo število nadurnega dela ter dežurstev,
zmanjšali smo stroške za prevoz na in z dela, začasno smo zamrznili vplačila delodajalčevega deleža v
drugi pokojninski steber, kljub določbam PKP TEŠ v letu 2014 nismo izplačali božičnice, kljub izredno
povečanemu obsegu dela večino del izvajamo z lastnimi kadri in posledično zmanjšujemo število zunanjih
izvajalcev, odstopili smo od pogodb o najemu službenih vozil vodilnim delavcem ipd. Korenite ukrepe na
organizacijskem in kadrovskem področju ter na področju stroškov dela predvidevamo v letu 2015.

3.3

Izobraževanje

Naložbe v znanje so naložbe v prihodnost. Zato namenjamo veliko pozornosti ustreznemu razvoju
kadrov. Z nudenjem možnosti izobraževanja in ostalih oblik usposabljanj gojimo skrben odnos do
zaposlenih.
V šolskem letu 2014/2015 se ob delu izobražuje 16 delavcev ali 3,7 % vseh zaposlenih. Zaradi procesa
racionalizacije v letu 2014/2015 ne bomo sofinancirali izobraževanja delavcev ob delu. Povprečna starost
delavcev, ki se izobražujejo ob delu, je 39 let in 3 mesece. V letu 2014 so štirje delavci zaključili šolanje in
pridobili višjo stopnjo strokovne izobrazbe.
V okviru notranjih usposabljanj se je v letu 2014 usposabljalo 165 zaposlenih. V okviru zunanjega
usposabljanja je bilo izvedenih 380 vključitev. Udeležili so se 78 različnih seminarjev. To pomeni, da se
je individualno usposabljalo 87 delavcev, v okviru t. i. skupinskih usposabljanj se je usposabljalo 293
zaposlenih.

3.4

Odgovornost do naravnega okolja

Odgovornost do naravnega okolja je v TEŠ že vrsto let osrednjega pomena in ga v pretežni meri
uresničujemo s sprotnimi nadzori, opozarjanji, ukrepanjem in izboljšavami. Na področju zraka to
dosegamo z nadzorom emisij snovi v zrak, kakovosti zraka v okolici ter analizo urnih prekoračitev
2XMEV. Z navedenim načinom nadzora in ukrepov smo obdržali letna in mesečna povprečja polutantov,
kot so NOX, CO, SO2, in prahu pod mejnimi emisijskimi vrednostmi na vseh velikih kurilnih napravah.
Znotraj dovoljene tolerance 120 h tako imenovanega statusa izpada čistilnih naprav so obratovale vse
velike kurilne naprave. Omenimo naj, da zgornjih razmer še ni bilo mogoče natančno nadzorovati na
novi napravi, bloku 6, ker je bil v lanskem letu še v statusu zagonskih preizkusov. Kljub temu smo s
sprotnim opozarjanjem pripomogli k hitrejšemu odpravljanju začetnih okoljskih slabosti. Posledično tudi
toleranca 24 h prekoračitev imisijskih koncentracij SO2 v zraku in toleranca 18 h prekoračitev imisijskih
koncentracij NO2 že nekaj let ni bila presežena.
Kljub formalni zakonski ustreznosti se soočamo s povečano prašnostjo ob zaustavitvah VKN 2 in 3. Znano
je, da elektrofiltri obratujejo slabše, če dimni plini ne vsebujejo SO3; tako stanje pa je prisotno ob prisilnem
hlajenju kotla, ki je nujno za varna vzdrževalna dela. V letošnjem letu smo stanje rahlo izboljšali, saj smo
zabeležili le 14 h statusa izpada čistilne naprave za prašne delce na VKN 2. Zaradi drugačnosti pristopa pri
VKN 3 s podatki ob zaustavitvah ne razpolagamo, vendar ocenjujemo, da je stanje podobno.
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Prekoračenje vrednosti pH in občasno tudi trdnih delcev ter železa na iztoku kanalizacije v reko Pako
zaradi raztrosa betona na gradbišču je še prisotno, vendar ni povzročilo opaznega poslabšanja v reki Paki.
V okviru zagonskih preizkusov smo aprila pozornost namenili sušenju obzidave in toplotni obdelavi
ocevja kotla, ker še ni bil predviden odvod dimnih plinov preko čistilnih naprav in so bili uporabljeni
začasni oljni gorilniki.
Precej pozornosti smo namenili kislinskemu čiščenju kotla, ki smo ga izvajali junija. Uporabljena visoko
koncentrirana fluorovodikova kislina in vrsta začasnih cevovodov so bili zadosten razlog za povečano
skrb. Ob tem smo izvedli usposabljanje sodelujočih in nekaterih članov gasilskega društva ter pripravili
način ukrepanja ob morebitnih netesnostih. Čiščenje in odvajanje kisline smo pozorno nadzirali. Veliko
časa smo namenili iskanju usposobljenih družb za filtriranje oborine, nastale po nevtralizaciji kisline, in
odstranitev tako nastalega odpadka. Izkazalo se je, da slovenske družbe s tem nimajo izkušenj, zato smo
morali dela oddati glavnemu izvajalcu.
Julija je blok 6 prešel v fazo vročih zagonskih preizkusov. Začetek je bil izveden z oljnimi gorilniki,
kasneje pa se je pridružila še premogova. Zaradi izjemno slabega zgorevanja ob oljni kurjavi smo
vzpostavili ročno meritev sajavosti, ki je pokazala, da je sajavost visoka, vse dokler ni v obratovanju vsaj
en gorilnik na premog. Posledično smo vzpostavili dodatne meritve z difuzijskimi cevkami na lokaciji
Šoštanj in Veliki vrh, ki so pokazale, da so koncentracije nekaterih karakterističnih hlapnih organskih
substanc nizke.

Iz naslova učinkovite izrabe odpadkov zgorevanja smo v letu 2014 podrobneje analizirali proizvodnjo
stabilizata. V začetku avgusta je prišlo na bloku 5 do večje okvare cevnega traku za transport, zato
stabilizata ni bilo mogoče proizvajati štiri tedne. Pepel in sadro se je transportiralo v mešalnico bloka
4, ker pa so obstajali tudi znaki, da se transportirata hidravlično, smo povečali nadzor nad vsebnostjo
izlužkov v ZKV. Tri tedne je bila v okvari tudi meritev gostote suspenzije sadre na bloku 4, zaradi
česar ni bilo mogoče nadzirati pravilnosti mešanice. Večina dejavnosti je bila v tem času namenjena
opozarjanju skrbnikov posameznih sistemov. Težave so bile z neuravnoteženostjo prodaje pepela in sadre
in zaradi nedokončane avtomatike ter alarmiranja.
V marcu smo v register kuponov prijavili količine emitiranega CO2 in v aprilu izvedli še predajo CO2
kuponov. Decembra smo na MOP poslali pripombe na osnutek uredbe o CO2 dajatvi, ki bi proizvajalcem
iz drugih držav EU omogočila konkurenčno prednost pred TEŠ. Naše pripombe so bile upoštevane.
V okviru gradbišča bloka 6 smo posebno pozornost namenili bilanci proizvedenih odpadkov in bilanci
zemeljskih izkopov ter nadzoru prašenja in odvajanja gradbiščnih meteornih voda ter priročnemu
skladiščenju nevarnih snovi na prostem in obveščanju nadzornikov o pomanjkljivostih. V letu 2014
toleranca prekoračevanja PM10 delcev ni bila presežena na nobeni postaji.

V času vročih zagonskih preizkusov smo se soočili s povečano hrupnostjo. Decembra smo uspeli izvesti
občasne meritve hrupa brez obratovanja bloka 4 in te meritve so pokazale, da je hrup v zakonskih
okvirih. To pokaže, da je HS 4 še vedno edini kontinuiran povzročitelj povečanega hrupa, zato ga bo
v primeru koriščenja izjeme po 33. členu IED direktive treba sanirati. Ker pa meritve niso vključevale
obratovanja izpusta pare iz odplinjevalnika napajalne posode in ker še niso bili odstranjeni šotori, ki
delno zadržujejo hrup HS 6, bo treba hrup ponovno preveriti po končani zunanji ureditvi.
Septembra je Poyry opravil ponovni nadzor, na področju bloka 6 je pred tem ugotovil več neustreznih
skladiščenj embalaže nevarnih snovi, predvsem ni bilo lovilcev in streh na priročnih skladiščih in
kontejnerju za odpadno embalažo barv.
V skladu z zahtevami in formularjem EBRD smo izdelali pregled okoljskih zadev za preteklo leto. V maju
se je sestal projektni svet, ki se ga je udeležil predstavnik ene nevladne organizacije.
Neposredni nakupi opreme v tujini brez slovenskega dobavitelja nas uvrščajo med zavezance za okoljsko
dajatev za odpadno embalažo in zavezance za sklenitev pogodbe s tako imenovanimi družbami za ravnanje
z odpadno embalažo (DROE). Zaradi pritožbe ponudnika, ki smo ga izločili, smo uspeli izbrati DROE tik
pred iztekom časa, ki nam ga je določil inšpektor za okolje. Za določitev teh obveznosti za tekoče leto smo
začeli pridobivati podatke o pričakovani količini embalaže v naslednjem obdobju. Ker je glavni izvajalec
podal zelo nizke količine, ki so se potrdile tudi ob koncu leta, izbora DROE za leto 2014 nismo opravili.
Zaradi zamikov v dobavi in porabi embaliranega blaga smo podaljšali pogodbo s prejšnjim DROE. V tem
obdobju smo proučili še sisteme okoljskih dajatev za električno in elektronsko opremo, mazalna olja, barve,
lake in fluorirane TGP. V primeru električne in elektronske opreme, mazalnih olj in fluoriranih TGP smo
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zaradi dobav brez predhodnega dobavitelja v tem letu postali zavezanec, zato smo podali zahtevano uradno
prijavo. Za primer elektronske in električne opreme smo izvedli tudi izbor DROE. Nekatere informacije za
barve in lake pa še vedno kažejo, da naj ne bi bili zavezanec.
Iz naslova ločevanja vzdrževalnih odpadkov smo spremljali trende nastajanja in odstranjevanja mešanih
gradbenih in mešanih komunalnih odpadkov. Rezultati so na področju mešanih komunalnih odpadkov
boljši, na področju gradbenih odpadkov pa je le-teh vedno preveč. Večina mešanih gradbenih odpadkov
je evidentirana na lokaciji gradnje bloka 6, kar kaže, da je treba slabo ločevanje pripisati predvsem
zunanjim izvajalcem gradbenih del.
Iz naslova zahtev javnih naročanj smo pripravljali specifikacije, pogoje in merila za izbor izvajalcev
optimiranja biocidne obdelave v HS, monitoringa stanja tal in rastlin ter sanacije zakisanih obdelovalnih
površin, monitoringa reke Pake v okolici TEŠ, monitoringa izcednih vod, prašne usedline in aerosolov
iz deponije premoga, monitoringa emisij in imisij, monitoringa področja sanacije ugreznin, monitoringa
prahu iz silosov, monitoringa jezer v okolici TEŠ, ocene odpadkov, monitoringa tehnoloških odpadnih
voda ter izvedbo prvih meritev na bloku 6.
V okviru podaljšanja vodnega dovoljenja, za katerega smo zaprosili že preteklo leto, tudi v 2014 odgovora
ARSO še nismo prejeli.
Na področju ISO14001 smo obnovili okoljske vidike, revidirali okoljske programe, zaključili notranje
presoje in uspešno prestali zunanjo presojo. Na tem področju imamo predvidenih 14 ekoloških projektov,
žal pa zaradi optimizacije poslovanj, razen v nov blok 6 in delno v centrifugo, nismo uspeli vlagati v
druge okoljske projekte. V tem letu se dokončanje prestrezalnika na meteorni kanalizaciji ni nadaljevalo.
Izgradnjo centrifuge za blatno vodo dekarbonatizacije, ki bo pripomogla k izboljšanju bilance ZKV in
posredno k hitrejšemu upadanju visokih koncentracij sulfata in molibdena v Velenjskem jezeru, nam je
sicer uspelo realizirati, vendar je še nismo povezali z blatnim sistemom DEKA 1 in DEKA 2. V prihodnja
obdobja smo zamaknili projekte alarmiranja napak priprave stabilizata z vlaženjem na vmesnem
skladišču in okolju prijaznejšo izrabo Družmirskega jezera. Tudi ideje nadzorovanega globinskega dotoka
površinske vode v Velenjsko jezero, ki bi imela pozitivne učinke na znižanje visokih vsebnosti sulfatov in
organskih snovi ter na anaerobno okolje v globljih plasteh jezera, v tem letu nismo uspeli nadaljevati.
V okviru programov SRO smo uspeli uresničiti cilje, ki niso vezani na investicijska vlaganja. Omeniti
velja vzdrževanje letne količine emitiranega NOX pod 7692 ton. Črpanje Topolšice je bilo v tem letu slabše
obvladljivo, zato je bil cilj manj od 800.000 m3 presežen. Kljub temu je bila načrpana količina v okvirih
dovoljene.
V zvezi z možnostjo uporabe drugih premogov smo oktobra posredovali vlogo za spremembo OVD. Na
podlagi vloge nas je ARSO pozval k dopolnitvi s podatki o sestavi goriva in sestavi produktov vključno z
dokazilom o skladnosti z obstoječim STS, določitev natančnih količin mešanja premogov in produktov,
transportne poti in drugo. Poziv je nakazoval tudi veliko verjetnost, da bo v nadaljevanju zahtevana
ponovna ocena vplivov na okolje, kar bi postopek izjemno podaljšalo. Pogoj za nadaljevanje priprave
vseh zahtevanih okoljskih podatkov bi bila študija tržno dostopnih premogov, ki bi omogočala določitev
spektra in območja vsebovanih snovi, kar pa ni bilo na razpolago. Ker torej z zahtevanimi podatki nismo
razpolagali in jih v razumnem roku tudi ne bi mogli pridobiti, smo od vloge odstopili.
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V maju smo ponovno začeli projekt pridobitve okoljevarstvenega Seveso dovoljenja. Iz naslova ene od
nevarnih snovi, ki jo uporabljamo, je TEŠ tako imenovan obrat manjšega tveganja za okolje. V tem
primeru manjšega ne pomeni tudi majhnega, pač pa je to izraz iz zakonodaje, ki zahteva izdelavo zasnove
preprečevanja večjih nesreč z nevarnimi snovmi, ki vključuje elaborate za vse eksplozijsko nevarne
lokacije, tako imenovane Hazop, Hazid študije za vse nevarne snovi v TEŠ, izdelavo scenarijev nesreč z
največjim tveganjem in modeliranja širjenja v okolico. To je pogoj za pridobitev tako imenovanega OVDobrata. V okviru tega smo pridobivali še podatke o Ex conah, se udeležili sestanka na ARSO, izvedli
ogled nevarnih con TEŠ s svetovalcem ARSO za Seveso ter oktobra dopolnitev oddali. V letu 2014
odgovora še nismo prejeli.

3.5

Odgovornost do širše družbene skupnosti

TEŠ je s svojo umestitvijo in delom poleg širšega prostora močno vpet v lokalno okolje. V družbi se
zavedamo pomena okolja, v katerem delujemo in ga tudi dejavno sooblikujemo. Še posebej se tega
zavedamo zaradi vplivov, ki jih okolju povzročamo s proizvodnjo električne energije, v letu 2015 pa še
dodatno z gradnjo nadomestnega bloka 6. Zato prevzemamo odgovorno vlogo pri razvoju kraja s tem,
da se vključujemo v najrazličnejše projekte in jih tudi finančno podpiramo. V letu 2014 smo sodelovali
z različnimi izobraževalnimi ustanovami in stanovskimi organizacijami ter donirali kulturnim in
športnim društvom. Sponzorirali smo Košarkarski klub Elektra.
Podpiramo mednarodni raziskovalni tabor za dijake, ki ga v poletnih mesecih izvaja Inštitut za ekološke
raziskave Erico Velenje.
Družba se zaveda pomena okolja, v katerem deluje in ga dejavno sooblikuje. Zavedamo se, da sploh v
času gradnje nadomestnega bloka 6 prisotnost TEŠ v lokalni skupnosti ne bo nemoteča, zato bomo tudi v
prihodnje prevzemali odgovorno vlogo pri razvoju kraja.
V prihodnjih letih se bodo zaradi optimizacije poslovanja občutno skrčila sredstva, namenjena donacijam
in sponzorstvom.
Donacije v EUR

2013

2014 2014/2013

Donacija

209.399

184.666

88

Skupaj

209.399

184.666

88

Sponzorstva v EUR

2013

2014 2014/2013

Sponzorstva

233.400

185.273

79

233.400

185.273

79
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Izjava o odgovornosti poslovodstva

Poslovodstvo je odgovorno, da za vsako posamezno poslovno leto pripravi računovodske izkaze v
skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in veljavno zakonodajo, kot jo
je sprejela Evropska unija, in to tako, da ti predstavljajo resnično in pošteno sliko poslovanja družbe
Termoelektrarne Šoštanj, d.o.o.
Poslovodstvo upravičeno pričakuje, da bo družba v dogledni prihodnosti razpolagala z ustreznimi viri
za nadaljevanje poslovanja, zato so računovodski izkazi pripravljeni na osnovi predpostavke o časovni
neomejenosti delovanja družbe.
Odgovornost poslovodstva pri izdelavi računovodskih izkazov zajema naslednje:
• računovodske politike so ustrezno izbrane in dosledno uporabljene,
• presoje in ocene so razumne in preudarne,
• računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z MSRP, sprejetimi v Evropski uniji.
Poslovodstvo je odgovorno za vodenje ustreznih evidenc, ki v vsakem trenutku z razumljivo natančnostjo
prikazujejo finančni položaj družbe, ter za to, da so računovodski izkazi družbe v skladu z MSRP.
Poslovodstvo je prav tako odgovorno za varovanje premoženja družbe ter za preprečevanje in odkrivanje
zlorab in drugih nepravilnosti.
Poslovodstvo potrjuje, da so računovodski izkazi pripravljeni skladno z določili MSRP brez pridržkov pri
njihovi uporabi.
Poslovodstvo je računovodske izkaze družbe za poslovno leto, ki se je končalo na dan 31. 12. 2014,
sprejelo dne 6. 8. 2015.

Šoštanj, 6. 8. 2015

Direktor
dr. Matjaž Eberlinc
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Uvodna pojasnila k pripravi računovodskih izkazov

Na podlagi sklepa skupščine lastnika družbe Termoelektrarne Šoštanj z dne 20. 8. 2010 družba od 1. 1.
2011 pripravlja računovodske izkaze in pojasnila v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija.
Revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., je revidirala računovodske izkaze s pojasnili in pripravila
poročilo neodvisnega revizorja, ki je vključeno na začetku poglavja.

4.3.1

Poročajoča družba

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o. (v nadaljevanju “družba”), je družba, registrirana s sedežem v Sloveniji.
Naslov registriranega sedeža je Cesta Lole Ribarja 18, Šoštanj. V nadaljevanju so predstavljeni ločeni
računovodski izkazi družbe za leto, ki se je končalo dne 31. decembra 2014.
Skupinske računovodske izkaze za skupino Holding Slovenske elektrarne sestavlja družba Holding
Slovenske elektrarne, d.o.o. Skupinsko letno poročilo za skupino HSE je mogoče dobiti na sedežu družbe
Koprska ulica 92, Ljubljana.

4.3.2

Podlaga za sestavo

Pri pripravi računovodski izkazov na dan 31. 12. 2014 je družba upoštevala:
• MSRP, ki vključujejo Mednarodne računovodske standarde (MRS), Pojasnila Stalnega odbora
za pojasnjevanje (SOP), Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP) in Pojasnila
Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP), kot jih je
sprejela Evropska unija,
• Zakon o gospodarskih družbah,
• Energetski zakon,
• Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in njegove podzakonske akte,
• Pravilnik o računovodstvu Termoelektrarne Šoštanj, d.o.o., in
• ostalo veljavno zakonodajo.
a)

Standardi in pojasnila, ki so stopili v veljavo v poslovnem letu 2014

V letu 2014 so stopili v veljavo naslednji standardi, spremembe obstoječih standardov in pojasnila, ki jih
je izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) in sprejela EU:
• MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi« – Naložbena podjetja, ki ga je EU
sprejela 20. 11. 2013 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2014 ali pozneje).
MSRP 10 nadomešča napotke v zvezi s konsolidacijo v MRS 27 »Konsolidirani in ločeni
računovodski izkazi« in v SOP 12 »Konsolidiranje – Podjetja za posebne namene« z vpeljavo
enotnega modela konsolidacije za vse družbe, ki temelji na obvladovanju, ne glede na naravo
družbe, v katero se vlaga (tj. ali je družba nadzorovana z glasovalnimi pravicami naložbenikov
ali z drugimi pogodbenimi sporazumi, kot je pogosto v družbah za posebne namene). Po MSRP
10 obvladovanje temelji na tem, ali ima naložbenik (a) vpliv nad družbo, v katero vlaga; (b)

71

72

R a č u n o v o d s k o

p o r o č i l o

2 014

R a č u n o v o d s k o

• MSRP 11 »Skupni aranžmaji«, ki ga je EU sprejela 4. 4. 2013 (velja za letna obdobja, ki se
začnejo 1. 1. 2014 ali pozneje).
MSRP 11 uvaja nove računovodske zahteve za skupne ureditve, ki nadomeščajo MRS 31 Deleži v
skupnih vlaganjih. Možnost uporabe metode sorazmerne konsolidacije pri obračunavanju skupaj
obvladovanih družb je odstranjena. Poleg tega MSRP 11 zdaj odpravlja skupaj obvladovana
sredstva in opredeljuje zgolj razlikovanje med skupnim poslovanjem in skupnimi vlaganji. Skupno
poslovanje je skupna ureditev, pri kateri imajo stranke s skupnim obvladovanjem pravice do
sredstev in so zavezane k obveznostim. Skupno vlaganje je skupna ureditev, pri kateri imajo
stranke s skupnim obvladovanjem pravice do čistih sredstev. Standard ne vpliva na finančni položaj
ali poslovanje družbe, ker družba nima takih vlaganj.

