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1.1
Uvod

Električna energija je med najuporabnejšimi vrstami energije. Je eden izmed temeljev sodobnega 
načina življenja in dejavnik, ki omogoča tehnološki razvoj. Z energetsko lokacijo številka ena v Sloveniji in 
največjo inštalirano močjo za proizvodnjo elektrike, igra TEŠ pri proizvodnji električne energije v Sloveniji 
pomembno vlogo. Termoelektrarna Šoštanj je skupaj s Premogovnikom Velenje pomembna delujoča 
energetska gospodarska družba v Savinjsko - Šaleški regiji, ki povprečno prispeva dobrih 35 % letne 
domače proizvodnje električne energije v eni od najsodobnejših proizvodnih naprav v EU, ki je zgrajena 
skladno z veljavnimi smernicami za najboljše tehnike (BAT). Prepričani smo, da je s stališča zagotavljanja 
zanesljive oskrbe z električno energijo in izvedbo stroškovno učinkovitega energetskega prehoda smiselno 
obratovanje Termoelektrarne Šoštanj v okviru njene predvidene ekonomske življenjske dobe, ob sočasni 
izvedbi naložb v nadomestne proizvodne zmogljivosti na obstoječi energetski lokaciji. Zavedamo pa se, 
da težnja k razogljičenju narekuje razmišljanja o postopnem opuščanju rabe fosilnih goriv, ter da bo treba 
čim prej začeti iskati alternative zdajšnji proizvedeni energiji iz TEŠ. 

TEŠ je del skupine HSE, ki je s 66-odstotnim deležem v celotni proizvodnji električne energije največji 
proizvajalec te energije v Slovenij. Elektrarne skupine HSE so v letu 2020 proizvedle 7,6 teravatnih ur 
električne energije (brez 49 % deleža HESS), od tega TEŠ 3,6 teravatne ure.

TEŠ 
48%

2020
7,627 TWh

OSTALI 
52%

TEŠ 
52%

2019
7,155 TWh

OSTALI 
48%
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1.2
Pismo poslovodstva

Spoštovani!

Leto 2020 je bilo naslednje v nizu, ko je bilo poslovanje Termoelektrarne Šoštanj 
zaznamovano z relativno nizko ceno električne energije na prodajnih trgih in rastočimi 
cenami emisijskih kuponov oziroma dovolilnic. 

Žal se je v začetku leta 2020 zaradi pojava epidemije tudi v skupini HSE življenje 
obrnilo na glavo. Delovne procese smo posledično v vseh segmentih, kjer je bilo 
mogoče, prilagodili s prenosom na nove platforme in delno, kjer je bilo mogoče, 
uvedli oddaljeno delo od doma. Zaposlenim smo za uspešno prilagoditev neizmerno 
hvaležni. S tem, ko zaradi epidemije nismo bili skupaj, smo drug za drugega naredili 
največ. Skupaj nam je uspelo pandemijo, ki je zajela svet, obvladovati z najnižjo 
stopnjo škode, ki bi jo utrpeli naši sodelavci. Delo smo organizirali tako, da so 
poslovanje in poslovni procesi ves čas potekali nemoteno, v skladu z načrti. Ob danih 
tržnih razmerah in epidemiji pa smo uspeli slediti svojemu primarnemu cilju. 

Energetske naprave TEŠ so večino časa delovale stabilno in zanesljivo, z dvema 
premogovnima proizvodnima enotama in dvema plinskima enotama. Proizvedli in 
dobavili smo 3.640 GWh električne energije in 320 GWh toplotne energije. Dosegli 
smo 238 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je največ v zadnjih petih letih. 
Doseženi čisti poslovni izid je žal izguba, ki je relativno visoka, in sicer zaradi izvedene 
računovodske slabitve dolgoročnih sredstev družbe, hkrati pa pričakovana glede na 
tržne razmere ter gibanja cen, ki jih pričakujemo v prihodnjih letih. Ustvarjeni EBITDA 
je pozitiven v višini 22 mio EUR. 

V vsem, kar smo dosegli, se odraža naša polna odgovornost za zanesljivo obratovanje 
termoelektrarne, ki prispeva dobro tretjino proizvedene električne energije v 
elektroenergetskemu sistemu Slovenije. Ponovno se je tudi izkazalo, da brez lastnih, 
zavzetih in motiviranih ljudi ter lastnega znanja ne moremo pričakovati dobrih 
rezultatov. V leto 2021 tako vstopamo s predano ekipo sodelavcev, s pomočjo katerih 
se bomo trudili za doseganje novih ciljev.

Čakajo nas izzivi optimizacije poslovanja, kot posledice negativnega trenda vrednostne 
razlike med cenami električne energije in cenami CO2 emisijskih kuponov, ob 
tem pa želimo nemoteno izvesti vso potrebno redno in investicijsko vzdrževanje 
za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja ter s pomočjo matične družbe 
zagotoviti redno odplačevanje vseh finančnih obveznosti.

Smo na pragu občutnih sprememb zaradi krepitve zahtev po zmanjšanju izpustov v 
zrak, tla in vodo, kar v praksi pomeni postopno in premišljeno opuščanje rabe fosilnih 
virov. Vzporedno pa bomo veliko energije in znanja vložili v razvoj in nove okoljsko 
sprejemljive projekte. Skupaj z matično družbo si prizadevamo, da bosta odločitev 
o izstopu iz premoga in izvedba potrebnega prestrukturiranja potekala na predvidljiv 
način in po načelih pravičnega prehoda.

Šoštanj, 9. 4. 2021

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Generalni direktor
dr. Viktor Vračar

Direktor
Mitja Tašler
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Termoelektrarna Šoštanj, ki jo napaja domači, velenjski premog, je v letu 2020 
obratovala z dvema parnima proizvodnima enotama ter dvema plinskima enotama. 
Proizvedla je 3.640 GWh električne energije, kar je le 2 % manj kot v letu 2019. Razlog 
je v zmanjšani porabi električne energije v celotni Sloveniji v prvih treh kvartalih, 
zamikanju priprav odkopov premoga ter načrtnem varčevanju premoga, zaradi 
omejitve tveganja okužb s COVID-19 (obratovanje z znižano močjo). 

V bližnji prihodnosti nas čakajo izzivi optimizacije poslovanja, kot posledice 
negativnega trenda vrednostne razlike med cenami električne energije in CO2 
emisijskih kuponov, ter ob tem vseeno izvesti vso potrebno redno in investicijsko 
vzdrževanje za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja ter zagotoviti redno 
odplačilo vseh finančnih obveznosti.

V pripravi so projekti, ki bodo v naslednjih letih zagotovili zagon alternativnih 
industrijskih aktivnosti na področju ustavljenih termo blokov 1 do 4. Prav tako do leta 
2027 načrtujemo izgradnjo plinsko parnih elektrarn, ki bodo ob visoki učinkovitosti 
in fleksibilnosti že omogočale tudi rabo sintetičnih, okolju prijaznih goriv, kot tudi 
nadaljnje zagotavljanje toplotne energije lokalnemu okolju.

V letu 2020 smo v TEŠ-u ustvarili 238.025.039 EUR čistih prihodkov od prodaje 
ali 5 odstotkov več kot v letu 2019, predvsem zaradi višje prodajne cene električne 
energije.

POSTAVKA 2020 2019 2020 / 2019

Čisti prihodki od prodaje v EUR 238.025.039 225.901.996 105

Čisti poslovni izid v EUR (280.428.143) (19.582.324) 1.432

Prihodki v EUR 239.223.519 227.201.572 105

Odhodki v EUR 519.651.662 246.783.896 211

EBIT = poslovni izid iz poslovanja v EUR (257.239.889) 6.499.051 /

EBITDA = EBIT + Odpisi vrednosti v EUR 22.314.011 44.610.839 50

Sredstva v EUR 787.421.645 1.016.196.704 77

Kapital v EUR 233.642.841 364.537.027 64

Zadolženost do bank v EUR 438.710.964 480.890.366 91

Zadolženost do družb v skupini v EUR 2.327 90.787.245 0

Investicije v EUR* 5.880.786 5.080.143 116

Število zaposlenih konec obdobja 322 319 101

Prodana električna energija (v GWh) 3.640 3.721 98

Dodana vrednost v EUR 36.064.125 57.021.523 63

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR 112.525 180.734 62

* V okviru postavke investicij niso vključeni podatki o povečanju stroškov razgradnje 
bloka 6 (2.739.539 EUR za leto 2020 in 1.636.178 EUR za leto 2019). 

Poudarki poslovanja družbe v letu 2020
1.3
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Čisti poslovni izid družbe je izguba v višini 280.428.143 EUR. Izguba je pričakovana 
glede na slabšanje razlike med ceno električne energije in ceno CO2 emisijskih 
kuponov. Na visoko vrednost izgube je v letu 2020 dodatno vplivala oslabitev 
nepremičnin, naprav in opreme, ki je bila pripoznana na podlagi ocene nadomestljive 
vrednosti dolgoročnih sredstev družbe na dan 30. septembra 2020, v višini 
243.494.000 EUR.

EBITDA kot približek denarnega toka je pozitiven in se je v primerjavi s preteklim 
letom poslabšal za 22,3 mio EUR, saj so se poslovni odhodki zaradi višje nakupne 
cene emisijskih kuponov povečali za 15 % (brez oslabitev nepremičnin, naprav in 
opreme), medtem ko so se poslovni prihodki družbe povišali le za 6 %. 

Sredstva družbe so glede na leto 2019 nižja za 23 %, zaradi oslabitve nepremičnin, 
naprav in opreme ter amortiziranja sredstev, ki jih družba potrebuje pri izvajanju 
osnovne dejavnosti. 
 
Na področju investicij so prevladovala vlaganja v zanesljivost proizvodnje v višini 
4,3 mio EUR, s katerimi družba podaljšuje dobo trajanja proizvodnih enot, oziroma 
eliminira tehnološka in tehnična tveganja pri zagotavljanju proizvodnje.

Zadolženost do bank znaša 438.710.964 EUR in je za 9 % nižja kot konec leta 2019. V 
letu 2020 so bile odplačane redne glavnice vseh dolgoročnih posojil (EIB, EBRD) in 
vrnjena vsa kratkoročna posojila, najeta pri poslovnih bankah.

Zadolženost do družb v skupini HSE se je v primerjavi s stanjem konec leta 2019 
zmanjšala, ker so bile vse finančne obveznosti iz naslova posojil prejetih od HSE, 
skupaj z natečenimi obrestmi, prenesene v kapitalske rezerve.

V TEŠ-u je bilo 31. decembra 2020 zaposlenih 322 delavcev, kar je za 3 delavce več 
kot konec leta 2019. 

V letu 2020 je TEŠ proizvedel in prodal 3.640 GWh električne energije. Letna 
proizvodnja je za 2 % nižja od dosežene v letu 2019. Razlog je predvsem v načrtnem/
namenskem povišanju zalog premoga na deponiji iz naslova znižanja tveganj 
izpada proizvodnje premoga v primeru povečanja okužb s COVID-19 in nižje 
dobave premoga v začetku leta zaradi zatesnitve priprave enega izmed odkopov v 
premogovniku.
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+1 %
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3.640
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22
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2020

2020
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2020

2020

2020
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Grafični prikaz gibanja ključnih kategorij  
za leti 2019 in 2020:
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9. januarja je bila z banko BKS 
Bank AG podpisana Pogodba o 
kratkoročnem kreditu za obratna 
sredstva, v višini 5,0 mio EUR in 
zapadlostjo 31. decembra 2020.

TEŠ je zasnoval novo posebno 
spletno stran, namenjeno 
informiranju glede načrtovanega 
projekta SOEN. V začetku februarja 
je bil projekt načrtovanega 
sosežiga alternativnega goriva SRF 
predstavljen na seji sveta Mestne 
občine Velenje, v oddaji Odmevi ter 
na okrogli mizi v šoštanjskem Domu 
kulture v organizaciji Šaleškega EKO 
gibanja. 

6. februarja je bil podpisan Aneks 3 k 
Podjetniški kolektivni pogodbi TEŠ, ki 
se uporablja od 1. marca 2020 dalje.

14. februarja je bil podpisan Dogovor 
na podlagi 3. člena Sporazuma 
o ureditvi medsebojnih razmerij 
sklenjen med TEŠ in Komunalnim 
podjetjem Velenje, katerega predmet 
je znižanje fiksnega dela stroškov 
toplotne energije.

Na osnovi podpisane Dolgoročne 
pogodbe o nakupu premoga, zakupu 
moči in nakupu električne energije 
z dne 12. marca 2015 ter na podlagi 
Pogodbe o ureditvi medsebojnih 
odnosov na področju nastopanja 
na trgu z električno energijo je bila 
dne 13. februarja 2020 sklenjena 
Pogodba o nakupu premoga, zakupu 
moči in nakupu električne energije 
za leto 2020, v kateri so podrobneje 
opredeljene obveznosti in pravice 
posameznih strank pri nakupu 
premoga, zakupu moči, sistemskih 
storitev ter pri nakupu električne 
energije, proizvedene iz premoga v 

letu 2020.
26. februarja 2020 je bil sprejet 
Pravilnik o nalezljivih boleznih in 
na podlagi pravilnika načrt vodenja 
in koordinacije v primeru, če pride 
do izbruhov okužbe s COVID-19. 
Skladno s tem načrtom so se dnevno 
dopolnjevali in izvajali številni ukrepi. 
Poslovodstvo TEŠ je s sklepom 
imenovalo delovno skupino, ki je 
pripravila operativni načrt zaščite in 
obvladovanja ter podrobna navodila 
zaposlenim in zunanjim izvajalcem 
oziroma obiskovalcem. Takoj so 
bile zagotovljene zaščitne maske, 
ustrezna sredstva za razkuževanje 
rok ter redno obveščanje zaposlenih 
o preventivnih ukrepih, ki jih je 
priporočljivo upoštevati (oglasne 
deske, intranet, e-pošta). Zaradi 
potencialne možnosti okužbe je 
družba za nekaj zaposlenih od dne 
9.3.2020 odredila delo od doma.

27. februarja je Vlada Republike 
Slovenije sprejela celoviti nacionalni 
energetski podnebni načrt Republike 
Slovenije (NEPN), ki je bil tudi 
predložen Evropski komisiji, skladno 
z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih 
ukrepov. NEPN bo za TEŠ, ki je del 
skupine HSE pomenil velik izziv 
pri učinkoviti realizaciji razvojnih 
ciljev skupine HSE na področju 
obnovljivih virov energije, pri 
izgradnji novih plinsko parnih enot 
za nadomeščanje električne energije 
iz premogovnih blokov, pa tudi v 
smislu doseganja ustrezne dinamike 
izstopa iz rabe domačega premoga 
za proizvodnjo električne energije. 

9. marca je bila podpisana 
Kupoprodajna pogodba o prodaji, 
nakupu, prenosu in prevzemu 

emisijskih kuponov, ki veljajo v 
tretjem obdobju evropske trgovalne 
sheme (2013-2020) ter plačilo 
pogodbeno dogovorjene cene. 
Predmet pogodbe je bil nakup 
3.731.924 CO2 emisijskih kuponov, ki 
jih je TEŠ potreboval za izpolnitev 
obveznosti iz proizvedenih emisij 
TGP v letu 2019.

Zaradi širjenja obolelih v Sloveniji 
z virusom COVID-19 se je stopnja 
tveganja prenosa povečala, zato je 
družba v izogib širjenju okužb in s 
ciljem zagotavljanja nemotenega 
procesa dela, sprejela določene 
varnostne (zaščitne) ukrepe in 
dodatne naloge, ki so jih dolžni 
izvajati vsi zaposleni. Skupaj z 
ažurnimi ukrepi za največjo možno 
zaščito vseh zaposlenih, vključno 
z zagotovitvijo potrebne zaščitne 
opreme za zaposlene, nujne za 
proizvodnjo električne energije, 
je TEŠ tudi v oteženih pogojih 
poslovanja vsakodnevno zagotavljal 
nemoteno in zanesljivo preskrbo z 
električno in toplotno energijo.

1. aprila so bili sprejeti Pravilnik o 
plačah, Pravilnik o delovnem času, 
Pravilnik o o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest. 

30. aprila je bilo izdano novo 
navodilo oziroma pravila ravnanja 
v času postopnega vračanja 
zaposlenih na delovna mesta.

18. maja je ustanovitelj družbe TEŠ 
obravnaval in sprejel revidirano 
Letno poročilo TEŠ za leto 2019 z 
revizorjevim poročilom. 

8. junija sta se vodstvi TEŠ in HSE 
sestali s predstavniki lokalnih 

Kronologija pomembnejših dogodkov v letu 2020
1.4
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občin in jih seznanili o nadaljnjih 
aktivnostih za izvedbo načrtovanega 
projekta sosežiga SOEN.

1. julija je poslovodstvo TEŠ na 
novinarski konferenci predstavilo 
rezultate presoje vplivov na 
okolje (PVO) projekta SOEN. Ti so 
pokazali, da je načrtovani projekt 
sosežiga nadomestnega trdnega 
goriva SRF (angl. solid recovered 
fuel) sprejemljiv, saj ne poslabšuje 
trenutne okoljske slike Šaleške 
doline. Zaradi spodbudnih rezultatov 
PVO se je poslovodstvo TEŠ 
odločilo za nadaljevanje postopkov 
in na Agencijo Republike Slovenije 
za okolje (ARSO) vložilo PVO. S 
tem se je uradno začel postopek 
pridobivanja okoljevarstvenega 
soglasja za sosežig v bloku 6 TEŠ.

Poslovodstvo TEŠ je na osnovi 
sprejetega dogovora iz 6. 
člena Kolektivne pogodbe 
elektrogospodarstva sprejelo 
poslovno odločitev o zvišanju 
izhodiščne bruto plače za 2 %, z 
veljavnostjo od 1.6.2020 dalje.

21. avgusta je bila izplačana razlika 
v osnovni plači za obdobje od 
1.1.2020 do 30.4.2020, ki ni vplivala 
na izračun dodatkov in drugih 
izplačil (nadomestil) vezanih na 
osnovno plačo oz. bruto plačo, na 
podlagi novo sprejete sistemizacije, 
pravilnika o plačah ter podpisanega 
Dogovora o ureditvi medsebojnih 
pravic in obveznosti v zvezi s 
poračunom osnovnih plač z 
napredovanji med svetom delavcev, 
sindikatom in poslovodstvom TEŠ.

V obdobju od 22. avgusta do 5. 
septembra je bil plansko zaustavljen 
blok 6. V času zaustavitve so bile 
na PP1 izvedene kontrole stanja 
debeline cevi, zamenjanih je bilo 6 
cevi in 6 zaščit. LUVO paketi na obeh 
straneh so bili oprani. LUBECO je bil 
saniran. 

V mesecu septembru je bila izdana 
posodobljena verzija navodil 
zaposlenim z naslovom: »Ukrepanje 
oziroma ravnanje zaposlenih v času 
nevarnosti okužb s korona virusom«.

29. septembra je bila v okviru 
Mestne občine Velenje (MOV) 
imenovana Skupina za civilni nadzor 
nad projektom "Sosežig SRF v TEŠ". 
Skupino sestavlja 21 posameznikov 
iz lokalnega okolja in strokovnjakov 
s področja zdravstva, kemije in 
okoljevarstva.

Od dne 30. septembra je v veljavi 
ažuriran Poslovnik vodenja TEŠ. 

7. in 8. oktobra je v TEŠ potekala 
zunanja presoja sistemov 
vodenja kakovosti, ki jo je izvajala 
certifikacijska hiša SIQ, in sicer 
po standardih ISO 9001:2015, BS 
OHSAS, 18001:2007, ISO 45001:2018 
ISO/IEC 27001. Zunanja presoja 
sistemov vodenja je bila uspešno 
zaključena.

15. oktobra je bila izdana 
posodobljena verzija navodil 
zaposlenim z naslovom: »Ukrepanje 
oziroma ravnanje zaposlenih v času 
nevarnosti okužb s korona virusom«. 
Prav tako so bile posredovane 
dodatne informacije glede novega 
Operativnega načrta izvajanja dela 
v času povečane nevarnosti širjenja 
okužb.
15. oktobra je bila objavljena 
informacija za javnost o varnostnih 
ukrepih in o ravnanju v primeru 
večjih nesreč v TEŠ.

Oktobra je bil za TEŠ uspešen 
mesec, saj je TEŠ dosegel tretjo 
najboljšo proizvodnjo električne 
energije vseh časov.

30. oktobra je uprava SDH sprejela 
sklep ter dala soglasje družbi HSE k 
naknadnim vplačilom v kapital TEŠ 
v obliki prenosa finančnih terjatev iz 
kreditnih/posojilnih pogodb, skupaj 
s pripisanimi obrestmi v skupni višini 
149,6 mio EUR. 

27. novembra je TEŠ proizvedel 
19.100 MWh električne energije, 
kar je največja dnevna proizvodnja 
doslej. Rekordna dnevna proizvodnja 
električne energije je bila dosežena 
z blokoma 5 in 6 ter plinskima 
enotama. Rekorden rezultat je 
posledica ugodnih tržnih razmer, 

relativno ugodne cene električne 
energije na dnevnem nivoju, 
visoko razpoložljive proizvodne 
infrastrukture ter dobrega dela 
zaposlenih v TEŠ in PV.

TEŠ je pridobil Slovensko tehnično 
soglasje (STS) za stabilizat TEŠ (PSU), 
ki se ga vgrajuje med Velenjsko in 
Družmirsko jezero, z veljavnostjo od 
22. oktobra 2020 do 1. junija 2021. 

14. decembra je bil sprejet Poslovni 
načrt TEŠ (november 2020) za leto 
2021 z dodatnim planom za leti 2022 
in 2023.

24. decembra je bil plansko 
zaustavljen blok 6 zaradi izvedbe 
rednih vzdrževalnih del. Ponovno 
je bil sinhroniziran z omrežjem 5. 
januarja 2021. V času zaustavitve 
je bila proizvodnja električne 
energije in toplote za Šaleško dolino 
zagotovljena z obratovanjem bloka 5.

29. decembra je TEŠ kljub močnemu 
potresu, ki je okoli poldneva prizadel 
širše območje Hrvaške in tudi 
Slovenije, zagotavljal nemoteno in 
varno preskrbo z električno energijo. 
Normalno je obratoval blok 5 (blok 6 
je bil v načrtovanem remontu). 
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4. januarja je bila z banko BKS 
Bank AG podpisana Pogodba o 
kratkoročnem kreditu za obratna 
sredstva, v višini 5,0 mio EUR in 
zapadlostjo 31. decembra 2021.

Na osnovi podpisane Dolgoročne 
pogodbe o nakupu premoga, zakupu 
moči in nakupu električne energije 
z dne 12. marca 2015 ter na podlagi 
Pogodbe o ureditvi medsebojnih 
odnosov na področju nastopanja na 
trgu z električno energijo je bila dne 
3. februarja 2021 sklenjena Pogodba 
o nakupu premoga, zakupu moči 
in nakupu električne energije za 
leto 2021, v kateri so podrobneje 
opredeljene obveznosti in pravice 
posameznih strank pri nakupu 
premoga, zakupu moči, sistemskih 
storitev ter pri nakupu električne 
energije, proizvedene iz premoga 
in sosežiga nadomestnega trdnega 
goriva SRF v letu 2021.

Zaradi napačnega tolmačenja 
dogajanja v zvezi s projektom 
sosežiga SOEN v medijih (9.2.2021) 

je bilo objavljeno pojasnilo 
poslovodstva TEŠ, da zaradi 
izraženega nasprotovanja lokalne 
skupnosti v Šoštanju sosežiga 
v bloku TEŠ 6 ne bomo izvajali, 
kljub prepričanju o smiselni in 
tudi okoljsko sprejemljivi realizaciji 
projekta.. 

V marcu 2021 je bila med 
strokovnimi službami TEŠ in HSE 
usklajena Kupoprodajna pogodba 
o prodaji, nakupu, prenosu in 
prevzemu emisijskih kuponov, ki 
veljajo v tretjem obdobju evropske 
trgovalne sheme (2013-2020) ter 
plačilo pogodbeno dogovorjene 
cene. Predmet pogodbe je nakup 
3.681.347 CO2 emisijskih kuponov, 
ki jih TEŠ potrebuje za izpolnitev 
obveznosti iz proizvedenih emisij 
TGP v letu 2020. Pogodba je bila 
odobrena s strani NS HSE in 
podpisana v aprilu 2021.
10. marca sta družbi TEŠ in HSE 
s skupino General Electric (GE), 
pravni naslednik Alstoma, podpisala 
izvensodno poravnavo v skupni 

vrednosti 261 milijonov EUR, ki gre 
v korist TEŠ. S tem je umaknjen 
zahtevek pred Mednarodno 
gospodarsko zbornico za 
uveljavljanje škode iz domnevno 
protipravnih dejanj ob izgradnji 
bloka TEŠ 6.

Konec leta 2020 je družba TEŠ 
postala insolventna, ko je zaradi 
prepoznane oslabitve nepremičnin, 
naprav in opreme izguba presegla 
polovico osnovnega kapitala. 
Insolventnost družbe je bila 
odpravljena v marcu 2021 z 
nakazilom odškodnine s strani 
skupine GE. Neto izguba je po tem 
dogodku ponovno nižja od polovice 
osnovnega kapitala.

˘

Pomembni dogodki po koncu poslovnega leta
1.5
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1.6.1 Osebna izkaznica družbe na dan 31. 12. 2020
Termoelektrarna Šoštanj je družba z 
omejeno odgovornostjo, v kateri je 
edini družbenik Holding Slovenske 
elektrarne d.o.o.

Predstavitev
družbe

SPLOŠNI PODATKI

Polno ime družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Oblika organiziranosti Družba z omejeno odgovornostjo

Naslov Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

Telefon 03 8993 200

Fax 03 8993 485

Št. Registrskega vložka iz sodnega registra 10051100 - Okrožno sodišče v Celju

 Osnovni kapital v EUR 578.579.850

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

PODATKI O TRR

BANKA TRR

BANKA INTESO SANPAOLO 101000038312861

NLB 024260017217937

NOVA KBM 045150001707126

UNICREDIT 290000003080383

BKS BANK AG 350010001650464

PODATKI O UPRAVI NA DAN 31.12.2020

FUNKCIJA Ime in priimek Začetek Konec

Generalni direktor mag. Viktor Vračar 1/9/2019 31/8/2023

Direktor Mitja Tašler 1/3/2019 31/8/2023

LASTNIŠKA STRUKTURA DRUŽBE

Družbenik / delničar Naslov Delež v EUR 
na dan  
31. 12 2020

Delež v %  
na dan  
31. 12. 2020

Holding Slovenske elektrarne d.o.o. Koprska 92, Ljubljana 578.579.850 100,00%

1.6
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1.6.2 Dejavnosti poslovanja družbe
Družba ima registriranih več dejavnosti. Glavna dejavnost je proizvodnja električne 
energije v termoelektrarnah.

1.6.3 Izjava o upravljanju družbe
Družba Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj (TEŠ), v 
skladu s 5. odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah za obdobje od  
1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 izjavlja, kot sledi v nadaljevanju. 

Poslovodstvo družbe TEŠ izjavlja, da je bilo upravljanje družbe v letu 2020 skladno 
z zakoni in drugimi predpisi, z veljavnim Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo TEŠ, s priporočili, navedenimi v Kodeksu korporativnega upravljanja 
družb s kapitalsko naložbo države, z internimi akti družbe ter v skladu z dobro 
poslovno prakso. 

Poslovodstvo družbe TEŠ v skladu s 60. a členom ZGD-1 izjavlja, 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.

Izjava o upravljanju družbe je sestavni del letnega poročila. 
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Družba TEŠ kot svoj referenčni kodeks uporablja Kodeks korporativnega upravljanja 
družb s kapitalsko naložbo države Slovenskega državnega holdinga, d.d. (SDH), 
sprejet novembra 2019 (Kodeks) in v skladu s Priporočili in pričakovanji, ki jih je 
sprejel Slovenski državni holding (marec 2018 in julij 2020). Kodeks ter Priporočila in 
pričakovanja SDH so javno dostopna na spletni strani SDH.

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

SDH) in s Priporočili in pričakovanji 
Slovenskega državnega holdinga 

(Priporočila SDH)

Poročilo o izvajanju Kodeksa SDH Poslovodstvo družbe TEŠ skladno s točko 3.4.1. Kodeksa izjavlja, da je družba 
TEŠ Kodeks sklenila uporabljati prostovoljno. Kodeks je družba pri poslovanju, 
upoštevajoč dejavnost družbe in druge posebnosti družbe, v večji meri smiselno 
upoštevala.

Družba je v letu 2020 po načelu »spoštuj ali pojasni« v celoti spoštovala pretežni del 
priporočil Kodeksa (november 2019). Odstopanja pojasnjujemo v nadaljevanju:
• Priporočilo št. 3.2: Družba nima sprejete politike upravljanja družbe - upravljanje 

družbe poteka v skladu z Aktom o ustanovitvi, poslovnim načrtom in veljavnim 
normativnim okvirjem.

• Priporočilo št. 3.6: Politika raznolikosti v obliki posebnega akta ni vzpostavljena. 
Družba TEŠ nima nadzornega sveta. 

• Priporočilo št. 6.: Družba nima nadzornega sveta.

• Priporočilo št. 8.1.1: Priporočilo se uporablja delno – aktivnosti na področju razvoja 
in raziskav v družbi ne izvajamo.

• Priporočilo št.: 8.5: Ne izvajamo, ker ima družba organizacijsko obliko d.o.o. in ne d.d.

• Priporočilo št.: 9.2.3: Ne izvajamo, ker je družba odvisna družba in ima notranje 
revizijsko dejavnost urejeno preko obvladujoče družbe.

• Priporočilo št.: 9.3.1: Ne izvajamo, ker je družba odvisna družba in ima notranje 
revizijsko dejavnost urejeno preko obvladujoče družbe.

• Priporočilo št.: 10.1: Družba je odvisna družba in uporablja etični kodeks, ki je bil 
sprejet na nivoju obvladujoče družbe.

• Priporočilo št.: 11.2: Družba je odvisna družba in ima sistem korporativne integritete 
vzpostavljen preko obvladujoče družbe.

• Priporočilo št.: 11.2.2: Družba je odvisna družba in ima sistem notranjega opozarjanja 
(whistleblowing) vzpostavljen preko obvladujoče družbe.

V letu 2020 družba ni ali je delno realizirala naslednja Priporočila SDH.
Priporočila SDH (marec 2018):

• Priporočilo št. 4.5: Priporočilo se delno uporablja – Panožna kolektivna pogodba je 
javno objavljena. Podjetniška kolektivna pogodba, Pravilnik o plačah in Pravilnik o 
napredovanju so objavljeni na intranetni strani družbe.