• Spremembe MRS 36 »Oslabitev sredstev« – Razkritja nadomestljivih vrednosti
za nefinančna sredstva, ki ga je EU sprejela 23. 12. 2013 (velja za letna obdobja, ki se začnejo
1. 1. 2014 ali pozneje).
Spremembe MRS 36 se nanašajo na razkritje podatkov o nadomestljivi vrednosti oslabljenih
sredstev, če ta vrednost temelji na pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške odtujitve. Med
pripravljanjem MSRP 13 Merjenje poštene vrednosti je OMRS sklenil spremeniti MRS 36 tako, da
zahteva razkritja nadomestljive vrednosti oslabljenih sredstev. Trenutne spremembe pojasnjujejo
prvoten namen OMRS, da bi obseg takšnih razkritij omejili na nadomestljivo vrednost oslabljenih
sredstev, ki temelji na pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške odtujitve. Zaradi spremembe
standardov ni prišlo do dodatnih razkritij.

• MSRP 12 »Razkritje deležev v drugih družbah«, ki ga je EU sprejela 20. 11. 2013 (velja za
letna obdobja, ki se začnejo 1. 1.2014 ali pozneje).
MSRP 12 zahteva izboljšana razkritja tako o konsolidiranih kot o nekonsolidiranih družbah, ki
jih družba obvladuje. Cilj MSRP 12 je zahtevati informacije, da bodo uporabniki računovodskih
izkazov lahko ocenili osnovo obvladovanja, kakršne koli omejitve konsolidiranih sredstev in
obveznosti, izpostavljenosti tveganjem iz naslova obvladovanja nekonsolidiranih strukturiranih
družb ter vpletenost neobvladujočih lastnikov kapitala v dejavnosti konsolidiranih družb. Družba
ne izkazuje pomembnih deležev v drugih družbah, zato do dodatnih razkritij ni prišlo.

• Spremembe MRS 39 »Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje« –
Prenova izvedenih finančnih instrumentov in nadaljevanje obračunavanja
varovanja pred tveganjem, ki ga je EU sprejela 20. 11. 2013 (velja za letna obdobja z

začetkom 1. 1. 2014 ali pozneje).
Spremembe omogočajo nadaljnje obračunavanje varovanja pred tveganji v primerih, ko se izvedeni
finančni instrument, ki je bil označen kot instrument za varovanje pred tveganjem, prenovi z
namenom izvedbe kliringa s centralno nasprotno stranko zaradi zakonov in predpisov, če so
izpolnjeni določeni pogoji (v tem kontekstu prenova določa, da se morajo pogodbene stranke
strinjati o zamenjavi prvotne nasprotne stranke z novo). Zaradi spremembe standarda ni prišlo do
dodatnih razkritij.

• MRS 27 (spremenjen leta 2011) »Ločeni računovodski izkazi«, ki ga je EU sprejela 20.
11. 2013 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2014 ali pozneje).
Zahteve v zvezi z ločenimi računovodskimi izkazi so nespremenjene in so vključene v spremembo
MRS 27. Ostale dele MRS 27 je nadomestil MSRP 10. Prenovljeni standard nima vpliva na
finančni položaj ali poslovanje družbe.

• Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, MSRP 11 »Skupne
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• Spremembe MRS 32 »Finančni instrumenti: Predstavljanje« – Pobotanje
finančnih sredstev in obveznosti, ki ga je EU sprejela 21. 11. 2013 (velja za letna obdobja, ki
se začnejo 1. 7. 2014 ali pozneje).
Spremembe zagotavljajo pojasnila o uporabi pravil o pobotanju in se osredotočajo na štiri glavna
področja: (a) pomen »trenutno ima zakonsko izterljivo pravico pobotati«; (b) uporaba hkratne
udenaritve in poravnave; (c) pobotanje zneskov jamstva; (d) obračunska enota za uporabo zahtev
pobotanja. Zaradi sprememb standarda ni prišlo do dodatnih razkritij.

izpostavljenost ali pravice do variabilnih donosov iz svojega sodelovanja z družbo, v katero vlaga;
ter (c) možnost, da uporabi svoj vpliv nad družbo, v katero vlaga, za vplivanje na znesek donosov.
Standard ne vpliva na finančni položaj ali poslovanje družbe, ker družba nima takih naložb.

• MRS 28 (spremenjen leta 2011) »Naložbe v pridružena podjetja in skupna
vlaganja«, ki ga je EU sprejela 11. 12. 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014
ali pozneje).
MRS 28 je spremenjen skladno z izdajo MSRP 10, MSRP 11 in MSRP 12. Prenovljeni standard
nima vpliva na finančni položaj ali poslovanje družbe.

p o r o č i l o

b)

Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OPMSRP in sprejela EU, ki še niso v veljavi

Družba ni predčasno uporabila nobenega standarda ali pojasnila, ki bo začelo veljati s 1. januarjem 2015
ali pozneje.
Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so naslednji standardi, spremembe obstoječih standardov
in pojasnila, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, bili izdani, vendar še niso stopili v veljavo:

ureditve« in MSRP 12 »Razkritje deležev v drugih družbah« – Napotki za prehod,

ki jih je EU sprejela 4. 4. 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2014 ali pozneje).
Namen sprememb je omogočiti dodatno olajšanje pri prehodu na MSRP 10, MSRP 11 in MSRP
12 z »omejitvijo zahteve za zagotavljanje prilagojenih primerljivih podatkov na zgolj primerljivo
predhodno obdobje«. Prav tako sta bila spremenjena MSRP 11 in MSRP 12, da bi izbrisali
zahtevo po zagotavljanju primerljivih podatkov za obdobja pred trenutnim predhodnim obdobjem.
Prenovljeni standard nima vpliva na finančni položaj ali poslovanje družbe.

• MRS 19 »Zaslužki zaposlencev – prispevki zaposlenih«, ki ga je EU sprejela 17. 12.
2014 (začetek uporabe 1. 2. 2015).
Spremembe so pomembne zgolj za programe z določenimi zaslužki oziroma izpolnjevanje
zahtev, ki se nanašajo na prispevke zaposlenih ali tretjih oseb. Gre za prispevke, ki a) jih določajo
formalne določbe programa; b) so povezani z opravljeno storitvijo; c) so neodvisni od števila let
delovne dobe. Če so ta merila izpolnjena, jih lahko (ni pa nujno) družba upošteva kot zmanjšanje
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stroškov službovanja v obdobju, ko je bila zadevna storitev opravljena. Družba predvideva, da
dopolnilo ne bo vplivalo na računovodske izkaze, saj nima programov z določenimi zaslužki, ki se
nanašajo na zaposlene ali tretje osebe.
• OPMSRP 21 »Dajatve«, ki ga je EU sprejela 1. 12. 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo
17. 6. 2014 ali pozneje).
Pojasnilo daje smernice k opredelitvi zavezujočega dogodka, na podlagi katerega nastane
obveznost, ter določitvi časovnega okvirja za pripoznavanje obveznosti plačila dajatve. V skladu
s pojasnilom je obvezujoči dogodek tisti, ki sproži plačilo dajatve, kot je opredeljen z zakonodajo,
obveznost plačila dajatve pa se pripozna ob nastanku tega dogodka. Obveznost plačila dajatve se
pripozna postopoma, če obvezujoči dogodek nastopi v določenem časovnem obdobju.
Če je obvezujoči dogodek doseganje najnižjega praga dejavnosti (kot najnižji znesek ustvarjenih
prihodkov ali proizvedenih outputov), se ustrezna obveznost pripozna, ko je dosežen ta najnižji
prag dejavnosti.
Pojasnilo nadalje določa, da družba nima posredne obveze plačati dajatve, ki se sproži s
poslovanjem v prihodnjem obdobju, če mora zaradi gospodarskih razlogov nadaljevati poslovanje v
navedenem prihodnjem obdobju.
Družba predvideva, da pojasnilo na dan prve uporabe ne bo pomembno vplivalo na računovodske
izkaze, saj ne zahteva spremembe računovodskih usmeritev glede dajatev.
• Spremembe MSRP 3 »Poslovne združitve«, ki ga je EU sprejela 23. 12. 2014 (velja za
letna obdobja, ki se začnejo 1. 7. 2014 ali pozneje),
Dopolnilo k MSRP 3 (posledično vključuje spremembe ostalih standardov) pojasnjuje, ko gre pri
finančnem instrumentu za pogojno nadomestilo; v tem primeru se skladno z MRS 32 instrument
razvrsti kot obveznost ali kapital. Nadalje dopolnilo pojasnjuje, da je pogojno nadomestilo
razvrščeno kot sredstvo ali obveznost treba na dan poročanja meriti po pošteni vrednosti.
Družba predvideva, da sprememba ne bo vplivala na računovodske izkaze.
• Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (obdobje 2010–2012)«, ki
izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 2, MSRP 3, MSRP 8, MSRP 13, MRS
16, MSR 24 in MRS 38), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila
(spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. 7. 2014 ali pozneje).
• Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (obdobje 2011–2013)«,
ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 3, MSRP 13 in MRS
40), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (spremembe je treba
uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. 7. 2014 ali pozneje).

4.3.3

Podlaga za merjenje

Računovodski izkazi so pripravljeni ob predpostavki delujoče družbe in ob upoštevanju nastanka
poslovnega dogodka.
Računovodski izkazi družbe so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti bilančnih postavk.
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4.3.4

Valutna poročanja

4.3.4.1

Funkcijska in predstavitvena valuta

Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov, ki je hkrati funkcijska
in predstavitvena valuta družbe. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko prihaja do
nepomembnih odstopanj v seštevkih v preglednicah.
4.3.4.2

Prevedba tujih valut

Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan
posla. Denarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti ob koncu poročevalskega obdobja, se
preračunajo v funkcijsko valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju.
Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike med odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na začetku
obdobja, popravljeno za višino efektivnih obresti in plačil med obdobjem kot tudi odplačno vrednost v
tuji valuti, preračunano po menjalnem tečaju na koncu obdobja.
Nedenarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti in izmerjena po pošteni vrednosti, se pretvorijo v
funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene vrednosti.
Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, in sicer po neto načelu (razlika med pozitivnimi
in negativnimi tečajnimi razlikami med prihodki oziroma razlika med negativnimi in pozitivnimi
tečajnimi razlikami med odhodki).

4.3.5

Uporaba ocen in presoj

Priprava računovodskih izkazov zahteva, da poslovodstvo oblikuje določene ocene in predpostavke, ki
vplivajo na izkazane zneske sredstev in obveznosti, prihodkov in odhodkov ter razkritja pogojnih sredstev
in obveznosti v poročevalnem obdobju.
Ocene in predpostavke temeljijo na preteklih izkušnjah in drugih dejavnikih, ki se v danih okoliščinah štejejo
za utemeljene, na podlagi katerih so izražene presoje o knjigovodski vrednosti sredstev in obveznosti. Ker
so ocene in predpostavke podvržene subjektivni presoji in določeni stopnji negotovosti, se poznejši dejanski
rezultati lahko razlikujejo od ocen. Ocene se redno preverjajo. Spremembe računovodskih ocen se pripoznajo
v obdobju, v katerem so bile ocene spremenjene, če sprememba vpliva samo na to obdobje, ali v obdobju
spremembe in v prihodnjih obdobjih, če sprememba vpliva na prihodnja obdobja.
Ocene in predpostavke so prisotne pri najmanj naslednjih presojah:
• oceni dobe koristnosti amortizirljivih sredstev,
• preizkusu oslabitve sredstev,
• oceni čiste iztržljive vrednosti zalog,
• oceni udenarljive vrednosti terjatev,
• oceni rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine,
• oceni drugih rezervacij,
• oceni pogojnih obveznosti in sredstev.
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Pomembni dogodki po datumu izkaza finančnega položaja

Pomembni dogodki po datumu izkaza finančnega položaja, ki bi vplivali na računovodske izkaze:
• V prvem tromesečju leta 2015 so bili državnim organom in bankam posredovani naslednji
dokumenti: NIP 6, revizija 5, izdaja december 2014, dolgoročne projekcije poslovanja TEŠ in
skupine HSE za obdobje 2015–2030. Na osnovi poslane dokumentacije je družba na banke (EIB,
EBRD in GFA banke) naslovila vloge za spregled obveznosti po finančnih pogodbah.
• Dne 12. 3. 2015 je bila sklenjena Dolgoročna pogodba o nakupu premoga, zakupu moči in
nakupu električne energije za obdobje 1. 1. 2015–31. 12. 2054 med HSE, d.o.o., TEŠ, d.o.o., in
Premogovnikomom Velenje, d.d.
• Z dne 1. 6. 2015 se je na podlagi pravnomočnega sklepa po skrajšanem postopku iz sodnega
registra izbrisala družba Tešing, d.o.o.
• Dne 3. 6. 2015 je TEŠ od Evropske investicijske banke za obnovo in razvoj (EBRD) prejel pismo o
spregledu obveznosti. Spregled obveznosti se nanaša na višjo ceno premoga za obdobje enega leta
in finančni količnik na nivoju skupine HSE za leto 2014. EBRD je v pismu zahtevala realizacijo
načrtovane dokapitalizacije do 30. 6. 2015. Medsebojno pogodbeno razmerje bo urejeno s
sklenitvijo dodatka številka 2 k posojilni pogodbi št. 40417 v juliju 2015.
• Dne 11. 6. 2015 je TEŠ od agenta Intese SanPaolo prejel pismo o spregledu obveznosti glede višje
cene premoga in finančnih količnikov na nivoju skupine HSE. V pismu je soglasje pogojeno s
plačilom nadomestila in pismom o spregledu obveznosti EIB. Dne 23. 6. 2015 je TEŠ poravnal
nadomestilo. Dne 28.7.2015 je TEŠ prejel osnutek pisma o pogojnem spregledu obveznosti od EIB.
• S HSE sta bili dne 11. 6. 2015 sklenjeni dolgoročni kreditni pogodbi, in sicer kreditna pogodba
št. 1/HSE/TEŠ/15 v višini 83.000.000 EUR in kreditna pogodba št. 2/HSE/TEŠ/2015 v višini
33.800.000 EUR. Skrajni rok za vračilo obeh posojil je 2. 1. 2026.
• Dne 19. 6. 2015 je po uspešno opravljenih zagonskih preizkusih in pogodbenem poskusnem
obratovanju TEŠ od glavnega dobavitelja (Alstom) prevzel glavni pogonski objekt bloka 6 v
upravljanje. Navedeno pomeni, da so proizvodne kapacitete bloka 6 v celoti na razpolago TEŠ in
njenemu lastniku HSE, kar omogoča maksimalen izkoristek in optimizacijo proizvodnih kapacitet
bloka 6 v smislu doseganja čim boljših finančnih učinkov.
• Z dne 24. 6. 2015 se je na podlagi pravnomočnega sklepa po skrajšanem postopku iz sodnega
registra izbrisala družba Enraz, d.o.o.
• Dne 30. 6. 2015 je družbenik HSE sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala z vplačilom
stvarnega vložka v znesku 248.552.790,13 EUR. Povečanje se izvede z vplačilom stvarnega vložka v
obliki konverzije kratkoročnih finančnih obveznosti iz naslova Pogodb o prevzemu dolga v osnovni
kapital. Na podlagi povečanja tako znaša osnovni kapital 578.579.850,13 EUR.
• Dne 28. 7. 2015 je TEŠ prejel osnutek pisma o spregledu obveznosti EIB pod določenimi pogoji,
ki še niso izpolnjeni. Veljavnost dokumenta je pogojena s soglasjem Ministrstva za finance, agenta
Intese SanPaolo, HSE d.o.o. in TEŠ d.o.o.. Dodaten pogoj, ki ga je potrebno izpolniti je predložitev
mnenja državnega pravobranilstva o veljavnosti državne garancije za posojilo 440,0 mio EUR. Ob
izpolnitvi teh pogojev EIB soglaša s finančnim planom in rokom dokončanja projekta.

4.3.7

Pomembne računovodske usmeritve

Računovodski izkazi družbe so izdelani na osnovi računovodskih usmeritev, prikazanih v nadaljevanju.
Navedene računovodske usmeritve so uporabljene za obe predstavljeni leti, razen če ni drugače navedeno.
Kadar je bilo potrebno, smo primerjalne informacije prilagodili, tako da so v skladu s predstavitvijo
informacij v tekočem letu.
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Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva sodijo med dolgoročna sredstva in omogočajo izvajanje dejavnosti družbe,
pri tem pa fizično ne obstajajo. Med neopredmetenimi sredstvi družba izkazuje licence in programsko
opremo ter emisijske kupone.
Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. V nabavno
vrednost se vštejejo tudi uvozne ali nevračljive nakupne dajatve po odštetju trgovskih in drugih popustov
ter vsi stroški, neposredno pripisljivi pripravljanju sredstva za nameravano uporabo. Stroški izposojanja,
ki se pripišejo neposredno nakupu neopredmetenega sredstva v pripravi (to je do aktivacije sredstva), se
pripoznajo kot del nabavne vrednosti takega sredstva.
Za poznejše merjenje neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti.
Emisijski kuponi so dolgoročne premoženjske pravice z nedoločeno dobo koristnosti in so vrednoteni v
skladu s pojasnili Slovenskega inštituta za revizijo.
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe
koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela neopredmetenega sredstva. Amortizacija se začne
obračunavati od nabavne vrednosti, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo.
Preostala vrednost neopredmetenega sredstva je ocenjeni znesek, ki bi ga družba v sedanjosti dobila
pri odtujitvi sredstva po zmanjšanju za ocenjene stroške odtujitve, če bi bilo sredstvo že toliko staro in
v takšnem stanju, kot se pričakuje ob koncu njegove dobe koristnosti. Družba nima neopredmetenih
sredstev, za katere bi ob nabavi evidentirala preostalo vrednost.
Neopredmetena sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti se ne amortizirajo, temveč se slabijo.
Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti skupin neopredmetenih sredstev se
preverijo ob koncu vsakega poslovnega leta in po potrebi prilagodijo.
V primeru podaljšane dobe koristnosti se stroški obračunane amortizacije v poslovnem letu zmanjšajo, v
primeru skrajšanja dobe koristnosti pa povečajo. Prilagoditev dobe koristnosti je treba preračunati tako,
da se bo neopredmeteno sredstvo zamortiziralo v novi predvideni dobi koristnosti. Sprememba dobe
koristnosti se obravnava kot sprememba računovodske ocene ter vpliva le na obdobje, v katerem je bila
računovodska ocena spremenjena, in na vsako naslednje obdobje v preostali dobi koristnosti.
Uporabljene amortizacijske stopnje za posamezna neopredmetena sredstva so:
Amortizacijske skupine neopredmetenih sredstev
Skupina neopredmetenih sredstev
Računalniški programi
Licence

Amortizacijska stopnja v %
7,6 % - 50,0 %
12,5 % - 50,0 %

Poznejši stroški v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le, ko povečujejo prihodnje
gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katera se stroški nanašajo. Vsi drugi stroški so pripoznani
v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko pride do njih.
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Nepremičnine, naprave in oprema so del dolgoročnih sredstev v lasti družbe, ki se uporabljajo za
opravljanje dejavnosti družbe. Nepremičnine, naprave in oprema vključujejo zemljišča, zgradbe,
proizvajalno opremo, drugo opremo in sredstva v gradnji in izdelavi.
Nepremičnine, naprave in oprema so izkazani po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo
in nabrane izgube iz oslabitev, razen zemljišč in drugih sredstev, ki se ne amortizirajo in ki se prikažejo
po nabavni vrednosti, zmanjšani za vse oslabitve. Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko
neposredno pripišejo pridobitvi posameznega sredstva.
Deli naprav in opreme, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezna sredstva.
Predvideni zneski stroškov večjih rednih pregledov in popravil (remonti) naprav in opreme se
obravnavajo kot deli. To so popravila, ki se izvajajo običajno vsakih nekaj let – ciklično in povzročajo
pomembne izdatke.
Družba nima brezplačno pridobljenih nepremičnin, naprav in opreme.
Stroški izposojanja, ki se pripišejo neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi (to je
do aktivacije sredstva), se pripoznajo kot del nabavne vrednosti takega sredstva.
Za poznejše merjenje nepremičnin, naprav in opreme se uporablja model nabavne vrednosti.
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe
koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela sredstva in preostale vrednosti. Amortizacija se začne
obračunavati od nabavne vrednosti, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. Sredstva v gradnji oziroma
izdelavi se ne amortizirajo.
Amortizacijske stopnje nepremičnin, naprav in opreme so določene na podlagi ocene poslovodstva glede
pričakovane dobe koristnosti posameznih proizvodnih enot.
Uporabljene amortizacijske stopnje, ki pomembno vplivajo na višino obračunane amortizacije po
proizvodnih enotah, so:
Amortizacijske skupine proizvodnih enot