• Priporočilo št. 5: Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb, vezano na 
samoocenitev po preizkušenem evropskem modelu odličnosti EFQM ni bilo 
realizirano. Izvedbo bomo v prihodnje proučili in uskladili z nadrejeno družbo v 
skupini HSE.

Priporočila SDH (julij 2020): 

• Priporočilo št. 4.5: Priporočilo se delno uporablja – Panožna kolektivna pogodba je 
javno objavljena. Podjetniška kolektivna pogodba, Pravilnik o plačah in Pravilnik o 
napredovanju so objavljeni na intranetni strani družbe.

• Priporočilo št. 5: Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb, vezano na 
samoocenitev po preizkušenem evropskem modelu odličnosti EFQM ni bilo 
realizirano. Izvedbo bomo v prihodnje proučili in uskladili z nadrejeno družbo v 
skupini HSE. 

• Priporočilo št. 6: Ne izvajamo, ker ima družba organizacijsko obliko d.o.o. in ne d.d.

• Priporočilo št. 7: Trajnostno poročanje v okviru družb skupine HSE.

• Priporočilo št. 8: Delno izvajamo, zaveze za spoštovanje človekovih pravic so 
umeščene v Etičnem kodeksu skupine HSE.

Poročilo o izvajanju Priporočil SDH
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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;
• sprejemu temeljne poslovne politike in programu razvoja družbe na predlog poslovodstva;
• o investicijskih programih na predlog poslovodstva;
• o 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;
• soglasju na posle poslovodstva družbe v skladu z aktom o ustanovitvi;
• imenovanju in odpoklicu članov poslovodstva družbe;
• sklenitvi pogodbe o zaposlitvi s člani poslovodstva družbe;
• zahtevah glede poročil poslovodstva o poslovanju družbe in drugih vprašanjih v zvezi s 

poslovanjem družbe in ostalih odvisnih družb;
• o 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.

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

Družbenik

Poslovodstvo družbe Organ vodenja je poslovodstvo. Družba ima dva člana poslovodstva, ki na lastno 
odgovornost vodita posle družbe in jo zastopata. 

Sestava poslovodstva v poslovnem letu 2020

Ime in priimek dr. Viktor Vračar Mitja Tašler

Funkcija Generalni direktor Direktor

Področje dela ni opredeljeno v Poslovniku 
o delu poslovodstva

ni opredeljeno v Poslovniku  
o delu poslovodstva

Prvo imenovanje na funkcijo 1. 9. 2019 1. 3. 2019 / 1. 9. 2019

Zaključek mandata 31. 8. 2023 31. 8. 2023

Spol moški moški

Državljanstvo slovensko slovensko

Letnica rojstva 1971 1977

Izobrazba doktor znanosti 
poslovodenja in 

organizacije

diplomirani  
inženir  

elektronike

Strokovni profil poslovodenje, organizacija, 
investicije, razvoj, 
prestrukturiranje

elektrotehnika,  
proizvodnja električne 

energije

Članstvo v organih nadzora z 
družbo nepovezanih družb

/ Savinjsko-šaleška 
gospodarska zbornica
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Člana poslovodstva imenuje in odpokliče družbenik. Mandat člana poslovodstva traja 
4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

V skladu z določilom Akta o ustanovitvi, poslovodstvo družbe ne sme brez soglasja 
družbenika sklepati pravnih poslov, razen pravnih poslov, kjer je pogodbena stranka 
družba HSE d.o.o. 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; 
• odsvajanje in zastavljanje nepremičnin; 
• kapitalske naložbe družbe v drugih pravnih osebah; 
• pričetek posamezne investicije, kjer predvidena vrednost presega 100.000,00 EUR 

(zaradi potreb po usklajenem strateškem razvoju skupine HSE); 
• pričetek posamezne investicije iz področja informatike, kjer predvidena vrednost 

presega 50.000,00 EUR (zaradi potreb po usklajenem razvoju informatike v skupini 
HSE); 

• dajanje poroštva, jamstev ali garancij za obveznosti drugih oseb.

Družbenik lahko kadarkoli s sklepom določi, da mora poslovodstvo predhodno 
soglasje ustanovitelja pridobiti tudi za sklepanje določenih pravnih poslov, 
opredeljenih po vrsti in/ali vrednosti, ki zgoraj niso navedeni.

Notranja revizija je organizirana v matični družbi. Notranje revidiranje se izvaja v 
celotni skupini HSE v skladu z Mednarodnim okvirom strokovnega ravnanja pri 
notranjem revidiranju. Deluje s ciljem dodajanja vrednosti pri uresničevanju strateških 
in poslovnih ciljev

Z vidika zagotavljanja računovodskih informacij, ki ustrezajo kriterijem Mednarodnih 
standardov računovodskega poročanja, imamo vzpostavljene notranje kontrole, ki 
zmanjšujejo tveganja, povezana z računovodskim poročanjem. Z računovodskimi 
kontrolami 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 kakovostnih računovodskih informacij ima 
osrednji informacijski sistem SAP.

S sistemom notranjih kontrol v družbi razumemo načrtno in sistematično 
vzpostavitev postopkov in metod, ki s svojim delovanjem zagotavljajo točnost, 
zanesljivost in popolnost podatkov in informacij, pravilno in pošteno izdelavo 
računovodskih izkazov, preprečujejo in odkrivajo napake v sistemu ter 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 kontrol in upravljanja s 
tveganji preko organizacijske strukture družbe, standarda vodenja kakovosti ISO 9001, 
standarda vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001 ter internih aktov družbe 
z izdelanim sistemom poročanja po posameznih organizacijskih enotah. Sistem 
notranjih kontrol je podprt s sistemom kontrol 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 poslovodstvo družbe 
ustanovilo (po)svetovalni organ Odbor za upravljanje s tveganji. Organizacija, 
sestava, način dela in njegove naloge so opredeljene s Poslovnikom o delu odbora 

Notranje kontrole in upravljanja 
tveganj v družbi v povezavi s 
postopkom računovodskega 

poročanja
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za upravljanje s tveganji. Družba uporablja etični kodeks, ki je bil sprejet na nivoju 
obvladujoče družbe in je objavljen na intranetni strani družbe TEŠ.

Za vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema notranjih kontrol ter 
za pravilnost in popolnost podatkov je odgovorno poslovodstvo družbe.

Družba nima sprejete politike raznolikosti in družba nima nadzornega sveta.

Spodaj podpisana člana poslovodstva sva seznanjena z vsebino sestavnih delov 
Letnega poročila družbe TEŠ d.o.o. za leto 2020 in s tem tudi s celotnim Letnim 
poročilom družbe TEŠ d.o.o. za leto 2020. Z njim se strinjava in to potrjujeva s svojim 
podpisom.

Šoštanj, 9. 4. 2021
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Direktor Generalni direktor
Mitja Tašler dr. Viktor Vračar 

1.6.4 Preglednost finančnih odnosov
Družbi TEŠ so bila v letu 2020 dodeljena sredstva državne pomoči v višini 354.091 EUR. Od tega je na podlagi Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) - PKP1 družba prejela 
skupno 269.136 EUR, kot oprostitev plačila prispevkov ZPIZ za obdobje od 12. marca do 31. maja 2020. 19.901 EUR pa kot kritje 
nadomestil za prvih 30 dni bolniške odsotnosti v obdobju od 11. aprila do 31. maja 2020 – 56.čl. ZIUZEOP; na podlagi Zakona o 
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) - PKP5, je družba upravičena do državnih pomoči v skupni 
vrednosti 54.533 EUR zaradi odsotnosti zaposlencev (karantena, višja sila, kratkotrajni bolniški stalež brez bolniškega lista, izolacija); 
na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) - PKP7 je 
družba evidentirala državno pomoč za izplačilo kriznega dodatka v skupni vrednosti 10.522 EUR.

Poleg zgoraj navedenega je družba v okviru Spodbude za trajno zaposlovanje mladih prejela subvencijo za zaposlitev v višini 2.500 
EUR (1. obrok).

1.6.5 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. decembra 2020 njen edini družbenik oziroma obvladujoča družba, ki je sestavila 
skupinsko letno poročilo za leto 2020 za skupino družb, za katere je obvladujoča družba.

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 2020 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.

1.6.6 Kapitalske povezave z drugimi družbami
 
TEŠ nima odvisnih in pridruženih družb. Ima pa 5,1 % delež v družbi RGP d.o.o., ki ga je pridobila v letu 2018. Vrednost finančnega 
vložka znaša 107.360 EUR. Družbeniki so še PV, DEM in SENG.
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Poslanstvo Termoelektrarne Šoštanj je, da z dejavnostjo proizvodnje električne in 
toplotne energije zagotavlja kupcem zadostne količine energije in tako prispeva k 
razvoju kakovosti dela in življenja porabnikov potrebne energije. 

POSLANSTVO

VIZIJA Termoelektrarna Šoštanj je in želi ostati največji termoenergetski sistem v Sloveniji, 
ki bo kupcem zagotavljal zanesljivo, varno, konkurenčno in okolju čim bolj prijazno 
proizvodnjo električne in toplotne energije. Želimo biti najbolj fleksibilno podjetje 
na vseh področjih svojega delovanja.

GLAVNI DOLGOROČNI CILJ Ohraniti proizvodne zmogljivosti in zagotoviti dolgoročno zanesljivo, varno, 
konkurenčno in okolju prijazno proizvodnjo električne in toplotne energije z 
uporabo različnih primarnih virov. 

Za realizacijo glavnega cilja so postavljeni dolgoročni področni cilji, v okviru teh pa 
so postavljeni letni cilji.

1.7 Poslovna politika družbe
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Politika sistema vodenja
1.8

TEŠ ima vzpostavljen integriran sistem vodenja, ki je sestavljen 
iz sistema vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001:2015, 
sistema ravnanja z okoljem po zahtevah ISO 14001:2015, 
sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po zahtevah ISO 
45001/2018 ter sistem upravljanja informacijske varnosti ISO/
IEC 27001. Poleg tega ima TEŠ vzpostavljen tudi sistem vodenja 
preskuševalnega laboratorija po zahtevah SIST EN ISO/IEC 
17025:2017 in je akreditiran pri Slovenski akreditaciji (SA).

 Z uvedbo integriranega sistema vodenja so vse aktivnosti 
povezane v učinkovit sistem, ki vodi k uresničevanju vizije 
in poslanstva ter dolgoročnih ciljev družbe. Zaposlenim 
zagotavlja varne in udobne delovne pogoje, ki so pogoj za 
ustvarjalno delo. Z integracijo posameznih sistemov vodenja v 
celovit integriran sistem vodenja uvajamo filozofijo celovitega 
obvladovanja kakovosti.

Zavedamo se, da s proizvodnjo električne in toplotne energije 
povzročamo vplive na družbo in okolje z:
• zaposlovanjem ljudi,
• porabo energije, energentov, vode in drugih surovin,
• emisijami plinov in prahu v ozračje,
• izpusti voda v okolje,
• proizvodnjo pepela, žlindre in produktov razžveplanja,
• raznimi drugimi odpadki in
• emisijo hrupa v okolje.

Zagotavljanje zadovoljstva odjemalcev, zdravega okolja, 
informacijske varnosti, varnega in zdravega dela ter požarne 
varnosti je temeljni pogoj in skupen smoter vodstva ter vseh 
zaposlenih. Vloge, odgovornosti in pooblastila so definirane 
in zaposleni so z njimi seznanjeni. TEŠ si prizadeva v okviru 
možnosti zagotavljati takšne pogoje dela, ki zagotavljajo 
zaposlenim in obiskovalcem varno in zdravo delovno okolje.

Uspešno izvajanje politike zahteva sodelovanje vseh 
zaposlenih in sprejemanje individualne obveznosti.

1.8.1 Varnost in zdravje pri delu ter   
 požarna varnost
Varno in zdravo delovno okolje je eno temeljnih načel 
poslovanja elektrarne, v okviru katerega razvijamo celovito 
varnostno politiko, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, 

medčloveške odnose, delovne pogoje in ostale dejavnike 
delovnega okolja. Zavedamo se in hkrati ozaveščamo 
zaposlene, da izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu ni 
zgolj dolžnost delodajalca, ampak je tudi skrb vsakega izmed 
nas. 

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu sistematično 
urejamo s pomočjo ISO 45001, ki smo ga uspešno certificirali 
v letu 2020 in je nadomestil OHSAS 18001. Zavedamo se, da z 
izboljševanjem stanja na področju varnosti in zdravja pri delu 
dosegamo boljše počutje zaposlenih, boljšo izrabo sredstev 
za delo in večjo produktivnost ter da za doseganje pozitivnih 
rezultatov varnosti in zdravja pri delu ni dovolj le vzpostaviti 
sistem, ampak ga je potrebno dobro povezati z ostalimi 
programi in sistemi upravljanja.

V letu 2020 smo na področju varnosti in zdravja pri delu 
ter požarne varnosti izvajali redne preventivne ukrepe, ki 
zagotavljajo visoko stopnjo varnosti in zdravja pri delu ter 
požarne varnosti na vseh organizacijskih ravneh. Pozornost 
je bila namenjena usposabljanju delavcev za varno delo, 
pregledom delovne opreme, določitvi kakovostne varovalne 
in delovne opreme, izvajanju oz. preventivnemu delovanju. 
Poseben izziv na področju varnosti in zdravja pri delu je 
predstavljal pojav novega korona virusa COVID-19, ki je zelo 
vplival na organizacijo dela v elektrarni. Sprejeti so bili številni 
ukrepi za omejitev širjenja okužb med zaposlenimi (delo od 
doma, nadzor nad vstopanjem na območje TEŠ – preverjanje 
telesne temperature s termo kamero, omejitev števila oseb 
v pisarnah, upoštevanje razdalje, obvezna uporaba zaščitnih 
mask, prepoved organizacije sestankov v sejnih sobah – 
organizacija virtualnih sestankov…).

Poleg delovanja, skladnega z zakonodajo, imamo vzpostavljene 
učinkovite mehanizme za prepoznavanje negativnih vidikov in 
tveganj, v okviru katerih pripravimo ukrepe, cilje in izboljšave.

Tudi v letu 2021 bo velika pozornost namenjena preventivnim 
ukrepom proti širjenju okužb s korona virusom COVID-19, 
usposabljanju delavcev za varno delo, vzdrževanju visokega 
nivoja požarne varnosti, pregledom delovne opreme in 
nakupu kakovostne osebne varovalne opreme za zaposlene. 
Prizadevali si bomo, da bomo zakonske zahteve nadgradili 
z dodatnimi aktivnostmi, katerih cilj je predvsem izboljšanje 
varnosti zaposlenih in posledično učinkovitost delovnega 
procesa.
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Proizvodnja električne energije 
na pragu (po mesecih)

V TEŠ-u smo v letu 2020 proizvedli 
in v omrežje oddali 3.640 GWh 

električne energije, kar je 81 GWh ali 
2 % manj kot v letu 2019. Proizvodnja 

električne energije je nižja zaradi 
načrtnega/namenskega povišanja 

zalog premoga na deponiji iz naslova 
znižanja tveganj izpada proizvodnje 

premoga v primeru povečanja 
okužb s COVID-19 (obratovanje 

TEŠ z znižano močjo), nižje dobave 
premoga v začetku leta zaradi 

zatesnitve priprave enega izmed 
odkopov v premogovniku ter tudi 
dodatnih tehničnih težav na bloku 

6. Le-te bodo predvidoma sanirane 
tekom rednega remonta v letu 2021. 
Zaustavitve bloka 6 so bile uspešno 

pokrite s proizvodnjo iz bloka 5.

Iz premoga je bilo proizvedenih  
3.611 GWh, iz plina pa 29 GWh 

električne energije.

vrednosti v grafu so v GWh

januar

54
192
3

249
353

april

0
183
6

189
229

julij

45
347
2

394
421

oktober

113
344
0

457
451

februar

7
248
0

256
313

maj

12
150
8

169
268

avgust

83
241
1

325
279

november

131
281
4

415
305

marec

0
200
0

200
264

junij

8
296
1

305
289

september

34
301
1

337
252

december

85
256
4

346
295

TEŠ 2020
TEŠ 2019

blok 5

blok 6

plinske turbine

Proizvodnja
1.9
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2016

2017

2018

2019

2020

Proizvodnja toplotne energije 
na pragu (po mesecih)

V letu 2020 smo proizvedli 320 
GWh toplotne energije za ogrevanje, 

kar je 4 GWh ali 1 % več kot v letu 
2019, in sicer zaradi višjih potreb 
po odjemu toplotne energije. S 
toplotno energijo oskrbujemo 

skoraj celotno Šaleško dolino in s 
tem pripomoremo k zmanjšanju 
škodljivih emisij v Šaleški dolini, 

saj ima tako proizvedena toplotna 
energija manj negativnih vplivov na 

okolje kot individualna kurišča.

januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avgust

september

oktober

november

december

legenda

vrednosti v grafu so v GWh

vrednosti v grafu so v GWh

vrednosti v grafu so v GWh

54
48

25
24

9
10

21
26

40
39

23
16

9
9

32
38

35
38

10
12

12
11

45
48

353

356

332

316

Proizvodnja električne energije 
na pragu (po letih)

Proizvodnja toplotne energije 
na pragu (po letih)

2016

2017

2018

2019

2020

4.121

3.968

3.753

3.721

3.640

2019

2020

320
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Poraba energentov V letu 2020 smo porabili 3.147.531 ton premoga. Poraba za proizvodnjo električne 
energije je znašala 3.063.845 ton, za proizvodnjo toplotne energije pa 83.686 
ton. Povprečna kurilna vrednost prevzetega premoga (rovni premog in premog 
iz zaloge deponije) je bila 11.329 kJ/kg, kar je nekoliko slabše kot v letu 2019, ko je 
znašala 11.716 kJ/kg.

Emisijski kuponi Izpusti CO2 so najpomembnejši dejavnik globalnega segrevanja ozračja, saj 
predstavljajo okoli 80 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov. Izpusti ogljika 
so lani na globalni ravni v primerjavi z letom 2019 upadli za rekordnih sedem 
odstotkov, je pokazala študija okoljevarstvene organizacije Global Carbon 
Project. Razlog je pandemija COVID-19, ki ni ohromila le sveta, pač pa tudi 
njegove najpomembnejše onesnaževalce. Izpusti ogljika so najbolj upadli v ZDA 
(za 12 odstotkov) in EU (za 11 odstotkov). Kitajska, ki je po navedbah raziskovalcev 
izjemno pospešila gospodarsko okrevanje po spomladanskem valu okužb, pa naj 
bi k lanskemu zmanjšanju izpustov prispevala le 1,7 odstotka. Izpusti so se znižali 
tudi v Sloveniji in ob dejstvu, da prispeva promet, kjer so se izpusti znižali za 15 
odstotkov, tretjino vseh izpustov toplogrednih plinov, so se skupne emisije v letu 
2020 znižale za okoli pet odstotkov.

TEŠ je s proizvodnjo električne in toplotne energije v letu 2020 emitiral v okolje 
3.760.439 ton CO2 , kar je 56.909 t CO2 manj kot v preteklem letu. V skladu 
z določili Zakona o varstvu okolja je posledično dolžan poravnati dajatev za 
onesnaženje okolja (1 kupon/1 tona CO2) do 30. aprila 2021. Za poravnavo dajatve 
ima družba na razpolago 32.042 brezplačnih kuponov za dejavnost proizvodnje 
toplotne energije (Odločba RS Ministrstva za kmetijsko okolje). Razliko v višini 
3.728.397 CO2 emisijskih kuponov si je TEŠ zagotovil z nakupom le-teh pri HSE.
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Za nemoteno proizvodnjo električne 
energije je potrebno v elektrarni 
vzdrževati dve parni proizvodni 
enoti (blok 5 in blok 6), dve plinski 
proizvodni enoti (namenjeni terciarni 
rezervi), dve toplotni postaji, sistem 
transporta premoga, pripravo vode 
z vodikarno ter skupne objekte. 
Vzdrževanje bloka 3 in bloka 4 je 
namenjeno le zagotavljanju varnosti 
ljudi. Vse te objekte, naprave in 
napeljave je potrebno sistematično 
vzdrževati, če želimo obratovati varno 
in zanesljivo, ekološko neoporečno, 
z visoko razpoložljivostjo in 
fleksibilnostjo proizvodnih enot ter z 
optimalnim izkoristkom in do konca 
dobe trajanja blokov.

Vzdrževalni posegi se izvajajo na 
podlagi spremljanja delovanja 
naprav, obratovalnih dogodkov, 
ocene preostale dobe trajanja, s 
pomočjo porušnih in neporušnih 
metod kontrole materialov, zahtev po 
varnem in zanesljivem obratovanju in 
sprejetih smernic oziroma strategije 
obratovanja in vzdrževanja naprav.

Redno preventivno vzdrževanje 
zajema preglede, kontrole, 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 v 
času vikendov.

V ta sklop spadajo tudi vzdrževalne 
aktivnosti, 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. Namenjena so 
obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih 
gospodarskih koristi, ki se pričakujejo 
na podlagi prvotno ocenjene stopnje 
učinkovitosti sredstev.

Za vzdrževanje vseh pogonskih enot, 
ostalih objektov in naprav smo porabili 
8.075.708 EUR, kar je 2 % več kot v 
letu 2019. Na višje stroške vzdrževanja 
je vplivala predvsem nujna sanacija 
ocevja PP1 in LUBEC-o ocevja, 
čiščenje paketov grelnika zraka LUVA, 
vgradnja dodatnih drenaž na bloku 6, 
sanacija kotlovskih varnostnih armatur 
in armatur nizkotlačne prelivne 
postaje bloka 6. Velja omeniti, da je 
bil del teh stroškov predmet odprtih 

garancijskih zahtevkov do skupine GE 
in so bili družbi TEŠ plačani na podlagi 
izstavljenih računov v višini 1.878.411 
EUR, od tega se na leto 2020 nanaša 
772.411 EUR.

Kljub višjim stroškom vzdrževanja 
naprav ocenjujemo, da smo 
vse posege na napravah izvajali 
gospodarno. Redno vzdrževanje 
naprav je izredno pomembno 
predvsem zaradi ohranjanja 
vrednosti naprav in delovne opreme, 
zagotavljanja predvidene življenjske 
dobe naprav in preprečevanja 
morebitnih zastojev zaradi izpada 
naprav iz procesa. Z uporabo novo 
uvedenega informacijskega sistema 
SAP PM lahko stroške učinkoviteje 
nadzorujemo in na podlagi analize 
podatkov prepoznavamo šibke točke 
v tehničnih sistemih proizvodnih 
naprav in pravočasno odpravljamo 
oziroma zmanjšujemo tveganja izpada 
proizvodnje električne energije.

Vzdrževanje
1.10

2016

2017

2018

2019

2020

vrednosti v grafu so v € (EUR)

Gibanje stroškov vzdrževanja
naprav in opreme

8.075.708

7.918.696

3.424.471     

2.000.000 6.000.0004.000.000 8.000.000

4.736.452    

5.763.223    
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1.11.1 Tržno okolje v letu 2020
  GOSPODARSKA RAST V EVROPI   OBRESTNA MERA EURIBOR 12 M   DEVIZNI TEČAJ

Razpon gibanja: [11, 17]

 Izjemno topla zima 2019/2020 in visoke 
zaloge snega konec grelnega obdobja.

 Padec porabe ob pojavu novega  
korona virusa in rast ponudbe LNG 
(Liquefied natural gas) iz ZDA. 

 Konec leta mraz v Aziji in težave 
proizvajalcev LNG. 

 V Nemčiji, kot vodilni državi z največ 
obnovljivimi viri v Evropi, so v letu 2020 
dvignili inštalirano moč OVE za okoli  
4 GW.

 Nemške sončne elektrarne so 
proizvedle 45,8 TWh, kar je 9 % več  
kot v letu 2019.

 
 V Nemčiji so lani iz vetrnih elektrarn 

proizvedli kar 130 TWh, kar je 6 % 
povečanje glede na leto 2019.

 Zaradi širjenja COVID-19 in posledično 
zapiranja javnega življenja in 
gospodarstva (slednje predvsem v 
spomladanskem obdobju) je BDP 
močno upadel.

Razpon gibanja: [-0,507, -0,053]

 ECB še vedno vztraja pri politiki nizkih 
obrestnih mer, tudi zato, da bi pospešila 
okrevanje gospodarstva po pandemiji 
COVID-19.

Razpon gibanja: [1,0707, 1,2281]

 Strategija ameriške politike šibkejšega 
dolarja.

 V ZDA so, glede na Evropo,  
z zamudo sprejeli drugi paket pomoči 
gospodarstvu za odpravljanje posledic 
virusa COVID-19.

2020 -0,499 %  
2019 -0,248 %

2020 16 €/MWh     
2019 17 €/MWh

2020 176 TWh     
2019 165 TWh

2020 1,2271    
2019 1,1225

2020 63 USD/t        
2019 75 USD/t

2020 29,9 EUR/t 
2019 24,6 EUR/t

2020 -5,1 %    
2019 1,4 %

2020 52 USD/Bbl    
2019 67 USD/Bbl

2020 41,5 TWh    
2019 40 TWh

Razpon gibanja: [19, 69]

 Aprilska 'naftna vojna' med Rusijo in 
Saudsko Arabijo.

 Padec porabe zaradi ukrepov za 
zajezitev širjenja COVID-19.

 
 Ogromno zmanjšanje proizvodnje 

OPEC+ od maja dalje.
 

 Padec proizvodnje ZDA in nekaterih 
ostalih proizvajalk.

 V JV Evropi je bila proizvodnja iz 
pretočnih hidroelektrarn v letu 2020 
enaka kot leta 2019. V začetku leta je 
bilo padavin in proizvodnje zelo malo, 
vendar se je stanje v drugi polovici leta 
bistveno izboljšalo. obdobju od avgusta 
do oktobra.

Razpon gibanja: [52, 70]

 Padec porabe kot posledica ukrepov  
za zajezitev širjenja COVID-19.

 
 Uveljavitev kvot za uvoz premoga na 

Kitajsko.

Razpon gibanja: [19, 30]

 V začetku leta je bil velik padec cen 
zaradi težav s COVID-19.

 V drugi polovici leta pa je bil velik pritisk 
na cene navzgor zaradi špekulativnega 
kupovanja CO2 emisijskih kuponov.

 ETS (evropski sistem za trgovanje z 
izpusti) sheme z namenom doseganja 
ogljične nevtralnosti (t.j. zapiranje 
termoelektrarn, prednostno tistih na 
premog).

Tržni položaj

  CENA NAFTE

  ENERGIJA IZ VODE V JV EVROPI

  CENE PLINA

  OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V NEMČIJI

  CENE PREMOGA

  CENE CO2

1.11
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Povprečne cene električne energije

2020 31€ /MWh
2020 39€ /MWh

2020 39€ /MWh
2020 45€ /MWh

2020 38€ /MWh

2020 40€ /MWh

V prvem polletju 2020 so cene električne energije in drugih energentov na 
evropskih trgih močno padle. Ključni dejavniki so bili nizka poraba zaradi 
drastičnih ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter nizke cene energentov in CO2 
emisijskih kuponov. V Skandinaviji so cene električne energije še dodatno padle 
zaradi nadpovprečne hidrologije, medtem ko je v celinski Evropi podpovprečna 
hidrologija v prvem četrtletju, v vzhodni in JV Evropi pa v drugem, cenam 
kvečjemu pomagala, da niso padle še bolj. Hidrološke razmere v vzhodni Evropi 
so bile na začetku drugega četrtletja slabe, v juniju pa so se bistveno izboljšale v 
osrednjem delu, kasneje pa še v južnem delu vzhodne Evrope.

V drugem četrtletju je zaradi ukrepov za zajezitev virusa poraba električne energije 
dodatno močno padla, in sicer v Italiji in Španiji 20 %, v Franciji 15 %, v Veliki 
Britaniji pa kar 30 % pod običajno porabo. Do sredine leta se je poraba stabilizirala 
na približno 10 % pod običajno, razen v Veliki Britaniji, kjer je bila 15 % nižja. V 
Nemčiji je poraba za krajše obdobje padla za 15 %, a je hitro spet zrasla in se do 
konca drugega četrtletja obdržala na ravni 5-10 % pod običajno. 

V tretjem četrtletju so bile cene še nižje glede na preteklo leto. Julij in avgust sta 
minila brez cenovnih skokov in presenečenj na trgu, delno je na to vplivalo milo 
poletje in nižja poraba, pa tudi relativno dobra hidrologija in nižje cene plina v 
primerjavi z lanskimi. Cene so nato v septembru poskočile na račun držav regije 
CWE, zlasti Nemčije. Na to so vplivali remonti premogovnih enot, zaustavitve 
nukleark, nizka proizvodnja iz obnovljivih virov in omejene razpoložljivosti 
prenosnih zmogljivosti.
Za razliko od prvih treh četrtin leta so bile cene v zadnji višje glede na preteklo 
leto. Medtem ko so bile cene oktobra še relativno nizke, so v novembru zrasle in 
bile najvišje decembra – k temu so pripomogle sezonsko nižje temperature in višji 
odjem električne energije, pa tudi višje cene plina in CO2 emisijskih kuponov.

2019 38€ /MWh 2019 52€ /MWh

2019 50€ /MWh2019 64€ /MWh

2019 49€ /MWh

2019 50€ /MWh
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7.155 3.77965%2019

10.934

9.133

6.828

13.240

Slovenski trg z električno 
energijo v GWh

Lani je poraba električne energije 
na slovenskem trgu zaradi delnega 

zaprtja gospodarstva, kot posledica 
ukrepov za zamejitev širjenja virusa 
COVID-19, padla za 7 %. Slika se je 

obrnila le v zadnjem četrtletju, saj je 
bila poraba celo višja kot v enakem 

obdobju leta 2019, v veliki meri zaradi 
nizkih temperatur. Na drugi strani je 
bila proizvodnja električne energije, 
zaradi ugodnih hidroloških razmer, 

višja za 6 % kot leta 2019. Na letni ravni 
so hidroelektrarne proizvedle 12 % 

več električne energije kot leto poprej, 
medtem ko so termoelektrarne 

proizvedle 2 % manj.

Delež proizvodnje skupine HSE 
v celotni proizvodnji električne 

energije v Sloveniji

Skupina HSE ohranja 2/3 delež v 
proizvodnji električne energije v 

Sloveniji. Proizvedena letna količina 
skupine je višja zaradi ugodnih 

vremenskih razmer, saj je bilo dovolj 
padavin, hkrati pa v poletnih mesecih 

ni bilo pretiranih sušnih obdobij.

V okviru skupine HSE je bila 
proizvodnja DEM in SENG glede 

na preteklo leto višja za 16 %, termo 
proizvodnja pa je bila nižja za 2 %. 

Višji je tudi delež proizvodnje HSE iz 
obnovljivih virov, saj sta družbi DEM 

in SENG v obravnavanem obdobju 
proizvedle kar za 553 GWh več 

električne energije kot lansko leto.