Blok 4
Blok 5
Plinska enota 1 in 2

1,9 % - 5,1 %
0,3 % - 3,1 %
4,0 %
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Amortizacijske skupine nepremičnin, naprav in opreme - ostalo

Nepremičnine, naprave in oprema

Skupina nepremičnin, naprav Amortizacijska stopnja za
in opreme
nepremičnine v %

R a č u n o v o d s k o

Amortizacijska
Amortizacijska stopnja stopnja delov proizvodne
proizvodne opreme v %
opreme (remonti) v %
0,9 % - 10,0 %
0,3 % - 6,0 %
4,0 % - 6,8 %

16,0 % - 38,7 %
25,0 %
20,0 % - 25,0 %

Amortizacijske stopnje ostalih nepremičnin, naprav in opreme, nabavljene v tekočem in primerljivem
obdobju, so naslednje:

Skupina nepremičnin, naprav in opreme
Zgradbe - ostalo
Deli zgradb
Računalniška oprema
Pohištvo
Osebna vozila
Druga vozila
Druge naprave in oprema

Amortizacijska
stopnja v %
2,1 % - 2,9 %
2,5 % - 20,0 %
20,0 % - 50,0 %
10,0 % - 20,0 %
9,0 % - 20,0 %
4,0 % - 20,0 %
12,5 % - 33,3 %

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti skupin sredstev se preverijo ob koncu
vsakega poslovnega leta in po potrebi prilagodijo.
V primeru podaljšanja dobe koristnosti družba zmanjša, v primeru skrajšanja dobe koristnosti pa poveča
že obračunane stroške amortizacije v obravnavanem poslovnem letu. Prilagoditev dobe koristnosti je
treba preračunati tako, da se bo sredstvo zamortiziralo v novi predvideni dobi koristnosti. Sprememba
dobe koristnosti se obravnava kot sprememba računovodske ocene ter vpliva le na obdobje, v katerem je
bila računovodska ocena spremenjena, in na vsako naslednje obdobje v preostali dobi koristnosti.
Stroški zamenjave nekega dela sredstva se pripišejo knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je verjetno,
da bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v družbo, in če je
nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi drugi stroški (npr. tekoče vzdrževanje) so pripoznani v
poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko pride do njih.
Preostala vrednost sredstva je ocenjeni znesek, ki bi ga družba v tistem trenutku prejela za odtujitev
sredstva, po zmanjšanju za pričakovane stroške odtujitve, če bi starost in stanje sredstva že nakazovala
na konec njegove dobe koristnosti. Družba nima nepremičnin, naprav in opreme, za katere bi ob nabavi
evidentirala preostalo vrednost.
Dobički in izgube, nastali pri odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme, se ugotavljajo kot razlika med
čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odtujenega sredstva in se izkažejo med drugimi
poslovnimi prihodki oziroma odpisi vrednosti.
4.3.7.3

Dolgoročne finančne naložbe v pridružene družbe

Naložbe v pridružene družbe so tiste, v katerih ima družba pomemben vpliv, praviloma se njen delež v
taki družbi giblje med 20 in 50 %.
Naložbe v pridružene družbe so v računovodskih izkazih družbe izkazane po nabavni vrednosti.
4.3.7.4

Finančni instrumenti

Finančni instrumenti vključujejo naslednje postavke:
• neizpeljana finančna sredstva in
• neizpeljane finančne obveznosti.

80

R a č u n o v o d s k o

p o r o č i l o

2 014

4.3.7.4.1 Neizpeljana finančna sredstva

Neizpeljana finančna sredstva vključujejo naložbe, terjatve in posojila ter denar in denarne ustreznike.
Pripoznanje finančnega sredstva se odpravi, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega
sredstva ali ko se prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla,
v katerem se prenesejo vsa tveganja in koristi iz lastništva finančnega sredstva.
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so označena kot
razpoložljiva za prodajo (vključno z Drugimi dolgoročnimi finančnimi naložbami) ali pa niso uvrščena
kot posojila in terjatve ali finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida.
Družba meri finančno sredstvo po nabavni vrednosti, če poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo oceniti.
Vsaj enkrat letno se preverjajo morebitni znaki slabitve.
Posojila in terjatve

Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z nespremenljivimi ali določljivimi plačili, ki ne
kotirajo na delujočem trgu.
Ob začetnem pripoznanju so izkazana po pošteni vrednosti, povečani za neposredne stroške posla. Po
začetnem pripoznanju se posojila in terjatve izmerijo po odplačni vrednosti ter zmanjšajo za izgube
zaradi oslabitve. Posojila in terjatve so v izkazu finančnega položaja izkazana med finančnimi in
poslovnimi sredstvi in zajemajo dana posojila, dane depozite, terjatve do kupcev in terjatve do drugih.
Posojila se v poslovnih knjigah pripoznajo po datumu poravnave, terjatve pa po datumu trgovanja.
Vključena so med kratkoročna sredstva, razen za zapadlosti, večje od 12 mesecev, po datumu izkaza
finančnega položaja. V tem primeru so razvrščena med dolgoročna sredstva.
Terjatve za dane predujme so v izkazu finančnega položaja izkazane po nabavni vrednosti, zmanjšani za
vrednost DDV.
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki zajemajo gotovino, bančne depozite do treh mesecev in druge
kratkoročne, hitro unovčljive naložbe z originalno dospelostjo treh mesecev ali manj. Izkazana so po
nabavni vrednosti.
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Del dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo prej kot v letu dni po datumu izkaza
finančnega položaja, je izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.
4.3.7.5

Sredstva, namenjena za prodajo

Sredstvo ali skupina sredstev, namenjenih za prodajo, so tista, za katera se utemeljeno predvideva, da bo
njihova vrednost poravnana s prodajo v naslednjih 12 mesecih, ne pa z nadaljnjo uporabo.
Sredstvo ali skupina sredstev, namenjenih za prodajo, se izmeri po knjigovodski vrednosti ali pošteni
vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in sicer po tisti, ki je manjša.
4.3.7.6

Zaloge

Zaloge so vrednotene po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju.
Izvirna vrednost zajema nabavno vrednost, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni
stroški nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. Neposredni stroški nabave so prevozni
stroški, stroški nakladanja, prekladanja in razkladanja, stroški spremljanja blaga in drugi stroški, ki
jih je mogoče pripisati neposredno pridobljenemu trgovskemu blagu in materialu. Popusti pri nakupni
ceni obsegajo tako tiste, ki so navedeni na računu, kot tiste, ki so dobljeni kasneje in se nanašajo na
posamezno nabavo.
Družba za vrednotenje zalog materiala in drobnega inventarja ter za izkazovanje stroškov oziroma
odhodkov uporablja metodo tehtanih povprečnih cen.
Metodo zaporednih cen (fifo) družba uporablja samo za vrednotenje porabe premoga in plina, saj se
premog in plin, ki sta bila prva kupljena, tudi prva porabita. Družba ne izkazuje zalog premoga in plina.
Čista iztržljiva vrednost je ocenjena na podlagi prodajne cene v običajnem poslovanju, zmanjšana za
ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje. Odpisi poškodovanih, pretečenih, neuporabnih
zalog se opravijo redno med letom po posameznih postavkah.
Najmanj enkrat na leto, in sicer po stanju na dan izdelave letnih računovodskih izkazov, se oceni dokaze
o oslabitvi zalog. Oslabljenost zalog se oceni za vsako posamezno vrsto zalog. Posamezne vrste zalog se
razporedi v skupine zalog s podobnimi lastnostmi na podlagi časovne komponente gibanja zalog. Pri
oceni oslabitve za posamezno skupino se uporabljajo merila strokovne presoje, nadaljnje uporabe ali
prodaje.
4.3.7.7

Oslabitev sredstev

4.3.7.4.2 Neizpeljane finančne obveznosti
4.3.7.7.1 Finančna sredstva

Neizpeljane finančne obveznosti zajemajo poslovne in finančne obveznosti. Neizpeljane finančne
obveznosti se na začetku izkazujejo po pošteni vrednosti, povečani za stroške, ki se neposredno
pripisujejo poslu. Po začetnem pripoznanju se izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavnih obresti.
Prejeta posojila se na začetku pripozna na dan njihove poravnave (plačila), ostale neizpeljane finančne
obveznosti pa na datum trgovanja.

Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je
zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih prihodnjih denarnih tokov iz naslova
tega sredstva, ki se dajo zanesljivo izmeriti.
Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev so lahko naslednji: neizpolnitev ali kršitev s strani
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dolžnika; poslabšanje plačilne sposobnosti posojilojemalcev; znaki, da bo dolžnik šel v stečaj; izginotje
delujočega trga za tovrstni instrument.
Oslabitev terjatev

Družba oceni dokaze o oslabitvi terjatev individualno. Če se oceni, da knjigovodska vrednost terjatve
presega njeno pošteno, to je udenarljivo vrednost, se terjatev slabi.
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.
Za dokončne odpise terjatev so potrebne ustrezne dokazne listine: pravnomočni sklepi prisilne poravnave,
stečajnega postopka, sodne odločbe ali druge ustrezne listine.
Če so bila opravljena vsa dejanja s skrbnostjo dobrega gospodarja, za dosego poplačila določene
neporavnane terjatve in če bi bilo zaradi višine zneska terjatve za družbo negospodarno, da se gre v
postopek izterjave preko sodišča, se terjatev v celoti dokončno odpiše na podlagi sklepa poslovodstva.
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Kapital

Celotni kapital družbe je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati,
pri čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega premoženja. Opredeljen je
z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo lastnikom.
Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju in izplačila lastnikom, povečuje pa dobiček, ustvarjen v obdobju.
Osnovni kapital in kapitalske rezerve predstavljajo denarne in stvarne vložke lastnika. Kapitalske rezerve
predstavljajo splošni prevrednotovalni popravki kapitala. Znesek se lahko uporabi zgolj za povečanje
osnovnega kapitala.
Zakonske in druge rezerve iz dobička so zneski, ki so namensko zadržani iz dobička predhodnih let.
Oblikovane so na podlagi sklepa ustreznega organa vodenja in nadzora.
Rezerva za pošteno vrednost predstavlja zneske prevrednotenj posameznih kategorij sredstev.
V zadržanem poslovnem izidu so izkazani poslovni izidi preteklih in tekočega leta.

Izgube zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom se pripoznajo v poslovnem izidu.

4.3.7.9

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine

4.3.7.7.2 Nefinančna sredstva

Družba ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost pomembnih nefinančnih sredstev,
da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost
sredstva.
Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je vrednost pri uporabi ali poštena vrednost,
zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti sredstva pri uporabi se
pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere
pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna
za sredstvo. Za namen preizkusa oslabitve se sredstva, ki jih ni mogoče preizkusiti posamično, uvrstijo v
najmanjšo možno skupino sredstev, ki ustvarjajo denarne tokove iz nadaljnje uporabe in ki so pretežno
neodvisna od prejemkov drugih sredstev ali skupin sredstev (denar ustvarjajoča enota).
Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna, ko njegova/njena knjigovodska vrednost
presega njegovo/njeno nadomestljivo vrednost. Slabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida.
Družba izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih ob koncu poročevalskega obdobja ovrednoti in tako
ugotovi, če je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne obstaja. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če
je prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih družba določi nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba
zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne
preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu
v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve.

Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana k
izplačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane
dolgoročne rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo.
Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade,
diskontirane na konec poslovnega leta. Izračun je narejen za vsakega zaposlenega tako, da upošteva
stroške odpravnin ob upokojitvi in stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izračun
z uporabo projicirane enote pripravi aktuar, ki se izbere na ravni skupine. Plačila za odpravnine ob
upokojitvi in izplačila jubilejnih nagrad zmanjšujejo oblikovane rezervacije.
4.3.7.10 Druge rezervacije

Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih
je mogoče zanesljivo oceniti, in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki
omogočajo gospodarske koristi.
Vrednost rezervacije mora biti enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki bodo po pričakovanju potrebni za
poravnavo obveze. Ker so rezervacije namenjene pokrivanju verjetnih, ne pa gotovih obveznosti, je
znesek, pripoznan kot rezervacija, najboljša ocena izdatkov, potrebnih za poravnavo obveze, obstoječe
na dan izkaza finančnega položaja. Pri doseganju najboljše ocene rezervacije se upoštevajo tveganja in
negotovosti, ki neizogibno spremljajo dogodke in okoliščine.
Rezervacije se zmanjšujejo neposredno za stroške oziroma odhodke, za pokrivanje katerih so bile
oblikovane. To pomeni, da se v poslovnem letu takšni stroški oziroma odhodki ne pojavijo več v
poslovnem izidu.
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Če se predvidene obveznosti ne pojavijo, se znesek oblikovanih rezervacij odpravi in izkaže med drugimi
poslovnimi prihodki.
4.3.7.11 Druga sredstva in obveznosti

Med drugimi sredstvi so izkazane dolgoročne in kratkoročne aktivne časovne razmejitve (odloženi stroški
in nezaračunani prihodki).
Odloženi stroški oziroma odhodki so zneski, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo poslovnega izida.
Nezaračunani prihodki so prihodki, ki se upoštevajo v poslovnem izidu, čeprav še niso bili zaračunani.
Med drugimi obveznostmi so izkazane dolgoročne in kratkoročne pasivne časovne razmejitve (vnaprej
vračunani stroški in odloženi prihodki).
Vnaprej vračunani stroški so zneski, ki se še niso pojavili, ampak se bodo v prihodnje in že trenutno
vplivajo na poslovni izid.
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Prodaja storitev se

pripozna v obračunskem obdobju, v katerem se opravijo storitve, glede na
zaključek posla, ocenjenega na podlagi dejansko opravljene storitve kot sorazmernega dela celotnih
storitev.
Prihodki iz naslova obračunanih zamudnih obresti in z njimi povezane terjatve se ob nastanku
pripoznajo, če je verjetno, da bodo gospodarske koristi, povezane s poslom, pritekale v družbo. V
nasprotnem primeru se obračuni zamudnih obresti evidentirajo kot pogojna sredstva in v poslovnih
knjigah družbe pripoznajo ob plačilu. Evidentiranje zamudnih obresti se obravnava individualno.
Drugi poslovni prihodki, povezani

s poslovnimi učinki, so prihodki od odprave rezervacij, prihodki
od črpanja odloženih prihodkov, dobički pri prodaji stalnih sredstev, odprave slabitev terjatev, prejete
odškodnine in pogodbene kazni ter podobni prihodki (npr. državne podpore).
Državna podpora je obravnavana kot odloženi (časovno razmejeni) prihodek, ki ga družba strogo
dosledno in preudarno pripoznava kot drugi poslovni prihodek v dobi koristnosti zadevnega sredstva (na
drugi strani družba izkaže strošek amortizacije tega sredstva med poslovnimi odhodki).

Odloženi prihodki so prihodki, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke.
Mednje uvrščamo tudi prejete državne podpore in s sredstvi povezane podpore.

Finančni prihodki obsegajo

4.3.7.12 Pogojne obveznosti in pogojna sredstva

4.3.7.14 Odhodki

Pogojna obveznost je:
• možna obveznost, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katere obstoj potrdi samo pojavitev ali
nepojavitev enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki jih družba ne obvladuje v celoti, ali
• sedanja obveza, ki izhaja iz preteklih dogodkov, vendar se ne pripozna, ker ni verjetno, da bo pri
poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi, ali zneska obveze
ni mogoče izmeriti dovolj zanesljivo.

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z
zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Poslovni
odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog, proizvodov in nedokončane
proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago prodano. Stroški, ki se ne morejo zadrževati v zalogah
proizvodov in nedokončane proizvodnje, so ob svojem nastanku že pripoznani kot poslovni odhodki.

prihodke od deležev v naložbah, obresti danih posojil in depozitov,
pozitivno razliko tečajnih razlik iz financiranja in dobičke pridruženih družb.

Stroški materiala so

Pogojno sredstvo je možno sredstvo, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katerega obstoj potrdi le pojavitev
ali nepojavitev enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki jih družba ne obvladuje v celoti.
Družba pogojnih obveznosti in sredstev še ne pripozna v Izkazu finančnega položaja.
4.3.7.13 Prihodki

Prihodki iz prodaje se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega naslova,
in sicer zmanjšani za vračila in popuste, rabate za nadaljnjo prodajo in količinske popuste. Prihodki se
izkažejo, ko je kupec prevzel vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sredstva,
ko obstaja gotovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih stroškov ali možnosti vračila
proizvodov in ko družba preneha odločati o prodanih proizvodih.
Prodaja blaga

se pripozna, ko družba stranki dostavi proizvode; stranka je proizvode sprejela,
izterljivost povezanih terjatev pa je razumno zagotovljena. Če ima družba več pozitivnih kot negativnih
tečajnih razlik iz poslovanja, te izkaže med čistimi prihodki od prodaje blaga.

izvirni stroški kupljenega materiala, ki se neposredno porablja pri ustvarjanju
poslovnih učinkov (neposredni stroški materiala), pa tudi stroški materiala, ki nimajo take narave in
so zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih poslovnih stroškov. V prvo podskupino
spadajo stroški surovin, drugih materialov in kupljenih delov ter polproizvodov, katerih porabo je
mogoče povezovati z ustvarjanjem poslovnih učinkov. V drugo skupino spadajo stroški pomožnega
materiala za vzdrževanje nepremičnin, naprav in opreme, drobnega inventarja, katerega doba koristnosti
ne presega leto dni, pisarniškega materiala, strokovne literature in drugega. S stroški materiala so
mišljeni tudi vračunani stroški kala, razsipa, okvar in loma. Če ima družba več negativnih kot pozitivnih
tečajnih razlik iz poslovanja, te izkaže med stroški materiala.
Stroški storitev so

izvirni stroški kupljenih storitev, ki so neposredno potrebne pri nastajanju
poslovnih učinkov (stroški neposrednih storitev), pa tudi stroški storitev, ki nimajo take narave in so
zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih poslovnih stroškov. V prvo skupino spadajo
predvsem stroški storitev pri izdelovanju proizvodov, v drugo pa predvsem prevoznih storitev, storitev
za vzdrževanje, sejemskih storitev, reklamnih storitev, reprezentance, zavarovalnih premij, plačilnega
prometa in drugih bančnih storitev (razen obresti), najemnin, svetovalnih storitev, službenih potovanj in
podobnih storitev.
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Med odpisi vrednosti so izkazani stroški amortizacije, ki so povezani z doslednim prenašanjem
vrednosti amortizirljivih nepremičnin, naprav in opreme ter amortizirljivih neopredmetenih
sredstev. Prav tako so med odpisi vrednosti izkazane oslabitve oziroma odpisi in izgube pri prodaji
neopredmetenih sredstev in nepremičnin, naprav in opreme ter oslabitve oziroma odpisi terjatev in zalog.
Stroški dela

so izvirni stroški, ki se nanašajo na obračunane plače in ostala izplačila zaposlenim v
bruto zneskih pa tudi na dajatve, ki se obračunavajo od te osnove in niso sestavni del bruto zneskov. Ti
stroški lahko neposredno bremenijo ustvarjanje poslovnih učinkov (stroški neposrednega dela) ali pa
imajo naravo posrednih stroškov in so zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih
stroškov.
Drugi poslovni odhodki se

pojavljajo v zvezi z oblikovanjem rezervacij, dajatvami za varstvo okolja,
donacijami in drugimi dajatvami.
Finančni odhodki obsegajo

stroške izposojanja (če se ti ne usredstvijo), negativne tečajne razlike,
nastale pri financiranju in naložbenju, spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni
vrednosti preko poslovnega izida in izgube zaradi oslabitve vrednosti finančnih sredstev, ki se pripoznajo
v izkazu poslovnega izida. Stroški izposojanja se v izkazu poslovnega izida pripoznajo z uporabo metode
efektivne obrestne mere.
4.3.7.15 Obdavčitev

Davki vključujejo obveznosti za odmerjeni davek in odloženi davek. Odmerjeni davek je izkazan v izkazu
poslovnega izida. Odloženi davek je izkazan v izkazu poslovnega izida in izkazu finančnega položaja.
Obveznosti za odmerjeni davek temeljijo na obdavčljivem dobičku za poslovno leto. Obdavčljivi dobiček
se razlikuje od čistega dobička, poročanega v poslovnem izidu, ker izključuje postavke prihodkov ali
odhodkov, ki so obdavčljive ali odbitne v drugih letih, in tudi postavke, ki niso nikoli obdavčljive ali
odbitne. Obveznost družbe za odmerjeni davek se izračuna z uporabo davčnih stopenj, ki so veljavne na
dan poročanja.
Odloženi davek je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti po izkazu finančnega položaja za začasne
razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter njihovimi knjigovodskimi
vrednostmi v računovodskih izkazih. Odloženi davek se določi z uporabo davčnih stopenj (in zakonov),
ki so bili veljavni na dan izkaza finančnega položaja in za katere se pričakuje, da bodo uporabljeni, ko se
odložena terjatev za davek realizira ali pa se odložena obveznost za davek poravna.
Terjatev za odloženi davek se pripozna, če obstaja verjetnost, da bo v prihodnosti na razpolago obdavčljiv
dobiček, iz katerega bo mogoče koristiti začasne razlike. Predstavlja višino obračunanega davka od
dohodka pravnih oseb od odbitnih začasnih razlik.

4.3.8

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.

4.3.9

Izkaz denarnega toka

V izkazu denarnega toka prikazujemo spremembe stanja denarnih sredstev in denarnih ustreznikov za
poslovno leto, za katero se sestavlja. Izkaz denarnega toka je sestavljen po neposredni metodi.

4.3.10 Določanje poštene vrednosti
Finančni instrumenti so izkazani po pošteni vrednosti. Poštena vrednost je znesek, s katerim je mogoče
prodati sredstvo ali zamenjati obveznost med dobro obveščenima in voljnima strankama v premišljenem
poslu.
Pri določanju poštene vrednosti finančnih instrumentov se upošteva naslednjo hierarhijo ravni določanja
poštene vrednosti:
• prva raven zajema kotirane cene (neprilagojene) na delujočih trgih za enaka sredstva ali
obveznosti,
• druga raven zajema vhodne podatke poleg kotiranih cen, vključenih v prvo raven, ki so
neposredno (tj. kot cene) ali posredno (tj. kot izpeljani iz cen) zaznavni za sredstvo ali obveznosti,
• tretja raven zajema vhodne podatke za sredstvo ali obveznost, ki ne temelji na zaznavnih tržnih
podatkih.
Pošteno vrednost posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja je družba določila
po metodah, ki so opisane v poglavju 4.7.5 Poštena vrednost.

4.3.11 Obvladovanje finančnih tveganj
Družba je izpostavljena naslednjim vrstam finančnega tveganja: kreditno, likvidnostno in obrestno.
Podrobneje so finančna tveganja opredeljena v poglavju 2.11 o tveganjih v poslovnem delu poročila.
Vrednostno so finančna tveganja razkrita v pojasnilih v točki 4.7.
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Izkaz finančnega položaja

Izkaz finančnega položaja

4.5
v EUR

Pojasnilo

SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
I. Neopredmetena sredstva
II. Nepremičnine, naprave in oprema
V. Ostale dolgoročne finančne naložbe in posojila
VI. Dolgoročne poslovne terjatve
VII. Druga dolgoročna sredstva
VIII. Odložene terjatve za davek

1
2
3
4
5
6

B. KRATKOROČNA SREDSTVA
I. Sredstva namenjena za prodajo
II. Zaloge
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
VI. Druga kratkoročna sredstva
VII. Denar in denarni ustrezniki

7
8
9
10
11

KAPITAL IN OBVEZNOSTI
A. KAPITAL

12

31/12/2014
1.498.884.806

31/12/2013
1.408.821.630

1.426.983.667

1.332.031.684

544.573
1.426.251.486
60.003
90.277
37.328
0

410.847
1.330.475.280
260.003
141.170
34.266
710.118

71.901.139

76.789.946

201.723
10.453.202
37.434.910
23.802.761
8.543

201.723
12.572.280
23.464.900
40.540.285
10.758

1.498.884.806

1.408.821.630

426.353.458

515.676.986

I. Vpoklicani kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
IV. Rezerva za pošteno vrednost
V. Zadržani poslovni izid

330.027.060
116.883.008
68.771.666
(52.606)
(89.275.670)

330.027.060
116.883.008
67.797.859
(4.749)
973.808

B. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

748.507.020

761.437.880

2.516.594
2.716.040
2.048.195
741.226.191

2.784.182
2.309.390
2.872.085
753.472.223

324.024.328

131.706.764

185.500.110
117.829.161
20.695.057

11.597.010
77.155.838
42.953.916

I. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
II. Druge rezervacije
III. Druge dolgoročne obveznosti
IV. Dolgoročne finančne obveznosti

13
14
15
16

C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
II. Kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
V. Druge kratkoročne obveznosti

R a č u n o v o d s k o

17
18
19

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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Izkaz poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida

v EUR

Pojasnilo

POSLOVNI PRIHODKI
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

1
2
3

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA
POSLOVNI ODHODKI
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
6. STROŠKI DELA
7. ODPISI VREDNOSTI
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

4
5
6
7

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA
9. FINANČNI PRIHODKI
10. FINANČNI ODHODKI

8
9

FINANČNI IZID
POSLOVNI IZID PRED DAVKI
DAVKI
12. Odloženi davki

10

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA

2014

2013

191.046.120

247.996.581

185.474.049
144.783
5.427.288

243.665.466
2.826.106
1.505.009

191.046.120

247.996.581

278.658.714

245.509.234

137.614.487
18.103.491
92.607.272
30.333.464

150.578.686
19.012.973
27.655.354
48.262.221

(87.612.594)

2.487.347

18.932
971.889

46.197
665.859

(952.957)
(88.565.551)

(619.662)
1.867.685

710.119

(182.437)

710.119

(182.437)

(89.275.670)

2.050.122

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

4.6

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

v EUR

2014
(89.275.670)

2013
2.050.122

17. Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki
zaposlencev

(47.857)

(16.314)

Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

(47.857)

(16.314)

(89.323.527)

2.033.808

13. Čisti poslovni izid poslovnega leta

23. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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Izkaz denarnega toka po neposredni metodi

426.353.458
0 (89.275.670)

0
(973.808)
0

0

2013

299.497.747

353.153.972

1. Prejemki iz naslova poslovanja z električno energijo

253.934.813

270.753.337

a) Domači trg

253.934.813

270.753.337

2. Prejemki iz naslova poslovanja s toplotno energijo

4.211.060

4.703.021

3. Prejemki od prejetih premij, subvencij, dotacij itd.

6.473

18.370

a) Prejemki pri poslovanju

6. prejemki iz prodaje emisijskih kuponov
8. Prejemki iz naslova dajatev državi, razen davka od dohodka
10. Prejemki od prodaje storitev

(52.606)

0
0
(973.808)
0

(47.857)
0
0
(47.857)

(47.857)
0
0
(47.857)

(89.275.670)
(89.275.670)
0
0

(89.323.527)
0 (89.275.670)
(47.857)

0
0
0
0

515.676.986
515.676.986
0
973.808
(4.749)
(4.749)

973.808
0

0
0
(15.418.917)
0

0
(1.076.314)
0
0

0
(1.076.314)
0 (15.418.917)

(16.314)
0
0
(16.314)

(16.314)
0
0
(16.314)

2.050.122
2.050.122
0
0

2.033.808
2.050.122
0
(16.314)

118.374.601
0
0
0

118.374.601
0
0
0

11. Drugi prejemki pri poslovanju

3.628.583 65.143.083
330.027.060 116.883.008

0

17.001.359

18.711.258

47.553.887

0

808.169

739.564

618.205

21.894.579

11.697.624

(228.019.621)

(238.677.440)

(3.020.076)

(3.327.372)

(134.380.335)

(129.892.247)

(28.813.403)

(28.305.429)

0

(18.493.108)

(9.805.976)

(5.586.247)

11. Izdatki za vzdrževanje, material in storitve

(30.736.093)

(28.936.931)

12. Izdatki za stroške dela

(17.689.710)

(18.367.574)

(3.574.028)

(5.768.532)

71.478.126

114.476.532

329.535

31.870

13.400

29.659

316.135

2.211

(74.765.193)

(469.171.138)

b) Izdatki pri poslovanju
2. Izdatki iz naslova poslovanja s toplotno energijo
5. Izdatki za plin
6. Izdatki iz naslova nakupov emisijskih kuponov
8. Izdatki iz naslova dajatev državi, razen davka od dohodka

13. Drugi izdatki pri poslovanju
c) Denarni tok, ustvarjen pri poslovanju

DENARNI TOKOVI IZ NALOŽBENJA
a) Prejemki pri naložbenju
1. Prejemki za obresti
4. prejemki pri nepremičninah, napravah in opremi
b) Izdatki pri naložbenju
1. Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

(39.361.515)

(11.946)

2. Izdatki pri nepremičninah, napravah in opremi (vključno s predujmi)

(13.223.240)

(451.632.837)

3. Izdatki za kapitalizirane obresti

(22.176.838)

(17.526.355)

(3.600)

0

(74.435.658)

(469.139.268)

52.491.000

790.505.601

0

118.374.601

5. Izdatki pri naložbah v odvisne družbe, pridružene in skupaj obvladovane družbe

Stanje na dan 31.12.2014

973.808
0
0

973.808
0
0
0

0
Razporeditev dela čistega dobička
za oblikovanje dodatnih rezerv po
sklepu skupščine

B.3. Spremembe v kapitalu

0
0
0
0
Aktuarski dobički in izgube
programov z določenimi zaslužki
zaposlencev

0
0
0
0
Postavke, ki pozneje ne bodo
prerazvrščene v poslovni izid

0
0
0
0
Vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obdobja

0
0
0
0
B.2. Spremembe celotnega
vseobsegajočega donosa

0
0
0
0
B.1. Transakcije z lastniki

3.628.583 64.169.276
3.628.583 64.169.276
330.027.060 116.883.008
330.027.060 116.883.008
Stanje na dan 31.12.2013
Stanje na dan 1.1.2014

15.418.917
0
0
0

973.808
102.506
0

16.392.725
102.506
0
0

0

Razporeditev preostalega dela čistega
dobička primerjalnega poročevalskega
obdobja na druge sestavine kapitala
Razporeditev dela čistega dobička
za oblikovanje dodatnih rezerv po
sklepu skupščine

B.3. Spremembe v kapitalu

0
0
0
0
Aktuarski dobički in izgube
programov z določenimi zaslužki
zaposlencev

0
0
0
0
Postavke, ki pozneje ne bodo
prerazvrščene v poslovni izid

0
0
0
0
Vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obdobja

0
0
0

0
0
0
118.374.601

0
0
0
118.374.601

0
B.2. Spremembe celotnega
vseobsegajočega donosa

Stanje na dan 1.1.2013

Vpis vpoklicanega osnovnega
kapitala

KAPITALSKE
REZERVE
211.652.459 116.883.008
Osnovni
kapital

2014

4. Izdatki za premog

B.1. Transakcije z lastniki

SKUPAJ
395.268.577
0

Čisti
poslovni izid
poslovnega
leta

REZERVE ZA
POŠTENO Preneseni čisti
Zakonske Druge rezerve
rezerve
iz dobička VREDNOST poslovni izid
3.526.077 47.776.551
11.565 15.418.917

ZADRŽANI POSLOVNI IZID
REZERVE IZ DOBIČKA

v EUR

DENARNI TOKOVI IZ POSLOVANJA

9. Prejemki iz naslova vračil davka od dohodka pravnih oseb

c) Denarni tok, ustvarjen pri naložbenju

DENARNI TOKOVI IZ FINANCIRANJA
a) Prejemki pri financiranju
1. Prejemki iz naslova vplačanega kapitala
2. Prejemki iz prejetih dolgoročnih posojilih in drugih dolgoročnih finančnih obveznosti
3. Prejemki iz prejetih kratkoročnih posojilih in drugih kratkoročnih finančnih obveznosti
b) Izdatki pri financiranju
1. Izdatki za obresti prejetih posojil

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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Izkaz denarnih tokov

VPOKLICANI
KAPITAL

Izkaz sprememb lastniškega kapitala

2 014

Izkaz sprememb lastniškega kapitala

v EUR
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0

557.500.000

52.491.000

114.631.000

(49.535.683)

(435.837.768)

(515.794)

(455.889)

2. Izdatki iz prejetih dolgoročnih posojilih in drugih dolgoročnih finančnih obveznosti

(1.388.889)

(8.330.879)

3. Izdatki iz prejetih kratkoročnih posojilih in drugih kratkoročnih finančnih obveznosti

(47.631.000)

(427.051.000)

2.955.317

354.667.833

10.758

5.661

(2.215)

5.097

8.543

10.758

c) Denarni tok, ustvarjen pri financiranju

DENARNA SREDSTVA IN DENARNI USTREZNIKI NA ZAČETKU OBDOBJA
Povečanje/zmanjšanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov

DENARNA SREDSTVA IN DENARNI USTREZNIKI NA KONCU OBDOBJA
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Pojasnilo 1

Neopredmetena sredstva.................................................................544.573 EUR

Neopredmetena sredstva
Emisijski kuponi CO2
Druge dolgoročne premoženjske pravice

Skupaj

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

446.679
97.894

138.684
272.163

544.573

410.847

Pretežni del neopredmetenih sredstev družbe so emisijski kuponi. Na podlagi Zakona o varstvu okolja
in Odloka o seznamu upravljavcev naprav, ki izpuščajo toplogredne pline, je država družbi za obdobje
2013–2020 dodelila 579.013 brezplačnih emisijskih kuponov. Brezplačni kuponi so bili družbi predani
v aprilu 2014. Količina emisijskih kuponov za leto 2014 je 110.006 kuponov in za leto 2015 90.334
kuponov. V nadaljnjih letih se količina brezplačnih emisijskih kuponov znižuje. V marcu 2014 je TEŠ od
HSE kupil 4.223.386 emisijskih kuponov za potrebe izpolnitev obveznosti iz proizvedenih emisij v letu
2013. Stanje kuponov se je aprila 2014 znižalo za 4.362.082 kuponov (Poročilo o preverjanju poročila
o emisijah toplogrednih plinov za leto 2013), ki so bili predani za proizvedene emisije v letu 2013. Na
dan 31. 12. 2014 ima družba med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami evidentiranih 446.679
brezplačnih emisijskih kuponov.

Gibanje neopredmetenih sredstev

Nabavna vrednost 1.1.2013
Pridobitve
Odtujitve

Nabavna vrednost 31.12.2013
Odpisana vrednost 1.1.2013
Amortizacija

Odpisana vrednost 31.12.2013
Knjigovodska vrednost 1.1.2013
Knjigovodska vrednost 31.12.2013

v EUR

Druge dolgoročne
premoženjske
Emisijski kuponi
pravice
4.301.696
1.560.002

Skupaj
5.861.698

384.809
(4.547.821)

1.265.640
(1.247.323)

1.650.449
(5.795.144)

138.684

1.578.319

1.717.003

0

1.116.655

1.116.655

0

189.501

189.501

0

1.306.156

1.306.156

4.301.696
138.684

443.347
272.163

4.745.043
410.847
v EUR

Med neopredmetenimi sredstvi je za 97.894 EUR licenc in druge programske opreme, ki se v odvisnosti
od dobe koristnosti amortizirajo po stopnjah od 7,6 % do 50 %.
Na dan 31. 12. 2014 se je na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca izvedla slabitev neopredmetenih
sredstev v višini 17.157 EUR.

Nabavna vrednost 1.1.2014

Družba nima neopredmetenih osnovnih sredstev v finančnem najemu.

Nabavna vrednost 31.12.2014

Pridobitve
Odtujitve

Odpisana vrednost 1.1.2014
Amortizacija
Slabitve

Odpisana vrednost 31.12.2014
Knjigovodska vrednost 1.1.2014
Knjigovodska vrednost 31.12.2014

Druge dolgoročne
premoženjske
Emisijski kuponi
pravice
138.684
1.578.319

Skupaj
1.717.003

4.670.077
(4.362.082)

26.571
0

4.696.648
(4.362.082)

446.679

1.604.890

2.051.569

0

1.306.156

1.306.156

0
0

183.683
17.157

183.683
17.157

0

1.506.996

1.506.996

138.684
446.679

272.163
97.894

410.847
544.573

94

R a č u n o v o d s k o

p o r o č i l o

2 014

R a č u n o v o d s k o

p o r o č i l o

95

2 014

Pojasnilo 2

Nepremičnine, naprave in oprema.......................................... 1.426.251.486 EUR

Nepremičnine, naprave in oprema
Zemljišča
Zgradbe
Proizvajalna oprema
Druga oprema
Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju

Skupaj

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

2.310.917
15.426.781
78.911.407
4.246.348
1.325.356.033

3.711.949
27.987.463
151.668.938
6.948.287
1.140.158.643

1.426.251.486

1.330.475.280

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme

Zemljišča
Nabavna vrednost 1.1.2013

Družba je za nepremičnine, naprave in opremo na podlagi cenitve preverila njihovo nadomestljivo
vrednost. Zaradi specifičnosti družbe merjenje poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, ni
smiselno, zato se je za ugotovitev nadomestljive vrednosti potrebnih sredstev uporabila vrednost sredstva
pri uporabi. Cenitev je izvedel pooblaščeni cenilec z licenco Slovenskega inštituta za revizijo. V cenitvi so
bile upoštevane naslednje predpostavke:
• vrednost je ocenjena z metodo sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov (vrednost
pri uporabi);
• upoštevane so napovedi do konca leta 2054;
• uporabljena je bila diskontna stopnja, ki odraža zahtevano stopnjo donosa celotnega kapitala
družbe (WACC), in sicer 6,37 % v letu 2015, 5,67 % v letih 2016 in 2017 ter od leta 2018
dalje 5,36 %.
Na podlagi cenitve je družba slabila nepremičnine, naprave in opremo v skupnem znesku 58.977.039
EUR (od tega se 17.157 EUR nanaša na neopredmetena sredstva), pri čemer se je slabitev prerazporedila
na aktivna sredstva, blok 6 pa se zaradi pozitivne neto sedanje vrednosti pri uporabi diskontne stopnje po
metodi tehtanega povprečja kapitala WACC 5,89 % ni slabil.
Družba je opredelila tudi nepotrebna sredstva, katerih nadomestljivo vrednost je določila na podlagi
poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje. Poštena vrednost je upoštevana iz cenitvenega
poročila pooblaščenega cenilca z licenco Slovenskega inštituta za revizijo. Na podlagi cenitve je družba
nepotrebna sredstva slabila v višini 358.442 EUR.
Na nepremičninah, napravah in opremi družba nima vpisanih hipotek niti jih nima v finančnem
najemu.

Proizvajalna
oprema

Nepremičnine,
naprave in
Druga
oprema
oprema v pridobivanju

3.711.949 205.864.396 1.036.222.413 15.698.305

Pridobitve

0

0

0

0

Odtujitve

0

(42.199)

(7.690.135)

Prenosi iz investicij

0

59.468

9.433.908

Nabavna vrednost 31.12.2013

Za sredstva v gradnji, ki se pretežno nanašajo na nadomestni blok 6, je v noveliranem investicijskem
programu, revizija 5 (september 2012), načrtovano, da je pri 7 % diskontni stopnji neto sedanja vrednost
investicije pozitivna in da je interna stopnja donosa 7,75 %; v noveliranem investicijskem programu,
revizija 6 (izdaja december 2014), je pri uporabi diskontne stopnje po metodi tehtanega povprečja
stroškov kapitala WACC 5,89 %, neto sedanja vrednost pozitivna, ISD je 6,19 %.