Delež proizvodnje TEŠ v celotni 
proizvodnji električne energije 

skupine HSE

V letu 2020 je TEŠ proizvedel 3.640 
GWh električne energije. Proizvodnja 

je za 81 GWh nižja kot v letu 2019 
(razlog naveden v poglavju 1.9). 

Proizvodnja v TEŠ je bila v drugem 
četrtletju omejena na preventiven 

način obratovanja termo blokov, 
da bi si zagotovili varnostne zaloge 
premoga za pokrivanje morebitnih 

izpadov dobav premoga, do katerih 
pa zaradi učinkovite implementacije 

ukrepov za omejitev z okužbo 
COVID-19 nikoli ni prišlo.

proizvodnja

uvoz

izvoz

poraba

vrednosti v grafu so v GWh

vrednosti v grafu so v GWh

vrednosti v grafu so v GWh

vrednosti v grafu so v GWh

11.640

7.120

6.103

12.658

7.627

proizvodnja HSE

proizvodnja TEŠ ostali

ostali

4.013

-1.017

66%

2020

2019

proizvodnja

2020

uvoz

izvoz

poraba

3.640 3.98748%2020

3.721 3.43452%2019
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1.11.2 Prodaja in kupci
Termoelektrarna Šoštanj je v letu 2020 dosegla 238.025.039 EUR čistih prihodkov od 
prodaje, kar je 12.123.043 EUR ali 5 % več glede na leto 2019, predvsem zaradi višje 
prodajne cene električne energije.

Prodaja električne energije

S prodajo električne energije smo v letu 2020 ustvarili 228.002.483 EUR prihodkov, 
kar je 5 % ali 10.191.346 EUR več od doseženih v letu 2019. Na višje prihodke od 
prodaje je v letu 2020 vplivala višja prodajna cena električne energije, medtem ko je 
bila količina nižja za 2% ali 81 GWh. S prodajo električne energije nastopamo na trgu v 
okviru lastnika, družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. 
 
Struktura čistih prihodkov od prodaje v letu 2020:

V strukturi prihodkov od prodaje je največji kupec Holding Slovenske elektrarne 
d.o.o., ki kupi vso proizvedeno električno energijo, kar predstavlja 96 % celotne 
prodaje.

Prihodki od prodaje električne energije po letih:

2016

193.705.820 €

2017

199.053.765 €

2018

190.102.974 €

2019

217.811.137 €

2020

228.002.483 €

Prodaja toplotne energije

S prodajo toplotne energije smo v letu 2020 ustvarili 6.907.145 EUR prihodkov, kar je 3 
% več od doseženih v letu 2019. Prihodki od prodaje te energije so se povečali zaradi 
povišanje prodajne cene, na račun dviga cene CO2 emisijskih kuponov, ki je sestavni 
del variabilne cene toplotne energije. Višja je tudi količina prodane toplotne energije 
za 1 % ali 3 GWh.

2016

3.886.449 €

2017

5.066.830 €

2018

5.985.749 €

2019

6.700.411 €

2020

6.907.145 €

Ostala prodaja

Ostali prihodki od prodaje znašajo 3.115.411 EUR. Pretežni del so prihodki od prodaje 
na tujem trgu, v zvezi z odprtimi garancijskimi zahtevki do GE (1,9 mio EUR). Ostali 
prihodki od prodaje se nanašajo na prodajo elektrofiltrskega pepela in sadre, prodajo 
sistemske vode, najemnin, prodaje odpadnega materiala in ostalega materiala. Ti 
prihodki v strukturi prihodkov od prodaje predstavljajo le 1% prihodkov. V primerjavi z 
letom 2019 so višji za 251 %, zaradi garancijskih zahtevkov.

2020 
238,0 mio EUR

96%
električna energija

3%
toplotna energija

1%
ostali prihodki 

od prodaje

32  /  POSLOVNO POROČILO POSLOVNO POROČILO  /  33



1.11.3  Nabava in  
dobavitelji

Temeljna naloga in bistveni cilj 
nabave je zagotavljanje surovin, 
materialov, rezervnih delov, opreme 
in storitev za redno poslovanje ter 
nabava investicijske opreme. Vse to je 
potrebno zagotoviti 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.

Struktura nabave v letu 2020

Družba je zavezanec za izvajanje 
javnih naročil po Zakonu ZJN – 3. 
Za poslovanje skladno z zakonom 
o javnem naročanju in celostno 
obvladovanje nabavnih postopkov 
smo se ustrezno organizirali ter 
poskrbeli za dobro sodelovanje 
z ostalimi službami. Pri izvedbi 
javnih naročil je potrebno dobro 
poznavanje zakonodaje s področja 
javnih naročil. Ustrezno ekonomsko, 
finančno in tehnično usposobljenost 
pa ugotavljamo z ustreznimi pogoji, 
zahtevami in merili, ki so smiselno 
povezani s posameznim predmetom 
javnega naročila. Sledimo centralizaciji 
nabavnega poslovanja, saj to pomeni 
tudi doseganje boljših komercialnih 
pogojev, večjo standardizacijo 
in zagotavljanje višje kakovosti 
materialov. Pri nabavi vhodnih 
materialov in storitev tako v največji 
možni meri upoštevamo na nivoju 
skupine HSE sklenjeni Sporazum o 
poslovnem sodelovanju pri izvajanju 
storitev, s ciljem pozitivnega prispevka 
k poslovnemu izidu skupine HSE.

Najpomembnejši strateški dobavitelj 
družbe je Premogovnik Velenje d.d. 
Nabava premoga za proizvodnjo 
električne in toplotne energije 
predstavlja 75 % celotne nabave. 
Za potrebe proizvodnje električne 
energije je bilo porabljenih 34.725 TJ 
premoga, za proizvodnjo toplotne 
energije pa 933 TJ premoga.

2020
132,4 mio EUR

78 %

4%
investicije

10%
storitve

86%
material

34  /  POSLOVNO POROČILO



Uporabniki električne energije pričakujejo, da je ta na voljo takrat, ko jo potrebujejo, 
zato je osnovna naloga elektroenergetike pravočasna, zadostna in zanesljiva oskrba 
s kvalitetno električno energijo. Za učinkovito izvajanje aktivnosti proizvodnje je 
zato potrebno pravočasno razvojno načrtovanje ter izvajanje vlaganj v zanesljivost 
proizvodnje, s čimer se eliminirajo tehnološka in tehnična tveganja pri zagotavljanju 
proizvodnje.

v EUR

INVESTICIJSKA VLAGANJA 2020

VLAGANJE V ZANESLJIVOST PROIZVODNJE 4.282.111

Zamenjava DeNOx paketov B6 1.317.099

Inšpekcija A z odpravo servisnih priporočil na PT51 z zamenjavo 
pogonov MOOG

403.977

Inšpekcija A z odpravo servisnih priporočil na PT52 z zamenjavo 
pogonov MOOG

401.992

Posodobitev upravljalnega sistema DEMI, DEKA 1 249.432

Zamenjava gumi trakov transporta premoga in produktov 199.772

Investicijsko vzdrževanje B6 - Remont 172.804

Revizija 100 kV GIS stikališča 168.794

Zamenjava gumi trakov transporta produktov B6 162.600

Sanacija naprav vmesnega skladišča in transporta produktov 159.567

Prestavilo upravljanja UT2 na B5 149.704

Zamenjava roto presipov PE45 in PE46 146.140

Sanacija tekalne proge PB20 140.001

Zamenjava merilnikov za prah PM10 in SO2 na imisijskih AMP 130.100

Ostala vlaganja v okviru VVZP 480.129

ŠTUDIJE, INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 114.888

DROBNE INVESTCIJE 424.032

POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM 6.788

OSTALE INVESTICIJE 1.052.967

Premestitev materiala Šoštanjskega jezera 486.253

Sosežig sekundarnih surovin TEŠ 347.244

Zapiranje dostopa do bloka 5 183.000

Sanacije celotne ograje varovanega območja TEŠ 36.470

SKUPAJ 5.880.786

1.12
Investicije
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V okviru vlaganj v zanesljivost proizvodnje je bilo največ investicijskih sredstev 
namenjenih za zamenjavo DeNOx paketov na bloku 6, z namenom zagotavljanja 
emisijskih vrednosti NOx pod dovoljeno mejo. Delovanje katalizatorja s tem postane 
bolj učinkovito, kar pomeni manjšo porabo zmesi amonijaka ter občutno zmanjšanje 
tvorjenja depozitov na grelnih paketih obeh regenerativnih grelnikov zraka LUVO. 
DeNOx paketi so namenjeni nižanju NOx emisij v dimnih plinih bloka 6.
Na plinskih turbinah PT51 in PT52 je bilo zaradi zagotavljanja nadaljnjega varnega in 
zanesljivega obratovanja potrebno izvesti glavni servis (popravilo gorilnikov, pregled 
sistema krmiljenja kompresorskih lopatic, popravilo termoelementov na gorilnikih, 
izvedba 12,5 minutnega zagona do 32 MW s 110kW/s na plin in tekoče gorivo, pregled 
sistema krmiljenja, itd.) ter zamenjavo pogonov MOOG, saj z okvaro pogona plinskih 
turbin ne bi bilo možno obratovati. Rezervni deli za ta tip pogona pa niso bili več na 
razpolago.
Za ohranitev varnega in zanesljivega delovanja upravljalnega sistema DEMI in DEKA1 
je bila izvedena posodobitev, saj je bila procesna oprema dotrajana, računalniki 
iztrošeni, medtem ko rezervnih delov ni bilo več na zalogi. V primeru odpovedi 
krmilnih omar ali ob električnem izpadu se je predvidevalo, da se sistem ne bo 
uspel ponovno postaviti oziroma bo potrebna zaustavitev. Z investicijo se je tveganje 
odpravilo ter zagotovilo varno in zanesljivo delovanje upravljalnega sistema DEMI in 
DEKA1.
V okviru vlaganj v ostale investicije je bilo največ investicijskih sredstev namenjenih 
za premestitev materiala iz Šoštanjskega jezera, zaradi potreb napajanja hladilnih 
sistemov v TEŠ. TEŠ razpolaga s tremi viri surove vode, in sicer z vodo iz Velenjskega 
jezera, Družmirskega jezera ter vodo iz reke Pake. Najugodnejša je uporaba vode iz 
Družmirskega jezera, zato se je leta 2018 pričelo s postopki investicije v revitalizacijo 
plitvine, z namenom doseganja ugodnejšega količinskega stanja vode za vodni živež, 
ter zagotavljanja večjega volumna vodnega vira tehnološke vode za pridobivanje 
električne energije v TEŠ. 
Investicijska vlaganja v letu 2020 so bila financirana s posojili, najetimi pri matični 
družbi. 
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1.13.1 Poslovanje v letu 2020
Pandemija COVID-19 na poslovanje družbe TEŠ v preteklem letu 2020 ni imela 
bistvenega vpliva. Sprejeti so bili zaščitni ukrepi za zagotavljanje neprekinjenega 
delovanja proizvodnih objektov. 

Poslovanje TEŠ je v letu 2019 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. z 12. marcem 2015, Pogodbi o nakupu premoga, zakupu 
moči in nakupu električne energije med TEŠ, HSE in PV za leto 2020, s pripadajočimi 
aneksi k tej pogodbi in Poslovnem načrtu družbe TEŠ za leto 2020 z dodatnim 
planom za leti 2021 in 2022. 

Družba je v letu 2020 dosegla čisti poslovni izid – izgubo v višini 280.428.143 EUR. 
Na slab poslovni izid so vplivala neugodna cenovna razmerja med ceno električne 
energije in ceno CO2 emisijskih kuponov, oziroma v največji meri oslabitev 
sredstev (243,5 mio EUR). Oslabitev dolgoročnih sredstev je bila pripoznana na 
podlagi ocenitve nadomestljive vrednosti dolgoročnih sredstev, ki jih družba 
potrebuje pri izvajanju osnovne dejavnosti. 

v EUR

REZULTATI POSLOVANJA 2020 2019

Poslovni izid iz poslovanja (257.239.889) 6.499.050

Finančni izid (23.188.254) (26.081.374)

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (280.428.143) (19.582.324)

Odmerjeni davek 0 0

Odloženi davek 0 0

ČISTI POSLOVNI IZID (280.428.143) (19.582.324)

Izid iz poslovanja v letu 2020 je izguba v višini 280.428.143 EUR. Glede na doseženega 
v letu 2019 je slabši, izguba je višja za 260,8 mio EUR, kar je predvsem vpliv izvedenih 
oslabitev dolgoročnih sredstev v letu 2020, zaradi spremenjenih razmer na trgu. 
Brez oslabitev bi bil izid iz poslovanja negativen, v višini 36,9 mio EUR, kar bi bilo za 
17,3 mio EUR slabše v primerjavi z letom 2019, predvsem zaradi višjih stroškov CO2 
emisijskih kuponov.

Finančni izid je bil v letu 2020 negativen in je znašal 23.188.254 EUR. Na negativen izid 
vplivajo obresti in stroški poroštev za posojila, prejeta od bank in HSE za financiranje 
investicij in vzdržnega poslovanja. V primerjavi s preteklim letom so finančni odhodki 
nižji, zaradi nižjega stanja zadolženosti tako do bank (redno odplačilo glavnic posojil), 
kot do HSE.

1.13
Analiza poslovanja
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Prihodki

2020 % 2019 %

POSLOVNI PRIHODKI 239.223.372 100 227.201.421 100

FINANČNI PRIHODKI 147 0 151 0

PRIHODKI 239.223.519 100 227.201.572 100

Družba je v letu 2020 dosegla 239.223.372 EUR prihodkov. Prihodki so v letu 2020 
v primerjavi s predhodnim letom višji za 5 %, pretežno zaradi višje prodajne cene 
električne energije. V okviru poslovnih prihodkov so bili višji še prihodki od prodaje 
toplotne energije (višja cena in višja količina) in prihodki od prodaje storitev na tujem 
trgu (garancijski zahtevki do skupine GE).

Odhodki

2020 % 2019 %

POSLOVNI ODHODKI 496.463.261 95,54 220.702.371 89

FINANČNI ODHODKI 23.188.401 4,46 26.081.525 11

ODHODKI 519.651.662 100 246.783.896 100

V letu 2020 so znašali odhodki 519.651.662 EUR, kar je 111 % več kot v letu 2019. 
Poslovni odhodki so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 125 %, zaradi 
oslabitve sredstev družbe. Dodatno so pomembneje vplivali še višji stroški CO2 
emisijskih kuponov, zaradi višje cene le-teh. 
 
Za 11 % so se znižali finančni odhodki, kar je odraz nižje zadolženosti tako pri HSE, kot 
tudi pri bankah.
 

Struktura odhodkov: 

2020
276,8 mio EUR

2019
246,8 mio EUR

stroški premoga

41%

8 % 11 %finančni odhodki 

28 % 18 %drugi poslovni odhodki

13 %  15 % odpisi vrednosti 

5 % 5 %stroški dela

5 % 5 % stroški storitev

5 %  5 % ostali stroški materiala

stroški premoga

36%

Opomba: v strukturi odhodkov zaradi 
primerljivosti podatkov v letu 2020 niso 

vključeni stroški oslabitve naprav in 
opreme v višini 243,5 mio EUR in stroški 
usredstvenja, ki so znašali -0,6 mio EUR.
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Iz strukture odhodkov (brez oslabitev in usredstvenja) je razvidno, da so stroški 
porabe premoga nižji za 5-odstotnih točk (nižja količina, na drugi strani nižja tudi 
proizvodnja EE). Stroški ostalega potrošnega materiala, storitev in dela so na nivoju 
doseženih v letu 2019. Odpisi vrednosti so nižji za 2 odstotni točki, razlog je v nižji 
amortizaciji, zaradi oslabitve dolgoročnih sredstev po stanju 30.9.2020. Drugi 
poslovni odhodki so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 10 odstotnih 
točk, zaradi višje cene CO2 emisijskih kuponov, ki jih mora družba zagotoviti za 
izpuste ogljikovega dioksida po določilih ZVO-1. Finančni odhodki so se znižali za 3 
odstotne točke, zaradi nižje zadolženosti, ki je osnova za obračun obresti, poroštev 
in provizij.

Bilančna vsota v višini 787.421.645 EUR družbe je v primerjavi s stanjem na dan 
31.12.2019 nižja za 23 % oziroma 228.775.059 EUR. Merjeno s stopnjo inflacije 
(december 2020/december 2019), ki je znašala -1 % (deflacija), je realno nižja za 22 %.

Sredstva družbe so na dan 31. decembra 2020 znašala 787.421.645 EUR (31. 12. 2019: 
1.016.196.704 EUR) in so se od začetka leta znižala za 23 %. Od tega so se dolgoročna 
sredstva znižala za 29 %, kratkoročna sredstva pa povečala za 48 %. 

Dolgoročna sredstva predstavljajo 84 % vseh sredstev družbe. V okviru slednjih so 
najpomembnejše nepremičnine, naprave in oprema. Vrednost teh dolgoročnih 
sredstev se je v letu 2020 znižala za 270.618.445 EUR, zaradi oslabitve in obračunane 
letne amortizacije, pozitivno so vplivala nova vlaganja (vlaganja v zanesljivost 
proizvodnje).

Kratkoročna sredstva predstavljajo 16 % vseh sredstev družbe in so se v primerjavi 
s preteklim letom povečala za 41.843.386 EUR. V okviru kratkoročnih sredstev so 
se povečala pogodbena sredstva za zakup moči za električno energijo, zaradi 
poravnave stroškov nakupa CO2 emisijskih kuponov za potrebe proizvodnje 
električne energije v letu 2020. Višje je še stanje denarja in poslovne terjatve do 
kupca HSE za prodano električno energijo, slednje so bile v preteklem letu nižje 
zaradi predčasnih plačil.

Na dan 31. decembra 2020 je družba dosegla razmerje med lastniškim in dolžniškim 
kapitalom v višini 1:2,4, kar pomeni, da se je delež kapitala glede na leto prej 
zmanjšal (razlog je v izgubi, doseženi iz rednega poslovanja in oslabitve dolgoročnih 
sredstev).

V okviru obveznosti do virov sredstev kapital predstavlja 30 % celotne vsote, kar 
je manj kot konec leta 2019 (36 %). V letu 2020 se je kapital zmanjšal za 36 % oz. 
130.894.186 EUR. Na nižjo vrednost kapitala je vplival vnos tekoče izgube v višini 
280.428.143 EUR (od tega zaradi oslabitve sredstev 243.494.000 EUR), kapital pa se 
je tudi povečal, in sicer za dokapitalizacijo v višini 149.649.797 EUR.

Dolgoročne obveznosti, v veliki večini gre za dolgoročna finančna posojila, 
predstavljajo 50 % vseh virov sredstev. Dolgoročna finančna posojila, ki jih je družba 
najela za potrebe vzdrževanja tekoče likvidnosti pri HSE so bila skupaj z natečenimi 
obrestmi prenesena v kapitalske rezerve (94,0 mio EUR). Glavnice dolgoročnih 
posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2021, so bile prenesene na kratkoročne finančne 
obveznosti.

Kratkoročne obveznosti predstavljajo 17 % vseh virov sredstev in so se v letu 
2020 povečale za 31.963.239 EUR. Te obveznosti so se povečale zaradi višjih 
drugih kratkoročnih obveznosti za vračunane stroške CO2 emisijskih kuponov za 
povzročene emisije v letu 2020 (višja cena). Tekom leta se je družba kratkoročno 
zadolžila pri HSE, ta dolg je bil skupaj z natečenimi obrestmi prenesen v kapitalske 
rezerve (55,6 mio EU). 

Sredstva, kapital in obveznosti

Sredstva

Kapital in obveznosti
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Struktura obveznosti na dan 31.12.2020:

Zaradi oslabitve sredstev na podlagi ocene nadomestljive vrednosti dolgoročnih 
sredstev družbe v letu 2020 je nepokrita izguba presegla polovico osnovnega 
kapitala. Izdelana je bila analiza in dokaz dolgoročne plačilne sposobnosti na 
dan 31.12.2020 s predlogom čimprejšnje zaključitve arbitražnih postopkov zaradi 
investicije iz leta 2008. Dne 10. marca 2021 sta HSE in TEŠ v korist TEŠ s skupino 
GE podpisala izvensodno poravnavo. Istega dne je bila na račun TEŠ nakazana 
odškodnina v višini 131.000.000 EUR in dne 19. marca še dodatnih 4,8 mio EUR. S 
tem se je izguba TEŠ ponovno znižala pod polovico osnovnega kapitala, družba je 
odpravila domnevo iz 2. točke 3. odstavka 14. člena ZFPPIPP.

Dejavnosti proizvodnje elektrike in oskrbe s paro in toplo vodo sta v letu 2020 
poslovali z negativnim čistim poslovnim izidom, predvsem zaradi oslabitev 
oslabitve dolgoročnih sredstev ter neugodnih cenovnih razmerij med ceno 
električne energije in ceno CO2 emisijskih kuponov. Ostale dejavnosti so poslovanje 
zaključile s pozitivnim čistim poslovnim izidom.

1.13.2 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 potrebno izvajati 
niz ukrepov, s pomočjo katerih smo reševali težave z zagotavljanjem plačilne 
sposobnosti:
• racionalizacija rednega poslovanja,
• črpanje posojil pri HSE,
• dnevno načrtovanje prilivov in odlivov.

Za obvladovanje dnevne likvidnosti smo v letu 2020 koristili še kratkoročno 
posojilo, najeto pri poslovni banki, ki je bilo do konca leta vrnjeno.
 

Dejavnosti družbe

2020
787,4 mio EUR

30%

53%

5%

2%
10%

53 % dolgoročne obveznosti

5 % kratoročne finančne obveznosti

2 % kratkoročne poslovne obveznosti

10 % druge kratkoročne obveznosti

30 % kapital
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1.13.3 Kapitalska ustreznost
Zagotavljanje kapitalske ustreznosti spada med najpomembnejše zadolžitve 
odgovornih v družbi TEŠ. 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. 2020 je 
razvidno, da so sredstva družbe financirana:
•  z dolgoročnimi viri – 83 % (30 % kapitala, 53 % dolgoročnih obveznosti) in
•  s kratkoročnimi viri – 17 %.
Družba 1 % dolgoročnih sredstev financira s kratkoročnimi viri.

Obratni kapital družbe je pozitiven in se je v primerjavi s preteklim letom malo 
izboljšal, predvsem zaradi povečanja kratkoročnih poslovnih terjatev do družb v 
skupini in denarnih sredstev.

Struktura izkaza finančnega položaja na dan 31. 12. 2020:

sredstva viri  
sredstev

84 %
dolgoročna

83 %
dolgoročna

kratkoročna

16 %
kratkoročna

17 %

Po evidentiranju oslabitve je bila izdelana analiza in dokaz plačilne sposobnosti, 
ker je bila po določilih ZFPPIPP izpostavljena domneva, da je družba dolgoročno 
plačilno nesposobna, ker je ocenjena višina nepokrite izgube dosegla polovico 
osnovnega kapitala. V analizi je bilo ugotovljeno, da je domneva odpravljena v 
marcu 2021 z nakazilom odškodnine s strani skupine GE, saj je izguba ponovno 
nižja od polovice osnovnega kapitala. Družba je plačilno sposobna, kar izhaja tudi iz 
ažuriranega likvidnostnega plana TEŠ do konca leta 2021. 

1.13.4 Stanje zadolženosti
Po stanju 31. decembra 2020 znašajo finančne obveznosti (kratkoročni in dolgoročni 
del, brez najemov) 438.713.291 EUR in pomenijo 56 % vseh obveznosti do virov 
sredstev. Nanašajo se na dolgoročna posojila, najeta za izgradnjo nadomestnega 
bloka 6. V primerjavi z letom 2019 so le-ta nižja za 23 %.
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Poslovne dosežke z vidika finančnega ovrednotenja je družba spremljala z naslednjimi 
kazalniki:

Kazalniki stanja financiranja (v EUR)

STOPNJA LASTNIŠKOSTI FINANCIRANJA 31.12.2019 31.12.2020

1. Kapital in obveznosti 1.016.196.704 787.421.645

2. Kapital 364.537.028 233.642.841

Stopnja lastniškosti financiranja = 2 / 1 35,87 29,67

Konec leta predstavlja kapital družbe 30 % vseh obveznosti do virov sredstev. Glede 
na leto 2019 se je stopnja lastniškosti financiranja poslabšala za 6 odstotnih točk. 
Razlog je v kapitalu, ki se je zmanjšal, zaradi visoke izgube, na katere višino je vplival 
slab rezultat iz rednega poslovanja ter oslabitve dolgoročnih sredstev družbe. 

STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA 31.12.2019 31.12.2020

1. Kapital 364.537.028 233.642.841

2. Dolgoročne obveznosti 547.577.964 417.733.852

3. Skupaj (1 + 2) 912.114.992 651.376.693

4. Kapital in obveznosti 1.016.196.704 787.421.645

Stopnja dolgoročnosti financiranja = 3 / 4 89,76 82,72

TEŠ je 83 % svojih sredstev financiral z dolgoročnimi in 17 % s kratkoročnimi viri. 
Stopnja dolgoročnosti financiranja je glede na konec leta 2019 nižja za 7 odstotnih 
točk, zaradi zmanjšanja dolgoročnih virov. Kapital se je zmanjšal zaradi izgube, 
dolgoročne obveznosti pa zaradi prenosa finančnih obveznosti do HSE v kapitalske 
rezerve in odplačil rednih glavnic posojil pri EIB in EBRD.

STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA 31.12.2019 31.12.2020

1. Nepremičnine, naprave in oprema 926.034.038 656.266.615

2. Neopredmetena sredstva 261.932 166.151

3. Pravica do uporabe najetih sredstev 2.642.180 2.007.244

3. Skupaj stalna sredstva po neodpisani vrednosti (1 + 2 + 3) 928.938.150 658.440.010

4. Sredstva 1.016.196.704 787.421.645

Stopnja osnovnosti investiranja = 4 / 5 91,41 83,62

Kazalnik prikazuje delež osnovnih sredstev v vseh sredstvih družbe. Delež 
nepremičnin, naprav, opreme in neopredmetenih osnovnih sredstev med sredstvi 
družbe znaša 83 %. Delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal zaradi oslabitev 
NNO. 

1.14
Kazalniki družbe
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Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja (v EUR)

KOEFICIENT KAPITALSKE  
POKRITOSTI OSNOVNIH SREDSTEV 31.12.2019 31.12.2020

1. Kapital 364.537.028 233.642.841

2. Nepremičnine, naprave in oprema 926.034.038 656.266.615

3. Neopredmetena sredstva 261.932 166.151

4. Pravica do uporabe najetih sredstev 2.642.180 2.007.244

5. Skupaj stalna sredstva po neodpisani vrednosti ( 2 + 3 + 4 ) 928.938.150 658.440.010

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev = 1 / 5 0,39 0,35

 
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev konec leta 2020 znaša 0,35, kar 
pomeni, da je s kapitalom financirana manj kot polovica najbolj nelikvidnih sredstev. 
V primerjavi s preteklim letom je vrednost koeficienta nižja, predvsem zaradi 
zmanjšanja vrednosti stalnih sredstev zaradi oslabitve in amortiziranja ter zaradi 
poslovanja z izgubo.

KOEFICIENT POSPEŠENE POKRITOSTI KRATK. OBV. 
(POSPEŠENI KOEFICIENT) 31.12.2019 RE 31.12.2020

1. Denar in denarni ustrezniki 993.324 5.298.202

2. Kratkoročne finančne naložbe 12.508.250 12.185.863

3. Kratkoročne poslovne terjatve 16.165.398 20.839.801

4. Skupaj (1 + 2 + 3) 29.666.972 38.323.866

5. Kratkoročne obveznosti 104.081.713 136.044.952

Koeficient pospešene pokritosti kratk. obveznosti= 4 / 5 0,29 0,28

Vrednost pospešenega koeficienta je konec leta 2020 znašala 0,28, kar pomeni, da 
TEŠ s kratkoročnimi terjatvami in kratkoročnimi finančnimi naložbami pokrije 28 % 
vseh kratkoročnih obveznosti. Med kratkoročnimi finančnimi naložbami je izkazan 
namenski depozit za odplačilo finančnih obveznosti.

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

31.12.2019 RE 31.12.2020

1. Kratkoročna sredstva 86.541.452 128.384.838

2. Kratkoročne obveznosti 104.081.713 136.044.952

Koeficient kratk. pokritosti kratk. obv. (kratk. obv.) = 1 / 2 0,83 0,94

Kratkoročni koeficient je konec leta 2020 znašal 0,94, kar pomeni, da je TEŠ s svojimi 
kratkoročnimi sredstvi pokril 94 % celotnih kratkoročnih obveznosti. V primerjavi 
s stanjem konec leta 2019 se je koeficient povečal, ker so se kratkoročna sredstva 
(denar, terjatve v skupini) povečala za več kot kratkoročne obveznosti.
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Kazalniki gospodarnosti in dobičkonosnosti (v EUR)

KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA 2019 2020

1. Poslovni prihodki 227.201.420 239.850.473

2. Poslovni odhodki 220.702.370 497.090.361

Koeficient gospodarnosti poslovanja = 1 / 2 1,03 0,48

Kazalnik gospodarnosti pove, da je TEŠ iz poslovanja dosegel negativni izid, zaradi 
oslabitev dolgoročnih sredstev in tudi neugodnih cenovnih razmerij med ceno 
električne energije in ceno CO2 emisijskih kuponov.

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI KAPITALA 
(ROE) - na letnem nivoju

2019 2020

1. Čisti poslovni izid -19.582.324 -280.428.143

2. Povprečni kapital 358.580.516 299.089.934

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala = 1 / 2 -0,05 -0,94

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) za leto 2020 je negativen in nižji glede 
na leto 2019. Razlog je v ustvarjeni izgubi leta 2020, zaradi oslabitev sredstev in tudi 
neugodnih cenovnih razmerij med ceno električne energije in ceno CO2 emisijskih 
kuponov.

KAZALNIK SERVISIRANJE DOLGA 2019 2020

1. Denarni tok iz poslovanja (posredni IDT) 38.536.295 16.898.213

2. Vplačila kapitala/krediti lastnika 31.996.763 56.378.059

3. Izdatki za nakup NNO, NS 5.191.988 5.879.695

4. Izdatki za obresti od kreditov 16.861.641 15.041.612

5. Denarni tok iz poslovanja (1-2+3+4) 82.202.711 82.438.189

6. Izdatki za vračilo posojila 47.179.402 47.179.402

7. Izdatki za obresti od kreditov 16.861.641 15.041.612

7. Skupaj glavnice in obresti (6+7) 64.041.043 62.221.014

HDSCR=5/8 1,28 1,32

Kazalnik servisiranja dolga je tudi za leto 2020 znotraj pogojev, ki jih določa banka 
EBRD.
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Podjetje mora pri svojem poslovanju nenehno spremljati in analizirati vse 
nevarnosti, ki se lahko pojavljajo na področju, kjer deluje. Cilj družbe je neprekinjeno 
poslovanje, izboljševanje poslovne učinkovitosti in ustvarjanje dodane vrednosti, k 
čemur pripomore upravljanje tveganj, ki opredeljuje možne učinke, kateri ogrožajo 
organizacijo, in določa okvir za krepitev odpornosti in sposobnost za učinkovit odziv.

Z vidika obvladovanja tveganj družbe in predvsem omejevanja njihovih potencialnih 
posledic še posebej izpostavljamo in dajemo pozornost tudi tveganjem, ki zaradi 
odvisnosti od drugih tveganj niso del profila tveganj, se pa obvladujejo v okviru 
celovitega obvladovanja le-teh. Tveganja so pripoznana, obravnavana in ocenjena v 
katalogu tveganj. Za pripoznana tveganja družba ugotavlja posledice, vplive in izvaja 
ukrepe. 

Obravnavana so sledeča ključna tveganja:

Likvidnostno tveganje opredeljujemo kot tveganje neusklajenosti med dospelimi 
sredstvi in obveznostmi do virov sredstev oziroma možnost pomanjkanja denarnih 
sredstev za poplačilo zapadlih obveznosti. Ker je likvidnostno tveganje skupni 
imenovalec drugim tveganjem, je obvladovanje tega tveganja zelo pomembna 
naloga, ki se ne more izvajati posamezno, temveč skupaj z obvladovanjem drugih 
tveganj. Ključen dejavnik za uspešno upravljanje z likvidnostnim tveganjem je 
predvsem nadzor nad denarnimi tokovi. Likvidnost je bila obvladovana z natančno 
spremljavo in načrtovanjem dnevnega, mesečnega in letnega denarnega toka na 
ravni družbe in z zagotovitvijo zadostnih virov matične družbe za dolgoročne kredite/
dokapitalizacijo. 

Pri obvladovanju solventnosti in kapitalske ustreznosti se upoštevajo vsi dejavniki 
tveganj, ki imajo dolgoročen vpliv na poslovanje družbe, zato se to tveganje obvladuje 
hkrati z ostalimi tveganji. Konec leta 2020 je družba postala insolventna, ko je 
zaradi pripoznane oslabitve NNO izguba presegla polovico osnovnega kapitala. 
Insolventnost družbe je bila odpravljena v marcu 2021 z nakazilom odškodnine s 
strani skupine GE. Neto izguba se je po tem dogodku ponovno znižala pod polovico 
osnovnega kapitala.

Količinska/proizvodna tveganja so tveganja, ki nastanejo zaradi razlik med načrtovano 
in dejansko proizvedeno količino električne energije. Tveganja so povezana s 
tehnološkimi in logističnimi omejitvami pri proizvodnji, pravočasno dobavo 
energentov.

Tveganje izpada proizvodnih naprav bloka 5, bloka 6 in plinskih enot izhaja iz 
mehanizmov degradacije in utrujenosti materialov, preobremenitev in visoke 
dinamike obratovanja, pomanjkljivega nadzora nad stanjem opreme ter zamikanja 
nujnih vzdrževalnih del. Posledice pomenijo nenačrtovane in večje izpade (tudi 
omejitve) na proizvodni infrastrukturi. TEŠ je v tej smeri skrbno spremljal obratovanje 
naprav in okvare ter izvajal redno in preventivno vzdrževanje. V letu 2020 smo 
nadaljevali z nadgradnjo funkcionalnosti informacijskega sistema za podporo 
vzdrževanju - SAP PM (EAM) in vzpostavili sistem obvestil za sprotno beleženje 
dogodkov in izvajanje ukrepov na napravah proizvodnih enot. Na ta način se je preko 
SAP sistema še izboljšal poenoten pregled in učinkovitejše odzivanje na obvladovanje 
naprav ter s tem bolj učinkovito upravljanje nenačrtovanih dogodkov na področju 
vzdrževanja proizvodnih enot.

Finančna tveganja in tveganja  
po ZFPPIPP

Tveganja obratovanja in količin

1.15Upravljanje s tveganji
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Tveganje dobave premoga (zastoj proizvodnje v PV), ki ob nezadostnih dobavljenih 
količinah povzroči motnje v proizvodnji električne energije. Posledica je možnost 
znižanja moči oziroma zaustavitev blokov (in izpad prihodka). Za obvladovanje 
tveganja na dnevni ravni potekajo usklajevanja potrebnih količin glede na planirano 
proizvodnjo električne energije. 

V to skupino tveganj je potrebno uvrstiti še problematiko okužb s korona virusom. 
Množične okužbe predvsem posadk za upravljanje blokov 5 in 6 bi lahko 
onemogočile proizvodnjo električne energije. Enako velja za vzdrževalne posadke. 
Novim razmeram ob razglašeni epidemiji (12. marca 2020) smo se nemudoma 
prilagodili. Z namenom preprečitve le-tega je bilo v letošnjem letu sprejeto veliko 
preventivnih ukrepov, ki so do sedaj omogočili normalno proizvodnjo električne in 
toplotne energije, skladno z zahtevami HSE.

Tveganje izhaja iz izgube dovoljenja ali dela dovoljenja zaradi neizpolnjevanja OVD 
ali pomembnejših zakonskih zahtev, kljub izdani odločbi inšpektorata ali zaradi 
nezmožnosti preprečitve onesnaževanja (na primer nezmožnost preprečitve izcejanja 
iz PSU). Posledica je izguba OVD. Tveganje obvladujemo z rednim in doslednim 
izvajanjem zahtev iz OVD. Tveganje se je povečalo zaradi zaostritve kriterijev za 
prenehanje statusa odpadkov v uredbi o ravnanju z odpadki, ki je bila sprejeta brez 
javne obravnave.

Sem sodijo med drugim regulatorna tveganja. Regulatorna tveganja obvladujemo 
z rednim spremljanjem zakonodajnih sprememb, analiziranjem njihovih vplivov 
na poslovanje družbe in aktivnim odzivanjem za zaščito interesov družbe še pred 
uvedbo spremembe v veljavni pravni red. Zaposlene v TEŠ redno obveščamo o 
relevantnih zakonodajnih spremembah, ki vplivajo na poslovanje družbe.

V začetku leta 2020 smo se preko matične družbe HSE vključili v aktivnosti pri 
pripravi Nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga, ki bo opredelila letnico 
izstopa iz premoga, ter območnih načrtov za prestrukturiranje predvsem Šaleške 
regije, ki bodo predpogoj za črpanje sredstev iz Sklada za pravični prehod.

Na EU ravni se zaradi v decembru 2020 sprejetega kolektivnega podnebnega cilja 
EU o 55 % zmanjšanju emisij do leta 2030 obeta prenova velikega dela energetske 
zakonodaje - povišanje ciljev glede OVE, URE in prenova sheme EU za trgovanje z 
emisijami s pričakovanim znižanjem zgornje meje emisij in njihovega pospešenega 
zmanjševanja do leta 2030. Sprememba zakonodaje bo po eni strani pozitivno 
vplivala na spodbujanje OVE projektov, predvsem v smislu zahtev glede odprave 
administrativnih ovir za umeščanje novih OVE projektov v prostor, po drugi strani 
pa bo sprememba sheme za trgovanje z emisijami vplivala na ceno CO2 emisijskih 
kuponov in s tem na poslovanje TEŠ.

Investicijsko tveganje izhaja iz nerealiziranega donosa na investirana sredstva 
zaradi nepravočasne, neekonomične ali tehnično neustrezne izvedbe investicijskih 
projektov. Posledice so izpad prihodka, zvišanje stroškov investicij, nekonkurenčnost, 
izguba tržnega deleža, nerentabilnost investicij, potopljeni stroški investicij. Tovrstno 
tveganje obvladujemo z izdelavo razpisne dokumentacije, pripravo ter sklenitvijo 
kvalitetnih pogodb in zagotavljanjem ustreznega nadzora v fazi izvajanja pogodb. V 
letu 2020 v TEŠ ni bilo investicij v povečanje proizvodnje.

Tveganja varovanja stvarnega premoženja obvladujemo z vzpostavljanjem in 
vzdrževanjem varnostnih sistemov oziroma varnostne arhitekture, ki obsega 
organizacijske in funkcionalne ukrepe za vzpostavitev oziroma zagotavljanje poslovne 
ter notranje varnosti, varnostnih podsistemov (video-nadzor, fizično in tehnično 

Tveganje izgube okoljevarstvenih 
dovoljenj (OVD) in STS

Strateška in poslovna tveganja

Tveganje varovanja stvarnega 
premoženja
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Tveganje varnosti in zdravja pri 
delu ter požarne varnosti

varovanje itd.) in varnostne kulture zaposlenih. V letu 2020 je bila uspešno zaključena 
objava skupnega (poenotenega) javnega razpisa družb skupine HSE za nadgradnjo 
opreme sistemov tehničnega varovanja, katerega namen je zagotoviti ustrezni nivo 
varnosti zaposlenih in premoženja družb skupine HSE ter nemoteno poslovanje oz. 
neprekinjeno obratovanje proizvodnih objektov.

Tveganje izhaja iz težkih pogojev dela, nevarnosti vožnje, nevarnosti električnega 
udara, splošne nevarnosti požara, eksplozije, stresa, obremenjenosti telesa 
na delovnem mestu,… Posledice so višji stroški dela, poškodbe, zmanjšana 
produktivnost, povečana odsotnost od dela, povečanje zavarovalnih premij, 
odškodninski zahtevki. Tveganje obvladujemo z izvajanjem sprejetih pravilnikov 
s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter s sprejemanjem 
ustreznih dodatnih ukrepov, rednim vodenjem in spremljanjem kazalnikov stanja, 
upoštevanjem zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti, 
izvajanem programov za promocijo zdravja na delovnem mestu, preverjanjem ter po 
potrebi dopolnitvami registra VZD-vidikov, usklajevanjem delovnih mest in delovnega 
okolja z zahtevami ocene tveganja.
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Evropska unija je v letu 2020 sprejela spremembe evropskih podnebnih pravil, in 
sicer vsaj 55 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v EU do leta 2030 v primerjavi 
z ravnmi iz leta 1990. S tem ambicioznim ciljem za naslednje desetletje bo EU krenila 
na uravnoteženo pot do podnebne nevtralnosti do leta 2050. Novi cilj temeljijo na 
celoviti oceni učinka družbenih, gospodarskih in okoljskih vplivov. Ocena kaže, da je 
tako ukrepanje realistično in izvedljivo.

V TEŠ beležimo trend nižanja izpustov emisij. Bistveno smo znižali izpuste SO2, 
NOx in prašnih delcev. To nam je uspelo z zamenjavo starih blokov v TEŠ z boljšo 
tehnologijo, z namestitvijo ustreznih sodobnih filtrov. S tem se je izboljšala kvaliteta 
zraka, zemlje in voda, posledično pa so manjši tudi vplivi na zdravje ljudi, živali in 
rastline. Z blokom 6, ki je eden najmodernejših blokov v Evropi, pa smo uspeli izpuste 
CO2 zmanjšati za tretjino na enoto proizvedene električne energije.

Smo na pragu občutnih sprememb, zaradi krepitve zahtev po zmanjšanju izpustov 
v zrak, tla in vodo, kar v praksi pomeni postopno in premišljeno opuščanje fosilnih 
virov. Skupaj z matično družbo si prizadevamo da bo odločitev o izstopu iz premoga 
in izvedba potrebnega prestrukturiranja TEŠ in PV potekala na predvidljiv način in 
po načelih pravičnega prehoda, ki bo prizadetim regijam in energetskim družbam 
omogočil dovolj časa za prilagoditev in izvedbo vseh potrebnih korakov. Prenagle 
odločitve ali ekonomsko neustrezno pospešen izstop iz premoga bi namreč 
ogrozili zanesljivost oskrbe v Sloveniji in konkurenčnost gospodarstva, saj bo treba 
nadomestiti več kot 30-odstotni delež proizvodnje električne energije v Sloveniji, ki jo 
v tem trenutku zagotavljata TEŠ.

TEŠ je pomembna delujoča energetska gospodarska družba v Savinjsko - Šaleški 
regiji, ki povprečno prispeva dobrih 35 % letne domače proizvodnje električne 
energije v eni od najsodobnejših proizvodnih naprav v EU, ki je zgrajena skladno 
z veljavnimi smernicami za najboljše tehnologije (BAT). S stališča zagotavljanja 
zanesljive oskrbe z električno energijo in izvedbo stroškovno učinkovitega 
energetskega prehoda je smiselno obratovanje termoelektrarne v okviru njene 
predvidene ekonomske življenjske dobe, ob sočasni izvedbi naložb v nadomestne 
proizvodne zmogljivosti na obstoječi energetski lokaciji.

V ta namen smo skupaj z matično družbo pospešili pripravo projektov, ki bodo v 
naslednjih letih zagotovili zagon alternativnih industrijskih aktivnosti na področju 
ustavljenih termo blokov 1 do 4. Prav tako do leta 2027 načrtujemo izgradnjo plinsko 
parnih enot, ki bodo ob visoki učinkovitosti in fleksibilnosti že omogočale tudi rabo 
sintetičnih, okolju prijaznih goriv, kot tudi nadaljnje zagotavljanje toplotne energije 
lokalnemu okolju.

1.16 Trajnostni razvoj
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1.16.1  Izjava o nefinančnem poslovanju
To področje ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki v 1. odstavku 70.c člena 
določa, da so k pripravi izjave o nefinančnem poslovanju zavezane samo velike 
družbe, ki so subjekti javnega interesa in katerih povprečno število zaposlenih je večje 
od 500. Zavezanci so tudi družbe, ki so zavezane k pripravi konsolidiranega letnega 
poročila in katerih povprečno število zaposlenih na konsolidirani ravni je 500.

Odvisne družbe ureja 6. odstavek istega člena: »Odvisni družbi, ki je vključena 
v konsolidirano poslovno poročilo obvladujoče družbe ali ločeno poročilo te 
obvladujoče ali druge družbe, ni treba izpolniti obveznosti iz prvega odstavka tega 
člena.«

Ker smo v odvisni družbi Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., ki je opredeljena kot subjekt 
javnega interesa, zavezani k trajnostnemu poslovanju in trajnostnemu razvoju družbe, 
smo v svojem letnem poročilu razkrili tudi ekonomske, okoljske in družbeno-socialne 
vidike našega delovanja. Dodatne informacije pa so na voljo v konsolidiranem letnem 
poročilu skupine in družbe HSE za leto 2020.

1.16.2 Odgovornost do zaposlenih
Odgovornost do zaposlenih in posledično upravljanje s človeškimi viri je področje, 
ki ga kot družbeno odgovorno podjetje še posebej skrbno negujemo. Privabiti in 
obdržati najboljši kader je zato poseben izziv, ki ga pred nas postavlja sedanji čas.

Prizadevamo si ter spodbujamo zaposlene k strokovnemu in osebnostnemu razvoju, 
na drugi strani pa želimo vzpostaviti učinkovit sistem nagrajevanja, ki bo pokazatelj 
spremljanja zavzetosti, razvoja in dosežkov zaposlenih. Z dobro medsebojno 
komunikacijo, soodločanjem zaposlenih ter s pravičnim plačnim sistem želimo 
doseči kar največje zadovoljstvo zaposlenih. 

Tudi v času epidemije ter nezavidljivih gospodarskih in družbenih razmer, ki smo jih 
občutili celotno lansko leto, so naši zaposleni izkazali še poseben trud in pripadnost 
podjetju, da smo lahko nemoteno zagotavljali oskrbo z električno energijo.

Izziv, ki ga pred nas postavlja čas, bo imel močan vpliv na področje kadrov, ko bo 
potrebno izvesti prestrukturiranje. Zato se pripravljamo na spremembe, ki bodo od 
zaposlenih v TEŠ terjale še dodatno angažiranost, prilagodljivost in razumevanje. S 
tem jih že seznanjamo in posledično pripravljamo na čas, ko bo to potrebno dejansko 
storiti.

Poslovodstvo si v teh negotovih časih še posebej prizadeva, da se z zaposlenimi 
veliko in odprto pogovarja in jih vključuje v vse odločitve, ki jih podjetje sprejema.

Prvi in najpomembnejši udeleženci pri skrbi za družbeno odgovorne aktivnosti so 
zaposleni, ki jim ravno zato posvečamo največ pozornosti.

1.16.3 Kadri
Število zaposlenih na dan 31. decembra 2020 je 322 delavcev, kar je za tri delavce več 
kot konec leta 2019. 
Od skupno 322 delavcev je bilo 5 delavcev zaposlenih za določen čas (1,55 %). 
Povprečna starostna struktura zaposlenih je bila na dan 31. 12. 2020 46,6 let, 
povprečna delovna doba je znašala 25 let in 5 mesecev. Na ta dan je bilo zaposlenih 
292 moških (90,7 %) in 30 žensk (9,3 %).
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DOL. / NEDOL. ČAS 31.12.2020 31.12.2019

Določen čas 5 1

Nedoločen čas 317 318

SKUPAJ 322 319

KP / IP 31.12.2019 31.12.2019

KP 319 316

IP 3 3

- od tega: št. članov uprave oz. poslovodstva 1 1

SKUPAJ 322 319

Zaposlovanje invalidov
V tem obdobju je bilo med zaposlenimi 12 delovnih invalidov (3,7 %), kar je eden 
manj kot v istem obdobju preteklega leta; od tega je 10 invalidov, ki delajo s polnim 
delovnim časom in 2 invalida, ki delata v polovičnem ali 6-urnem delovnem času.

Odsotnost zaposlenih
Odsotnost z delovnega mesta zaradi koriščenja bolniške odsotnosti spremljamo 
letno. Bolniški stalež je v tem obdobju znašal 36.338 ur ali 5,4 % pri vseh zaposlenih, 
kar pomeni, da se je povečal v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta (2019 je 
znašal 5,2 %).

Še naprej si bomo prizadevali za urejene delovne razmere, zaposlene pa bomo 
spodbujali k zdravemu načinu življenja tudi izven delovnega okolja.
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1.16.4 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 letu 2020 je bilo opravljenih 15.529 ur usposabljanj (brez praktičnega usposabljanja 
dijakov in študentov ter zunanjih izvajalcev). Statistično to predstavlja 48 ur 
usposabljanja na zaposlenega.

1.16.5 Odgovornost do naravnega okolja
Odgovornost do naravnega okolja že vrsto let uresničujemo preko sprotnega nadzora, 
opozarjanja in ukrepanja. V ta namen spremljamo proizvodnjo stranskih produktov, 
emisije in kakovost zunanjega zraka, nadzorujemo porabo surovih in dodatnih voda 
ter količine in kakovost odpadnih voda, spremljamo nastajanje odpadkov in ravnanje z 
njimi, izvajamo okoljske upravne postopke ter predlagamo potrebne ukrepe. 

Do konca marca smo izdelali vse okoljske bilance za preteklo leto, in sicer bilanco 
surovih in odpadnih voda, bilanco zaprtega krogotoka voda, bilanco produktov 
zgorevanja in pregled nastalih odpadkov. S strani pooblaščencev za monitoringe 
smo prejeli letna okoljska poročila, jih proučili in pravočasno posredovali na ARSO. 
Izgube voda so bile precej manjše, kot v preteklem letu, vendar je bilo kljub temu 
potrebo pripraviti obrazložitev, ki je bila poslana skupaj z letnim poročilom. Za potrebe 
evropskega registra onesnaževalcev smo pripravili zahtevane podatke in jih poslali na 
ARSO. Za statistični urad smo izdelali statistiko voda in okoljskih izdatkov. V marcu smo 
v register emisijskih kuponov prijavili količine emitiranega CO2 za leto 2019, in v aprilu 
ustrezno količino le teh tudi predali. V skladu z zahtevami in formularjem EBRD smo v 
drugem kvartalu izdelali pregled okoljskih zadev za leto 2019. Koordinirali smo pripravo 
novih preglednic za monitoring odpadne tehnološke vode, ki so bile potem prikazane 
na elektronskem informacijskem sistemu (EIS) TEŠ. V juliju je bila za potrebe SURS 
izdelana še statistika izdatkov za varstvo okolja.
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Predelava odpadkov v stabilizat na mešalnicah bloka 5 in bloka 6 je bila z vidika 
vsebnosti sadre zelo dobra, manj dobra pa z vidika vsebnosti pepela in žlindre. 
Za izboljšanje doziranja žlindre je bil izdelan program SRO, ki pa še ni popolnoma 
zaključen. V okviru preverbe enakosti tal in stabilizata smo ocenjevali možnosti 
preverjanja sulfatov in fluoridov v nasipu med Velenjskim in Družmirskim jezerom, 
pred letom 2007. Ker podatki niso bili na razpolago, se je za oceno nadomestnih tal 
uporabilo kasnejše rezultate izlužkov iz stabilizata.

V ZKV se je pojavljala večja količina vode, zato smo pristojne opozorili na dokončanje 
projekta za uporabo ZKV na HOP 6. Primerjava prečrpavanja iz ZKV na PSU je 
pokazala, da je teh voda več kot je porabljene vode za HOP 6, zato bo potrebno te 
vode identificirati, količinsko opredeliti in jih odstraniti iz ZKV. 

Na osnovi poziva prejetega od ARSO, dne 23. marca 2020, v katerem navaja, da je 
pri spremembi vrste goriv (dodatnih tujih premogov za VKN 3 in 6) potrebna presoja 
vplivov na okolje, smo pripravili izjavo, v kateri smo navedli, da je presoja vplivov na 
okolje pri uporabi manjšega deleža tujih premogov neutemeljena. 

V zvezi z določili uredbe o odpadkih sta bila v prvem kvartalu obnovljena dokumenta 
o načrtu gospodarjenja z odpadki, ki se nanaša na vse odpadke podjetja in načrtu 
ravnanja z odpadki, ki je osredotočen na predelavo proizvodnih odpadkov po 
postopku R5 v stabilizat TEŠ. 

Aktivnosti v zvezi s sosežigom SRF smo pospešili že v prvem kvartalu leta 2020. 
Pripravili smo primerjalno oceno emisijskih koncentracij sežigalnice in sosežigalnice. 
Odgovorili smo na vprašanja javnosti, se udeležili javne okrogle mize v Šoštanju, 
izvedli več sestankov v okviru projektne skupine za nadzor projekta, kakor tudi 
skupine za samo izdelavo projekta. Izvedli smo recenzijo idejnega projekta ter 
dokumenta o določitvi izhodiščnih karakteristik SRF. V fazi prve variante uporabe SRF 
smo usklajevali nov način obratovanja bunkerjev z namenom omogočiti samodejne 
zaustavitve doziranja SRF. Obenem smo že tudi intenzivirali aktivnosti na spremljanju 
izdelave poročila o vplivih na okolje in študije bilanc snovi pri sosežigu. Pripravili smo 
predlog za nadaljnja laboratorijskega testiranja stabilizata, pripravljenega iz pepela 
lignita in pepela sežigalnic v razmerju, kot ga pričakujemo pri uvedbi sosežiga. 

Izhodiščne mejne vrednosti za modeliranje onesnaževanja smo pripravili v drugem 
kvartalu. Pripravljena je bila predstavitev izvlečkov SRF dokumentacije za občine. 
Po tej predstavitvi se je TEŠ odpovedal sosežigu na bloku 5 in posledično prilagodil 
način doziranja le na blok 6. Izdelali smo načrt ravnanja z odpadki pri sosežigu SRF 
na B6 (NRNGO6 R1 TEŠ 20) ter koordinirali dopolnitev dokumenta EIMV v zvezi 
z izračunanimi MVE. Ob sami oddaji vloge za okoljevarstveno soglasje smo za 
potrebe novinarske konference pripravili izvlečke poročila o vplivih na okolje in na 
novinarski konferenci tudi sodelovali. Kasneje smo sosežig predstavili še na ARSO 
in predstavnikom Ekološke iniciative Šoštanj. Avgusta smo sodelovali v enourni 
pogovorni oddaji o sosežigu na VTV. 

Oddana je bila dopolnjena vloga za OVS z novo tehnično dokumentacijo doziranja s 
predvidenimi deleži kompozitov v SRF. 

Oktobra smo pridobili obnovljen STS, z veljavnostjo le do 1. junija 2021, ki vsebuje 
dodatno zahtevo po 28 dnevni zaščiti pred dežjem.

Na področju sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 smo v tretjem kvartalu obnovili 
cilje in programe SRO, seznam meritev, SP 340 ravnanje z okoljem, tabele okoljskih 
vidikov, pripravili dokument učinkovitosti procesa in poročilo o stanju SRO ter 
sodelovali na notranji presoji področja varstva okolja. Kasneje smo sodelovali še na 
zunanji presoji sistema. 
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Oktobra je bil izveden inšpekcijski pregled. Inšpektor je med drugim zahteval uvedbo 
sistema za obvladovanje sprememb in razširitev analize nesreč ali skoraj nesreč do 
konca leta 2020 ter pregled in obnovo zasnove tveganj za okolje do 19.2.2021. Konec 
decembra smo inšpektorju poslali dokaze o razširitvi analize nesreč ali skoraj nesreč 
in vzpostavitvi dokumenta presoje sprejemljivosti sprememb. 

Na področju direktnih pridobitev in uvoza smo na FURS prijavljali odpadno 
embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo ter maziva.

1.16.6 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 
aktivno sooblikujemo. Še posebej se tega zavedamo zaradi vplivov, ki jih okolju 
povzročamo s proizvodnjo električne energije. 

Zavedamo se, da prisotnost TEŠ-a v lokalni skupnosti ni nemoteča, zato bomo 
tudi v prihodnje prevzemali odgovorno vlogo pri razvoju kraja in se vključevali v 
različne projekte ter jih podpirali.

1.16.7 Komuniciranje z javnostmi
Odnosi z javnostmi se izvajajo v skladu s Komunikacijskim pravilnikom skupine 
HSE. Ekipa predstavnikov družb skupine HSE načrtuje in izvaja komunikacijske 
aktivnosti na ravni skupine HSE.

Osnovna komunikacijska orodja z eksterno in interno javnostjo še vedno ostajajo 
spletna stran TEŠ (www.te-sostanj.si), Facebook profil podjetja (www.facebook.
com/termoelektrarnasostanj), sporočila za javnost, članki in intervjuji v različnih 
lokalnih in nacionalnih medijih, časopis elektrogospodarstva Naš stik in časopis 
skupine HSE E-nergija. Z namenom informiranja o projektu SOEN smo vzpostavili 
spletno stran www.soen.si, na kateri lahko zainteresirana javnost izve več o 
samem projektu ter zastavi vprašanja, na katera skrbno odgovarjamo in odgovore 
tudi javno objavimo. 

Za izmenjavo izkušenj, znanja in mnenj med vsemi zaposlenimi v skupini HSE 
imamo dostopen tudi intranet v skupini HSE. 

Pri komuniciranju z interno javnostjo uporabljamo še intranet TEŠ, elektronsko 
pošto, oglasne deske, navodila za zaposlene, izobraževanja, obhode direktorja 
med zaposlenimi, sestanke, kolegije, spletna družbena orodja, videokonference. 

Družba se zaveda pomena okolja, v katerem deluje in ga tudi aktivno sooblikuje. 
Zavedamo se, da je prisotnost TEŠ v lokalni skupnosti pomembna in da je 
potrebno obveščati občane o termo energetiki, zato za obiskovalce pripravljamo 
tudi dneve odprtih vrat. Želimo si tudi v prihodnje prevzemati odgovorno vlogo 
pri razvoju kraja ter še naprej redno ozaveščati o našem pridobivanju električne in 
toplotne energije.
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Spremljanje razvoja novih tehnologij in materialov je stalnica, ki omogoča 
implementacijo vseh sodobnih rešitev, preko katerih dosegamo optimalne 
vzdrževalne stroške, možnosti tehnoloških izboljšav in izboljšano delovanje 
postrojenih sistemov do izteka ciljne življenjske dobe. Zaradi omejenih finančnih 
sredstev so bila sredstva namenjena le za najnujnejše raziskave. V letu 2021 pa 
planiramo pričeti s razvojnim projektom postavitve plinsko-parne enote PPE v TEŠ.

1.17Raziskave in razvoj
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Računovodsko
poročilo02
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2.1 Revizorjevo poročilo
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2.2 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. decembra 2020, sprejelo dne 9. 4. 2021.

Šoštanj, 9. 4. 2021
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Direktor Generalni direktor
Mitja Tašler dr. Viktor Vračar 
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Na podlagi sklepa skupščine lastnika družbe Termoelektrarne Šoštanj z dne 20. 
avgusta 2010, družba od 1. januarja 2011 pripravlja računovodske izkaze in pojasnila v 
skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), 
kot jih je sprejela Evropska unija.
 
Revizijska družba Deloitte revizija d.o.o. je revidirala računovodske izkaze s pojasnili in 
pripravila poročilo neodvisnega revizorja, ki je vključeno na začetku poglavja.

2.3.1 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 2020.

Skupinske računovodske izkaze za skupino Holding Slovenske elektrarne sestavlja 
družba Holding Slovenske elektrarne d.o.o. Skupinsko letno poročilo za skupino HSE 
je moč dobiti na sedežu družbe, Koprska ulica 92, Ljubljana. 
 

2.3.2 Podlaga za sestavo
Pri pripravi računovodski izkazov na dan 31. decembra 2020 je družba upoštevala:
• MSRP, ki vključujejo Mednarodne računovodske standarde, Pojasnila Stalnega 

odbora za pojasnjevanje, Mednarodne standarde računovodskega poročanja in 
Pojasnila Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega 
poročanja, 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) Začetna uporaba novih sprememb obstoječih standardov, ki veljajo v tekočem 
poročevalskem obdobju

V tekočem poročevalskem obdobju veljajo naslednji novi standardi, spremembe 
obstoječih standardov in pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske 
standarde (OMRS) ter sprejela EU:

• Spremembe MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov in MRS 8 – 
Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake – 
Opredelitev Bistven, ki jih je EU sprejela 29. novembra 2019 (velja za letna obdobja, 
ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje), 

• Spremembe MSRP 3 – Poslovne združitve – Opredelitev poslovnega subjekta, ki 
jih je EU sprejela 21. aprila 2020 (v veljavi za poslovne združitve, pri katerih je datum 
prevzema enak datumu začetka prvega letnega poročevalskega obdobja, ki se začne 
1. januarja 2020 ali pozneje, in pridobitve sredstev, do katerih pride na začetku tega 
obdobja ali po njem),

2.3 Uvodna pojasnila k pripravi računovodskih
izkazov
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• Spremembe MSRP 9 – Finančni instrumenti, MRS 39 – Finančni instrumenti: 
pripoznavanje in merjenje in MSRP 7 – Finančni instrumenti: razkritja – Reforma 
referenčnih obrestnih mer, ki jih je EU sprejela 15. januarja 2020 (veljajo za letna 
obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje),

• Spremembe MSRP 16 – Najemi – Oprostitve plačil najemnin v povezavi s 
COVID-19, ki jih je EU sprejela 9. oktobra 2020 in veljajo za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. junija 2020 ali pozneje, za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali 
pozneje,

• Spremembe sklicevanj na konceptualni okvir v MSRP, ki jih je EU sprejela 29. 
novembra 2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje).