Zgradbe

v EUR

Odpisana vrednost 1.1.2013

Skupaj

894.947.739 2.156.444.802
255.103.602

255.103.602

(204.037)

0

(7.936.371)

399.322

(9.892.698)

0

3.711.949 205.881.665 1.037.966.186 15.893.590 1.140.158.643 2.403.612.033
0 174.502.275

871.202.828 8.109.695

0 1.053.814.798

Odtujitve

0

(39.602)

(7.685.541)

(199.466)

0

(7.924.609)

Amortizacija

0

3.431.529

22.779.961

1.035.074

0

27.246.564

Odpisana vrednost 31.12.2013

0 177.894.202

886.297.248 8.945.303

0 1.073.136.753
894.947.739 1.102.630.004

Knjigovodska vrednost 1.1.2013

3.711.949

31.362.121

165.019.585 7.588.610

Knjigovodska vrednost 31.12.2013

3.711.949

27.987.463

151.668.938 6.948.287 1.140.158.643 1.330.475.280
v EUR

Zemljišča
Nabavna vrednost 1.1.2014

Zgradbe

Proizvajalna
oprema

Nepremičnine,
naprave in
Druga
oprema v
oprema pridobivanju

Skupaj

3.711.949 205.881.665 1.037.966.186 15.893.590 1.140.158.643 2.403.612.033

Pridobitve

0

0

0

0

186.122.720

186.122.720

Odtujitve

0

(107.951)

(12.909)

(197.702)

0

(318.562)

Prenosi iz investicij

0

0

49.188

325.234

(392.649)

(18.227)

Prenosi - preknjižbe

0

0

0

0

(532.681)

(532.681)

Slabitve

0

0

0

0

0

0

Nabavna vrednost 31.12.2014
Odpisana vrednost 1.1.2014

3.711.949 205.773.714 1.038.002.465 16.021.122 1.325.356.033 2.588.865.283
0 177.894.202

886.297.248 8.945.303

0 1.073.136.753

Odtujitve

0

(87.557)

(10.626)

(165.731)

0

(263.914)

Amortizacija

0

3.430.372

24.275.831

1.034.679

0

28.740.882

1.401.032

9.109.916

48.528.605

1.960.523

0

61.000.076

Slabitve

Odpisana vrednost 31.12.2014

1.401.032 190.346.933

959.091.058 11.774.774

0 1.162.613.797

Knjigovodska vrednost 1.1.2014

3.711.949

27.987.463

151.668.938 6.948.287 1.140.158.643 1.330.475.280

Knjigovodska vrednost 31.12.2014

2.310.917

15.426.781

78.911.407 4.246.348 1.325.356.033 1.426.251.486

Naložbe v nepremičnine, naprave in opremo je družba v letu 2014 financirala s črpanjem kratkoročnih
kreditov v skupni višini 12.500.000 EUR, najetih pri poslovnih bankah, s pogodbami o prevzemu dolga s
strani matične družbe HSE v višini 155.905.867 EUR in drugimi lastnimi sredstvi.
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Zemljišča....................................................................................... 2.310.917 EUR

Vrednost zemljišč se je znižala za slabitev na podlagi izvedene cenitve sredstev v letu 2014.
Zgradbe....................................................................................... 15.426.781 EUR

Vrednost zgradb je v okviru načrtovanih vrednosti, v primerjavi s preteklim letom je nižja za obračunano
amortizacijo, slabitev, odprodajo stanovanj in odstranitev recepcije.
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V letu 2014 je bilo skupaj aktiviranih 392.649 EUR investicijskih vlaganj. Skupna vrednost
nezaključenih investicijskih vlaganj je 1.325.356.033 EUR.
Gibanje naložb
v nepremičnine, naprave in opremo v izgradnji
Vlaganje v
zanesljivost
proizvodnje
Nabavna vrednost 1.1.2014

Investicijska
dokumentacija Vlaganja v blok 6

2.189.656

487.598

1.137.463.161

v EUR

Investicijsko
vzdrževanje

Ostale
nepremičnine,
naprave in
oprema v
pridobivanju

SKUPAJ

0

18.228

1.140.158.643

Proizvajalne naprave, stroji in druga oprema.............................. 83.157.755 EUR

Pridobitve

23.536

0

185.772.852

43.288

283.044

186.122.720

Prenos iz investicij v teku

0

0

(48.089)

(43.288)

(301.272)

(392.649)

Vrednost proizvajalnih naprav, strojev in druge opreme se je znižala za obračunano amortizacijo, slabitev
in odpise opreme. Pridobitve v višini 374.422 EUR so realizacija načrta nabave drobnih naprav, strojev in
opreme, kot so gasilsko vozilo, rovokopač, merilnik pretoka dimnih plinov in ostalo. Sredstva so se povečala
tudi za doaktiviranje investicijskega vzdrževanja plinske turbine PT 51, ki je bilo izvedeno v letu 2013.

Preknjižbe

0

0

(532.681)

0

0

(532.681)

2.213.192

487.598

1.322.655.243

0

0

1.325.356.033

Družba je zaradi neuporabnosti izvedla slabitev proizvajalne opreme (zamenjan generator bloka 5) v
višini 1.681.752 EUR. Na osnovi cenitve pa je družba dodatno slabila proizvajalno in drugo opremo v
skupni višini 48.807.376 EUR.
Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju................... 1.325.356.033 EUR

Pretežni del povečanja nepremičnin, naprave in opreme v izgradnji se nanaša na vlaganja v izgradnjo
nadomestnega bloka 6 v višini 186.122.720 EUR. Za izgradnjo glavne tehnološke opreme je bilo realizirano
54.416.742 EUR in za montažo 51.814.972 EUR, za izgradnjo hladilnega sistema 2.210.916 EUR, za
izgradnjo razžveplalne naprave 12.196.995 EUR, za obdelavo produktov 12.998.479 EUR, za priključitev na
EES RS 1.841.641 EUR in za izgradnjo glavnega pogonskega objekta 6.626.079 EUR ter v okviru ostalih
gradbenih del 3.046.606 EUR in ostale opreme 3.539.922 EUR. Stroškov financiranja je bilo realiziranih
za 34.248.549 EUR, od tega usredstvenih stroškov obresti v višini 24.457.126 EUR, stroškov državnega
poroštva v višini 5.500.000 EUR, stroškov bančnih poroštev v višini 2.399.174 EUR, stroškov poroštva
HSE v višini 1.879.749 in ostalih stroškov financiranja v višini 12.500 EUR. Ostalih vlaganj pa je bilo
realiziranih za 2.831.951 EUR (svetovanja, geodetske storitve, izdelava PGD in PZI in drugo).
Zaradi prevzemov rezervnih delov za potrebe bloka 6 v skladišče se je stanje investicije znižalo za
531.830 EUR, povečale pa so se zaloge rezervnih delov.
Predračunska vrednost izgradnje nadomestnega bloka 6 znaša 1.302.492.300 EUR (NIP revizija 5). V
NIP revizija 6 (oktober 2013) je predračunska vrednost znašala 1.428.544.300 EUR. V NIP revizija 6
(februar 2014) pa je ta vrednost ocenjena na 1.428.457.694 EUR. Slednja se je povišala zaradi nekaterih
stroškov, ki so posledica zamud pri preskrbi denarnih sredstev ter izdaji dovoljenj ali stečajev izvajalcev,
in zaradi predhodno prenizko ocenjenih, spregledanih oziroma izpuščenih določenih stroškov. V NIP
revizija 6 (december 2014) se predračunska vrednost ni spremenila.
Do 31. 12. 2014 je družba za dobavo glavne tehnološke opreme, naprave za razžveplanje dimnih plinov,
za izgradnjo hladilnega sistema in glavnega pogonskega objekta ter ostalega sklenila za 1.270.153.926
EUR pogodb (brez stroškov financiranja). Do konca leta 2014 je družba za te pogodbene obveze prejela
za 1.230.596.099 EUR računov (brez stroškov financiranja). Nezaračunana razlika oziroma prihodnje
obveze za pridobitev osnovnih sredstev (brez stroškov financiranja) tako znašajo 39.557.827 EUR.

Nabavna vrednost 31.12.2014

Pojasnilo 3

Druge dolgoročne finančne naložbe in naložbe v pridružene družbe....60.003 EUR

Ostale dolgoročne finančne naložbe in posojila
Dolgoročne finančne naložbe v pridružene družbe
Za prodajo razpoložljiva dolgoročna finančna sredstva
Druge dolgoročne finančne naložbe

Skupaj

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

59.503
0
500

59.503
200.000
500

60.003

260.003

Dolgoročne finančne naložbe so razvrščene med za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. Vrednost
dolgoročnih finančnih naložb, ki je izkazana v izkazu finančnega položaja, pomeni njihovo nabavno
vrednost.
Med naložbami v deleže pridruženih družb je izkazan 26 % delež v družbi Erico, d.o.o.
V letu 2011 je TEŠ vložil 200.000 EUR v ustanovitev družbe RCE – Razvojni center energije, d.o.o.,
razvojno-raziskovalni center. Delež v družbi je 8 %. V septembru 2014 je TEŠ z osnovnim vložkom 3.600
EUR z RCE ustanovil dva nova subjekta, in sicer Tešing, svetovanje in inženiring, d.o.o., in EnRaz, razvoj
in svetovanje na področju energetike in varstva okolja, d.o.o. TEŠ ima v vsakem subjektu 24 % delež
glede na njegov osnovni kapital.
TEŠ je na dan 31. 12. 2014 v celoti slabil naložbe v RCE – Razvojni center energije, d.o.o., Tešing,
svetovanje in inženiring, d.o.o., in EnRaz, razvoj in svetovanje na področju energetike in varstva okolja,
d.o.o., zaradi ugotovitve MGRT o domnevni kršitvi Pogodbe o sofinanciranju.
Drugi deleži v višini 500 EUR so vložena sredstva v Center odličnosti nizkoogljične tehnologije (CO NOT).
Družba ima vložena sredstva v počitniške domove (Krvavec, Rab, Portorož) v višini 154.133 EUR, ki jih
je zaradi formalno nerešenih lastniških in upravljavskih razmerij ter nepričakovanih bodočih denarnih
tokov na dan 31. 12. 2010 slabila v celotni višini vloženih sredstev.
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V dolgoročnih poslovnih terjatvah je za 82.319 EUR dolgoročno danih predujmov in za 7.958 EUR dolgoročnih
terjatev do kupcev stanovanj za prodana stanovanja na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS 18/91).

2014
260.003

2013
260.003

Pridobitve
Slabitve

3.600
(203.600)

0
0

Stanje 31.12.

60.003

260.003

Stanje 1.1.

p o r o č i l o
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Med predujmi je evidentiran dolgoročno dani predujem v višini 82.319 EUR za 10-letno odškodnino po
služnostni pogodbi z Župnijo Sv. Martina iz Velenja, ki je zavarovan z vknjižbo pravice na zemljišču.
Pojasnilo 5

Naložbe v pridruženih družbah...........................................................59.503 EUR

Podatki o pridruženih družbah na dan 31.12.2014
Družba Naslov
Dejavnost
Družba solastnica
Erico d.o.o.

Koroška 59, Velenje

Tešing d.o.o. Preloška cesta 1, Velenje
Enraz d.o.o. Preloška cesta 1, Velenje

% solastništva

74.900

Premogovnik Velenje d.d.
in Gorenje Surovina d.d.

26

71.129
74.900

RCE d.o.o.
RCE d.o.o.

24
24

Pomembnejši zneski
v EUR
iz izkazov pridruženih družb za leto 2014
Obveznosti
Čisti poslovni izid Višina celotnega
Družba
Sredstva
Prihodki
(brez kapitala)
poslovnega leta
kapitala
Erico d.o.o.
Tešing d.o.o.
Enraz d.o.o.

1.804.417
6.466
6.331

423.220
2.299
2.284

Vrednost dologoročnih
finančnih naložb v pridružene družbe
Pridružena družba
Erico d.o.o.
Tešing d.o.o.
Enraz d.o.o.

Skupaj

2.147.040
3.010
3.024

50.445
-3.333
-3.453

1.381.197
4.167
4.047

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

59.503
0
0

59.503
0
0

59.503

59.503

Druge dolgoročne finančne obveznosti................................................... 500 EUR

Druge dolgoročne finančne naložbe
Center odličnosti nizkoogljične tehnologije
Razvojni center energija - RCE d.o.o.

Skupaj

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

500
0

500
200.000

500

200.500

Druga dolgoročna sredstva................................................................ 37.328 EUR

Druga dolgoročna sredstva

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

37.328

34.266

37.328

34.266

Druga dolgoročna sredstva

Skupaj

Druga dolgoročna sredstva so vplačila družbe kot etažnega lastnika stanovanj, ki bodo porabljena za
prihodnje stroške vzdrževanja po Stanovanjskem zakonu.
Pojasnilo 6

Odložene terjatve za davek........................................................................ 0 EUR

Terjatve za odloženi davek

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

0
0
0

319.228
30.827
360.063

0

710.118

Rezervacije
Oslabitve
Amortizacija

Skupaj

Konec leta 2013 so bile odložene terjatve izkazane v zvezi z oblikovanjem terjatev iz naslova dolgoročnih
rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, prekoračitve amortizacijskih stopenj v
skladu z ZDDPO-2 in slabitvijo dolgoročnih finančnih naložb. Družba zaradi negotovosti prihodnjih
obdavčljivih dobičkov konec leta 2014 ne izkazuje več odložene terjatve za davek.
Na dan 31. 12. 2014 družba izkazuje neizkoriščene investicijske olajšave v višini 93.432.934 EUR iz leta
2012, ki jih lahko koristi v naslednjih treh davčnih obdobjih, in 84.368.557 EUR iz leta 2013, ki jih
lahko koristi v naslednjih štirih davčnih obdobjih. V letu 2014 so se neizkoriščene investicijske olajšave
povečale za 56.960.511 EUR, ki jih družba lahko koristi v naslednjih petih davčnih obdobjih. Družba
zaradi negotovosti prihodnjih obdavčljivih dobičkov ni oblikovala terjatve za odložene davke.

Dolgoročne poslovne terjatve............................................................90.277 EUR

Gibanje terjatev za odložene davke
Rezervacije
Stanje na dan 1.1.2013
286.924

150.133

182.437

Dolgoročne poslovne terjatve

Stanje na dan 31.12.2013

319.228

30.827

360.063

710.118

Stanje na dan 1.1.2014

319.228

30.827

360.063

710.118

(319.228)

(30.827)

(360.063)

(710.118)

0

0

0

0

Pojasnilo 4

Dolgoročno dani predujmi
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

Skupaj

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

82.319
7.958

131.090
10.080

90.277

141.170

V breme/ dobro poslovnega izida

V breme/ dobro poslovnega izida

Stanje na dan 31.12.2014

v EUR

Oslabitev Amortizacija
30.827
209.930

32.304

Skupaj
527.681
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Pojasnilo 7

Poštena vrednost poslovnih terjatev je na dan bilanciranja enaka njihovi knjigovodski vrednosti.

Sredstva, namenjena za prodajo...................................................... 201.723 EUR

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
31/12/2014

Sredstva namenjena za prodajo
Sredstva namenjena za prodajo

Skupaj

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

201.723

201.723

201.723

201.723

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Ljubljana
PREMOGOVNIK VELENJE d.d., Velenje
RGP d.o.o.
HSE INVEST d.o.o., Maribor

Skupaj
Med sredstvi za prodajo je del počitniškega kompleksa Crikvenica. Prodaja dobre polovice kompleksa
je bila realizirana v letu 2006 hrvaškemu kupcu. Prodaja preostalega dela, zaradi nerešenih lastniških
razmerij še ni realizirana.
Pojasnilo 8

Zaloge......................................................................................... 10.453.202 EUR

Zaloge
Material

Skupaj

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

10.453.202

12.572.280

10.453.202

12.572.280

Pretežni del zalog predstavljajo zaloge rezervnih delov v vrednosti 7.057.854 EUR in zaloge materiala za
vzdrževanje v vrednosti 2.318.823 EUR, ki so potrebne zaradi čim prejšnje odprave napak proizvodne
opreme in s tem zagotavljanja zanesljivega obratovanja. Zaloge rezervnih delov so se znižale za slabitev na
podlagi cenitve v višini 2.622.791 EUR.
Pri popisu zalog materiala so bili ugotovljeni viški v vrednosti 88 EUR in primanjkljaji v vrednosti 9 EUR.
Inventurni viški in primanjkljaji
Presežki pri popisu zalog
Primajkljaji pri popisu zalog

Skupaj

Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija

0

v EUR

31/12/2013

9.986.005
13.855.469
20
3.093

10.219.669
1.213
84.355
3.119

23.844.587

10.308.356

Del terjatev do podjetij v skupini so terjatve do Holdinga Slovenske elektrarne, d.o.o., v višini 9.952.705
EUR za prodano električno energijo od 1. 12. do 31. 12. 2014. V terjatvah do podjetij v skupini so tudi
kratkoročno dani predujmi v višini 13.729.300 EUR, ki se nanašajo na predujme, dane za izpadle
količine premoga od načrtovanih.
Z bianco menico so zavarovane terjatve za prodano toplotno energijo. Z bančnim poroštvom so
zavarovane tudi terjatve za dane predujme v višini 131.528 EUR. Pri ostalih terjatvah zaradi njihove
specifičnosti zavarovanje ni potrebno.
Terjatve za dane predujme se pretežno nanašajo na terjatve do Primorja v stečaju. V terjatvah do
Primorja v stečaju ima družba knjigovodsko evidentirana ugotovljena preplačila v poslovnih knjigah,
ugotovitev na temelju začasnih situacij Primorja o preveč zaračunanih in plačanih delih (opravljena dela
še niso bila dokončno izmerjena in evidentirana v knjigi obračunskih izmer)v višini 2.522.920 EUR. V
decembru 2014 je bila sklenjena sodna poravnava, v kateri so se stranke dogovorile, da se ob predložitvi
bančnega poroštva za dobro izvedbo del terjatve pobotajo z obveznostmi za zadržana sredstva. Pobot se je
po pravnomočnosti sodne poravnave izvedel v januarju 2015.
Pretežni del zapadlih terjatev se nanaša na prijavo terjatev v stečajno maso Primorja, ostale zapadle
terjatve do kupcev pa se nanašajo na najemnine za stanovanja in na ostale kupce.

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

88
9

5
177

79

(172)

Terjatve do kupcev, ki so zapadle in neporavnane, se nanašajo na terjatve do kupcev elektrofiltrskega
pepela, najemnin za stanovanja in drugo. Terjatve po zapadlosti so prikazane v poglavju 4.11.1.
Pojasnilo 10

Pojasnilo 9

Druga kratkoročna sredstva........................................................ 23.802.760 EUR

Kratkoročne poslovne terjatve.................................................... 37.434.910 EUR

Druga kratkoročna sredstva

Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih družb
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročno dani predujmi
Kratkoročne poslovne terjatve do državnih in drugih inštitucij
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

Skupaj

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

23.844.587
169
1.499.079
2.739.281
8.830.565
521.229

10.308.356
140
1.634.143
1.525.219
9.988.962
8.080

37.434.910

23.464.900

Kratkoročno odloženi stroški in odhodki
Nezaračunani prihodki

Skupaj

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

204.588
23.598.172

109.033
40.431.252

23.802.760

40.540.285

Pretežni del kratkoročno nezaračunanih prihodkov v višini 20.373.965 EUR so prihodki, ki izhajajo
iz Aneksa 5 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 2014 za poravnavo stroškov nakupa
primanjkljaja emisijskih kuponov CO2 za leto 2014.

102

R a č u n o v o d s k o

p o r o č i l o

2 014

Del nezaračunanih prihodkov v višini 3.224.207 EUR izhaja iz upoštevanja prihodkov za vroče
zagonske preizkuse delovanja bloka 6. Prihodki so izračunani na podlagi stopnje dokončanosti glede na
predvidene celotne prihodke v času preizkušanja.
Med drugimi kratkoročnimi sredstvi so izkazani odloženi stroški, ki pomenijo zaračunane, vendar še
neopravljene storitve v letu 2014 v višini 204.588 EUR. Kratkoročno odloženi stroški so stroški enoletnih
licenc, šolnin, naročnin in drugega za leto 2015 in še ne vplivajo na poslovni izid. Kratkoročno odloženi
stroški so utemeljeni in izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku.
Pojasnilo 11

Denar in denarni ustrezniki................................................................. 8.543 EUR

Denar in denarni ustrezniki

R a č u n o v o d s k o
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Kapitalske rezerve znašajo 116.883.008 EUR in izhajajo iz odprave splošnega prevrednotovalnega
popravka kapitala.
Na podlagi sklepa družbenika z dne 26. 8. 2014 je družba celotni bilančni dobiček za leto 2013 v višini
973.808 EUR razporedila v druge rezerve iz dobička z namenom realizacije razvojnih projektov.
Rezerve iz dobička v višini 68.771.666 EUR sestavljajo zakonske rezerve v višini 3.628.583 EUR in druge
rezerve iz dobička v višini 65.143.083 EUR.
Rezerve so se med letom povečale za 973.808 EUR, in sicer po sklepu družbenika za del preneseni čisti
dobiček poslovnega leta 2013.
Gibanje rezerve za pošteno vrednost

v EUR

Aktuarski dob./izgube
pri odpravninah
ob upokojitvi
0

Drugo
11.565

Skupaj
11.565

(16.314)

0

(16.314)

Stanje na dan 31.12.2013

(16.314)

11.565

(4.749)

Med denarnimi sredstvi in denarnimi ustrezniki so izkazana denarna sredstva na računih družbe,
depozit na odpoklic v sistemu »cash pooling« in gotovina v blagajni.

Stanje na dan 1.1.2014

(16.314)

11.565

(4.749)

(47.857)

0

(47.857)

Pojasnilo 12

Stanje na dan 31.12.2014

(64.171)

11.565

(52.606)

Kapital....................................................................................... 426.353.458 EUR

V letu 2014 se je rezerva za pošteno vrednost znižala za aktuarsko izgubo pri odpravninah v višini
47.857 EUR.