Sprejetje teh novih standardov, sprememb k obstoječim standardom in pojasnil ni 
privedlo do pomembnih sprememb računovodskih izkazov družbe.

b) Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela 
EU, vendar še niso sprejeti

Na datum odobritve teh računovodskih izkazov je Upravni odbor za mednarodne 
računovodske standarde (UOMRS) izdal spremembe MSRP 4 – Zavarovalne 
pogodbe – podaljšanje začasne oprostitve od uporabe MSRP 9, ki jih je Evropska 
unija sprejela 16. decembra 2020, vendar še niso stopile v veljavo (datum prenehanja 
veljavnosti začasne oprostitve je bil podaljšan na letna obdobja, ki se začnejo  
1. januarja 2023 ali pozneje).

c) Novi Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS, 
vendar jih EU še ni sprejela

 
Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, 
ki jih je sprejel Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo 
naslednjih novih standardov in sprememb obstoječih standardov, ki jih na dan  
31. december 2020 EU še ni sprejela (spodaj navedeni datumi začetka veljavnosti 
veljajo za MSRP, kot jih je izdal OMRS): 

• MSRP 14 – Zakonsko predpisani odlog plačila računov (velja za letna obdobja, 
ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje) – Evropska komisija je sklenila, da ne 
bo pričela postopka potrjevanja tega vmesnega standarda ter da bo počakala na 
izdajo njegove končne verzije,

• MSRP 17 – Zavarovalne pogodbe, vključno s spremembami MSRP 17 (velja za 
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje),

• Spremembe MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov – Razvrščanje 
obveznosti na kratkoročne in dolgoročne (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo  
1. januarja 2023 ali pozneje),

• Spremembe MRS 16 – Opredmetena osnovna sredstva – Dobički pred 
nameravano uporabo (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali 
pozneje), 

• Spremembe MRS 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva 
– Kočljive pogodbe – Stroški izpolnjevanja pogodbe (velja za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje),

• Spremembe MSRP 3 – Poslovne združitve – Sklicevanja na konceptualni okvir s 
spremembami MSRP 3 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali 
pozneje),
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• Spremembe MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 28 – Naložbe 
v pridružena podjetja in skupne podvige – Prodaja ali prispevanje sredstev med 
vlagateljem in njegovim pridruženi podjetjem oz. skupnim podvigom, ter nadaljnje 
spremembe (datum pričetka veljavnosti je odložen za nedoločen čas do zaključka 
raziskovalnega projekta v zvezi s kapitalsko metodo),

• Spremembe MSRP 9 – Finančni instrumenti, MRS 39 – Finančni instrumenti: 
Pripoznavanje in merjenje, MSRP 7 – Finančni instrumenti: Razkritja, MSRP 4 – 
Zavarovalne pogodbe in MSRP 16 – Najemi – Reforma referenčnih obrestnih mer – 2. 
faza (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje),

• Spremembe različnih standardov zaradi izboljšav MSRP (cikel 2018–2020), ki 
izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 9, MSRP 16 in MRS 41), 
predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (Spremembe MSRP 
1, MSRP 9 in MRS 41 veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje. 
Sprememba MSRP 16 se nanaša samo na ponazorilni zgled, zato datum začetka 
veljavnosti ni naveden.).

Družba predvideva, da uvedba teh novih standardov in sprememb obstoječih standardov 
v obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze 
družbe.

Obračunavanje varovanja pred tveganjem v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in 
obveznosti, katerega načel EU ni sprejela, ostaja še naprej neregulirano.

Družba ocenjuje, da uporaba obračunavanja varovanja pred tveganji v zvezi s finančnimi 
sredstvi ter obveznostmi v skladu z MRS 39 – Finančni instrumenti: pripoznavanje in 
merjenje ne bi imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze podjetja, če bi bila 
uporabljena na datum bilance stanja.

2.3.3 Podlaga za merjenje
Računovodski izkazi so pripravljeni ob predpostavki delujoče družbe in ob upoštevanju 
nastanka poslovnega dogodka.

Računovodski izkazi družbe so pripravljeni ob upoštevanju izvirnih vrednosti bilančnih 
postavk.

Upoštevane so sledeče kakovostne značilnosti računovodskih izkazov:
•  Pošteno predstavljanje in skladnost z MSRP: računovodski izkazi pošteno prikazujejo 

finančno stanje, finančno uspešnost in denarne tokove družbe.
• Doslednost predstavljanja: predstavljanje in razvrščanje postavk v računovodskih izkazih 

je enako iz obdobja v obdobje. V računovodskem poročilu za leto 2020 so nekatere 
postavke prikazane ustrezneje glede na pripoznavanje v primerjavi z letom 2019. 

• Bistvenost in združevanje: vsaka bistvena skupina, sestavljena iz podobnih postavk, 
je v računovodskih izkazih predstavljena posebej. Postavke različne narave ali vloge so 
predstavljene posebej, razen če so nebistvene.

• Pobotanje: niti sredstva in obveznosti do virov sredstev niti prihodki in odhodki niso 
pobotani, razen če standard ali pojasnilo pobotanje zahteva oziroma dovoljuje.

• Primerjalne informacije: razen če standard ali pojasnilo dovoljuje ali zahteva drugače, 
je pri vseh prikazanih zneskih v računovodskih izkazih razkrita primerjalna informacija 
iz preteklega obdobja. Primerjalne informacije so vključene v besedne in opisne 
informacije, če je to potrebno za razumevanje računovodskih izkazov obravnavanega 
obdobja.

• Spremembe pomembnih računovodskih usmeritev: pri izdelavi računovodskih izkazov 
so bile upoštevane enake računovodske podlage in usmeritve ter načela pripoznavanja in 
vrednotenja kot za leto 2020.
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2.3.4 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.

2.3.5 Uporaba ocen in presoj
Priprava računovodskih izkazov zahteva, da poslovodstvo oblikuje določene ocene 
in predpostavke, ki vplivajo na izkazane vrednosti sredstev in obveznosti, prihodkov 
in odhodkov ter razkritja pogojnih sredstev in obveznosti v poročevalnem obdobju. 
Oblikovanje ocen in s tem povezane predpostavke in negotovosti so razkrite v 
pojasnilih k posameznim postavkam.

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 najmanj enkrat na leto preverja, 
ali obstajajo indikatorji za oslabitev za posamezne denar ustvarjajoče enote. 
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,  

Družba pri ocenjevanju življenske dobe sredstev upošteva pričakovano fizično 
izrabljanje, tehnično staranje, gospodarsko staranje ter pričakovane zakonske 
in druge omejitve uporabe. Družba pri pomembnejših sredstvih preverja dobo 
koristnosti in ugotavlja, ali je prišlo do spremenjenih okoliščin, zaradi katerih je bila 
potrebna sprememba dobe koristnosti.

• preizkusu oslabitve nefinančnih sredstev,  
Družba najman enkrat na leto preverja, ali obstajajo indikatorji za oslabitev 
posamezne denar ustvarjajoče enote, pri čemer se nadomestljiva vrednost 
nefinančnih sredstev ugotavlja na osnovi sedanje vrednosti denarnih tokov, kar 
temelji na oceni pričakovanih denarnih tokov iz denar ustvarjajoče enote kot tudi 
določitvi primerne diskontne stopnje. Pri presoji, ali je treba opraviti oslabitev 
nepremičnin, družba upošteva, da posamezna nepremičnina kot celota ustvarja 
denarne pritoke v odvisnosti od ostalih nepremičnin. 

• oceni čiste iztržljive vrednosti zalog, 
Stroški zalog niso nadomestljivi, če so zaloge poškodovane, če so v celoti ali 
delno zastarele ali če se njihove prodajne cene zmanjšajo. Stroški zalog tudi niso 
nadomestljivi, če se povečajo ocenjeni stroški dokončanja ali ocenjeni stroški, ki 
se bodo pojavili v zvezi s prodajo. Delno odpisovanje zalog pod njihovo izvirno 
vrednost ali stroške do čiste iztržljive vrednosti je skladno s stališčem, da sredstva 
ne morejo biti izkazana z večjimi zneski, kot se pričakujejo ob njihovi prodaji ali 
uporabi.

• oceni oslabitve terjatev in sredstev iz pogodb s kupci,  
Ob izdelavi računovodskih izkazov družba oceni popravke vrednosti na podlagi 
modela pričakovanih kreditnih izgub, v skladu s katerim se ocenijo pričakovane 
izgube, ki bodo nastale v prihodnosti.

• oceni oblikovanih rezervacij za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke 
zaposlencev, 
V okviru obvez za zaposlitvene zaslužke zaposlenih je evidentirana sedanja 
vrednost odpravnin ob upokojitvi. Pripoznana je na osnovi aktuarskega izračuna, ki 
temelji na predpostavkah in ocenah, veljavnih v času nastanka izračuna, ki se zaradi 
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sprememb v prihodnje lahko razlikuje od dejanskih predpostavk, ki bodo veljale 
takrat. To se nanaša predvsem na določitev diskontne stopnje, ocene fluktuacije 
zaposlenih, ocene smrtnosti in ocene rasti plač. Obveze za pozaposlitvene zaslužke 
zaposlenih so zaradi kompletnosti aktuarskega izračuna in dolgoročnega značaja 
občutljive za spremembe navednih ocen. 

• pri pripoznavanju oblikovanih rezervacij za tožbe in razgradnjo ter pogojnih 
obveznosti,  
Rezervacija je pripoznana, ko ima družba zaradi preteklega dogodka pravne ali 
posredne obveze, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti in če je verjetno, da bo pri 
poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi. 
Uprava družbe redno preverja, ali je za poravnavo možne obveznosti verjeten 
odliv sredstev, ki omogočajo ekonomske koristi. Če postane verjeten, se možna 
obveznost prerazporedi tako, da se v računovodskih izkazih zanjo oblikuje 
rezervacija v trenutku, ko se spremeni stopnja verjetnosti.

2.3.6 Dogodki po datumu izkaza finančnega položaja
Pomembni dogodki po datumu izkaza finančnega položaja:

4. januarja je bila z banko BKS Bank AG podpisana Pogodba o kratkoročnem kreditu 
za obratna sredstva, v višini 5,0 mio EUR in zapadlostjo 31. decembra 2021.

Na osnovi podpisane Dolgoročne pogodbe o nakupu premoga, zakupu moči in 
nakupu električne energije z dne 12. marca 2015 ter na podlagi Pogodbe o ureditvi 
medsebojnih odnosov na področju nastopanja na trgu z električno energijo je bila 
dne 3. februarja 2021 sklenjena Pogodba o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu 
električne energije za leto 2021, v kateri so podrobneje opredeljene obveznosti in 
pravice posameznih strank pri nakupu premoga, zakupu moči, sistemskih storitev ter 
pri nakupu električne energije, proizvedene iz premoga in sosežiga nadomestnega 
trdnega goriva SRF v letu 2021.

V marcu 2021 je bila med strokovnimi službami TEŠ in HSE usklajena Kupoprodajna 
pogodba o prodaji, nakupu, prenosu in prevzemu emisijskih kuponov, ki veljajo 
v tretjem obdobju evropske trgovalne sheme (2013-2020) ter plačilo pogodbeno 
dogovorjene cene. Predmet pogodbe je nakup 3.681.347 CO2 emisijskih kuponov, 
ki jih TEŠ potrebuje za izpolnitev obveznosti iz proizvedenih emisij TGP v letu 2020. 
Pogodba je bila odobrena s strani NS HSE in podpisana v aprilu 2021.

10. marca 2021 sta družbi TEŠ in HSE s skupino General Electric (GE), pravni naslednik 
Alstoma, podpisala izvensodno poravnavo v skupni vrednosti 261 milijonov EUR, 
ki gre v korist TEŠ. S tem je umaknjen zahtevek pred Mednarodno gospodarsko 
zbornico za uveljavljanje škode iz domnevno protipravnih dejanj ob izgradnji bloka 
TEŠ 6. Družba TEŠ je že prejela nakazilo 131 milijonov EUR. Preostala vrednost 
bo poravnana z dodatnim nakazilom v višini 7,7 milijona EUR, dobavo storitve 
dolgoročnega vzdrževanja in digitalizacije bloka 6 TEŠ v ocenjeni vrednosti 110 
milijonov EUR ter drugimi prihranki in povračili stroškov v višini 12 milijonov EUR. 

2.3.7 Pomembne računovodske usmeritve
Računovodski izkazi družbe so izdelani na osnovi računovodskih usmeritev, ki so 
opredeljene v internem aktu družbe in so uporabljene za obe predstavljeni leti.
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2.3.7.1 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. 

Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, in sicer po neto načelu.

2.3.7.2 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 merjene 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 potrebno 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 
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obdobje, v katerem je bila računovodska ocena spremenjena in na vsako naslednje 
obdobje v preostali dobi koristnosti.

Dobe koristnosti – neopredmetena sredstva

v letih od - do

Računalniški programi 2-10 let

Licence 2-10 let

Poznejši stroški v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, 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.

2.3.7.3 Nepremičnine, naprave in oprema
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 izkazane 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. 
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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 pridobljene nepremičnine, naprave 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. 

Dobe koristnosti – nepremičnin, naprav in opreme ter proizvajalne opreme in 
delov proizvajalne opreme
 

v letih od - do

Zgradbe 12-40 let

Deli zgradb 12-40 let

Proizvajalna oprema:

  B5 (VVZP in ostalo) 4-12 let

   B5 revitalizacija 12 let

   B6 5-40 let

Deli proizvajalne opreme:

   Investicijsko vzdrževanje B5 4 leta

   Investicijsko vzdrževanje B6 2-3 leti

Računalniška oprema 2-5 let

Pohištvo 3-10 let

Drobni inventar 5 let

Osebna vozila 5-8 let

Druga vozila 5-20 let

Druge naprave in oprema 3-50 let

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 potrebno 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 

Deli naprav in opreme, 
ki imajo različne dobe 
koristnosti, se obračunavajo 
kot posamezna sredstva. 
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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.
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.

2.3.7.4 Pravica do uporabe najetih sredstev
Na podlagi najemnih pogodb najemniki v izkazu finančnega položaja najeta sredstva 
izkazujejo med osnovnimi sredstvi kot sredstva iz pravice do uporabe, v povezavi z 
obveznostmi iz najema. Vrednost najetih sredstev se preko amortizacije prenaša v 
stroške, stroški financiranja pa bremenijo finančne odhodke. Standard najemnikom 
omogoča dve izjemi pri pripoznanju, in sicer v primeru najemov sredstev z majhno 
vrednostjo in kratkoročnih najemov. Obravnava najemov pri najemodajalcu se ne 
razlikuje bistveno od obravnave po standardu MRS 17.

Družba je pregledala in analizirala sklenjene pogodbe o najemih z obdobjem trajanja 
daljšim od enega leta. Družba je na podlagi stroškov najema in obdobja trajanja 
najemnih pogodb ocenila vrednost pravice do uporabe najetih sredstev in obveznosti 
iz najema in jih na dan 1. januar 2019 pripoznala v izkazu finančnega položaja za 
obdobje petih let. Pri pogodbah za nedoločen čas s pravico do odpovedi pogodbe 
poslovodstvo, skladno s točko 18 MSRP 16, precej gotovo ocenjuje, da do odpovedi 
najema ne bo prišlo vsaj še 5 let, medtem ko oceno daljšega pogodbenega najema 
ni možno podati s precejšnjo gotovostjo. Zato je pri pogodbah za nedoločen čas 
obdobje najema določeno na 5 let.

Vrednosti pravice do uporabe najetih sredstev in obveznost iz najema so ocenjene 
na podlagi diskontiranja prihodnjih denarnih tokov za obdobje trajanja najema. Pri 
najemih je družba uporabila obrestno mer, ki je izračunana kot povprečje obrestnih 
mer za leto 2018 objavljenih v Biltenu Banke Slovenije, in sicer za ročnost nad 1 do 
5 let ločeno za zneske do 1 mio in za zneske nad 1 mio. Tako izračunana povprečna 
obrestna mera za zneske do 1 mio znaša 2,69% in za zneske nad 1 mio 1,96%.

Družba TEŠ je uporabila izjemo glede pripoznanja pravice do uporabe sredstev za 
vozila v kratkoročnem najemu do 1-leta, skladno s 5. točko MSRP 16, v višini 16.281 
EUR in najemne pogodbe zemljišč v skupni višini 1.084 EUR. 

2.3.7.5 Finančna sredstva
Finančna sredstva vključujejo denar in denarne ustreznike, terjatve in posojila ter 
finančne naložbe. Med finančnimi naložbami družba izkazuje naložbe v skupaj 
obvladovane družbe, naložbe v pridružene družbe in naložbe v finančne instrumente. 

Družba na začetku pripozna posojila in terjatve ter vloge oz. depozite na dan 
njihovega nastanka. Ostala finančna sredstva so na začetku pripoznana na datum 
menjave, oz. ko Družba postane stranka v pogodbenih določilih instrumenta.
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Družba odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko ugasnejo pogodbene pravice 
do denarnih tokov iz tega sredstva ali ko družba prenese pravice do pogodbenih 
denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem se prenesejo vsa 
tveganja in koristi iz lastništva finančnega sredstva.

Finančni instrumenti družbe se ob začetnem pripoznanju razvrstijo v eno od 
naslednjih skupin: 
• finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti, 
• finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa in 
• finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida. 

Razvrstitev je odvisna od izbranega poslovnega modela za upravljanje sredstev 
in od tega, ali družba pridobiva pogodbene denarne tokove iz naslova finančnih 
instrumentov izključno iz naslova plačil glavnice in obresti od neporavnanega zneska 
glavnice. Z izjemo terjatev iz poslovanja, ki ne vsebujejo pomembne sestavine 
financiranja, ob prvotnem pripoznanju družba izmeri finančno sredstvo po pošteni 
vrednosti, ki je povečana za stroške transakcije. Terjatve iz poslovanja, ki ne vsebujejo 
pomembne sestavine financiranja, se merijo po transakcijski ceni, ki je določena v 
skladu z določili standarda MSRP 15.

Denar in denarni ustrezniki

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki zajemajo gotovino v blagajni, bančne 
depozite do treh mesecev in druge kratkoročne, hitro unovčljive naložbe s 
prvotno dospelostjo treh mesecev ali manj.

Za preračun denarnih sredstev iz tuje valute družba uporablja referenčni tečaj 
Evropske centralne banke (ECB), ki ga objavlja Banka Slovenije, povzet po tečajnici 
ECB, razen za tiste valute, za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev dnevno in 
se za njih upošteva mesečna tečajnica.

Finančna sredstva po odplačni vrednosti

Med finančna sredstva po odplačni vrednosti družba razvršča finančna sredstva, ki 
jih poseduje v okviru poslovnega modela za pridobivanje pogodbenih denarnih tokov 
in če denarni tokovi predstavljajo izključno plačila glavnice in obresti od neporavnane 
glavnice. Družba med finančna sredstva po odplačni vrednosti razvršča posojila 
in terjatve. Glede na zapadlost so razvrščena med kratkoročna finančna sredstva 
(zapadlost do 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja) ali dolgoročna 
finančna sredstva (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja).

Finančna sredstva po odplačni vrednosti so na začetku pripoznana po pošteni 
vrednosti, povečani za neposredne stroške posla. Po začetnem pripoznanju se 
izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavne obrestne mere, zmanjšani za 
izgube zaradi oslabitve. Dobički in izgube se pripoznajo v poslovnem izidu ob 
odpravi, spremembe ali oslabitvi.

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida vključujejo:
• finančna sredstva, namenjena trgovanju, 
• finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida in 
• finančna sredstva, ki jih mora podjetje izmeriti po pošteni vrednosti. 

Finančna sredstva so razvrščena med sredstva, namenjena trgovanju, če so 
pridobljena z namenom prodaje ali ponovnega nakupa v bližnji prihodnosti. Izvedeni 
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finančni instrumenti so razvrščeni v skupino finančnih sredstev, ki so namenjena 
trgovanju, razen v primeru instrumentov učinkovitega varovanja pred tveganjem.
Finančna sredstva, ki ustvarjajo denarne tokove in ki niso izključno plačila glavnice in 
obresti, se razvrstijo in izmerijo po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, ne glede 
na izbran poslovni model.
Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida so v izkazu finančnega 
položaja izkazana po pošteni vrednosti, vključno z neto spremembo poštene 
vrednosti, ki je pripoznana v izkazu poslovnega izida.

2.3.7.6 Sredstva, namenjena za prodajo v EUR
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. Sredstva, ki izpolnijo sodila za razvrstitev, se 
prenehajo amortizirati in se izmerijo po knjigovodski vrednosti ali pošteni vrednosti, 
zmanjšani za stroške prodaje, in sicer po tisti, ki je nižja.
Pri razvrščanju sredstev za prodajo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
• sredstvo mora biti na voljo za takojšnjo prodajo;
• prodaja mora biti zelo verjetna;
•  sredstvo se mora prodajati po razumni ceni glede na pošteno vrednost sredstva; 

verjetnost, da bo prišlo do pomembne spremembe plana prodaje ali do prenehana 
aktivnosti v zvezi s prodajo, mora biti minimalna;

•  pričakuje se, da bo prodaja zaključena v roku enega leta.

Sredstva, pri katerih pogoji niso več izpolnjeni, je treba prerazvrstiti nazaj med osnova 
sredstva oziroma v drugo kategorijo sredstev. V tem primeru je potrebno takšno 
sredstvo izmeriti po nižji od obeh vrednosti:
• knjigovodski vrednosti pred razvrstitvijo med sredstva za prodajo, zmanjšani za 

amortizacijo, ki bi bila pripoznana, če sredstvo ne bi bilo prerazvrščeno; pri tem vsa 
za nazaj obračunana amortizacija bremeni poslovni izid tekočega poslovnega leta;

•  nadomestljivi vrednosti na dan prerazvrstitve iz sredstev za prodajo nazaj med 
osnovna sredstva.

2.3.7.7 Sredstva iz pogodb s kupci
Sredstvo iz pogodb je pravica do nadomestila v zameno za blago ali storitve, ki 
so prenesene na kupca. Nezaračunani prihodki so prihodki, ki se upoštevajo 
v poslovnem izidu, čeprav še niso bili zaračunani in predstavljajo pravico do 
nadomestila v zameno za blago ali storitev, ki je prenesena na kupca.

2.3.7.8 Zaloge materiala
Zaloge se vrednotijo po nabavni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po 
nižji izmed njiju. Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in 
drugi 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, rezervnih delov in drobnega inventarja ter za 
izkazovanje stroškov oziroma odhodkov uporablja metodo povprečnih drsečih cen.

Metodo zaporednih cen (fifo) družba uporablja samo za vrednotenje porabe 
premoga in plina, saj se premog in plin, ki je bil prvi kupljen, tudi prvi porabi. Družba 
konec leta izkazuje varnostno zalogo premoga v višini 1.722 TJ.
Čista iztržljiva vrednost je ocenjena na podlagi prodajne cene v običajnem 
poslovanju, zmanjšana za ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje. 
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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. Te se razporedi v skupine zalog s podobnimi lastnostmi, na podlagi časovne 
komponente gibanja zalog. Pri oceni oslabitve za posamezno skupino se uporabljajo 
kriteriji strokovne presoje, nadaljnje uporabe ali prodaje.
 

2.3.7.9 Oslabitev sredstev

2.3.7.9.1 Finančna sredstva

V skladu z MSRP 9 je družba prešla iz modela nastalih izgub na model pričakovanih 
izgub, v skladu s katerim družba pripoznava ne samo nastale izgube, temveč tudi izgube, 
za katere se pričakuje, da bodo nastale v prihodnosti.

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: neizpolnitev ali kršitev s strani 
dolžnika; znaki, da bo dolžnik šel v stečaj; prestrukturiranje zneska, ki so ga drugi dolžni 
družbi, če se ta strinja; izginotje delujočega trga za tovrstni instrument.

2.3.7.9.2 Oslabitev terjatev in danih posojil

Družba oceni dokaze o oslabitvi terjatev posebej ali skupno. Vse pomembne terjatve se 
posamezno izmerijo za namen posebne oslabitve. 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 štejejo kot dvomljive, v primeru da se je začel sodni postopek ali je objavljen sklep o 
začetku postopka prisilne poravnave, likvidacije ali stečaja, pa kot sporne terjatve.

Družba oceni, da gre pri finančnem sredstvu za neizpolnjevanje obveznosti v primeru, 
ko so pogodbena plačila zapadla 180 dni. V nekaterih primerih pa lahko Družba oceni 
povečano kreditno tveganje tudi, če je na podlagi informacij verjetno, da Družba ne bo 
prejela neporavnanih pogodbenih zneskov v celoti. Družba pripozna odpis finančnega 
sredstva kadar utemeljeno pričakuje, da pogodbenih denarnih tokov ne bo uspela 
izterjati.

Družba oceni dokaze o slabitvi posojil za vsako posojilo posamično. 

Ocena slabitev temelji na pričakovanih kreditnih izgubah, povezanih z verjetnostjo 
neplačil terjatev in posojil v naslednjih 12 mesecih, razen če se je kreditno tveganje 
bistveno povečalo od začetnega pripoznanja. V teh primerih ocena slabitev temelji na 
verjetnosti neplačila v obdobju celotnega trajanja finančnega sredstva (LECL). Pričakovane 
kreditne izgube predstavljajo razliko med pogodbenimi denarnimi tokovi, ki so zapadli 
po pogodbi, in vsemi denarnimi tokovi, za katere družba pričakuje, da jih bo prejela. 
Pričakovani denarni tokovi bodo vključevali denarne tokove od prodaje sredstev 
zavarovanja.

Slabitve za pričakovane kreditne izgube se ocenjujejo v dveh fazah. Za kreditne 
izpostavljenosti, pri katerih po začetnem pripoznanju ni bilo znatnega povečanja 
kreditnega tveganja, se slabitve za pričakovane kreditne izgube pripoznajo za kreditne 
izgube, ki so posledica neplačil, ki so možna v naslednjih 12 mesecih. Za tiste kreditne 
izpostavljenosti, pri katerih je od začetnega pripoznanja prišlo do znatnega povečanja 
kreditnega tveganja, družba pripozna popravek iz naslova izgub, ki jih pričakuje v preostali 
življenjski dobi izpostavljenosti, ne glede na obdobje neplačila.
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2.3.7.9.3 Nefinančna sredstva

Družba ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost pomembnih 
nefinančnih sredstev z namenom, 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 v primeru, 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.

2.3.7.10 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. Zmanjšuje 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 in pokrivanje izgube. 

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 rezervi za pošteno vrednost so izkazani aktuarski dobički oziroma izgube, 
vezane na rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke zaposlencev 
(odpravnine ob upokojitvi). 

V zadržanem poslovnem izidu so izkazani poslovni izidi preteklih let in tekočega leta.

2.3.7.11 Rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke 
zaposlencev

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 
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obstajajo.

Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine ob 
upokojitvi 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 nivoju skupine. Plačila za odpravnine 
ob upokojitvi in izplačila jubilejnih nagrad zmanjšujejo oblikovane rezervacije.

V izkazu poslovnega izida se pripoznajo stroški dela in stroški obresti, preračun 
pozaposlitvenih zaslužkov oziroma nerealiziranih aktuarskih dobičkov ali izgub iz 
naslova odpravnin ob upokojitvi pa v drugem vseobsegajočem donosu kapitala.

2.3.7.12 Zaslužki zaposlenih
Obveze kratkoročnih zaslužkov zaposlenih so merjene brez diskontiranja in so 
izkazane med odhodki, ko je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim 
zaslužkom opravljeno. Obveznosti so izkazane v višini, za katero se pričakuje plačilo 
v obliki kratkoročnih prejemkov, če ima družba sedanjo pravno ali posredno obvezo 
za takšna plačila zaradi preteklega opravljenega dela zaposlene osebe in je obveznost 
mogoče zanesljivo izmeriti.

2.3.7.13 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. 

V primeru, da se predvidene obveznosti ne pojavijo, se znesek oblikovanih rezervacij 
odpravi in izkaže med drugimi poslovnimi prihodki.

2.3.7.14 Finančne obveznosti
Finančne obveznosti se ob začetnem pripoznanju razvrstijo med finančne obveznosti 
po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, prejeta posojila, obveznosti iz 
poslovanja in najeme. Finančna obveznost na začetku pripozna izdane dolžniške 
vrednostne papirje na dan njihovega nastanka. Vse druge finančne obveznosti so na 
začetku pripoznane na datum trgovanja oz. ko družba postane pogodbena stranka v 
zvezi z instrumentom. Razen prejetih posojil se vse finančne obveznosti ob začetnem 
pripoznanju merijo po pošteni vrednosti. Prejeta posojila se merijo po odplačni 
vrednosti z uporabo veljavne obrestne mere. Glede na zapadlost so posojila in 
najemi razvrščeni med kratkoročne finančne obveznosti (zapadlost do 12 mesecev 
po datumu izkaza finančnega položaja) ali dolgoročne finančne obveznosti (zapadlost 
nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja). Vsi dobički in izgube se 
pripoznajo v izkazu poslovnega izida ob odpravi pripoznanja finančne obveznosti in v 
okviru amortizacije veljavne obrestne mere.

Družba odpravi pripoznanje finančne obveznosti, če so obveze, določene v pogodbi, 
izpolnjene, razveljavljene ali zastarane.

”
“

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. 
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2.3.7.15 Druga sredstva in druge obveznosti
Med drugimi sredstvi so izkazani dani predujmi, terjatve do državnih inštitucij in 
drugih ter kratkoročne aktivne časovne razmejitve, ki predstavljajo odložene stroške in 
nezaračunane prihodke, ki niso povezani s prodajnimi pogodbami. Odloženi stroški 
so zneski, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo poslovnega izida. 

Med drugimi obveznostmi so izkazani prejeti predujmi, obveznosti do zaposlencev, 
državnih inštitucij in drugih ter dolgoročne in kratkoročne pasivne časovne razmejitve, 
katere predstavljajo vnaprej vračunani stroški in doloženi prihodki, ki niso povezani z 
obveznostmi iz naslova prodajnih pogodb.

Vnaprej vračunani stroški so zneski, ki se še niso pojavili, ampak se bodo v prihodnje 
in že trenutno vplivajo na poslovni izid. 

Z uvedbo MSRP 15 odloženi prihodki niso več del drugih obveznosti, temveč se iz 
naslova prodajnih pogodb s kupci izkazujejo v postavki Pogodbene obveznosti.  

2.3.7.16 Obveznosti iz pogodb s kupci
Obveznosti iz pogodbe je obveznost prenosa blaga ali storitve na kupca v zameno za 
nadomestilo, ki ga je družba prejela od kupca. Odloženi prihodki se pripoznajo kot 
prihodki, ko družba izpolni svojo izvršitveno obvezo po pogodbi. 

2.3.7.17 Pogojne obveznosti in pogojna sredstva
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.

Pogojno sredstvo je možno sredstvo, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katerega obstoj 
potrdi le pojavitev ali ne pojavitev 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. 

2.3.7.18 Prihodki 
Družba v skladu z MSRP 15 uporablja petstopenjski model pripoznavanja prihodkov. 
Model opredeljuje, da se prihodki pripoznajo ob prenosu obvladovanja blaga 
oziroma storitev na kupca, in sicer v višini do katere se pričakuje, da je upravičena. 
Glede na izpolnjene kriterije se prihodki pripoznajo:
• v trenutku ali
• skozi obdobje.

Družba prihodke iz pogodb s kupci pripozna na podlagi sklenjenih pogodb s kupci 
ter ko se obvladovanje nad blagom oziroma storitvijo prenese na kupca v znesku, ki 
odraža nadomestilo, za katero družba pričakuje, da je do njega upravičena. Vsaka 
obljubljena storitev oziroma dobava blaga je obravnavana kot samostojna izvršitvena 
obveza, če je različna. Različna pa je takrat, kadar ima kupec koristi od opravljene 
storitve ali dobavljenega blaga. Izvršitvena obveza je obljuba kupcu zagotoviti storitev 
ali blago.
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Prihodki se pripoznajo v trenutku, ko družba izpolni izvršitveno obvezo, to je takrat, ko 
se na kupca prenese obvladovanje nad storitvijo in blagom. Obvladovanje pomeni, 
da kupec lahko usmerja uporabo sredstva in prejema vse bistvene koristi iz sredstva 
ter lahko tudi prepreči drugim uporabo in prejemanje koristi iz sredstva.

Popusti, odobreni ob podpisu pogodbe, se razporedijo na vse izvršitvene obveze in 
se razmejijo v dobi trajanja pogodbe. Vsi naknadno odobreni popusti se pripoznajo v 
obdobju, za katero so odobreni in znižujejo prihodke.

Pri prodaji proizvodov in blaga nastane izvršitvena obveza ob dobavi. Blago se 
fakturira na mesečni ravni. 
V sklopu prodaje blaga predstavlja največji delež prodaja električne energije, sledi 
prodaja toplotne energije in ostalega odpadnega materiala.

Pri prodaji storitev, izvršitvena obveza nastane v času opravljene storitve, fakturiranje 
pa se izvede na mesečni ravni. V sklopu prodaje storitev največji delež predstavljajo 
opravljene storitve iz naslova nadomestil koriščenja vstopnih zmogljivosti, najemnin 
in drugega. 

2.3.7.19 Drugi poslovni in finančni prihodki
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).

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

2.3.7.20 Drugi poslovni in finančni odhodki
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. 

Stroški materiala so 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. V primeru, da 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 
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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. 

Med odpisi vrednosti so izkazani stroški amortizacije, ki so povezani z doslednim 
prenašanjem vrednosti amortizirljivih nepremičnin, naprav in opreme ter 
amortizirljivih neopredmetenih sredstev v poslovni izid. Prav tako so med odpisi 
vrednosti izkazani 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 le-ti ne usredstvijo), negativne 
tečajne razlike, 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. 

2.3.7.21 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 obdavčljivi davčni osnovi za poslovno 
leto. Obdavčljiva davčna osnova se razlikuje od poslovnega izida, poročanega v izkazu 
poslovnega izida, 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. Obveznost za odmerjeni davek se zniža za plačane 
akontacije davka med letom.

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. 

Odložena terjatev za 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. 
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2.3.8 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 
Izkaz vseobsegajočega donosa vsebuje postavke prihodkov in odhodkov, ki niso 
pripoznane v izkazu poslovnega izida, vplivajo pa na velikost lastniškega kapitala 
podjetja v obračunskem obdobju. Zajema vse spremembe v kapitalu v tekočem 
obdobju, ki so nastale iz vseh transakcij in dogodkov, razen tistih, ki so posledica 
transakcij z lastnikom.

2.3.9 Izkaz denarnih tokov
V izkazu denarnih tokov prikazujemo spremembe stanja denarnih sredstev in 
denarnih ustreznikov za poslovno leto, za katero se sestavlja. Izkaz denarnih tokov 
je sestavljen po posredni metodi iz podatkov izkaza finančnega položaja in izkaza 
poslovnega izida, v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. 

2.3.10  Določanje poštene vrednosti
V zvezi z izkazovanjem in razkrivanjem poštene vrednosti tako nefinančnih kot tudi 
finančnih sredstev in obveznosti je potrebna določitev poštene vrednosti, bodisi 
zaradi merjenja posameznih sredstev, bodisi zaradi dodatnih razkritij poštenih 
vrednosti.

Poštena vrednost je znesek, za katerega 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 na delujočih trgih za enaka sredstva ali obveznosti,
• druga raven zajema vrednosti, ki niso enake kotiranim cenam v smislu prve ravni, a 

jih je kljub temu mogoče pridobiti neposredno ali posredno na podlagi primerljivih 
tržnih podatkov, 

• tretja raven zajema vhodne podatke za sredstvo ali obveznost, ki ne temeljijo na 
zaznavnih tržnih podatkih.

Kotirane cene se uporabljajo kot osnova za določanje poštene vrednosti finančnih 
instrumentov. V kolikor finančni instrument ne kotira na organiziranem trgu oziroma 
se trg ocenjuje kot nedelujoč, se uporabi vhodne podatke druge in tretje ravni za 
ocenitev poštene vrednosti finančnega instrumenta.

2.3.11 Obvladovanje finančnih tveganj
Družba je izpostavljena naslednjim vrstam finančnega tveganja: kreditno, likvidnostno 
in obrestno. Podrobneje so finančna tveganja opredeljena v poglavju 1.15 o tveganjih v 
poslovnem delu poročila. Vrednostno so finančna tveganja razkrita v pojasnilih v točki 
2.10. 

Izkaz vseobsegajočega 
donosa vsebuje postavke 
prihodkov in odhodkov, ki 
niso pripoznane v izkazu 
poslovnega izida, vplivajo 
pa na velikost lastniškega 
kapitala podjetja v 
obračunskem obdobju.
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v EUR

Pojasnilo 31.12.2020 31. 12. 2019

SREDSTVA 787.421.645 1.016.196.704

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 659.036.807 929.655.252

I. Neopredmetena sredstva 1 166.151 261.932

II. Nepremičnine, naprave in oprema 2 656.266.615 926.034.039

III. Pravica do uporabe najetih sredstev 3 2.007.244 2.642.180

VI. Ostale dolgoročne finančne  
naložbe in posojila 4 107.860 107.860

VII. Dolgoročne poslovne terjatve 5 36.586 46.732

VIII. Druga dolgoročna sredstva 6 452.351 562.509

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 128.384.838 86.541.452

I. Sredstva, vključena v skupino za odtujitev 7 0 201.723

II. Zaloge 8 23.970.035 22.319.618

III. Kratkoročne finančne naložbe in posojila 9 12.185.863 12.508.250

IV. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 10 18.358.012 14.468.262

V. Pogodbena sredstva 11 65.944.803 34.197.415

VII. Druga kratkoročna sredstva 12 2.627.923 1.852.860

VIII. Denar in denarni ustrezniki 13 5.298.202 993.324

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 787.421.645 1.016.196.704

A. KAPITAL 14 233.642.841 364.537.027

I. Vpoklicani kapital 578.579.850 578.579.850

II. Kapitalske rezerve 228.905.969 79.256.172

V. Rezerva za pošteno vrednost (952.743) (830.117)

VI. Zadržani poslovni izid (572.890.235) (292.468.878)

B. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 417.062.996 546.930.477

I. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 15 3.727.030 3.495.609

II. Druge rezervacije 16 15.387.126 12.554.416

III. Druge dolgoročne obveznosti 17 35.500 73.054

IV. Dolgoročne finančne obveznosti 18 396.531.562 528.787.089

V. Dolgoročne finančne obveznosti iz najemov 1.381.778 2.020.309

C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 136.715.808 104.729.200

II. Kratkoročne finančne obveznosti 19 42.181.729 42.890.594

III. Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov 670.856 647.486

IV. Kratkoročne poslovne obveznosti 20 17.918.899 16.920.217

VII. Druge kratkoročne obveznosti 21 75.944.324 44.270.903

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

2.4Izkaz finančnega položaja
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v EUR

Pojasnilo 2020 2019

POSLOVNI PRIHODKI 239.223.372 227.201.421

1. Čisti prihodki od prodaje 1 238.025.039 225.901.996

2. Drugi poslovni prihodki 2 1.198.333 1.299.425

POSLOVNI ODHODKI 496.463.261 220.702.371

3. Stroški blaga, materiala in storitev 3 126.564.128 126.197.361

4. Stroški dela 4 13.750.114 12.410.685

5. Odpisi vrednosti 5 279.553.900 38.111.788

a) amortizacija 35.512.772 37.721.099

b) oslabitve/odpisi/prodaje pri neopredmetenih 
sredstvih in naložbah, nepremičninah in opremi

243.575.493 3.452

c) oslabitve/odpisi terjatev 0 2.207

d) oslabitve/odpisi zalog 465.635 385.030

7. Usredstveni lastni proizvodi in storitve 6 (627.100) 0

8. Drugi poslovni odhodki 7 77.222.219 43.982.537

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (257.239.889) 6.499.050

9. Finančni prihodki 8 147 151

10. Finančni odhodki 9 23.188.401 26.081.525

FINANČNI IZID (23.188.254) (26.081.374)

POSLOVNI IZID PRED DAVKI (280.428.143) (19.582.324)

DAVEK 10 0 0

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 11 (280.428.143) (19.582.324)

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

v EUR

Pojasnilo 2020 2019

Čisti poslovni izid poslovnega leta 11 (280.428.143) (19.582.324)

Aktuarski dobički in izgube programov z 
določenimi zaslužki zaposlencev

15 (115.840) (501.472)

Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v 
poslovni izid

(115.840) (501.472)

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 
obdobja

(280.543.983) (20.083.796)

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

”
“

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

2.5

2.6

Izkaz 
poslovnega izida

Izkaz drugega
vseobsegajočega donosa
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v EUR

VPOKLICANI KAPITAL ZADRŽANI POSLOVNI IZID

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve za 
pošteno 

vrednost

Preneseni 
čisti poslovni 

izid

Čisti 
poslovni izid 
poslovnega 

leta Skupaj

Stanje na dan 1.1.2019 578.579.850 47.259.354 (317.182) (214.368.716) (58.529.301) 352.624.005

B.1. Transakcije z lastniki 0 31.996.818 0 0 0 31.996.818

Vnos dodatnih vplačil kapitala 31.996.818 31.996.818

B.2. Spremembe celotnega  
vseobsegajočega donosa

0 0 (512.935) 11.463 (19.582.324) (20.083.796)

Vnos čistega poslovnega izida  
poročevalskega obdobja

(19.582.324) (19.582.324)

Postavke, ki pozneje ne bodo  
prerazvrščene v poslovni izid

0 0 (512.935) 11.463 0 (501.472)

Aktuarski dobički in izgube programov z 
določenimi zaslužki zaposlencev

(512.935) 11.463 (501.472)

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 (58.529.301) 58.529.301 0

Razporeditev preostalega dela čistega dobička 
primerjalnega poročevalskega obdobja na 

druge sestavine kapitala

(58.529.301) 58.529.301 0

Stanje na dan 31.12.2019 578.579.850 79.256.172 (830.117) (272.886.554) (19.582.324) 364.537.027

Stanje na dan 1.1.2020 578.579.850 79.256.172 (830.117) (272.886.554) (19.582.324) 364.537.027

B.1. Transakcije z lastniki 0 149.649.797 0 0 0 149.649.797

Vnos dodatnih vplačil kapitala 149.649.797 149.649.797

B.2. Spremembe celotnega  
vseobsegajočega donosa

0 0 (122.626) 6.786 (280.428.143) (280.543.983)

Vnos čistega poslovnega izida  
poročevalskega obdobja

(280.428.143) (280.428.143)

Postavke, ki pozneje ne bodo  
prerazvrščene v poslovni izid

0 0 (122.626) 6.786 0 (115.840)

Aktuarski dobički in izgube programov z 
določenimi zaslužki zaposlencev

(122.626) 6.786 (115.840)

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 (19.582.324) 19.582.324 0

Razporeditev preostalega dela čistega dobička 
primerjalnega poročevalskega obdobja na 

druge sestavine kapitala

(19.582.324) 19.582.324 0

Stanje na dan 31.12.2020 578.579.850 228.905.969 (952.743) (292.462.092) (280.428.143) 233.642.841

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

2.7Izkaz sprememb
lastniškega kapitala
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v EUR

2020 2019 

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

Čisti poslovni izid (280.428.143) (19.582.324)

Prilagoditve za:

Amortizacijo neopredmetenih sredstev 23.988 53.886

Amortizacijo nepremičnin, naprav in opreme 34.811.164 37.006.668

Amotizacijo pravice do uporabe najetih sredstev 677.620 660.545

Slabitve nepremičnin, naprav in opreme 243.494.000

Odpisi zalog 465.635 385.029

Odpise nepremičnin, naprav in opreme 81.493 3.452

Odpise poslovnih terjatev 2.207

Odpravo odpisa/slabitev poslovnih terjatev (63.781)

Finančne prihodke (147) (151)

Finančne odhodke 23.188.402 26.081.527

Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme (52.875) (196.368)

Dobički iz poslovanja pred spremembami čistih 
kratkoročnih sredstev in davkov

22.197.356 44.414.471

Spremembe čistih kratkoročnih sredstev in rezervacij

Sprememba v:

Zalogah (2.116.052) (1.772.365)

Poslovnih terjatvah do kupcev in drugih sredstvih (36.026.395) (15.273.794)

Poslovnih obveznostih do dobaviteljev in drugih obveznostih 32.634.552 12.095.266

Rezervacijah 208.752 (927.283)

Denarna sredstva iz poslovanja 16.898.213 38.536.295

2.8 Izkaz 
denarnih tokov
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v EUR

2020 2019 

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

Prejete obresti 147 151

Prejemki iz drugega financiranja 52.875 391.140

Prejemki od prodaje neopredmetenih sredstev 85.423 0

Prejemki od zmanjšanja drugih kratkoročnih finančnih naložb 12.508.250 12.887.971

Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme (5.879.695) (5.070.152)

Izdatki za nakup neopredmetenih sredstev (13.630) (121.836)

Izdatki za najem (42.684) (3.302.725)

Izdatki za povečanje drugih kratkoročnih finančnih naložb (12.185.863) (12.508.250)

Denarna sredstva iz naložbenja (5.475.177) (7.723.701)

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

Sprememba kapitala 0 31.996.763

Prejemki pri prejetih dolgoročih posojilih 1.378.059 31.235.500

Prejemki pri prejetih kratkoročnih posojilih 60.000.000 5.000.000

Prejemki pri prejetih drugih dolgoročnih finančnih obveznostih 32.326 2.667.795

Izdatki za obresti od kreditov (20.701.655) (22.846.368)

Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil (42.179.402) (42.179.402)

Izdatki za vračilo kratkoročnih posojil (5.000.000) (36.235.500)

Izdatki za najem (647.486) 0

Denarna sredstva iz financiranja (7.118.158) (30.361.212)

ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN  
NJIHOVIH USTREZNIKOV

993.324 541.941

Finančni izid v obdobju 4.304.878 451.382

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN  
DENARNIH USTREZNIKOV

5.298.202 993.323

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Neopredmetena sredstva  166.151 EUR
v EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Emisijski kuponi 133.215 206.100

Druge dolgoročne premoženjske pravice 32.936 55.832

Skupaj 166.151 261.932

Gibanje neopredmetenih sredstev 
v EUR

Emisijski kuponi

Druge dolgoročne 
premoženjske 

pravice Skupaj

Nabavna vrednost  1.1.2020 206.100 1.838.549 2.044.649

Pridobitve 34.632.255 1.091 34.633.346

Odtujitve - odpisi, prodaje (34.705.139) 0 (34.705.139)

Nabavna vrednost 31.12.2020 133.216 1.839.640 1.972.856

Odpisana vrednost  1.1.2020 0 1.782.717 1.782.717

Amortizacija 23.988 23.988

Odpisana vrednost  31.12.2020 0 1.806.705 1.806.705

Knjigovodska vrednost 1.1.2020 206.100 55.832 261.932

Knjigovodska vrednost 31.12.2020 133.216 32.935 166.151

Emisijski kuponi

Druge dolgoročne 
premoženjske 

pravice Skupaj

Nabavna vrednost  1.1.2019 94.256 1.828.556 1.922.812

Pridobitve 26.764.156 9.993 26.774.149

Odtujitve - odpisi, prodaje (26.652.312) 0 (26.652.312)

Nabavna vrednost 31.12.2019 206.100 1.838.549 2.044.649

Odpisana vrednost  1.1.2019 0 1.728.831 1.728.831

Amortizacija 53.886 53.886

Odpisana vrednost  31.12.2019 0 1.782.717 1.782.717

Knjigovodska vrednost 1.1.2019 94.256 99.725 193.981

Knjigovodska vrednost 31.12.2019 206.100 55.832 261.932

2.9 Pojasnila k  
računovodskim izkazom

2.9.1 Pojasnila k izkazu finančnega položaja
POJASNILO 1 
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Pretežni del med gibanji neopredmetenih sredstev družbe predstavljajo emisijski 
kuponi. Na podlagi Zakona o varstvu okolja, Odloka o seznamu upravljavcev naprav, 
ki izpuščajo toplogredne pline, za obdobje 2013 do 2020 in Odločbe o emisijskih 
kuponih je država družbi dodelila 579.013 brezplačnih emisijskih kuponov, od tega 
32.043 kuponov za leto 2020. 

V marcu 2020 je TEŠ od HSE kupil 3.731.924 emisijskih kuponov za potrebe izpolnitev 
obveznosti iz proizvedenih emisij v letu 2019. Stanje kuponov se je aprila 2020 
znižalo za 3.817.347 kuponov (Poročilo o preverjanju poročila o emisijah toplogrednih 
plinov za leto 2018), ki so bili predani za proizvedene emisije v letu 2019. Na dan 31. 
decembra 2020 ima družba med neopredmetenimi sredstvi evidentiranih 32.043 
brezplačnih emisijskih kuponov. 

Neopredmetenima sredstva predstavljajo licence in programska oprema, ki se v 
odvisnosti od dobe koristnosti amortizirajo po stopnjah od 9,09 % do 33,33 %. 

Neopredmetenih osnovnih sredstev družba nima v najemu, prav tako nima v svojih 
knjigovodskih evidencah neopredmetenih sredstev, danih kot poroštvo za obveznosti 
in pogodbenih obvez za pridobitev neopredmetenih sredstev.

POJASNILO 2
Nepremičnine, naprave in oprema 656.266.615 EUR

v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Zemljišča 2.667.750 2.667.750

Zgradbe 45.852.127 55.862.093

Proizvajalna oprema 601.217.071 862.029.033

Druga oprema 3.229.809 2.665.974

Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju 3.299.858 2.809.189

Skupaj 656.266.615 926.034.039

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme
v EUR

Zemljišča Zgradbe
Proizvajalna 

oprema Druga oprema

Nepremičnine, 
naprave in 
oprema v 

pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost  1.1.2020 4.068.782 283.442.885 2.336.967.835 14.720.094 2.809.189 2.642.008.785

Pridobitve 5.879.694 5.879.694

Odtujitve (27.780) (27.780)

Prenosi iz investicij 389.015 3.796.036 1.147.454 (5.332.505) 0

Povečanje rezervacij za razgradnjo 2.739.539 2.739.539

Odpisi (158.680) (99.954) (56.520) (315.154)

Nabavna vrednost  31.12.2020 4.068.782 283.831.900 2.343.344.730 15.739.814 3.299.858 2.650.285.084
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Zemljišča Zgradbe
Proizvajalna 

oprema Druga oprema

Nepremičnine, 
naprave in 
oprema v 

pridobivanju Skupaj

Odpisana vrednost  1.1.2020 1.401.032 227.580.792 1.474.938.802 12.054.120 0 1.715.974.746

Odtujitve (27.780) (27.780)

Amortizacija 1.660.151 32.592.367 558.646 34.811.164

Slabitve 8.738.830 234.755.170 243.494.000

Odpisi (158.680) (74.981) (233.661)

Odpisana vrednost  31.12.2020 1.401.032 237.979.773 1.742.127.659 12.510.005 0 1.994.018.469

Knjigovodska vrednost 1.1.2020 2.667.750 55.862.093 862.029.033 2.665.974 2.809.189 926.034.039

Knjigovodska vrednost 31.12.2020 2.667.750 45.852.127 601.217.071 3.229.809 3.299.858 656.266.615

Zemljišča Zgradbe
Proizvajalna 

oprema Druga oprema

Nepremičnine, 
naprave in 
oprema v 

pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost  1.1.2019 4.049.882 283.214.903 2.339.419.150 14.752.174 557.949 2.641.994.058

Pridobitve 18.900 5.051.252 5.070.152

Odtujitve (5.759.731) (308.438) (6.068.169)

Prenosi iz investicij 227.982 2.145.606 426.424 (2.800.012) 0

Znižanje rezervacij za razgradnjo 1.636.178 1.636.178

Odpisi (473.368) (150.066) (623.434)

Nabavna vrednost  31.12.2019 4.068.782 283.442.885 2.336.967.835 14.720.094 2.809.189 2.642.008.785

Odpisana vrednost  1.1.2019 1.401.032 225.862.542 1.446.384.967 11.812.915 0 1.685.461.456

Odtujitve (5.759.731) (113.665) (5.873.396)

Amortizacija 1.718.250 34.786.934 501.484 37.006.668

Odpisi (473.368) (146.614) (619.982)

Odpisana vrednost 31.12.2019 1.401.032 227.580.792 1.474.938.802 12.054.120 0 1.715.974.746

Knjigovodska vrednost 1.1.2019 2.648.850 57.352.361 893.034.183 2.939.259 557.949 956.532.602

Knjigovodska vrednost 31.12.2019 2.667.750 55.862.093 862.029.033 2.665.974 2.809.189 926.034.039

Družba je v letu 2020 za nepremičnine, naprave in opremo na podlagi cenitve preverila njihovo nadomestljivo vrednost. Cenitev so 
izvedli pooblaščeni cenilci z licenco Slovenskega inštituta za revizijo, kjer je bilo na podlagi cenitvenega poročila ugotovljeno, da se 
dolgoročna sredstva družbe slabijo v skupni vrednosti 243.494.000 EUR.

V spodnji preglednici so predstavljene upoštevane predpostavke pri izvedbi preizkusov oslabitve in rezultati preizkusov oslabitve. 
Cenitev je bila pripravljena na dan 30.9.2020. Glede na razmere na trgu in rezultat poslovanja v zadnjem kvartalu 2020 ocenjujemo, 
da do 31.12.2020 ni prišlo do dogodkov, ki bi vplivali na oceno vrednosti.
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SREDSTVA V TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ

2020 2019

Uporabljena metoda opredelitve nadomestljive vrednosti pri preizkusu oslabitve

Vrednost pri uporabi (sedanja vrednost  
pričakovanega prostega denarnega toka)

Vrednost pri uporabi (sedanja vrednost  
pričakovanega prostega denarnega toka)

Datum izvedbe preizkusa oslabitve

30.09.2020 30.09.2019

Uporabljene pomembne predpostavke pri izvedbi preizkusa oslabitve

Poslovanje podjetja do leta 2054. Poslovanje podjetja do leta 2054.

Diskontna stopnja v nominalni višini 7,02 %, 
prilagojena na realno raven 5,02 %, ki je bil upoštevan 

v celotnem obdobju do leta 2054. 

Diskontna stopnja v nominalni višini 8,72 %, 
prilagojena na realno raven 4,97 %, ki je bil upoštevan 
v celotnem obdobju do leta 2054 . 

Borzne cene standardiziranih terminskih pogodb za 
električno energijo na borzi HUPX za obdobje 2021 - 

2023, pri čemer začetna cena znaša 49,88 EUR/MWh, 
sprememba cene v obdobju pa 7,30 %.

Borzne cene standardiziranih terminskih pogodb za 
električno energijo na borzi HUPX za obdobje 2020 - 
2022, pri čemer začetna cena znaša 54,67 EUR/MWh, 
sprememba cene v obdobju pa 3,03 %.

"Borzne cene standardiziranih terminskih pogodb za 
CO2 emisijske kupone na borzi EEX za obdobje 2021 

- 2023, pri čemer začetna cena znaša 29,02 EUR/t, 
sprememba cene v obdobju pa 3,76 %."

"Borzne cene standardiziranih terminskih pogodb za 
CO2 emisijske kupone na borzi EEX za obdobje 2020 
- 2022, pri čemer začetna cena znaša 20,32 EUR/t, 
sprememba cene v obdobju pa 37,23 %."

Dolgoročne napovedi gibanja tržnih cen električne 
energije (AFRY Management Consulting Austria 

GmbH) za obdobje 2024 - 2028, pri čemer začetna 
cena znaša 54,83 EUR/MWh, sprememba cene 
v obdobju pa 11,65 %, ter dolgoročne napovedi 

cenilcev za obdobje 2029 - 2054, pri čemer začetna 
cena znaša 63,55 EUR/MWh, sprememba cene v 

obdobju pa 20,46 %.

Dolgoročne napovedi gibanja tržnih cen električne 
energije (Poyry Management Consulting) za obdobje 
2023 - 2054, pri čemer začetna cena znaša 60,87 
EUR/MWh, sprememba cene v obdobju pa 19,65 %.

Dolgoročne napovedi gibanja tržnih cen CO2 
emisijskih kuponov (AFRY Management Consulting 

Austria GmbH) za obdobje 2024 - 2028, pri čemer 
začetna cena znaša 20,64 EUR/t, sprememba cene v 
obdobju pa 24,56 %. Od leta 2029 dalje se razmerje 
med cenami električne energije in CO2 emisijskimi 

dovolilnicami ohranja na nivoju 32-35 %. 

Dolgoročne napovedi gibanja tržnih cen CO2 
emisijskih kuponov (Poyry Management Consulting) 
za obdobje 2023 - 2030, pri čemer začetna cena 
znaša 19,00 EUR/t, sprememba cene v obdobju pa 
15,79 %. Od leta 2031 dalje se razmerje med cenami 
električne energije in CO2 emisijskimi dovolilnicami 
ohranja na nivoju 33 %. 

Povprečna letna proizvodnja električne energije iz 
premogovnih elektrarn v višini 3,9 TWh v obdobju 

2021-2030, 2,8 TWh v obdobju 2031-2040 in 2,3 TWh 
v obdobju 2041-2054.

Povprečna letna proizvodnja električne energije iz 
premogovnih elektrarn v višini 3,7 TWh v obdobju 
2020-2030, 2,5 TWh v obdobju 2031-2040 in 2,0 
TWh v obdobju 2041-2054.

Vednost drugih prihodkov (prihodki od zagotavljanja 
sistemskih storitev, toplotne energije, prihodki od 

prodaje pepela in sadre) v višini od 11.295.000 EUR v 
letu 2021 do 12.127.000 EUR v letu 2054.

Vednost drugih prihodkov (prihodki od zagotavljanja 
sistemskih storitev, toplotne energije, prihodki od 
prodaje pepela in sadre) v višini od 23.668.000 EUR v 
letu 2018 do 44.090.000 EUR v letu 2054.

CAPEX v obdobju projekcij v višini 214.207.000 EUR. CAPEX v obdobju projekcij v višini 164.768.000 EUR.

Rezultati izvedenih preizkusov oslabitve

Knjigovodska vrednost sredstev pred izvedbo 
preizkusa oslabitve v višini 900.916.000 EUR.

Knjigovodska vrednost sredstev pred izvedbo 
preizkusa oslabitve v višini 933.963.000 EUR.

Nadomestljiva vrednosti v višini 657.422.000 EUR. Nadomestljiva vrednosti v višini 1.036.978.000 EUR.

Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve v višini 
243.494.000 EUR.

Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve v višini  
0 EUR.
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Analiza občutljivosti po posameznih kategorijah

Dolgoročna stalna sredstva Nadomestljiva vrednost v EUR

Občutljivost (sprememba) nadomestljive vrednosti v EUR

Sprememba diskontne stopnja (WACC) v % točkah

(0,5) 0,5

V TEŠ 657.422.000 54.940.000 -49.750.000

Na nepremičninah, napravah in opremi družba nima vpisanih hipotek.

Zemljišča 2.667.750 EUR

Vrednost zemljišč na dan 31. decembra 2020 je enaka preteklemu letu.

Zgradbe 45.852.127 EUR

Vrednost zgradb se je v primerjavi s preteklim letom znižala za obračunano 
amortizacijo in vrednost slabitev v višini 8.738.830 EUR. V okviru vrednosti zgradb 
so bile aktivirane investicije: sanacija tekalne proge PB20, rekonstrukcija VN in NN 
napajanja transporta premoga, ureditev prostora za začasno skladiščenje žlindre ter 
streha med obema EF bloka 6 in sicer v skupni vrednosti 389.016 EUR.

Proizvajalne naprave, stroji in druga oprema 604.446.880 EUR

Vrednost proizvajalnih naprav, strojev in druge opreme se je v primerjavi s preteklim 
letom znižala za obračunano amortizacijo, prodano tovorno vozilo in vrednost 
slabitev v višini 234.749.259 EUR. Odpis proizvajalne opreme se v pretežni meri 
nanaša na odpis merilne ekološke postaje zaradi zastaranja in neuporabnosti. 
Odpisi neuporabne opreme pa se v pretežni meri nanašajo na odpise zastarele in 
neuporabne računalniške opreme, centralnega sesalnega sistema, pohištva in druge 
opreme.

Vrednost proizvajalnih naprav, strojev in opreme se je povečala predvsem zaradi 
aktiviranja vlaganj v zanesljivost proizvodnje v višini 4.299.223 EUR ter aktiviranj ostalih 
investicij, drobnih investicij ter poslovno informacijskega sistema v skupni vrednosti 
644.267 EUR.

Med povečanji vlaganj v blok 6 so upoštevani tudi efekti preračuna stroškov 
razgradnje, zaradi spremembe diskontne stopnje v višini 2.739.539 EUR. Na podlagi 
tehničnega elaborata in zaveze iz Energetskega dovoljenja družba ocenjuje stroške 
razgradnje v višini 16.200.000 EUR. Rezervacije za stroške razgradnje bloka 6 ob 
upoštevanju diskontne stopnje 30 letne nemške obveznice ob preračunu na dan 31. 
12. 2020 znašajo 15.322.111 EUR.

Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju 3.299.858 EUR

Pretežni del povečanja nepremičnin, naprav in opreme v izgradnji se nanaša na 
vlaganja v zanesljivost proizvodnje in vlaganja v blok 6 v skupni vrednosti 4.282.112 
EUR (vlaganje v zanesljivost proizvodnje v višini 4.109.308 EUR in investicijsko 
vzdrževanje bloka 6 v višini 172.804 EUR) ter stroškov razgradnje nadomestnega bloka 
6, v višini 2.739.539 EUR. 

Ostalih vlaganj je bilo realiziranih za 1.597.583 EUR in se nanašajo na dobavo ostalih 
investicij, drobnih investicij, investicijsko študijske dokumentacije ter poslovno 
informacijskega sistema.
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V letu 2020 je bilo skupno aktiviranih 8.072.045 EUR vlaganj. Skupna vrednost 
nezaključenih investicijskih vlaganj znaša 3.299.858 EUR in se v pretežni meri nanaša 
na pričeta dela v okviru vlaganj v zanesljivost proizvodnje (zamenjava DeNOx 
paketov, obnova industrijskega vodovoda – 4. faza, revizija 100 kV GIS stikališča, 
zamenjava gumi trakov transporta produktov, investicijsko vzdrževanje bloka 6, 
pogoni transporta premoga, obnova strehe nad delavnicami vzdrževanja in izgradnja 
novega kanalizacijskega priključka DN20) ter na pričeta dela v okviru ostalih investicij 
(premestitev materiala Šoštanjskega jezera, sosežig sekundarnih surovin in sanacija 
celotne ograje varovanega območja TEŠ).

Gibanje naložb v nepremičnine, naprave in opremo v izgradnji
v EUR

Vlaganje v 
zanesljivost 
proizvodnje

Investicijska 
dokumentacija

Vlaganja v blok    
5 in 6

Ostale 
nepremičnine, 

naprave in oprema 
v pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost 1.1.2020 1.954.576 95.780 0 758.833 2.809.189

Pridobitve 4.109.308 114.887 172.804 1.482.696 5.879.695

Odtujitve (56.520) (56.520)

Prenos iz investicij v teku (4.681.439) (9.740) 0 (641.327) (5.332.506)

Nabavna vrednost 31.12.2020 1.382.445 144.407 172.804 1.600.202 3.299.858

Vlaganje v 
zanesljivost 
proizvodnje

Investicijska 
dokumentacija Vlaganja v blok   

Ostale 
nepremičnine, 

naprave in oprema 
v pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost 1.1.2019 422.423 12.800 0 122.726 557.949

Pridobitve 3.716.835 86.380 127.122 1.139.815 5.070.152

Prenos iz investicij v teku (2.184.682) (3.400) (127.122) (503.708) (2.818.912)

Nabavna vrednost 31.12.2019 1.954.576 95.780 0 758.833 2.809.189

POJASNILO 3
Pravica do uporabe najetih sredstev  2.077.244 EUR

v EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Pravica do uporabe zemljišč 2.007.244 2.642.180

Skupaj 2.007.244 2.642.180

Gibanje pravice do uporabe najetih sredstev
v EUR

Pravica do uporabe zemljišč Skupaj

Nabavna vrednost 1.1.2020 3.302.725 3.302.725

Pridobitve 42.684 42.684

Nabavna vrednost 31.12.2020 3.345.409 3.345.409
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Odpisana vrednost 1.1.2020 660.545 660.545

Amortizacija 677.620 677.620

Odpisana vrednost  31.12.2020 1.338.165 1.338.165

Knjigovodska vrednost 1.1.2020 2.642.180 2.642.181

Knjigovodska vrednost 31.12.2020 2.007.244 2.007.244

Pravica do uporabe zemljišč Skupaj

Nabavna vrednost  1.1.2019 0 0

Pridobitve 3.302.724 3.302.724

Nabavna vrednost  31.12.2019 3.302.725 3.302.725

Odpisana vrednost  1.1.2019 0 0

Amortizacija 660.545 660.545

Odpisana vrednost  31.12.2019 660.545 660.545

Knjigovodska vrednost 1.1.2019 0 0

Knjigovodska vrednost 31.12.2019 2.642.180 2.642.180

POJASNILO 4
Druge dolgoročne finančne naložbe 107.860 EUR

v EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Druge dolgoročne finančne naložbe 107.860 107.860

Skupaj 107.860 107.860

Ostale dolgoročne finančne naložbe v višini 107.360 EUR se nanašajo na naložbo v 
družbo RGP d.o.o. Družba je del skupine HSE, zato jo v posamičnih izkazih merimo 
po nabavni vrednosti.

Družba je v letu 2018 povečala druga dolgoročna sredstva za stvarni vložek v družbo 
RGP v višini 107.360 EUR, kar predstavlja 5,1 % lastniškega deleža. Družba RGP 
ima status skupnega podjetja, kar pomeni, da mora družbenik, ki oddaja posle v 
neposredno izvedbo, preveriti, ali so izpolnjeni vsi pogoji, kot izhajajo iz Protokola 
za oddajo posla v neposredno izvedbo skupnemu podjetju RGP d.o.o. Povezano z 
izkazovanjem dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. decembra 2020 nismo zaznali 
obstoja znakov oslabitve.

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. december 2010 slabila v celotni 
višini vloženih sredstev.

Na dolgoročnih finančnih naložbah je knjiženo 200.000 EUR dolgoročne finančne 
naložbe v Razvojni center energije. Naložba je bila v celotni vrednosti oslabljena 31. 
december 2014.
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POJASNILO 5
Dolgoročne poslovne terjatve  36.586 EUR

v EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Dolgoročno dani predujmi 36.586 46.732

Skupaj 36.586 46.732

V dolgoročnih poslovnih terjatvah je za 36.586 EUR dolgoročno danega predujma, ki 
je zavarovan z vknjižbo pravice na zemljišču. 

POJASNILO 6
Druga dolgoročna sredstva 452.352 EUR

v EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Rezervni sklad 3.209 1.819

Emisijski kuponi 449.143 560.691

Skupaj 452.352 562.510

Druga dolgoročna sredstva predstavljajo vplačila družbe kot etažnega lastnika 
stanovanj, ki bodo porabljena za bodoče stroške vzdrževanja po Stanovanjskem 
zakonu. Konec leta ima družba na zalogi 133.215 emisijskih kuponov.

POJASNILO 7
Sredstva, namenjena za prodajo 0 EUR

v EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Sredstva namenjena prodaji 0 201.723

Skupaj 0 201.723

Med sredstvi za prodajo je bil del počitniškega kompleksa »Crikvenica«. Prodaja 
dobre polovice kompleksa je bila realizirana v letu 2006 hrvaškemu kupcu, prodaja 
preostalega dela, pa se je realizirala v letu 2020.

POJASNILO 8
 
Zaloge 23.970.035 EUR

v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Material za vzdrževanje 2.715.864 2.762.552

Rezervni deli 15.216.979 13.643.832

Varnostna zaloga premoga 4.735.500 4.735.500

Material ostalo 1.301.692 1.177.734

Skupaj 23.970.035 22.319.618
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Gibanje popravka vrednosti zalog 

v EUR

Rezervni deli Skupaj

Stanje na dan 1.1.2020 382.129 382.129

Slabitev zalog 464.922 464.922

Stanje na dan 31.12.2020 847.051 847.051

Stanje na dan 1.1.2019 0 0

Slabitev zalog 382.129 382.129

Stanje na dan 31.12.2019 382.129 382.129

Pretežni del zalog predstavljajo zaloge rezervnih delov, varnostna zaloga premoga in 
zaloga materiala za vzdrževanje. Zaloge rezervnih delov in materiala za vzdrževanje 
so potrebne zaradi čimprejšnje odprave napak proizvodne opreme in s tem 
zagotavljanja zanesljivega obratovanja. 

Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti. 

Knjigovodska vrednost zalog ne presega njihove čiste iztržljive vrednosti. Vrednost 
zalog rezervnih delov je bila slabljena v višini 464.922 EUR.

Pri popisu zalog rezervnih delov niso bili ugotovljeni viški in primanjkljaji, pri materialu 
pa je bil ugotovljen primanjkljaj v višini 746 EUR.

POJASNILO 9
Kratkoročne finančne naložbe in posojila 12.185.863 EUR 

v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Kratkoročno dani depoziti drugim 12.185.863 12.508.250

Skupaj 12.185.863 12.508.250

Kratkoročni namenski depozit na odpoklic, ki je konec leta 2019 znašal 12.508.250 
EUR, je bil marca 2020 porabljen za odplačilo kreditnih obveznosti do banke EBRD. 
Konec leta 2020 je kratkoročni namenski depozit v višini 12.185.863 EUR vezan kot 
rezervacija za odplačilo kreditnih obveznosti do banke EBRD v mesecu marcu 2021 in 
se ne sme koristiti za uravnavanje tekoče likvidnosti.

 
Gibanje kratkoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR

2020 2019

Stanje 1.1. 12.508.250 12.887.971

Pridobitve 12.185.863 12.508.250

Odplačila (12.508.250) (12.887.971)

Stanje 31.12. 12.185.863 12.508.250

”
“

Zaloge niso zastavljene kot 
jamstvo za obveznosti. 
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POJASNILO 10
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  18.358.012 EUR

v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 15.761.428 12.188.913

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2.596.584 2.279.349

Skupaj 18.358.012 14.468.262

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

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
 v EUR

Slovenija 31.12.2020 31.12.2019

HSE 15.694.002 7.475.149

DEM 19.616 19.616

PV 30.112 4.691.775

HTZ I.P. 0 222

RGP 16.459 694

HSE Invest 728 1.457

SIPOTEH 511 0

Skupaj 15.761.428 12.188.913

Glavnino terjatev do družb v Skupini predstavljajo terjatve do HSE za prodano 
električno energijo v mesecu decembru. 

V glavnini ostale terjatve do kupcev predstavljajo terjatve do Komunalnega podjetja 
Velenje za prodano toplotno energijo v novembru in decembru 2020 v višini 
2.169.686 EUR. 

Z bianco menico so zavarovane terjatve za prodano toplotno energijo v višini 
2.169.686 EUR. Pri ostalih terjatvah zaradi njihove specifičnosti zavarovanje ni 
potrebno.

Terjatve po zapadlosti so prikazane v poglavju 2.9.1. 

POJASNILO 11
Pogodbena sredstva 65.944.804 EUR

v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Pogodbena sredstva 65.944.804 34.197.415

Skupaj 65.944.804 34.197.415

Nezaračunani prihodki so prihodki, ki se upoštevajo v poslovnem izidu, čeprav še 

”
“

Glavnino terjatev do družb 
v Skupini predstavljajo 
terjatve do HSE za prodano 
električno energijo v mesecu 
decembru. 
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niso bili zaračunani. V skladu z MSRP 15 se v izkazu finančnega položaja izkazujejo 
kot Pogodbena sredstva in predstavljajo pravico do nadomestila v zameno za blago 
ali storitev, ki je prenesena na kupca. Nezaračunani prihodki leta 2020 se nanašajo 
na vkalkulirane prihodke za zakupljeno moč v letu 2020 zaradi poravnave stroškov 
nakupa CO2 emisijskih kuponov za potrebe proizvodnje električne energije v letu 
2020.

POJASNILO 12
Druga kratkoročna sredstva 2.627.923 EUR

v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Kratkoročno dani predujmi 1.150.895 675.488

Kratkoročne poslovne terjatve do  
državnih in drugih inštitucij

1.318.274 1.021.571

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 12.619 78

Kratkoročno odloženi stroški in odhodki 146.135 155.723

Skupaj 2.627.923 1.852.860

Kratkoročno dani predujmi so v pretežni meri dani za nakup naprav in opreme ter 
dane kratkoročne varščine generalnemu carinskemu uradu za potrebe obračuna 
trošarin. 

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do državnih in drugih inštitucij predstavlja 
glavnino vstopni DDV po prejetih računih.

POJASNILO 13
Denar in denarni ustrezniki 5.298.202 EUR

v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Denarna sredstva v banki 5.298.202 993.324

Skupaj 5.298.202 993.324

Med denarnimi sredstvi in denarnimi ustrezniki so izkazana denarna sredstva na 
računih družbe. 

POJASNILO 14
Kapital 233.642.841 EUR

v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Vpoklican kapital 578.579.850 578.579.850

Kapitalske rezerve 228.905.969 79.256.172

Rezerva za pošteno vrednost (952.743) (830.117)

Zadržani poslovni izid (572.890.235) (292.468.878)

Skupaj 233.642.841 364.537.027

”
“

Med kratkoročnimi 
poslovnimi terjatvami do 
državnih in drugih inštitucij 
predstavlja glavnino vstopni 
DDV po prejetih računih.
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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.

Osnovni kapital družbe je v računovodsko izkazani višini opredeljen v Aktu o 
ustanovitvi družbe in ustrezno registriran na sodišču ter znaša 578.579.850 EUR. 

Kapitalske rezerve so se povečale za vplačani znesek dokapitalizacije matične družbe 
HSE. 

Pretežni del rezerve za pošteno vrednost predstavlja »prevrednotovalni« popravek v 
zvezi z aktuarsko izgubo. 

Družba je v tekočem letu realizirala negativni poslovni izid v višini 280.428.143 EUR, 
ki je posledica slabitve dolgoročnih sredstev v skupni višini 243.494.000 EUR. Zaradi 
navedenega je nepokrita izguba presegla polovico osnovnega kapitala. Izdelana je 
bila analiza in dokaz dolgoročne plačilne sposobnosti na dan 31.12.2020 s predlogom 
čimprejšnje zaključitve arbitražnih postopkov zaradi investicije iz leta 2008. Dne 
10. marca 2021 sta HSE in TEŠ v korist TEŠ s skupino GE podpisala izvensodno 
poravnavo. Istega dne je bila na račun TEŠ nakazana odškodnina v višini 131.000.000 
EUR in dne 19. marca še dodatnih 4,8 mio EUR. S tem se je izguba TEŠ ponovno 
znižala pod polovico osnovnega kapitala, družba je odpravila domnevo iz 2. točke 3. 
odstavka 14. člena ZFPPIPP.

Brez slabitev dolgoročnih sredstev bi družba leto zaključila z negativnim poslovnim 
izidom v višini 36.934.143 EUR. Prenesena nepokrita izguba iz preteklih obdobij znaša 
292.468.878 EUR.

Gibanje rezerv za pošteno vrednost
v EUR

Aktuarski dobički/
izgube pri odpravninah 

ob upokojitvi Drugo Skupaj

Stanje na dan 1.1.2020 (841.682) 11.565 (830.117)

Oblikovanje, povečanje (174.051) (174.051)

Zmanjšanje 44.639 44.639

Prenos na preneseni poslovni izid 6.786 6.786

Stanje na dan 31.12.2020 (964.308) 11.565 (952.743)

v EUR

Aktuarski dobički/
izgube pri odpravninah 

ob upokojitvi Drugo Skupaj

Stanje na dan 1.1.2019 (328.747) 11.565 (317.182)

Oblikovanje, povečanje (586.215) (586.215)

Zmanjšanje 84.744 84.744

Prenos na preneseni poslovni izid (11.464) (11.464)

Stanje na dan 31.12.2019 (841.682) 11.565 (830.117)

V letu 2020 se je rezerva za pošteno vrednost povečala za aktuarsko izgubo pri 
odpravninah ob upokojitvi v višini 122.623 EUR. 

Iz naslova aktuarskega izračuna se je povečal preneseni poslovni izid zaradi odprave 
odpravnin ob upokojitvi v višini 6.786 EUR.
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POJASNILO 15
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 3.727.030 EUR

v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 3.089.415 2.919.612

Rezervacije za jubilejne nagrade 637.615 575.997

Skupaj 3.727.030 3.495.609

Dolgoročne rezervacije so rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 
v višini, kakršne so bile ugotovljene v aktuarjevem izračunu na dan 31. december 2020.

Aktuarski izračun je temeljil na naslednjih predpostavkah:
•  za leti 2021 in 2022 so upoštevane stopnje povečanja povprečnih plač v RS iz 

Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2020 (UMAR). Od leta 2023 naprej je 
predvideno, da se bodo povprečno plače v RS letno višale za 2 % inflacijo in za 
realno rast v višini 1 %. Predpostavlja se, da se zneski iz Uredbe ne bodo povišali do 
2022, kasneje se predvideva rast teh zneskov skladno z inflacijo; 

• diskontni stopnja 0,1 % letno na osnovi objavljenih donosnosti visoko kakovostnih 
(rating AA) podjetniških obveznic na dan 30. december 2020;

• številu zaposlenih v družbi na dan 31. oktober 2020 (spol, starost, skupna in 
pokojninska delovna doba, bruto plača za mesec oktober 2020);

• fluktuaciji zaposlenih glede na starostne razrede.

V letu 2020 je družba izplačala 14.037 EUR jubilejnih nagrad in 23.294 EUR odpravnin 
ob upokojitvi.

Gibanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade
v EUR

Rezervacije za 
odpravnine 

Rezervacije za 
jubilejne nagrade Skupaj

Stanje na dan 1.1.2020 2.919.613 575.997 3.495.610

Stroški obresti 11.084 2.130 13.214

Stroški sprotnega službovanja 141.037 35.535 176.572

Stroški preteklega službovanja (84.122) (9.386) (93.508)

Aktuarski dobički in izgube - sprem.
akt.post.

157.127 60.774 217.901

Akturaski dobički - odprava (44.639) (4.141) (48.780)

Aktuarske izgube - oblikovanje in 
poraba

3.352 0 3.352

Izplačila zaslužkov v poslovnem letu (14.037) (23.294) (37.331)

Stanje na dan 31.12.2020 3.089.415 637.615 3.727.030

Stanje na dan 1.1.2019 2.235.323 1.038.721 3.274.044

Stroški obresti 26.528 5.515 32.043

Stroški sprotnega službovanja 133.883 31.621 165.504

Stroški preteklega službovanja 42.463 (530.440) (487.977)

Aktuarski dobički in izgube - sprem.
akt.post.

542.890 78.088 620.978

Akturaski dobički - odprava (43.703) (16.113) (59.816)

Aktuarske izgube - oblikovanje in 
poraba

2.284 0 2.284

Izplačila zaslužkov v poslovnem letu (20.055) (31.395) (51.450)

Stanje na dan 31.12.2019 2.919.613 575.997 3.495.610
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Analiza občutljivosti za rezervacije za odpravnine ob upokojitvi  
in jubilejne nagrade

v EUR

Diskontna stopnja Rast plač

Zmanjšanje 
za 0,5 %

Povečanje 
za 0,5 %

Zmanjšanje 
za 0,5 %

Povečanje 
za 0,5 %

Rezervacije za  
odpravnine ob upokojitvi

168.940 (155.806) (156.975) 164.727

Rezervacije za jubilejne nagrade 29.020 (26.991) (28.150) 29.642

Skupaj 197.960 (182.797) (185.125) 194.369

v EUR

Diskontna stopnja Rast plač

Zmanjšanje 
za 0,5 %

Povečanje 
za 0,5 %

Zmanjšanje 
za 0,5 %

Povečanje 
za 0,5 %

Rezervacije za  
odpravnine ob upokojitvi

128.017 (148.447) (149.883) 157.567

Rezervacije za jubilejne nagrade 21.601 (25.222) (26.349) 27.737

Skupaj 149.618 (173.669) (176.232) 185.304

 

POJASNILO 16
Druge rezervacije 15.387.126 EUR

v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Za razgradnjo 15.322.108 12.489.398

Druge rezervacije 65.018 65.018

Skupaj 15.387.126 12.554.416

Družba je na osnovi Energetskega dovoljenja in ocene stroškov razgradnje v juniju 
2015 oblikovala stroške razgradnje za odstranitev bloka 6 po izteku dobe uporabe 
v višini 9.113.400 EUR. Na osnovi tehničnega elaborata znašajo ocenjeni stroški 
razgradnje 16.200.000 EUR. Sedanja vrednost ocenjenih stroškov razgradnje, ob 
upoštevanju dvoletne povprečne diskontne stopnje 30-letnih nemških obveznic na 
dan 31. 12. 2020, znaša 15.322.108 EUR. V povečanju rezervacij za razgradnjo bloka 
6 je upoštevanih 93.171 EUR finančnih odhodkov (diskontiranje zaradi preteka časa), 
povečanje v višini 2.739.539 EUR pa predstavlja efekt spremembe diskontne stopnje.  

Med drugimi rezervacijami družba izkazuje neizplačane božičnice in razlike regresa 
do višine v Podjetniški kolektivni pogodbi za pretekla leta (do leta 2016), ki so bile 
v večjem delu poplačane v letih 2017 in 2018, vendar ostajajo odprte še do roka 
zastaranja (2021).

”
“

Družba je na osnovi 
Energetskega dovoljenja in 
ocene stroškov razgradnje v 
juniju 2015 oblikovala stroške 
razgradnje za odstranitev 
bloka 6 po izteku dobe 
uporabe v višini  
9.113.400 EUR.
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Gibanje drugih rezervacij
v EUR

Za tožbe
Za 

razgradnjo
Druge 

rezervacije Skupaj

Stanje na dan 1.1.2020 0 12.489.398 65.018 12.554.416

Oblikovanje, povečanje 2.832.710 2.832.710

Stanje na dan 31.12.2020 0 15.322.108 65.018 15.387.126

Stanje na dan 1.1.2019 750.000 10.729.721 74.430 11.554.151

Oblikovanje, povečanje 1.759.677 1.759.677

Zmanjšanje - črpanje (9.412) (9.412)

Zmanjšanje - odprava (750.000) (750.000)

Stanje na dan 31.12.2019 0 12.489.398 65.018 12.554.416

POJASNILO 17
Druge dolgoročne obveznosti 35.500 EUR

v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Emisijski kuponi 0 32.042

Prejete druge državne podpore 35.500 41.012

Skupaj 35.500 73.054

Med razmejitvami družba evidentira emisijske kupone, ki jih je brezplačno prejela od 
države, za obdobje od leta 2016 do 2020. Stanje emisijskih kuponov v letu 2020 se je 
znižalo za predvidene kupone, ki jih je družba upoštevala pri izpolnjevanju obveznosti 
za predajo emisijskih kuponov za proizvedene emisije v letu 2020.

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.

Gibanje drugih dolgoročnih obveznosti
v EUR

Emisijski kuponi
Prejete druge 

državne podpore Skupaj

Stanje na dan 1.1.2020 32.041 41.013 73.054

Odtujitve (32.041) (5.513) (37.554)

Stanje na dan 31.12.2020 0 35.500 35.500

Stanje na dan 1.1.2019 70.008 46.891 116.899

Odtujitve (37.967) (5.878) (43.845)

Stanje na dan 31.12.2019 32.041 41.013 73.054
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POJASNILO 18
Dolgoročne finančne obveznosti 397.913.340 EUR

v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini brez obresti 0 81.432.956

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini za obresti 0 8.643.169

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 396.531.562 438.710.964

Dolgoročne finančne obveznosti iz najemov do drugih 1.381.778 2.020.309

Skupaj 397.913.340 530.807.398

Dolgoročna posojila so nominirana v EUR. Nominalne obrestne mere za posojila so se 
gibale od najnižje 1,624 % (1-m Euribor = -0,376 + 2,0 % marža) do najvišje 5,46 % (fiksna). 

Obrestne mere za dolgoročna posojila najeta pri HSE d.o.o. so se gibale od 3,5 % p.a. do 
4,2 % p.a. Vsa posojila so bila na dan 9. 11. 2020 prenesena v kapitalske rezerve po stanju 
na dan 30.9.2020.

Konec leta 2020 družba izpolnjuje zaveze po finančnih pogodbah.

Gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti 
v EUR

Dolgoročne 
finančne 

obveznosti 
do družb v 

skupini brez 
obresti

Dolgoročne 
finančne 

obveznosti 
do družb v 
skupini za 

obresti

Dolgoročne 
finančne 

obveznosti 
do bank

Dolgoročne 
finančne 

obveznosti iz 
najemov do 

drugih Skupaj

Stanje na dan  
1.1.2020

81.432.956 8.643.169 438.710.964 2.020.308 530.807.397

Pridobitve 1.378.059 2.567.445 32.326 3.977.830

Prenosi na  
kratkoročne  
obveznosti

(42.179.402) (670.856) (42.850.258)

Dokapitalizacija (82.811.015) (11.210.614) (94.021.629)

Stanje na dan  
31.12.2020

0 0 396.531.562 1.381.778 397.913.340

Stanje na dan  
1.1.2019

81.432.956 5.245.851 480.890.366 0 567.569.173

Pridobitve 31.235.500 4.158.581 3.302.724 38.696.805

Prenosi na  
kartkoročne  
obveznosti

(42.179.402) (647.486) (42.826.888)

Odplačila (634.930) (634.930)

Drugo (31.235.500) (761.263) (31.996.763)

Stanje na dan 
31.12.2019 

81.432.956 8.643.169 438.710.964 2.020.308 530.807.397

Družba na dan 31. 12. 2020 izkazuje 396.531.561 EUR obveznosti iz dolgoročnega dela 
dolgoročnih posojil, in sicer:
• 337.678.419 EUR do EIB z ročnostjo do 15. 3. 2038
• 58.857.143 EUR do EBRD z ročnostjo 31. 3. 2025
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Odplačilo glavnic in obresti je v letu 2020 potekalo ob rokih zapadlosti po obstoječih 
amortizacijskih načrtih.

Del dolgoročnih finančnih obveznosti v višini 42.179.402 EUR, ki zapade v plačilo v 
12 mesecih po datumu bilance stanja, je izkazan med kratkoročnimi obveznostmi iz 
financiranja. 

Na dan 9. 11. 2020 so bile vse finančne obveznosti do HSE d.o.o., prenesene v 
kapitalske rezerve družbe in sicer:
• 82.811.015 iz naslova glavnic in 
• 11.210.614 iz naslova obresti.

Zavarovanje dolgoročnih finančnih obveznosti  
(skupaj s kratkoročnim delom)

v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Državna poroštva 358.139.535 378.604.651

Poroštvo HSE 80.571.429 102.285.714

Nezavarovano 0 81.432.956

Skupaj 438.710.964 562.323.321

Na dan 31. 12. 2020 ima TEŠ 81,63 % finančnih obveznosti zavarovanih z državnim 
poroštvom in 18,37 % s poroštvom HSE.

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. decembra 2012 med 
Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko sklenjena Poroštvena pogodba v 
vrednosti 440 mio EUR. 

HSE d.o.o. je kot solidarni porok do višine 80 % obveznosti po pogodbah o 
kratkoročnem posojilu pristopil v pogodbeno razmerje med TEŠ in BKS banko. 
Strošek poroštva znaša letno 0,80 % p.a. od vrednosti dejanske letne obveznosti TEŠ 
do banke.

Za dodatno zavarovanje je TEŠ:
• zastavil bančne račune in denarna sredstva za zavarovanje, ki bo zavarovalo 

obstoječe in bodoče, 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 102.285.714 EUR (stanje 
glavnice 31. 12. 2019) 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.

”
“

Na dan 31. 12. 2020 ima TEŠ 
81,63 % finančnih obveznosti 
zavarovanih z državnim 
poroštvom in 18,37 % s 
poroštvom HSE.
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POJASNILO 19
Kratkoročne finančne obveznosti 42.852.585 EUR

v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini brez obresti 2.327 711.120

Kratkoročne finančne obveznosti do bank brez obresti 42.179.402 42.179.402

Druge kratkoročne finančne obveznosti 0 72

Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov do drugih 670.856 647.486

Skupaj 42.852.585 43.538.080

Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti

Kratkoročne 
finančne 

obveznosti 
do družb v 

skupini brez 
obresti

Kratkoročne 
finančne 

obveznosti 
do družb v 
skupini za 

obresti

Kratkoročne 
finančne 

obveznosti 
do bank brez 

obresti

Kratkoročne 
finančne 

obveznosti 
do bank za 

obresti

Druge 
kratkoročne 

finančne 
obveznosti

Kratkoročne 
finančne 

obveznosti iz 
najemov do 

drugih Skupaj

Stanje na dan 1.1.2020 711.120 0 42.179.402 0 72 647.486 43.538.080

Povečanje 55.548.066 628.168 5.000.000 15.041.612 4.629.901 80.847.747

Prenosi iz dolgoročnih 
obveznosti

42.179.402 670.856 42.850.258

Kratkoročna odplačila (1.256.860) (5.000.000) (15.041.612) (4.629.973) (25.928.445)

Dolgoročna odplačila (42.179.402) (647.486) (42.826.888)

Dokapitalizacija (55.000.000) (628.168) (55.628.168)

Stanje na dan 31.12.2020 2.326 0 42.179.402 0 0 670.856 42.852.584

Stanje na dan 1.1.2019 869.094 0 42.179.402 4.185 0 43.052.681

Povečanje 711.120 5.000.000 16.487.533 4.895.363 27.094.016

Prenosi iz dolgoročnih 
obveznosti

42.179.402 647.486 42.826.888

Kratkoročna odplačila (869.094) (5.000.000) (16.491.718) (4.895.291) (27.256.103)

Dolgoročna odplačila (42.179.402) (42.179.402)

Stanje na dan 31.12.2019 711.120 0 42.179.402 0 72 647.486 43.538.080

Kratkoročne finančne obveznosti na dan 31. 12. 2020 se nanašajo na glavnice po 
posojilnih pogodbah z EIB in EBRD v višini 42.179.402 EUR, katere zapadejo v plačilo v 
naslednjih 12 mesecih in na obveznosti do HSE iz naslova poroštev v višini 2.327 EUR.

Obrestne mere po sklenjenih pogodbah za kratkoročne kredite so se v letu 2020 
gibale v vrednosti 1,95 % p.a. (seštevek 6-mes. EURIBORJA ter obrestne marže 1,95 %, 
vendar nikoli manj kot 1,95 % ) pri BKS banki in 3,88 % p.a. 

Kratkoročna posojila pri HSE d.o.o. so bila dne 9. 11. 2020 v celoti prenesena v 
kapitalske rezerve družbe.
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POJASNILO 20
Kratkoročne poslovne obveznosti 17.918.899 EUR

v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 12.128.891 13.245.853

Kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženih družb 0 3.970

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 5.790.008 3.670.394

Skupaj 17.918.899 16.920.217

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
 v EUR

Slovenija 31.12.2020 31.12.2019

HSE 978.046 5.125.515

DEM 58.959 47.805

PV 10.287.505 7.021.281

HTZ I.P. 140.615 176.000

RGP 372.329 655.897

HSE Invest 265.445 219.355

SIPOTEH 25.992 0

Skupaj 12.128.891 13.245.853

Med obveznostmi do družb v skupini so v glavnini obveznosti do Premogovnika 
Velenje d.o.o. za dobavljene količine premoga za proizvodnjo električne in toplotne 
energije, v obdobju od 1. novembra 2020 do 31. december 2020.