Gotovina v blagajni in prejeti čeki
Denarna sredstva v banki

Skupaj

Kapital
Vpoklican kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Rezerva za pošteno vrednost
Zadržani poslovni izid

Skupaj

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

224
8.319

252
10.506

8.543

10.758

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

330.027.060
116.883.008
68.771.666
(52.606)
(89.275.670)

330.027.060
116.883.008
67.797.859
(4.749)
973.808

426.353.458

515.676.986

Skupaj

Pojasnilo 13

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade............................. 2.516.594 EUR

Rezervacije za odpravnine
ob upokojitvi in jubilejne nagrade
Rezervacije za odpravnine
Rezervacije za jubilejne nagrade

Skupaj

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

1.635.950
880.644

1.835.190
948.992

2.516.594

2.784.182

Dolgoročne rezervacije so rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v višini, kakršne
so bile ugotovljene v aktuarjevem izračunu na dan 31. 12. 2014.

Osnovni kapital družbe je v računovodsko izkazani višini opredeljen v Aktu o ustanovitvi družbe in
ustrezno registriran na sodišču in znaša 330.027.060 EUR.

Vplačani presežek kapitala

Zmanjšanje

Zmanjšanje

Celotni kapital družbe sestavljajo osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, rezerve za
pošteno vrednost, preneseni čisti poslovni izid preteklega leta in prehodno še nerazdeljeni čisti poslovni
izid poslovnega leta.

Kapitalske rezerve

Stanje na dan 1.1.2013

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

116.883.008

116.883.008

116.883.008

116.883.008

Aktuarski izračun je temeljil na naslednjih predpostavkah:
• rasti povprečne plače v višini 0,5 % za leta 2015 do 2017 in 2,0 % letno v naslednjih letih in
• diskontni obrestni meri 3,2 % letno.
V letu 2014 je družba izplačala 127.733 EUR jubilejnih nagrad in 70.368 EUR odpravnin.
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Gibanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade
v EUR
Rezervacije za
Rezervacije za
odpravnine jubilejne nagrade
Skupaj
Stanje na dan 1.1.2013
1.666.106
1.025.897 2.692.003
Oblikovanje - povečanje
Zmanjšanje - črpanje

198.436
(29.352)

55.955
(132.860)

254.391
(162.212)

Stanje na dan 31.12.2013

1.835.190

948.992 2.784.182

Stanje na dan 1.1.2014

1.835.190

948.992 2.784.182

Oblikovanje - povečanje
Zmanjšanje - črpanje
Zmanjšanje - odprava

0
(70.368)
(128.872)

Stanje na dan 31.12.2014

1.635.950

Analiza občutljivosti

Skupaj

880.644 2.516.594

2014

2013

80.597

Diskontna
stopnja

Rast plač

Zmanjšanje Povečanje za
za 0,5
0,5

Rezervacije za jubilejne nagrade

59.385
(198.101)
(128.872)

v EUR

Diskontna stopnja

Rezervacije za odpravnine ob
upokojitvi

59.385
(127.733)
0

(74.672)

Rast plač

Zmanj Pove Zmanj Pove
Zmanjšanje Povečanje za šanje čanje šanje čanje
za 0,5
0,5 za 0,5 za 0,5 za 0,5 za 0,5

81.417

(76.092)

31.535 (29.687)
31.853 (30.256)
112.132 (104.359) 113.270 (106.348)

0

0

0

0
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Med drugimi rezervacijami družba pretežno izkazuje neizplačano božičnico v vrednosti, ki je nižja, kot
je predvideno v Podjetniški kolektivni pogodbi za leti 2012 in 2013. V letu 2014 so se druge rezervacije
povečale za neizplačano božičnico za leto 2014 in znižale za delno izplačilo božičnice za leto 2013.
Pretežni del rezervacij za tožbe je bil oblikovan v letu 2011 na podlagi prejetega sklepa o izvršbi upnika
Elektro Slovenija, d.o.o., z dne 15. 2. 2012.
Družba (dolžnik) je od upnika prejela predlog Pogodbe o dostopu do prenosnega omrežja v letu 2011
za odjem električne energije (»pogodba o dostopu do omrežja«). S pogodbo o dostopu do omrežja naj bi
upnik in dolžnik, v skladu z Aktom o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje
upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur. l.
RS, št. 59/2010) (»Akt«), uredila razmerja glede plačevanja stroškov uporabe omrežja za odjem električne
energije iz prenosnega omrežja.
Čeprav pogodba med upnikom in dolžnikom nikoli ni bila usklajena in podpisana, je upnik dolžniku
poslal račune za plačilo omrežnine za obdobje od januarja do junija 2011. Družba je vse navedene račune
zavrnila, ker je menila, da niso izdani v skladu z določbami Akta.
Družba utemeljeno in obrazloženo prereka terjatev upnika in je vložila ugovor zoper sklep o izvršbi.
Tožba v letu 2014 še ni zaključena; dne 27. 5. 2015 smo prejeli neugodno sodbo za TEŠ. Zoper to sodbo
bo v zakonskem roku vložena pritožba.
Konec leta še niso zaključeni trije delovno pravni spori, ki so bili vloženi v letu 2013. Družba je za te
tožbe oblikovala rezervacije v višini 284.709 EUR in v letu 2014 še dodatnih 62.769 EUR.

Pojasnilo 14

Pojasnilo 15

Druge rezervacije.......................................................................... 2.716.040 EUR

Druge dolgoročne obveznosti........................................................2.048.195 EUR

Druge rezervacije

Druge dolgoročne obveznosti

v EUR

Za tožbe
Druge rezervacije

Skupaj
Gibanje drugih rezervacij
Stanje na dan 1.1.2013
Oblikovanje - povečanje
Zmanjšanje - črpanje
Zmanjšanje - odprava

31/12/2014

31/12/2013

1.288.579
1.427.461

1.225.810
1.083.580

2.716.040

2.309.390

Skupaj

31/12/2014

31/12/2013

338.138
145.769
1.564.288

0
159.546
2.712.539

2.048.195

2.872.085

v EUR

Za tožbe Druge rezervacije
941.101
649.476

Skupaj
1.590.577

284.709
0
0

740.081
(284.698)
(21.279)

1.024.790
(284.698)
(21.279)

Stanje na dan 31.12.2013

1.225.810

1.083.580

2.309.390

Stanje na dan 1.1.2014

1.225.810

1.083.580

2.309.390

Oblikovanje - povečanje
Zmanjšanje - črpanje

62.769
0

749.585
(405.704)

812.354
(405.704)

1.288.579

1.427.461

2.716.040

Stanje na dan 31.12.2014

Emisijski kuponi
Kvote za invalide
Prejete druge državne podpore

v EUR

Druge dolgoročne obveznosti v višini 1.564.288 EUR izhajajo iz prejetih državnih podpor za pridobitev
nepremičnin, naprav in opreme. Koristijo se v sorazmerni višini obračunane amortizacije.
Med razmejitvami družba evidentira emisijske kupone, ki jih je brezplačno prejela od države za obdobje
od leta 2013 do 2020. Stanje emisijskih kuponov v letu 2014 se je znižalo za predvidene podeljene
kupone, ki jih je družba upoštevala pri izpolnjevanju obveznosti za predajo emisijskih kuponov za
proizvedene emisije v letu 2014.
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.
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v EUR

Gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti

Prejete druge
državne
podpore
Skupaj
3.648.172 3.840.397

Emisijski kuponi
0

Kvote za
invalide
192.225

132.157
(132.157)

3.632
(36.311)

Stanje na dan 31.12.2013

0

159.546

2.712.539 2.872.085

Stanje na dan 1.1.2014

0

159.546

2.712.539 2.872.085

446.856
(108.718)

13.161
(26.938)

338.138

145.769

Stanje na dan 1.1.2013
Pridobitve
Odtujitve

Pridobitve
Odtujitve

Stanje na dan 31.12.2014

0
(935.633)

0
(1.148.251)

135.789
(1.104.101)

460.017
(1.283.907)

1.564.288 2.048.195
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v EUR

Zap.
št.
Kreditodajalec

Pogodbena
vrednost

Namen

Stanje 31.
december
2013

1.1

EIB

110 mio EUR

fin.B6

110.000.000

0

110.000.000

0

110.000.000

1.2

EIB

440 mio EUR

fin.B6

440.000.000

0

440.000.000

0

440.000.000

1.3

EBRD

200 mio EUR

fin.B6

200.000.000

0

200.000.000

10.857.143

189.142.857

750.000.000

0

750.000.000

10.857.143

739.142.857

4.861.112

1.388.889

3.472.223

1.388.889

2.083.334

4.861.112 1.388.889

3.472.223

1.388.889

2.083.334

754.861.112 1.388.889

753.472.223

12.246.032

741.226.191

SKUPAJ dolg.posojila tujih bank
2.1

NLB d.d. Ljubljana

12,5 mio EUR

invest.vlaganja

SKUPAJ dolg.posojila domačih bank
SKUPAJ DOLGOROČNA POSOJILA BANK

Stanje 31. december 2014

Odplačilo
glavnice

Skupaj

Kratkoročni del Dolgoročni del

Opomba: V tabelo so vključeni tudi kratkoročni deli dolgoročnih posojil.

Odplačilo glavnic in obresti je v letu 2014 potekalo ob rokih zapadlosti po obstoječih amortizacijskih
načrtih.

Pojasnilo 16

Dolgoročne finančne obveznosti................................................ 741.226.191 EUR

Dolgoročne finančne obveznosti
Dolg. finančne obveznosti do bank

Skupaj

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

741.226.191

753.472.223

741.226.191

753.472.223

Dolgoročna posojila so nominirana v EUR. Nominalne obrestne mere za dolgoročna posojila so se gibale
od 0.527 % do 5,97 %.
Gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti

v EUR

Dolg. finančne
obveznosti do
bank
197.361.112

Skupaj
197.361.112

557.500.000
(1.388.889)

557.500.000
(1.388.889)

Stanje na dan 31.12.2013

753.472.223

753.472.223

Stanje na dan 1.1.2014

753.472.223

753.472.223

(12.246.032)

(12.246.032)

741.226.191

741.226.191

Stanje na dan 1.1.2013
Povečanje
Prenosi na kratkoročne obveznosti

Prenosi na kratkoročne obveznosti

Stanje na dan 31.12.2014

Del dolgoročnih finančnih obveznosti v višini 12.246.032 EUR, ki zapade v plačilo v 12 mesecih, je
izkazan med kratkoročnimi obveznostmi iz financiranja.
Družba je v celoti upoštevala MSRP, razen pri izkazovanju nekaterih dolgoročnih finančnih obveznosti
glede na Mednarodni računovodski standard 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov, ker poslovodstvo
družbe pričakuje, da v obdobju 12 mesecev od datuma izkaza finančnega položaja ne bo prišlo do
dejanske zahteve plačila dolgoročnih finančnih obveznosti po posojilnih pogodbah EIB (440 mio EUR in
110 mio EUR) in EBRD (200 mio EUR), čeprav družba TEŠ ugotavlja, da so bila določena odstopanja v
zvezi s posojilnimi pogodbami na dan 31. 12. 2014. V juniju 2015 sta EBRD in Intesa SanPaolo kot agent
pri garancijski pogodbi izdala pisma o spregledu obveznosti.
MRS 1.74 določa, da se dolgoročna posojila, izkazana med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi,
razvrstijo med kratkoročne finančne obveznosti, če družba pred koncem poročevalskega obdobja prekrši
neko določbo v posojilni pogodbi za dolgoročno posojilo, zaradi česar naj bi se obveznost poravnala na
zahtevo in kot to velja tudi za družbo TEŠ, nima neomejene pravice do odložitve poravnave obveznosti za
najmanj dvanajst mesecev od datuma izkaza finančnega položaja.
Družba je glede odstopanj obe banki vseskozi redno obveščala, vendar banki nista začeli izvajati nobenih
dejavnosti oziroma postopkov za odpoklic dolgoročnih posojil. Gre za naslednja odstopanja od zavez v
posojilnih pogodbah:
1. Posojilna pogodba med EIB in TEŠ za 110 mio EUR in 440 mio EUR:
• Povečanje stroškov projekta. V skladu s posojilno pogodbo mora TEŠ v primeru povečanja stroškov
za več kot 10 % banki pravočasno predložiti načrt financiranja. TEŠ je EIB v zvezi s povečanjem
stroškov projekta obvestil in predložil NIP 6, revizija 5, izdaja december 2014, v katerem je tudi
načrt financiranja. V vlogah za spregled obveznosti je zaprosil za soglasje na načrt financiranja
projekta in na povečanje stroškov investicije.
2. Posojilna pogodba med EBRD in TEŠ v višini 200 mio EUR:
• Spoštovanje pomembnejših pogodb. TEŠ se je zavezal, da bo spoštoval oziroma izpolnjeval vse
pomembnejše pogodbe, katerih stranka je ali ki zavezujejo njegova sredstva. Na podlagi posojilne
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pogodbe ima TEŠ možnost, da v dodatnem 30-dnevnem roku od dne zahteve EBRD takšno
odstopanje odpravi. Cena premoga za leto 2014 je bila višja, kot je bilo določeno v dolgoročni
tripartitni pogodbi z veljavnostjo do 31. 12. 2014, o čemer je bila banka obveščena, vendar banka
ni poslala zahteve za odpravo odstopanj.
• Omejitev glede finančnega zadolževanja. TEŠ se je zavezal, da se ne bo zadolžil, prevzel oziroma
dopustil obstoja kakršnega koli finančnega dolga, razen med drugim tudi delničarskega posojila
(kakršen koli finančni dolg TEŠ do HSE ali druge članice skupine HSE). HSE je s TEŠ sklenil
pogodbe o prevzemu dolga, pri čemer je v letu 2015 predvidena konverzija teh obveznosti v kapital.
Družba od EBRD še ni prejela zahteve, je pa mogoče takšno odstopanje odpraviti s konverzijo
obveznosti v kapital oziroma s soglasjem bank.
Zavarovanje dolgoročnih finančnih
obveznosti (skupaj s kratkoročnim delom)

Državna poroštva
Odstopi, zastava terjatev
Menice
Poroštvo HSE
Bančna garancija
Skupaj

v EUR

31. december 2014
440,000,000
40,000,000
3.472.223
160,000,000
110,000,000
753.472.223

31. december 2013
440,000,000
40,000,000
4,861,112
160,000,000
110,000,000
754,861,112

R a č u n o v o d s k o

Za zavarovaje obveznosti po pogodbi o najetju posojila – TEŠ Power Plant Šoštanj/B Finance Contract,
FI No 25.541 SI, sklenjeni z Evropsko investicijsko banko za financiranje bloka 6 (22. 4. 2010) v višini
440 mio EUR, je bila 6. 12. 2012 med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko sklenjena
Poroštvena pogodba v vrednosti 440 mio EUR. Začetek veljavnosti pogodbe je 6. 3. 2013 (Ur. l. RS, št.
4/15. 3. 2013).
24. 11. 2010 je bila sklenjena Pogodba o izdaji bančne garancije za 110 mio EUR med TEŠ, HSE in petimi
bankami garantkami (The bank of Tokyo – Mitshubishi 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 mio 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 mio 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;
• zastavo računov in denarnih sredstev za poravnavo vseh zavarovanih obveznosti v maksimalnem
znesku 110 mio 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.
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Poroštvo HSE, d.o.o., s katerim HSE jamči za zastavo obveznosti TEŠ po posojilni pogodbi za posojilo
200 mio EUR. HSE jamči za 80 % vrednosti posojila (160 mio EUR) z dnem podpisa pogodbe 12. 1. 2011
in za čas veljavnosti posojilne pogodbe (15 let). Za dodatno zavarovanje je TEŠ:
• zastavil bančne račune in denarna sredstva za zavarovanje, ki bo zavarovalo obstoječe in
prihodnje, dejanske in pogojne obveznosti zastavitelja po kreditni pogodbi EBRD ali v skladu z
njo, in sicer z zastavo vsakega izmed zavarovanih računov in denarnih sredstev, vključno z vsemi
obrestmi. Pogodba je bila sklenjena 3. 2. 2011 in velja za čas veljavnosti posojilne pogodbe in
• odstopil terjatve v zavarovanje kot zavarovanje za celotno poplačilo vseh zavarovanih obveznosti v
maksimalnem znesku glavnice 200 mio EUR z obrestmi, vključno z zamudnimi obrestmi, ki jo je
TEŠ podpisal z EBRD banko. Pogodba o odstopu terjatev je bila sklenjena 3. 2. 2011 in velja za čas
veljavnosti posojilne pogodbe.
Pojasnilo 17

Kratkoročne finančne obveznosti.............................................. 185.500.110 EUR

Kratkoročne finančne obveznosti
Kratk. finančne obveznosti do družb v skupini
Kratk. finančne obveznosti do bank
Druge kratkoročne finančne obveznosti

Skupaj
Na dan 31. 12. 2014 ima TEŠ 58,4 % finančnih obveznosti zavarovanih z državnim poroštvom, 21,2 % s
poroštvom HSE, 14,6 % z bančnim poroštvom, 5,3 % z odstopi oziroma zastavo terjatev in 0,5 % stanja
finančnih obveznosti z menicami.

p o r o č i l o

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

167.544.097
17.106.032
849.981

10.207.923
1.389.087
0

185.500.110

11.597.010

Kratkoročne finančne obveznosti do bank na dan 31. 12. 2014 se nanašajo na glavnice dolgoročnih
finančnih dolgov, ki po posojilnih pogodbah zapadejo v plačilo v naslednjih 12 mesecih v višini
12.246.032 EUR, in kratkoročni kredit v višini 4.860.000 EUR.
Družba je do 31. 12. 2014 sklenila pogodbe o prevzemu dolga z družbo HSE, na podlagi katerih je
HSE neposredno poravnal obveznost TEŠ do dobaviteljev za nadomestni blok 6 TEŠ v skupni višini
166.113.790 EUR. Na podlagi pogodb o prevzemu dolga, sklenjenih med HSE in TEŠ, se je vzpostavila
finančna obveznost TEŠ do HSE. Obveznosti iz pogodb o prevzemu dolga se obrestujejo po obrestni meri
za obresti na posojila med povezanimi osebami (6-mesečni Euribor + 1,00 % letno). Na dan 31. 12. 2014
družba izkazuje za 1.430.307 EUR obveznosti za obresti na osnovi pogodb o prevzemu dolga.
Pogodbe o prevzemu dolga so bile sklenjene za namen preprečitve gospodarske škode in v izogib
suspenza del družbe Alstom in drugih dobaviteljev za nadomestni blok 6 TEŠ. Obveznost se bo zaprla,
ko bo rešena problematika v zvezi z dokapitalizacijo TEŠ (državna pomoč). Predvideno je torej, da se bo
obveznost konvertirala v kapital TEŠ.
Za rešitev vprašanja s konverzijo obveznosti v kapital TEŠ je treba v okviru neodvisne recenzije izvesti
test zasebnega investitorja. Uspešen test zasebnega investitorja bi pomenil, da je dokapitalizacija TEŠ, kot
je predvidena zgoraj, dovoljena, ker ne pomeni nedovoljene državne pomoči. V prvem četrtletju leta 2015
je bil test zasebnega investitorja realiziran s pozitivnim rezultatom.
Na dan 31. 12. 2014 je družba kratkoročno zadolžena pri bankah v višini 4.860.000 EUR.
Obrestne mere po sklenjenih pogodbah za kratkoročne kredite so se v letu 2014 gibale od najnižje
dogovorjene 1.179 % do najvišje 6,05 %.
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v EUR

Kratk. finančne
obveznosti do
družb v skupini
301.453.507

Kratk.
finančne
obveznosti
do bank
20.157.246

Druge
kratkoročne
finančne
obveznosti
0

Skupaj
321.610.753

45.207.923
0
(336.453.507)

79.631.198
1.388.889
(99.788.246)

0
0
0

124.839.121
1.388.889
(436.241.753)

Stanje na dan 31.12.2013

10.207.923

1.389.087

0

11.597.010

Stanje na dan 1.1.2014

10.207.923

1.389.087

0

11.597.010

157.336.174
0
0

52.491.000
12.246.032
(49.020.087)

849.981
0
0

210.677.155
12.246.032
(49.020.087)

167.544.097

17.106.032

849.981

185.500.110

Stanje na dan 1.1.2013
Povečanje
Prenosi iz dolgoročnih obveznosti
Odplačila

Povečanje
Prenosi iz dolgoročnih obveznosti
Odplačila

Stanje na dan 31.12.2014
Pojasnilo 18

Kratkoročne poslovne obveznosti...............................................117.829.161 EUR

Kratkoročne poslovne obveznosti

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

31.590.079
370.189
80.020.607
514
1.462.299
4.380.929
4.544

17.995.307
261.363
52.966.772
287
1.410.015
4.515.559
6.535

117.829.161

77.155.838

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
31/12/2014

v EUR

Kratk. poslovne obveznosti do družb v skupini
Kratk. poslovne obveznosti do pridruženih družb
Kratk. poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratk. poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev
Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij
Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih

Skupaj

R a č u n o v o d s k o

p o r o č i l o

Med obveznostmi do družb v skupini so obveznosti do HSE, d.o.o., za prejete predujme v višini
17.318.207 EUR skladno z Aneksom 1 in Aneksom 4 k Pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in
nakupu električne energije za nedobavljene količine premoga in obveznosti do Premogovnika Velenje,
d. d., za dobavljene količine premoga za proizvodnjo električne in toplotne energije, ki znašajo 7.703.232
EUR, ter obveznosti do podjetij v skupini za potrebe izgradnje bloka 6 v višini 6.322.758 EUR in druge
obveznosti do skupine. Obveznosti so na dan bilanciranja nezapadle.
Pretežni del obveznosti do dobaviteljev so obveznosti za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo v
višini 69.055.346 EUR. Ostale obveznosti v višini 10.965.261 EUR so izkazane za prejeti material in
storitve.
Na dan 31. 12. 2014 družba izkazuje 64.931 EUR zapadlih in neporavnanih obveznosti do dobaviteljev.
Vse zapadle obveznosti so bile poravnane do 31. 1. 2015. Obveznosti po zapadlosti so prikazane v
poglavju 4.11.2.
Druge kratkoročne poslovne obveznosti so:
• obveznosti do zaposlencev za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, obračunane za
december 2014 v višini 1.462.299 EUR, in so bile izplačane 14. 1. 2015;
• obveznosti do državnih in drugih institucij v višini 4.380.929 EUR. Pretežni del je obveznost za
dajatev v zvezi z onesnaženjem okolja z emisijami CO2. Obveznost za leto 2014 znaša 3.500.404
EUR (1 kupon/1 tono CO2) in je bila poravnana do 30. 4. 2015;
• druge kratkoročne obveznosti v višini 4.544 EUR.
Vse obveznosti družba praviloma poravnava v dogovorjenih rokih.
Pojasnilo 19

Druge kratkoročne obveznosti.................................................... 20.695.057 EUR

Druge kratkoročne obveznosti
Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Ljubljana
PREMOGOVNIK VELENJE d.d., Velenje
HTZ IP d.o.o.
GOST d.o.o.
PV INVEST d.o.o.
RGP d.o.o.
HSE INVEST d.o.o., Maribor

Skupaj

Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija

0
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Skupaj

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

20.695.057

42.953.916

20.695.057

42.953.916

31/12/2013

19.499.232
7.703.232
395.413
0
31.940
3.015.121
945.141

3.095.816
9.109.787
320.975
1.139
33.155
4.443.161
991.274

31.590.079

17.995.307

Pretežni del drugih kratkoročnih obveznosti so vračunani stroški v zvezi z emisijskimi kuponi. Konec
poslovnega leta družbi primanjkuje 3.391.863 kuponov za poravnavo obveznosti do države v zvezi s
proizvedenimi emisijami CO2 v letu 2014. Stroški v višini 16.993.234 EUR so vračunani po ceni, ki je
predvidena v Kupoprodajni pogodbi za nakup CO2 emisijskih kuponov, zmanjšani za delež, izkazan v
obveznostih do države.
Med vračunanimi stroški so še stroški dobaviteljev v višini 3.121.522 EUR na podlagi vnaprej vračunanih
stroškov dobaviteljev, pretežno za izgradnjo bloka 6, ter vnaprej vračunan strošek neizkoriščenih
dopustov konec leta 2014, ki znaša 580.251 EUR.

112

R a č u n o v o d s k o

p o r o č i l o

2 014

R a č u n o v o d s k o

p o r o č i l o

113

2 014

Pojasnilo 20

Pojasnilo 2

Pogojne obveznosti in pogojna sredstva

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve.................................144.783 EUR

Pogojne obveznosti
Dana poroštva drugim
Drugo

Skupaj
Pogojna sredstva
Prejete bančne garancije za redno poslovanje
Prejete bančne garancije za investicije

Skupaj

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

0
8.700

179.147
17.847

8.700

196.994

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

Skupaj

v EUR

2014

2013

144.783

2.826.106

144.783

2.826.106

Usredstvene lastne storitve se nanašajo na vloženi material in lastno delo za potrebe izgradnje bloka 6 in
izvedbo zagonskih preizkusov.
v EUR

31/12/2014

31/12/2013

237.550
118.294.551

611.716
117.576.071

118.532.101

118.187.787

Družba je med pogojnimi obveznostmi v letu 2013 evidentirala dano bančno jamstvo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti do RCE v višini 179.147 EUR in obveznost do NLB za poslovno kartico v višini
8.700 EUR. Zaradi predvidenega vnovčenja bančnega jamstva v letu 2015 je družba oblikovala rezervacije
za vnovčenje in obveznost izkazala v Izkazu finančnega položaja na dan 31. 12. 2014.
Med pogojnimi sredstvi pa so evidentirana prejeta bančna jamstva za dobro izvedbo del, pretežno za
izgradnjo bloka 6.

4.9.2

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

Pojasnila k izkazu poslovnega izida

Usredstvene lastne storitve v letu 2013 so vloženi material in lastno delo pri investicijskem vzdrževanju bloka 3
in 4 ter plinske turbine PT 51 in drugih naložbah. V letu 2014 ni bilo investicijskega vzdrževanja blokov.
Pojasnilo 3

Drugi poslovni prihodki................................................................. 5.427.288 EUR

Drugi poslovni prihodki
Prihodki od odprave rezervacij
Črpanje odloženih prihodkov
Dobiček pri prodaji stalnih sredstev in odprava slabitve terjatev
Prihodki od odškodnin in pogodbenih kazni
Drugi poslovni prihodki

Skupaj

v EUR

2014

2013

257.730
1.148.250
3.724.423
17.111
279.774

64.890
935.633
134.535
29.595
340.356

5.427.288

1.505.009

Pojasnilo 1

Čisti prihodki od prodaje........................................................... 185.474.049 EUR

Čisti prihodki od prodaje
Na domačem trgu
Električna energija
Toplotna energija
Ostali proizvodi
Ostalo trgovsko blago in material
Ostale storitve

Na tujem trgu
Ostalo trgovsko blago in material

Skupaj

v EUR

2014

2013

185.461.798

243.622.653

163.640.055
3.354.696
31.781
17.392.039
1.043.227

238.021.580
3.841.638
92.731
630.584
1.036.120

12.251

42.813

12.251

42.813

185.474.049

243.665.466

Čisti prihodki od prodaje v višini 185.474.049 EUR so izkazani po fakturni vrednosti. Pretežni del
prihodkov (90,0 %) je družba ustvarila s prodajo električne in toplotne energije.
Pretežni del prihodkov od prodaje trgovskega blaga in materiala v višini 16.790.839 EUR so prihodki od
prodaje plina na podlagi sklenjene pogodbe za reodkup.

Prihodki od odprave rezervacij v višini 257.730 EUR se nanašajo na odpravo rezervacij za jubilejne
nagrade in odpravnine.
Prihodki iz naslova subvencij in ostalih državnih pomoči so prihodki od subvencij, dotacij za
nepremičnine, naprave in opremo v višini 1.148.250 EUR za črpanje dolgoročnih obveznosti v skladu z
višino obračunane amortizacije in slabitvijo.
Prihodki pri prodaji stalnih sredstev v višini 148.977 EUR pomenijo dobiček pri prodaji stanovanj in
opreme. Prihodki iz odprave slabitve terjatev v višini 3.575.447 EUR se pretežno nanašajo na odpravo
slabitve terjatve za dana preplačila Primorju. S Primorjem je bila sklenjena sodna poravnava, s katero so
se v letu 2015 terjatve pobotale z zadržanimi plačili.
Del drugih prihodkov so prihodki od emisijskih kuponov za 108.718 EUR, ki so pripoznani v višini
sorazmernega deleža za leto 2014.
Med drugimi poslovnimi prihodki so prihodki iz poslovnih terjatev za zamudne obresti v višini 125.244
EUR.
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Pojasnilo 4

Med stroški intelektualnih in osebnih storitev je 23.000 EUR stroškov revidiranja.

Stroški blaga, materiala in storitev........................................... 137.614.487 EUR

Stroški revizorja

Stroški blaga, materiala in storitev
Skupaj stroški materiala
Skupaj stroški storitev

Skupaj
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški materiala
Stroški pomožnega materiala
Stroški energije
Stroški nadomestnih delov
Stroški drobnega inventarja
Ostali stroški materiala
Skupaj stroški materiala
Stroški storitev pri ustvarjnju proizvodov
Stroški transportnih storitev
Storitve vzdrževanja
Stroški najemnin
Stroški povračil zaposlencev v zvezi z delom
Stroški zavarovanja in bančnih storitev
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški za raziskave in razvoj
Stroški sejmov, reklame in reprezentance
Stroški storitev fizičnih oseb
Ostali stroški storitev
Skupaj stroški storitev

Skupaj

v EUR

2014

2013

126.536.341
11.078.146

139.729.374
10.849.312

137.614.487

150.578.686
v EUR

2014

2013

123.761.646
135.071
132.908
1.750.845
139.275
616.596
126.536.341
506.044
277.651
5.164.380
813.095
62.114
947.632
608.183
143.849
213.797
73.670
2.267.731
11.078.146

135.020.905
171.107
141.107
3.613.377
155.756
627.122
139.729.374
352.155
260.139
4.975.067
674.842
108.546
977.019
728.906
115.540
288.227
114.368
2.254.503
10.849.312

137.614.487

150.578.686

V stroških materiala je vključen neto negativen učinek tečajnih razlik v višini 42 EUR za leto 2014 in za
leto 2013 neto pozitiven učinek tečajnih razlik v višini 140 EUR.
Pretežni del stroškov materiala predstavlja poraba premoga kot energenta za proizvodnjo električne in
toplotne energije in odvisne stroške premoga. Poleg premoga je družba za proizvodnjo električne energije
uporabljala še plin.
Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje nepremičnin, naprav in opreme so material za
vzdrževanje in rezervni deli v vrednosti 1.750.845 EUR. Več pojasnil je v poglavju o vzdrževanju.
Pri popisu zalog materiala so bili ugotovljeni viški v vrednosti 88 EUR in primanjkljaji v vrednosti 9 EUR.
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem stalnih sredstev so stroški rednega vzdrževanja v višini 5.164.380 EUR.

v EUR

Revidiranje letnega poročila
Druge nerevizijske storitve

Skupaj

2014

2013

23.000
0

20.226
5.058

23.000

25.284

Pojasnilo 5

Stroški dela................................................................................. 18.103.491 EUR

Stroški dela

v EUR

Plače
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški drugih zavarovanj
Drugi stroški dela

Skupaj

2014

2013

13.656.504
1.719.742
1.046.887
1.680.358

13.907.931
1.967.954
1.084.430
2.052.658

18.103.491

19.012.973

Število zaposlenih in povprečno
število zaposlenih po izobrazbeni strukturi
Izobrazbeni razred
Na dan 1.1.2014 Na dan 31.12.2014
1
2
3
4
5
6/1
6/2
7
8/1
8/2

Skupaj

Povprečno št. zap.

6
30
12
124
158
57
23
29
10
1

6
29
11
123
150
58
22
29
9
2

6
30
12
124
154
58
23
29
10
2

450

439

445

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 Modra zavarovalnica, d.d., Ljubljana.
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Drugi prejemki zaposlencev, bonitete, povračila so prejemki iz naslova regresa, odpravnin ob odpovedi
pogodbe o zaposlitvi in drugega.

Stroški rezervacij v višini 179.147 EUR se nanašajo na oblikovanje rezervacij za dano bančno jamstvo,
katerega unovčenje je bilo izvedeno v letu 2015.

V stroških dela niso zajeti stroški za prehrano med delom v višini 574.576 EUR. Stroški in prihodki se v
poslovnih knjigah evidentirajo na kontih interne realizacije in niso vključeni v izkaz poslovnega izida.

Pretežni del dajatev se nanaša na obveznost plačila prispevka za stavbna zemljišča v višini 4.427.700 EUR.

Pojasnilo 6

Odpisi vrednosti.......................................................................... 43.490.189 EUR

Odpisi vrednosti
Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme
Popravek ali odpis vrednosti terjatev in zalog
Prodaja in odpisi NNO in NS

Skupaj

v EUR

2014

2013

183.683
28.740.882
2.640.336
61.042.371

189.501
27.246.564
210.171
9.118

92.607.272

27.655.354

Obračunana amortizacija v poslovnem letu 2014 znaša 28.924.565 EUR in je obračunana po
amortizacijskih stopnjah, določenih po ocenitvi oziroma oslabitvi nepremičnin, naprav in opreme v
letu 2001, oziroma po stopnjah, ki jih za nove nabave določa interni naročnik. V letu 2014 je družba
zaradi prilagoditve dobe koristnosti življenjski dobi bloka 4 spremenila oceno dobe koristnosti pri
nekaj inventarnih številkah, ki so neposredno povezane z delovanjem bloka 4. Zaradi skrajšanja dobe
koristnosti se je v letu 2014 obračunana amortizacija povečala za 739.852 EUR.

Glavnina izdatkov za varstvo okolja so izdatki za emisijske kupone v višini 20.492.278 EUR. V poslovnem
letu je družba po oceni proizvedla 3.500.404 ton CO2. Po zakonu o varstvu okolja je družba dolžna
državi predati 3.500.404 emisijskih kuponov.
Med drugimi stroški so pretežno izdatki za odškodnine po sklenjenih odškodninskih sporazumih za
ekološke obremenitve s posameznimi krajevnimi skupnostmi in občinami v višini 3.453.417 EUR.
Pojasnilo 8

Finančni prihodki................................................................................18.932 EUR

Finančni prihodki
Finančni prihodki iz danih posojil in depozitov
Drugi finančni prihodki

Skupaj

v EUR

2014

2013

13.400
5.532

28.414
17.783

18.932

46.197

Prihodki iz danih posojil so obresti od vezanih depozitov pri banki, pri kateri ima HSE odprt zakladni račun.
Pojasnilo 9

Prevrednotovalni poslovni odhodki v vrednosti 63.302.707 EUR pomenijo:
• odpis neuporabnega blaga v višini neodpisane vrednosti sredstev 25.139 EUR. Sredstva so bila
odpisana, ker so bila dotrajana, tehnološko neučinkovita in tudi ekonomsko zastarana. Bila so
izločena iz uporabe ali prodana;
• oslabitev neopredmetenih sredstev, nepremičnin, naprav in opreme na podlagi cenitve v skupni
višini 59.335.481 EUR. Izvedena je bila tudi slabitev opreme, ki se ne uporablja več in je ni
mogoče prodati kot delujočo, v višini 1.681.752 EUR. Na podlagi navedenega je bila izvedena
oslabitev do višine nadomestljive vrednosti sredstva pri prodaji odpadnega materiala;
• oslabitev terjatev zaradi dvoma v njihovo poplačilo za 17.545 EUR;
• oslabitev zalog rezervnih delov na podlagi cenitve v skupni višini 2.622.791 EUR.

Finančni odhodki..............................................................................971.889 EUR

Finančni odhodki
Finančni odhodki iz prejetih posojil
Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb prek poslovnega izida
Drugi finančni odhodki

Skupaj

v EUR

2014

2013

533.899
203.600
234.390

432.767
0
233.092

971.889

665.859

Pojasnilo 7

Pretežni del odhodkov iz finančnih obveznosti so odhodki za obresti od dolgoročnih in kratkoročnih
posojil. Obresti so obračunane v skladu s pogodbo med posojilodajalcem in posojilojemalcem.

Drugi poslovni odhodki................................................................30.333.464 EUR

V letu 2014 je družba slabila naložbe v RCE, d.o.o., Tešing, d.o.o., in EnRaz, d.o.o.

Drugi poslovni odhodki

Pojasnilo 10

Rezervacije
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Izdatki za varstvo okolja
Donacije
Drugi poslovni odhodki

Skupaj

v EUR

2014

2013

179.147
4.427.700
21.554.971
184.666
3.986.980

0
4.379.079
40.583.529
209.399
3.090.214

30.333.464

48.262.221

Davki................................................................................................ 710.119 EUR

Davki
b. Odloženi davki

Skupaj davek od dobička, pripoznan v IPI

v EUR

2014

2013

710.119

(182.437)

710.119

(182.437)
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4.9.4

V letu 2014 je družba zaradi izkazane izgube v poslovnem letu in zaradi negotovosti prihodnjih
obdavčljivih dobičkov odpravila v preteklih letih pripoznane odložene davke.
Izračun efektivne davčne stopnje
Poslovni izid pred davki
Izračunani davek po veljavni davčni stopnji
Davek od prihodkov, ki znižujejo davčno osnovo
Davek od davčnih olajšav
Davek od davčno nepriznanih odhodkov
Davek od ostalih sprememb v davčni bilanci

DAVEK
Efektivna davčna stopnja

R a č u n o v o d s k o

v EUR

2014

2013

(88.565.551)

1.867.685
317.506
(969)
(642.318)
361.234
(35.453)

0

0

0%

0%

p o r o č i l o
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Pojasnila k izkazu denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov za leto 2014 je izdelan po neposredni metodi in zajema vse denarne prejemke in
izdatke v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
Denarna sredstva po podbilancah so naslednja:
Vrste denarnih tokov

v EUR

Denarni tokovi iz poslovanja
Denarni tokovi iz naložbenja
Denarni tokovi iz financiranja

Denarni izid v obdobju

2014

2013

71.478.126
(74.435.658)
2.955.317

114.476.532
(469.139.268)
354.667.833

(2.215)

5.097

Družba je v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb pripravila obračun davka od dohodkov
pravnih oseb za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 in ugotovila, da zaradi poslovanja družbe z
negativnim poslovnim izidom ne izkazuje davčne obveznosti. Prenesena davčna izguba na dan 31. 12.
2014 tako znaša 89.907.946 EUR.

Iz izkaza denarnih tokov je razvidno, da je bilo v družbi v letu 2014 iz naslova poslovne dejavnosti
realizirano 71.478.126 EUR prebitka denarnih sredstev in iz dejavnosti financiranja (finančnih
dejavnosti) 2.955.317 EUR prebitkov denarnih sredstev, ki so bili v celoti uporabljeni za izdatke pri
naložbenju.

Na dan 31. 12. 2014 družba izkazuje še neizkoriščene investicijske olajšave v skupni višini 234.762.002
EUR, in sicer 93.432.934 EUR iz leta 2012, ki jih lahko koristi v naslednjih treh davčnih obdobjih,
84.368.557 EUR iz leta 2013, ki jih lahko koristi v naslednjih štirih davčnih obdobjih, in 56.960.511
EUR iz leta 2014, ki jih družba lahko koristi v naslednjih petih davčnih obdobjih.

4.9.5

Izkaz sprememb lastniškega kapitala

V izkazu sprememb lastniškega kapitala so predstavljene spremembe sestavin kapitala za poslovno leto.
Družba sestavlja izkaz sprememb lastniškega kapitala v obliki sestavljene razpredelnice.

Družba, zaradi negotovosti prihodnjih obdavčljivih dobičkov ni oblikovala terjatve za odložene davke.
Pojasnilo 11

Čisti poslovni izid družbe...........................................................(89.275.670) EUR

Čisti poslovni izid
Kosmati donos iz poslovanja
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni izid
Poslovni izid pred davki

Čisti poslovni izid poslovnega leta

4.9.3

v EUR

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja se je zmanjšal za 89.323.527 EUR, in sicer za
čisti poslovni izid tekočega leta v višini 89.275.670 EUR in aktuarsko izgubo iz naslova rezervacij za
odpravnine ob upokojitvi v višini 47.857 EUR.
Preneseni čisti poslovni izid leta 2013 v višini 973.808 EUR je bil po sklepu družbenika razporejen med
druge rezerve iz dobička.

2014

2013

191.046.120
(87.612.594)
(952.957)
(88.565.551)

247.996.581
2.487.347
(619.662)
1.867.685

Bilančni dobiček ali izguba

(89.275.670)

2.050.122

Bilančni dobiček ali izguba

Pojasnila k izkazu drugega vseobsegajočega donosa

V izkazu drugega vseobsegajočega donosa družba izkazuje aktuarske izgube pri odpravninah ob
upokojitvi na podlagi Aktuarskega izračuna obveznosti rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob
upokojitvi.

Čisti poslovni izid poslovnega leta
Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička

v EUR

2014

2013

(89.275.670)
0

2.050.122
(1.076.314)

(89.275.670)

973.808
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Druga razkritja

Ime in priimek

Podatki o povezanih družbah

v EUR

HSE d.o.o.
PV d.d.
HTZ VELENJE I.P. d.o.o.
GOST d.o.o.
PV Invest d.o.o.
RGP d.o.o.
HSE Invest d.o.o.

Skupaj 2014

Prodaje

Nakupi

171.244.273
126.781
469
0
0
703
15.303

24.290.941
96.662.914
2.263.686
1.395
53.445
4.528.235
2.140.303

171.387.529

129.940.919

4.10.2 Prejemki
Podatki v zvezi z upravo, nadzornim svetom in zaposlenimi na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni
del kolektivne pogodbe.
Prejemki

Zaposleni za katere ne velja tarifni del
kolektivne pogodbe
Skupaj 2014

p o r o č i l o
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Prejemki poslovodstva v letu 2014

4.10.1 Povezane osebe

Člani uprave
Člani nadzornega sveta in revizijske komisije

R a č u n o v o d s k o

v EUR

Drugi
Povračilo
Plača prejemki Boniteta stroškov
115.787
2.556
2.226
149
25.325
45.138
52
1.510

Skupaj
120.718
72.025

406.833

41.536

10.020

750

459.139

547.945

89.230

12.298

2.409

651.882

Prejemki uprave družbe in ostalih zaposlenih, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe,
vključujejo:
• bruto prejemke po načelu izplačila,
• druge prejemke,
• premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in
• povračila.
Prejemke članov nadzornega sveta in revizijske komisije predstavljajo bruto sejnine in povračila.
Prejemki članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, vključujejo tudi prejemke iz delovnega
razmerja v času trajanja mandata.

Peter Dermol
(od 1.1.2014 do
5.12.2014)
dr. Matjaž Eberlinc
(od 3.11.2014 do
31.12.2014)
Skupaj prejemki

v EUR

Nagrada
Prostovoljno
za
dodatno
Plača delovno
Drugi
pokojninsko Povračila
bruto uspešnost prejemki Bonitete zavarovanje stroškov

Sejnina
bruto

Skupaj

106.451

0

789

1.853

1.767

0

0

110.860

9.336

0

0

373

0

149

0

9.858

115.787

0

789

2.226

1.767

149

0 120.718

Prejemki članov nadzornega sveta v letu 2014
Sejnina
bruto
7.579
4.983
5.412
5.385
5.792
5.792
34.943

Ime in priimek
dr. Roman Šturm
Janja Špiler
Herman Janež
mag. Marijan Penšek
Janez Ramšak
Andrej Višnar
Skupaj

v EUR

Potni
Strošek
Ostali
stroški izobraževanja Bonitete prejemki
530
0
0
0
177
0
0
0
353
0
0
0
72
0
0
0
149
0
31
23.437
145
0
21
10.986
1.426
0
52
34.423

Prejemki članov komisij nadzornega sveta v letu 2014

Skupaj
8.109
5.160
5.765
5.457
29.409
16.944
70.844
v EUR

Ime in priimek

Naziv
komisije

Sejnina
bruto

dr. Franjo Mlinarič

Revizijska
komisija

338

84

0

0

0

422

Janja Špiler

Revizijska
komisija

429

0

0

0

0

429

Janez Ramšak

Revizijska
komisija

330

0

0

0

0

330

1.097

84

0

0

0

1.181

Skupaj

Strošek
Ostali
Potni stroški izobraževanja Bonitete prejemki

Skupaj
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Finančni instrumenti in tveganja

To poglavje je povezano s poglavjem 2.11 o finančnih tveganjih v poslovnem delu.

4.11.1 Zaupanjsko (kreditno) tveganje
Kreditno tveganje je tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke. Poleg neplačila tvegamo tudi
neizpolnitev drugih nefinančnih obveznosti. Posledica tveganja je pomanjkanje likvidnih sredstev.
Posledice bi lahko bile neplačane obveznosti dobaviteljem in zaustavitev del ter stroški zamudnih obresti.
Za poslovno kreditno tveganje družba ocenjuje, da je verjetnost tveganja mala, vpliv na poslovanje
družbe je srednje velik. Instrumenti za obvladovanje tveganja so preverjanje bonitetnih ocen poslovnih
partnerjev, sklenitev dolgoročnih pogodb in na osnovi teh letne pogodbe z elementi zavarovanja terjatev,
kot so npr. bianco menice.
Z bianco menico so zavarovane terjatve za prodano toplotno energijo. Z bančno garancijo so zavarovane
tudi terjatve za dane predujme v višini 131.528 EUR.
Zapadle terjatve za dane predujme se pretežno nanašajo na terjatve do Primorja d.d. v stečaju. V mesecu
januarju 2015 so bile terjatve do družbe Primorje d.d. v stečaju pobotane v višini 2.522.920 EUR; razen
za preostali del avansa v znesku 206.731 EUR, za katerega so bili v preteklosti oblikovani popravki
vrednosti.
Ostale terjatve do kupcev, ki so zapadle in neporavnane se nanašajo na terjatve do kupcev za prodajo
elektrofiltrskega pepela, najemnin za stanovanja in drugo.
Dolgoročne terjatve po rokih zapadlosti

v EUR

ZAPADLOST V PLAČILO

Dolgoročno dani predujmi
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

Skupaj 31.12.2013

DO 2 LETI PO OD 3 DO 5 LET
DATUMU IFP PO DATUMU IFP
39.625
9.147
4.154
4.063

43.779

NAD 5 LET PO
DATUMU IFP
82.318
1.863

13.210

84.181

SKUPAJ
131.090
10.080

141.170
v EUR

ZAPADLOST V PLAČILO

Dolgoročno dani predujmi
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

Skupaj 31.12.2014

DO 2 LETI PO OD 3 DO 5 LET
DATUMU IFP PO DATUMU IFP
9.146
27.439
2.032
5.926

11.178

33.365

NAD 5 LET PO
DATUMU IFP
45.734
0

45.734

SKUPAJ
82.319
7.958

90.277
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Kratkoročne poslovne in finančne terjatve po rokih zapadlosti

R a č u n o v o d s k o

v EUR

Na dan 31. 12. 2014 družba izkazuje 64.931 EUR zapadlih in neporavnanih obveznosti do dobaviteljev.
Vse zapadle obveznosti so bile poravnane do 31. 1. 2015.

ZAPADLOST V PLAČILO

ZAPADLE
DO 3
NEZAPA- MESECE (do
DLE
90 dni)
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

SKUPAJ

0

0

0

0

10.308.356

140

0

0

0

0

0

140

1.562.572

37.915

5.891

6.372

5.521

57.215

1.675.486

894.768

0

0

85

0

4.409.175

5.304.028

9.988.849

113

0

0

0

0

9.988.962

8.080

0

0

0

0

0

8.080

22.762.724

38.069

5.891

6.457

5.521

Kratkoročno dani predujmi
Kratkoročne poslovne terjatve do državnih in drugih
inštitucij
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

SKUPAJ

20

0

0

0

0

23.844.587

169

0

0

0

0

0

169

1.464.017

19.459

6.806

6.198

6.158

51.960

1.554.598

216.362

0

0

0

0

2.729.650

2.946.012

8.830.565

0

0

0

0

0

8.830.565

521.229

0

0

0

0

0

521.229

34.876.909

19.479

6.806

6.198

6.158

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročno dani predujmi
Kratkoročne poslovne terjatve do državnih in drugih
inštitucij
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

Gibanje popravkov
vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev
Stanje na dan 1.1.2014
Izterjane odpisane terjatve
Oblikovanje popravkov vrednosti terjatev

Stanje na dan 31.12.2014

40.715.058

143.330.216

NAD 5 LET PO
DATUMU IFP
569.426.949

SKUPAJ
753.472.223

569.426.949

753.472.223

ZAPADLOST V PLAČILO

Dolg. finančne obveznosti do bank

DO 2 LETI PO
OD 3 DO 5 LET
DATUMU IFP PO DATUMU IFP
28.469.028
143.330.215

28.469.028

143.330.215

NAD 5 LET PO
DATUMU IFP
569.426.948

SKUPAJ
741.226.191

569.426.948

741.226.191

Kratkoročne poslovne in finančne obveznosti po rokih zapadlosti

23.844.567

Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih družb

Skupaj 31.12.2014

ZAPADLE
ZAPADLE
ZAPADLE
OD 3 DO 6 OD 6 DO 9 OD 9 DO 12
ZAPADLE
MESECEV MESECEV MESECEV NAD LETO
(od 91 do (od 181 do (od 271 do DNI (od 361
180 dni)
270 dni)
360 dni)
naprej)

DO 2 LETI PO
OD 3 DO 5 LET
DATUMU IFP PO DATUMU IFP
40.715.058
143.330.216

v EUR

Skupaj 31.12.2014

ZAPADLOST V PLAČILO

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

Dolg. finančne obveznosti do bank

Skupaj 31.12.2013

4.466.390 27.285.052

v EUR

ZAPADLE
DO 3
NEZAPA- MESECE (do
DLE
90 dni)

v EUR

ZAPADLOST V PLAČILO
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Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
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Dolgoročne obveznosti po zapadlosti

10.308.315

Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih družb

Skupaj 31.12.2013

ZAPADLE
ZAPADLE
ZAPADLE
OD 3 DO 6 OD 6 DO 9 OD 9 DO 12
ZAPADLE
MESECEV MESECEV MESECEV NAD LETO
(od 91 do (od 181 do (od 271 do DNI (od 361
180 dni)
270 dni)
360 dni)
naprej)

p o r o č i l o
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2.781.610 37.697.160

v EUR

2014
3.820.152

2013
3.615.679

(3.575.447)
17.545

(5.698)
210.171

262.250

3.820.152

Kratkoročne poslovne
in finančne obveznosti po rokih zapadlosti

v EUR

ZAPADLOST V PLAČILO
NEZAPADLE
28.072.598
261.363
32.914.679
5.630
1.410.015

ZAPADLE DO 3 MESECE
(do 90 dni)
130.632
0
20.046.750
0
0

SKUPAJ
28.203.230
261.363
52.961.429
5.630
1.410.015

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in
drugih inštitucij

4.515.559

0

4.515.559

Druge krat. poslovne obveznosti
Kratk. finančne obveznosti do bank

6.535
1.389.087

0
0

6.535
1.389.087

68.575.466

20.177.382

88.752.848

Kratk. poslovne obveznosti do družb v skupini
Kratk. poslovne obveznosti do pridruženih družb
Kratk. poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratk. poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev

Skupaj 31.12.2013

v EUR

ZAPADLOST V PLAČILO

4.11.2 Likvidnostno tveganje
Likvidnost je pogoj za plačilno sposobnost družbe in hkrati sposobnost pravočasno poravnati v plačilo
zapadle obveznosti. Z zagotavljanjem optimalne finančne sestave oziroma poslovanjem v okviru
finančnega vzvoda si omogočimo varno poslovanje poleg najmanjših stroškov finančne sestave. Posledica
primanjkljaja likvidnih sredstev so neplačane zapadle obveznosti. Verjetnost, da bi imela družba
likvidnostne težave, je srednje velika, vpliv nelikvidnosti družbe je velik. Instrument obvladovanja
likvidnostnega tveganja je skrbno načrtovanje denarnih tokov na dnevni, mesečni in letni ravni.
Pomembna je časovna usklajenost terjatev in obveznosti, predvsem pa zagotavljanje ustreznih virov
za financiranje naložb. Za tekočo likvidnost ima družba vzpostavljene ustrezne kreditne linije za
kratkoročno uravnavanje likvidnosti.

Kratk. poslovne obveznosti do družb v skupini
Kratk. poslovne obveznosti do pridruženih družb
Kratk. poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratk. poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev
Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in
drugih inštitucij
Druge krat. poslovne obveznosti

Skupaj 31.12.2014

NEZAPADLE
31.565.805
370.189
79.979.950
514
1.462.299

ZAPADLE DO 3 MESECE
(do 90 dni)
24.274
0
40.657
0
0

SKUPAJ
31.590.079
370.189
80.020.607
514
1.462.299

4.380.929

0

4.380.929

4.544

0

4.544

117.764.230

64.931 117.829.161
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Zaradi neizpolnjevanja pogojev za pridobitev virov financiranja za blok 6 in hkrati neizpolnjevanja
pogojev za izvedbo dokapitalizacije družbe TEŠ s strani matične družbe HSE sta se družba in celotna
skupina HSE soočali z likvidnostnimi tveganji. Težave so nastale v procesu pridobivanja potrebnih
dovoljenj zaradi neizpolnitve potrebnih pogojev: usklajenih dolgoročnih projekcij TEŠ in skupine HSE,
NIP 6 revizija 5, izdaja december 2014 in testa zasebnega investitorja.
Obvladovanje tveganja časovnega zamika pri dokapitalizaciji se je obvladovalo s sklenitvijo pogodb
o prevzemu dolga s strani HSE, na podlagi katerih je HSE neposredno poravnal obveznost TEŠ do
dobaviteljev za blok 6, kratkoročnim zadolževanjem ter optimiranjem likvidnosti in poslovanja. Ocenjuje
se, da je bilo to tveganje v letu 2014 ustrezno obvladovano.
V letu 2015 je bil sprejet sklep družbenika o dokapitalizaciji in sklenjeni dolgoročni kreditni pogodbi.
Več o tem je navedeno v poglavju 4.3.6 Dogodki po datumu izkaza finančnega položaja.

4.11.3 Obrestno tveganje
Obrestno tveganje je nevarnost, da bo gibanje obrestne mere za družbo neugodno. Pojavlja se predvsem
pri zadolževanju, kajti cena denarja je odvisna od ravni tržnih obrestnih mer. Rast obrestnih mer ima za
posledico tveganje neizpolnitve poravnavanja anuitet zaradi nezadostnih likvidnostnih rezerv. Tveganje je
opredeljeno kot zelo malo in obvladljivo, kajti družba ima vzpostavljeno politiko ščitenja obrestnih mer.
Možni instrumenti za ščitenje pred obrestnim tveganjem so fiksna obrestna mera pri kreditodajalcu in
obrestna zamenjava.
Izpostavljenost tveganju obrestne mere družbe je bila naslednja (upoštevani so samo instrumenti, ki
imajo vpliv na poslovni izid):
Finančni instrumenti
FINANČNI INSTRUMENTI - STANJE
Finančni inštrumenti po variabilni obrestni meri
Finančne obveznosti

SKUPAJ

v EUR

2014

2013

R a č u n o v o d s k o

p o r o č i l o

Sprememba obrestne mere za 50 bazičnih točk (bt) na dan poročanja bi povečala (zmanjšala) čisti
poslovni izid za spodaj navedene vrednosti.
Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri
Čisti poslovni
Čisti poslovni
FINANČNI INSTRUMENTI
izid 2014
izid 2013
Povečanje za 50bt Zmanjšanje za 50bt
Finančne obveznosti

4.861.111

3.472.222

4.861.111

Analiza občutljivosti poštene vrednosti finančnih instrumentov po fiksni obrestni meri
Družba nima finančnih instrumentov po fiksni obrestni meri, opredeljenih po pošteni vrednosti skozi
poslovni izid, niti izpeljanih finančnih instrumentov, opredeljenih za ščitenje poštene vrednosti pred
tveganjem. Sprememba obrestne mere na dan poročanja tako ne bo vplivala na čisti poslovni izid.
Analiza občutljivosti denarnega toka pri finančnih instrumentih z variabilno obrestno mero

(63.043)

63.042

v EUR

Povečanje za 50bt Zmanjšanje za 50bt
(68.248)

68.248

4.11.4 Upravljanje s kapitalom
Glavni namen upravljanja s kapitalom je zagotoviti čim boljšo kreditno boniteto in kapitalsko ustreznost
za potrebe financiranja poslovanja in naložb. Ustrezen obseg kapitala družbi zagotavlja zaupanje upnikov,
trga ter vzdržuje prihodnji razvoj dejavnosti.
Družba spremlja gibanje kapitala z uporabo kazalnika finančnega vzvoda, izračunanega z delitvijo neto
obveznosti, s skupnim zneskom neto obveznosti in celotnim zneskom kapitala. V okviru neto obveznosti
družba vključuje prejeta posojila in druge finančne obveznosti, znižane za denarna sredstva.
Upravljanje s kapitalom

v EUR

31.12.2014

31.12.2013

Dolgoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Skupaj finančne obveznosti
Kapital

741.226.191
185.500.110
926.726.301
488.099.112

753.472.223
11.597.010
765.069.233
515.676.986

Finančne obveznosti/Kapital

1,899

1,484

8.543
926.717.758

10.758
765.058.475

1,899

1,484

Denar in denarni ustrezniki
Neto finančna obveznost

Neto dolg/kapital
3.472.222
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4.11.5 Poštene vrednosti
Družba ocenjuje, da poštene vrednosti finančnih sredstev in finančnih obveznosti ne odstopajo od
knjigovodske.
Knjigovodske in poštene
vrednosti finančnih instrumentov
v EUR
31/12/2014
31/12/2013
Knjigovodska
Poštena Knjigovodska
Poštena
vrednost
vrednost
vrednost
vrednost
Finančni instrumenti
Neizpeljana finančna sredstva po
pošteni vrednosti

60.003

60.003

260.003

260.003

Za prodajo razpoložljiva finančna
sredstva

60.003

60.003

260.003

260.003

37.533.730

37.533.730

23.616.798

23.616.798

37.525.187
8.543

37.525.187
8.543

23.606.040
10.758

23.606.040
10.758

Neizpeljana finančna sredstva po
odplačni vrednosti
Poslovne terjatve
Denarna sredstva

Skupaj
Neizpeljane finančna obveznosti po
odplačni vrednosti
Bančna posojila
Druge finančne obveznosti
Poslovne obveznosti

Skupaj

37.593.733 37.593.733 23.876.801 23.876.801
877.011.365

877.011.365

832.017.148

832.017.148

758.332.223
849.981
117.829.161

758.332.223
849.981
117.829.161

754.861.310
0
77.155.838

754.861.310
0
77.155.838

877.011.365 877.011.365 832.017.148 832.017.148

Finančna sredstva
po pošteni vrednosti glede na hierarhijo
Finančna sredstva po pošteni vrednosti tretje ravni

Skupaj

v EUR

31/12/2014

31/12/2013

60.003

260.003

60.003

260.003

Kratkoročne terjatve in obveznosti so izkazane po knjigovodski vrednosti, ki se upošteva kot odplačna
vrednost.
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5.1

Poročanje po področnih odsekih
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Izkaz poslovnega izida po področnih odsekih
v EUR

Leto 2014

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:
POMEMBNEJŠI PROIZVODI IN STORITVE PODROČNEGA ODSEKA
električna energija
toplotna energija, sistemska voda
malice, gostinske storitve
najemnine stanovanj in počitniških kapacitet

Sodila za razporejanje prihodkov oziroma odhodkov:
• prihodki so praviloma neposredni,
• odhodki so vsi neposredni. Posredni (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.

5.1.1

p o r o č i l o

5.1.2

Računovodske informacije o poslovanju so prikazane po področnih odsekih.

PODROČNI ODSEK
Proizvodnja električne energije
Oskrba s paro in toplo vodo
Menza
Družbeni standard

L e t n o

Izkaz finančnega položaja po področnih odsekih
v EUR

31.12.2014

PO
proizvodnja
SKUPAJ TEŠ
elektrike

PO oskrba
s paro in
toplo vodo

Ostali
področni
odseki

SKUPAJ SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Kratkoročna sredstva
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Dolgoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Terjatve / obveznosti po področnih odsekih

1.498.884.806 1.496.672.136
1.426.983.667
1.426.191.666
71.901.139
70.480.470
1.498.884.806 1.491.296.017
426.353.459
419.969.885
748.507.020
748.413.813
342.024.328
322.912.319
5.376.119

1.454.873
293.653
1.161.220
4.052.679
3.090.027
11.651
951.002
(2.597.806)

757.797
498.348
259.449
3.536.110
3.293.547
81.556
161.007
(2.778.313)

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

PO
proizvodnja
SKUPAJ TEŠ
elektrike
185.474.049
6.319.297
191.793.346
280.358.897
(710.119)
(89.275.670)

181.634.101
5.323.289
186.957.390
275.156.452
(668.537)
(88.867.599)

PO oskrba
s paro in
toplo vodo

Ostali
področni
odseki

3.387.011
114.099
3.501.110
3.883.784
(1.341)
(384.015)

452.937
881.909
1.334.846
1.318.661
(40.241)
(24.056)

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

ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje
BDP – Bruto domači proizvod
CCS – Zajetje in skladiščenje ogljika
CO NOT – Center odličnosti nizkoogljične tehnologije
DDV – Davek na dodano vrednost
DZ – Državni zbor
EBRD – Evropska banka za obnovo in razvoj
EIB – Evropska investicijska banka
ERP – Informacijski sistem KOPA
GTO – Glavna tehnološka oprema
HESS – Hidroelektrarne na spodnji Savi, d. o.o.
HSE – Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.
MF – Ministrstvo za finance
MGRT – Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo
MSRP - Mednarodni standardi računovodskega poročanja
MzIP – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
NIP – Noveliran investicijski program
NS – Nadzorni svet
ODOS – Elektronski dokumentni sistem
PAC – začasni prevzem elektrarne
PLT – Plinske turbine
PV – Premogovnik Velenje, d.d.
RDP – Razžveplalni dimni plini
RLV – Rudnik lignita Velenje
RS – Republika Slovenija
SOD – Slovenska odškodninska družba
SOP - Stalni odbor za pojasnjevanje
SRO – Sistem za ravnanje z okoljem
STS – Slovensko tehnično soglasje
TEŠ – Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
TGP – Toplogredni plini
VKN – Velika kurilna naprava
VZD – Varnost in zdravje pri delu
ZDDPO – Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb
ZFPPIPP – Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
ZGD – Zakon o gospodarskih družbah

Izdala in založila: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o. • Direktor: dr. Matjaž Eberlinc •
Produkcija in tisk: HTZ Velenje, I.P., d.o.o. • Fotografije: Aleksander Kavčnik, ShutterStock • Avgust 2015
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