POJASNILO 21
Druge kratkoročne obveznosti 75.944.324 EUR

v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 1.384.310 1.176.045

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 4.345.744 4.797.114

Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih 147.305 130.723

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki 70.066.965 38.167.021

Skupaj 75.944.324 44.270.903

Druge kratkoročne poslovne obveznosti predstavljajo obveznosti do zaposlencev 
za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, obračunane za mesec december 
2020 v višini 934.779 EUR, izplačane 14. januarja 2021 ter vnaprej vračunan strošek 
neizkoriščenih dopustov konec leta 2020, ki znaša 449.531 EUR.

Obveznosti do državnih in drugih inštitucij znašajo 4.345.744 EUR. Pretežni del 
prestavlja obveznost za dajatev v zvezi z onesnaženjem okolja z CO2 emisijami. 
Predvidena obveznost za leto 2020 znaša 3.760.439 EUR (1 kupon/1 tono CO2). Nakup 
emisijskih kuponov bo realiziran v mesecu marcu 2021.

” “
Vse obveznosti družba 
praviloma poravnava v 
dogovorjenih rokih. 
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Med kratkoročno vnaprej vračunanimi stroški družba izkazuje 63.432.409 EUR 
vračunanih stroškov 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 vnaprej vračunani stroški obresti, vračunani stroškov 
dobaviteljev ter vkalkulirani stroški dela. 

Vse obveznosti družba praviloma poravnava v dogovorjenih rokih.
 

Pogojna sredstva  8.115.313 EUR
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Prejete bančne garancije za redno poslovanje 2.153.280 587.730

Prejete bančne garancije za investicije 3.309.030 3.111.606

Izvršnice 2.653.003 2.595.965

Skupaj 8.115.313 6.295.301

Med pogojnimi sredstvi so evidentirane prejete bančne garancije za redno 
poslovanje, ki predstavljajo garancije za dobro izvedbo del, za odpravo napak v 
garancijskem roku in za avansna plačila, prejete bančne garancije za investicije ter 
izvršnice, ki predstavljajo izjave dolžnikov za poplačilo določenega zneska svoje 
obveznosti.
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2.9.2 Pojasnila k izkazu poslovnega izida

POJASNILO 1
Čisti prihodki od prodaje 238.025.039 EUR

v EUR

2020 2019

Na domačem trgu 235.858.627 225.851.970

Električna energija 228.002.529 217.811.137

Toplotna energija 6.907.145 6.700.411

Ostali proizvodi 69.918 61.994

Ostalo trgovsko blago in material 416.988 671.715

Ostale storitve 462.047 606.713

Na tujem trgu 2.166.412 50.026

Ostalo trgovsko blago in material 288.001 45.898

Ostale storitve 1.878.411 4.128

Skupaj 238.025.039 225.901.996

Čisti prihodki od prodaje so izkazani po fakturni vrednosti in so v primerjavi s čistimi 
prihodki od prodaje predhodnega leta višji za okoli 5 %. Pretežni del prihodkov (98,7 
%) je družba ustvarila s prodajo električne in toplotne energije. Prihodki od prodaje 
električne energije so v primerjavi z doseženimi v letu 2019 višji, zaradi višjih prodajnih 
cen električne energije.

POJASNILO 2
Drugi poslovni prihodki 1.198.333 EUR

v EUR

2020 2019

Prihodki od odprave rezervacij 0 754.350

Črpanje odloženih prihodkov 32.042 37.967

Odprava slabitve terjatev 63.781 0

Prihodki od odškodnin in pogodbenih kazni 227.612 32.224

Zamudne obresti 0 15.116

Dobiček pri prodaji stalnih sredstev 52.875 196.368

Drugi poslovni prihodki 822.023 263.400

Skupaj 1.198.333 1.299.425

Med drugimi poslovnimi prihodki predstavlja glavnino v višini 450.637 EUR vračilo 
prispevkov za invalidsko zavarovanje, ki so bili oproščeni plačila v skladu z Zakonom 
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID 19, ter krizni dodatek 
za december v višini 10.522 EUR, ki ga financira država. Med drugimi prihodki se 
izkazujejo še prejete obresti od danih avansov. 

”
“

Čisti prihodki od prodaje 
so izkazani po fakturni 
vrednosti in so v primerjavi s 
čistimi prihodki od prodaje 
predhodnega leta višji za 
okoli 5 %. 
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POJASNILO 3
Stroški blaga, materiala in storitev 126.564.128 EUR

v EUR

2020 2019

Stroški materiala 113.467.913 113.716.431

Stroški storitev 13.096.214 12.480.930

Skupaj 126.564.128 126.197.361

2020 2019

Stroški materiala 109.921.291 111.468.988

Stroški pomožnega materiala 90.302 91.370

Stroški energije 422.154 109.545

Stroški nadomestnih delov 2.780.616 1.886.181

Stroški drobnega inventarja 213.804 117.036

Ostalo 39.746 43.311

Skupaj stroški materiala 113.467.913 113.716.431

Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov 0 11.822

Stroški transportnih storitev 33.987 33.159

Storitve vzdrževanja 6.117.880 6.319.019

Stroški najemnin 25.012 23.069

Stroški povračil zaposlencev v zvezi z delom 5.795 18.071

Stroški zavarovanja in bančnih storitev 1.550.443 1.542.370

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 635.626 757.931

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 2.898 13.285

Stroški storitev fizičnih oseb 35.509 21.023

Komunalne storitve 149.784 210.941

Stroški varovanja in nadzora 269.286 284.800

Stroški urejanja deponij 3.431.084 2.405.333

Ostalo 838.910 840.107

Skupaj stroški storitev 13.096.214 12.480.930

Skupaj 126.564.128 126.197.361

Pretežni del stroškov materiala predstavlja poraba premoga v višini 98.758.758 EUR 
kot energenta za proizvodnjo električne in toplotne energije. Poleg premoga je 
družba za proizvodnjo električne energije uporabljala še plin. 

Stroški pomožnega materiala in stroški nadomestnih delov predstavljajo porabo tega 
materiala za vzdrževanje naprav in opreme. 
 
Pri popisu zalog materiala je bil ugotovljen primanjkljaj v višini 746 EUR.

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem naprav in opreme so stroški rednega 
vzdrževanja v višini 6.117.880 EUR.

Stroški pomožnega materiala 
in stroški nadomestnih delov 
predstavljajo porabo tega 
materiala za vzdrževanje 
naprav in opreme. 
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Stroški najema
v EUR

2020 2019

Amortizacija pravic do uporabe 677.620 660.545

Odhodki financiranja 47.237 59.050

Stroški najema 25.012 23.069

Skupaj 749.869 742.664

Družba TEŠ je uporabila izjemo glede pripoznanja pravice do uporabe sredstev za 
vozila v kratkoročnem najemu do 1-leta, skladno s 5. točko MSRP 16, v višini 16.281 
EUR in najemne pogodbe zemljišč v skupni višini 1.084 EUR.

Stroški revizorja
v EUR

2020 2019

Revidiranje letnega poročila 20.000 20.000

Druge storitve dajanja zagotovil 800 800

Skupaj 20.800 20.800

Pogodbena vrednost revizije, s strani družbe Deloitte revizija d.o.o. znaša 20.000 EUR 
in 800 EUR pregled Poročila o razmerjih s povezanimi družbami. Drugih storitev ni 
bilo opravljenih. 

POJASNILO 4
Stroški dela 13.750.114 EUR

v EUR

2020 2019

Plače 9.786.729 9.068.711

Stroški pokojninskih zavarovanj 1.348.579 1.284.850

Stroški drugih zavarovanj 715.701 642.897

Drugi stroški dela 1.899.105 1.414.227

Skupaj 13.750.114 12.410.685

Med drugim stroški dela so zajeta povračila stroškov prehrane in prevoza na delo, stroški regresa 

za letni dopust, drugi prejemki zaposlencev ter izplačan krizni dodatek v skladu z Zakonom o 

začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID 19 v višini 131.078 EUR.

Družba TEŠ je uporabila 
izjemo glede pripoznanja 
pravice do uporabe sredstev 
za vozila v kratkoročnem 
najemu do 1-leta, skladno 
s 5. točko MSRP 16, v višini 
16.281 EUR in najemne 
pogodbe zemljišč v skupni 
višini 1.084 EUR.
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Število zaposlenih
po izobrazbeni strukturi  1.1.2020  31.12.2020

Povprečno število 
zaposlenih

   1 3 3 3

   2 16 13 15

   3 13 13 13

   4 77 75 76

   5 130 132 131

   6/1 47 48 48

   6/2 16 19 18

   7 13 14 14

   8/1 5 5 5

Skupaj 320 322 321

Stroški plač temeljijo na Podjetniški kolektivni pogodbi, Pravilniku o plačah 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, Podjetniške 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. Izvajaleca 
pokojninskega načrta z oznako PN1 je Modra zavarovalnica d.d., Ljubljana in Adriatic 
Slovenica d.d., Ljubljana.

POJASNILO 5
Odpisi vrednosti  279.553.900 EUR

v EUR

2020 2019

Amortizacija neopredmetenih sredstev 23.988 53.886

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 34.811.164 37.006.668

Oslabitve/odpisi terjatev 0 2.207

Oslabitve/odpisi zalog 465.635 385.030

Oslabitve pri nepremičninah, napravah in opremi ter 
neopredmetenih sredstvih

243.494.000 0

Odpisi pri nepremičninah, naparavah in opremi 81.493 3.452

Amortizacija pravice do uporabe 677.620 660.545

Skupaj 279.553.900 38.111.788

Obračunana amortizacija v poslovnem letu 2020 znaša 34.835.152 EUR in je 
obračunana po amortizacijskih stopnjah, določenih po ocenitvah in oslabitvah 
oziroma v skladu s pričakovano življenjsko dobo sredstev. Odpisi zalog predstavljajo 
delno odpisovanje rezervnih delov blok 5 in 6 pod njihovo izvirno vrednost ali stroške 
do čiste iztržljive vrednosti skladno s stališčem, da sredstva ne morejo biti izkazana z 
večjimi zneski, kot se pričakujejo ob njihovi prodaji ali uporabi. 
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Oslabitve nepremičnin naprav in opreme predstavlja slabitev dolgoročnih sredstev 
bloka 6 in bloka 5.

POJASNILO 6
Usredstveni lastni proizvodi in storitve 627.100 EUR

v EUR

2020 2019

Usredstevni lastni proizvodi in storitev 627.100 0

Skupaj 627.100 0

Usredstvenje je povezano z menjavo proizvodov na bloku 6 in pomeni porabo 
materiala, ki je preko usredstvenja prešel v vrednost opreme. 

POJASNILO 7
Drugi poslovni odhodki 77.222.219 EUR

v EUR

2020 2019

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 7.682.338 6.694.716

Izdatki za varstvo okolja 68.945.564 36.697.217

Donacije 58.934 54.325

Drugi poslovni odhodki 535.383 536.279

Skupaj 77.222.219 43.982.537

Glavnino drugih poslovnih odhodkov predstavljajo izdatki za varstvo okolja, ki 
predstavljajo vrednost emisijskih kuponov v višini 68.081.642 EUR. V poslovnem letu 
je družba proizvedla 3.760.439 ton CO2. Po zakonu o varstvu okolja je dolžna državi 
predati kupone do 30. aprila 2021. 

POJASNILO 8
Finančni prihodki 147 EUR

v EUR

2020 2019

Finančni prihodki iz danih posojil in depozitov 147 151

Skupaj 147 151
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POJASNILO 9
Finančni odhodki 23.188.402 EUR

v EUR

2020 2019

Finančni odhodki za obresti 17.856.812 20.258.960

Odhodki financiranja pravice do uporabe 47.237 59.051

Drugi finančni odhodki 5.284.353 5.763.514

Skupaj 23.188.402 26.081.525

Odhodki iz finančnih obveznosti so odhodki za obresti od dolgoročnih in 
kratkoročnih posojil, prejetih od bank v skupni višini 14.661.200 EUR, in odhodki iz 
posojil, prejetih od družb v skupini v višini 3.195.612 EUR. 

Med drugimi finančnimi odhodki so v glavnini odhodki iz naslova državnega poroštva 
za investicijo v blok 6 v višini 4.604.301 EUR, odhodki za poroštva HSE v višini 
548.066 EUR.

POJASNILO 10
Davki

v EUR

2020 2019

Poslovni izid pred davki (280.428.143) (19.582.324)

Izračunani davek po veljavni davčni stopnji (53.281.347) (3.615.850)

Davek od prihodkov, ki znižujejo davčno osnovo (23.265) (64.086)

Davek od odhodkov, ki znižujejo davčno osnovo (187.892) (125.832)

Davek od davčno nepriznanih odhodkov (62.688) (220.523)

Davek od ostalih sprememb v davčni bilanci 11.005 47.617

Davčni učinek nepripoznanih odloženih  
terjatev za davčne izgube

53.544.187 3.978.674

Obračunani davek 0 0

Odloženi davki 0 0

Skupaj davki 0 0

Efektivna davčna stopnja 0,00% 0,00%

Družba je v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb pripravila obračun 
davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje od 1. januar 2020 do 31. december 2020 in 
ugotovila, da zaradi poslovanja družbe z negativnim poslovnim izidom ne izkazuje davčne 
obveznosti. 

Prenesena davčna izguba na dan 31. december 2020 znaša 702.598.831 EUR, ki se v letu 
2020 povečuje za davčno izgubo leta v višini 282.204.848 EUR.

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

”
“

Prenesena davčna izguba 
na dan 31. december 2020 
znaša 702.598.831 EUR, ki 
se v letu 2020 povečuje za 
davčno izgubo leta v višini 
282.204.848 EUR. 
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POJASNILO 11
Čisti poslovni izid družbe (280.428.143) EUR

v EUR

2020 2019

Kosmati donos iz poslovanja 239.850.472 227.201.421

Poslovni izid iz poslovanja (257.239.889) 6.499.050

Finančni izid (23.188.254) (26.081.374)

Poslovni izid pred davki (280.428.143) (19.582.324)

Čisti poslovni izid poslovnega leta (280.428.143) (19.582.324)

Kosmati donos iz poslovanja sestavljajo čisti prihodki od prodaje in drugi poslovni 
prihodki.

2.9.3  Pojasnila k izkazu drugega  
vseobsegajočega donosa

V izkazu drugega vseobsegajočega donosa družba izkazuje aktuarske dobičke pri 
odpravninah ob upokojitvi, na podlagi Aktuarskega izračuna obveznosti rezervacij 
za jubilejne nagrade, in odpravnine ob upokojitvi in odpravo le-teh v breme 
prenesenega poslovnega izida.

2.9.4 Pojasnila k izkazu denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov za leto 2020 je izdelan po posredni metodi in zajema vse 
denarne prejemke in izdatke v obdobju od 1. januar 2020 do 31. december 2020.

Denarna sredstva po podbilancah so naslednja:
v EUR

2020 2019

Denarni tokovi iz poslovanja 19.637.752 38.536.295

Denarni tokovi iz naložbenja (8.214.863) (7.723.701)

Denarni tokovi iz financiranja (7.118.158) (30.361.212)

Denarni izid v obdobju 4.304.731 451.382

Iz izkaza denarnih tokov po posredni metodi je razvidno, da je bilo v družbi v letu 
2020 iz naslova poslovne dejavnosti realiziranih 19.637.752 EUR prebitka denarnih 
sredstev, ki so bila v višini 8.214.863 EUR porabljena za izdatke pri naložbenju in v 
višini 7.118.158 EUR za izdatke pri financiranju.

Za obvladovanje likvidnosti je bilo potrebno izvajati določene ukrepe, in sicer:
• skrbno planiranje in analiziranje denarnih tokov, 
• realizirati ukrepe za racionalizacijo rednega poslovanja. 

Likvidnostno tveganje je družba obvladovala skrbnim planiranjem denarnih tokov, 
časovno usklajenostjo terjatev in obveznosti ter s skrbnim gospodarjenjem s prostimi 
denarnimi sredstvi. Kratkoročno plačilno sposobnost v navedenem obdobju je 
družba zagotavljala z učinkovitim in skrbnim upravljanjem z denarnimi sredstvi ter s 
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sistematičnim načrtovanjem in spremljanjem denarnih tokov. Likvidnost družbe je bila 
v okviru rednega poslovanja v letu 2020 obvladovana z rednimi in predčasnimi plačili 
računov za oddano električno energijo, s koriščenjem avansov za zakup moči ter s 
koriščenjem kratkoročnih in dolgoročnih kreditov.

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

Bilančni dobiček ali izguba
v EUR

2020 2019

Čisti poslovni izid poslovnega leta (280.428.143) (19.582.324)

Preneseni dobiček/ prenesena izguba (292.462.092) (272.886.554)

Bilančni dobiček ali izguba (572.890.235) (292.468.878)

DRUGA RAZKRITJA

2.9.6 Povezane osebe
v EUR

Prodaje Nakupi

HSE 228.074.085 5.449.946

DEM 96.473 237.229

HSE - ED Trbovlje 22 0

PV 425.778 101.832.037

HTZ  I.P. 382 828.544

RGP 25.008 2.119.564

HSE Invest 7.165 951.559

Sipoteh 511 43.742

Skupaj 2020 228.629.424 111.462.621

Povezane osebe so odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe, ki jih družba 
obvladuje neposredno ali posredno preko svojih odvisnih družb. 

Med povezane osebe spadajo tudi družbe v večinski državni lasti, s katerimi družba v 
letu 2020 ni poslovala z vidika pomembnih transakcij po kriteriju velikosti transakcije 
(prihodki oziroma odhodki v letu 2020 niso presegali 2 milijona EUR). Družba v letu 
2020 ni poslovala s takimi osebami v višini transakcij kot je določeno v navedenih 
kriterijih.

V stolpcih prodaje in nakupi je prikazan promet vseh poslov (brez DDV in 
prefakturiranja), med TEŠ ter povezanimi družbami v letu 2020. 
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Stanje odprtih poslovnih terjatev s povezanimi osebami je razkrito v točki 2.9.1., stanje 
odprtih poslovnih obveznosti pa v točki 2.9.2. 

Prodajne in nakupne cene za storitve so definirane na podlagi veljavnega internega 
cenika družb skupine HSE, najemnine in prodajne cene električne energije pa na 
podlagi metode dodatka na stroške. Nakupna cena premoga je definirana z uporabo 
metode dodatka na stroške.

2.9.7 Prejemki
V nadaljevanju podajamo podatke v zvezi z upravo in zaposlenimi na podlagi 
pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.

Prejemki članov uprave
v EUR

Bruto plača
Drugi 

prejemki Boniteta
Povračilo 
stroškov Skupaj

Člani uprave 90.607 4.717 4.968 1.354 101.646

Zaposleni za katere ne velja tarifni del kolekt. pogodbe 151.358 12.225 290 3.060 166.933

Skupaj 2020 241.965 16.942 5.258 4.414 268.579

Člani uprave 104.926 9.907 8.551 1.446 124.830

Zaposleni za katere ne velja tarifni del kolekt. pogodbe 152.489 18.574 461 2.952 174.476

Skupaj 2019 257.415 28.481 9.012 4.398 299.306

Prejemki uprave družbe in ostalih zaposlenih, za katere ne velja tarifni del kolektivne 
pogodbe, vključujejo:
• bruto prejemke po principu izplačila,
• druge prejemke (regres, PDPZ, pogodba o poslovodenju),
• bonitete in
• druga povračila stroškov.

Prejemki poslovodstva
v EUR

Bruto plača
Drugi 

prejemki Bonitete
Povračilo 
stroškov Skupaj

Viktor Vračar 20.400 20.400

Mitja Tašler 90.607 4.717 4.968 1.354 101.646

Skupaj 90.607 25.117 4.968 1.354 122.046
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To poglavje je povezano s poglavjem 2.3.11 računovodskega 
poročila in tudi s poglavjem 1.12 o finančnih tveganjih v 
poslovnem delu.

2.10.1  Zaupanjsko (kreditno) tveganje
Kreditno tveganje je tveganje neizpolnitve obveznosti 
nasprotne stranke. Poleg neplačila tvegamo tudi neizpolnitev 
drugih nefinančnih obveznosti. Posledice, ki bi nastale 
se pojavijo kot tveganje pomanjkanja likvidnih sredstev, 
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 1.901.361 EUR.

2.10
Finančni inštrumenti

in tveganja
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Dolgoročne terjatve po rokih zapadlosti
v EUR

Zapadlost v plačilo

Skupajdo 2 leti po datumu IFP od 3 do 5 let po datumu IFP nad 5 let po datumu IFP

Dolgoročno dani predujmi 10.147 26.439 36.586

Skupaj 31.12.2020 10.147 26.439 0 36.586

Zapadlost v plačilo

Skupajdo 2 leti po datumu IFP od 3 do 5 let po datumu IFP nad 5 let po datumu IFP

Dolgoročno dani predujmi 10.147 27.440 9.145 46.732

Skupaj 31.12.2019 10.147 27.440 9.145 46.732

 

Kratkoročne poslovne terjatve po rokih zapadlosti 
v EUR

Zapadlost v plačilo

Skupajnezapadle

zapadle do  
3 mesece  

(do 90 dni)

Zapadle od 3 do 
6 mesecev (od 
91 do 180 dni)

zapadle od 6 do 
9 mesecev (od 
181 do 272 dni)

zapadle nad leto 
dni (od 361 dni 

naprej)

Kratkoročne poslovne terjatve do  
družb v skupini

15.761.428 15.761.428

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2.432.200 164.384 126.755 2.723.339

Kratkoročno dani predujmi 1.150.895 169.520 1.320.415

Kratkoročne poslovne terjatve do 
državnih in drugih inštitucij

1.318.274 1.318.274

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 11.976 11.976

Skupaj 31.12.2020 20.674.773 164.384 0 0 296.275 21.135.432

Zapadlost v plačilo

Skupajnezapadle

zapadle do  
3 mesece  

(do 90 dni)

zapadle od 3 do 
6 mesecev (od 
91 do 180 dni)

zapadle od 6 do 
9 mesecev (od 
181 do 270 dni)

zapadle nad leto 
dni (od 361 dni 

naprej)

Kratkoročne poslovne terjatve do  
družb v skupini

12.188.913 12.188.913

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2.252.746 24.157 2.360 86 153.325 2.432.674

Kratkoročno dani predujmi 675.488 206.731 882.219

Kratkoročne poslovne terjatve do 
državnih in drugih inštitucij

1.021.571 1.021.571

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 78 78

Skupaj 31.12.2019 16.138.796 24.157 2.360 86 360.056 16.525.455
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Pri poslovnih terjatvah zaradi njihove specifičnosti zavarovanje ni potrebno.

Terjatve do kupcev, ki so zapadle in neporavnane se v glavnini nanašajo na terjatve 
do kupcev iz naslova najemnin za stanovanja, katerih del je bil v letu 2020 dokončno 
odpisan v višini 20.028 EUR, na terjatve do RCE Velenje v stečaju za vnovčeno 
bančno garancijo v višini 108.012 EUR in so bile prijavljene v stečajno maso 
septembra 2015, v letu 2020 je družba od RCE Velenje v stečaju prejelo plačilo v višini 
6.541 EUR. 
Terjatve za dane predujme se v glavnini nanašajo na proizvodne dele bloka 6, terjatve 
do Primorja d.d. v stečaju ter dane predujme za zavarovanje trošarinskih obveznosti. 
Terjatve za dane predujme do Primorja d.d. v stečaju v višini 206.731 EUR so 
prijavljene v stečajno maso in so bile na osnovi sodne poravnave uvrščene v stečajno 
maso med navadne terjatve. Navedene terjatve je družba v letu 2013 v celoti slabila. V 
letu 2020 je bilo iz stečajne mase Primorja d.d. v stečaju prejeto plačilo v višini 37.212 
EUR. Tako se terjatev za dane predujme do Primorja d.d. v stečaju zniža na 169.519 
EUR.

Gibanje popravkov vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev 
v EUR

2020 2019

Stanje na dan 1.1. 360.056 866.889

Izterjane odpisane terjatve (43.753) 0

Oblikovanje popravkov vrednosti terjatev 0 2.207

Dokončen odpis terjatev (20.028) (509.040)

Stanje na dan 31.12. 296.275 360.056

Družba ugotavlja, da je trenutna interna politika oblikovanja in slabitve poslovnih terjatev 
ustrezna in da aplikacija usmeritev o razkritjih po MSRP 9 z vidika ocene pričakovane 
izgube iz naslova poslovnih terjatev (ang. »Expected Credit Losss – ECL«) nima 
pomembnega vpliva na pošten prikaz sredstev družbe. Izračunan ECL glede na celotno 
vrednost poslovnih terjatev ne predstavlja vpliva na pošten prikaz sredstev in nakazuje, 
da je družba že v preteklosti ustrezno izkazovala ter oblikovala popravke vrednosti 
kratkoročnih poslovnih terjatev. Skladno z zapisanim in internimi pravili oblikovanja 
popravkov vrednosti družba v letu 2019 ni oblikovala novih dvomljivih terjatev. 

Družba ocenjuje, da je kreditno tveganje obvladljivo, saj posluje z znanimi kupci, ki 
so redni plačniki. Največji kupec je obvladujoča družba HSE d.o.o., ki odkupi celotno 
proizvedeno električno energijo.

2.10.2 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 na likvidnosti družbe je velik. Instrument obvladovanja 
likvidnostnega tveganja je skrbno planiranje denarnih tokov na dnevni, mesečni in 
letni ravni. Pomembna je časovna usklajenost terjatev in obveznosti, predvsem pa 
zagotavljanje ustreznih virov za financiranje investicij. Za tekočo likvidnost ima družba 
vzpostavljene ustrezne kreditne linije za kratkoročno uravnavanje likvidnosti. Za leto 
2020 je bilo načrtovano, da bo tekoča likvidnost zagotovljena z rednimi plačili za 
prodano električno energijo, s kratkoročno zadolžitvijo pri poslovni banki v skupni 
višini 5,0 mio EUR in z zadolžitvijo pri HSE d.o.o. za potrebe vzdržnega poslovanja 
družbe v višini do 55,0 mio EUR, posojila so bila do konca leta vrnjena.

”
“

Družba ocenjuje, da je 
kreditno tveganje obvladljivo, 
saj posluje z znanimi kupci, ki 
so redni plačniki. 
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Dolgoročne poslovne in finančne obveznosti po zapadlosti v EUR

Zapadlost v plačilo

Skupaj
do 2 leti po 
datumu IFP

od 3 do 5 let  
po datumu IFP

nad 5 let po 
datumu IFP

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 39.322.259 101.395.348 255.813.955 396.531.562

Dolgoročne finančne obveznosti iz najemov do drugih 684.124 697.654 1.381.778

Skupaj 31.12.2020 40.006.383 102.093.002 255.813.955 397.913.340

Zapadlost v plačilo

Skupaj
do 2 leti po 
datumu IFP

od 3 do 5 let  
po datumu IFP

nad 5 let po 
datumu IFP

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 81.432.956 81.432.956

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini za obresti 8.643.169 8.643.169

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 42.179.402 112.252.491 284.279.071 438.710.964

Dolgoročne finančne obveznosti iz najemov do drugih 419.632 1.600.667 2.020.299

Skupaj 31.12.2019 42.599.034 113.853.158 374.355.196 530.807.388

Kratkoročne poslovne in finančne obveznosti po rokih zapadlosti v EUR

Zapadlost v plačilo

Skupajnezapadle zapadle do 3 mesece (do 90 dni)

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 2.327 2.327

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 42.179.402 42.179.402

Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov 670.856 670.856

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 12.128.891 12.128.891

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 5.730.145 59.863 5.790.008

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 934.135 934.135

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 585.305 585.305

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 147.305 147.305

Skupaj 31.12.2020 62.378.366 59.863 62.438.229

Zapadlost v plačilo

Skupajnezapadle zapadle do 3 mesece (do 90 dni)

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 711.120 711.120

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 42.179.402 42.179.402

Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov 647.486 647.486

Druge kratkoročne finančne obveznosti 72 72

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 13.245.853 13.245.853

Kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženih družb 3.970 3.970

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 3.666.870 3.524 3.670.394

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 808.412 808.412

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 4.797.114 4.797.114

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 130.723 130.723

Skupaj 31.12.2019 66.191.022 3.524 66.194.546

 
Na dan 31. december 2020 družba izkazuje 59.863 EUR zapadlih in neporavnanih obveznosti do dobaviteljev. Vse zapadle obveznosti 
so bile poravnane do 31. januar 2021.
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2.10.3 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. Možni instrument za ščitenje pred obrestnim tveganjem 
je fiksna obrestna mera pri posojilodajalcu, ki se ga družba pri finančnih posojilih 
deloma že poslužuje.

Izpostavljenost tveganju obrestne mere družbe je bila naslednja (upoštevani so samo 
instrumenti, ki imajo vpliv na poslovni izid):

Finančni instrumenti – stanja
v EUR

Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri 2020 2019

Finančne obveznosti 47.335.714 60.092.857

Skupaj 47.335.714 60.092.857

Analiza občutljivosti denarnega toka pri instrumentih  
z variabilno obrestno mero

Sprememba variabilne obrestne mere za 50 bazičnih točk na dan poročanja bi 
povečala (zmanjšala) čisti poslovni izid za spodaj navedene vrednosti. 

Pri posojilih, ki so sklenjena po obrestni meri Euribor smo upoštevali pribitek +/-0,50 
b.t. na vsakokrat določeno tržno obrestno mero Euribor za posamezno obrestno 
obdobje v 2020.

v EUR

FINANČNI INSTRUMENTI

Čisti poslovni izid 2020 Čisti poslovni izid 2019

Povečanje 
za 50 bt

Zmanjšanje 
za 50 bt

Povečanje 
za 50 bt

Zmanjšanje 
za 50 bt

Finančni instrumenti po  
variabilni obrestni meri

(294.684) 291.287 (343.834) 336.796

Finančne obveznosti (294.684) 291.287 (343.834) 336.796

 

 
2.10.4 Upravljanje s kapitalom
Glavni namen upravljanja s kapitalom je zagotoviti čim boljšo kreditno boniteto 
in kapitalsko ustreznost za potrebe financiranja poslovanja in investicij. 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. 
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v EUR

Upravljanje s kapitalom 31.12.2020 31.12.2019

Dolgoročne finančne obveznosti 396.531.562 528.787.089

Dolgoročne finančne obveznosti iz najemov 1.381.778 2.020.309

Kratkoročne finančne obveznosti 42.181.729 42.890.594

Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov 670.856 647.486

Skupaj finančne obveznosti 440.765.925 574.345.478

Kapital 233.642.841 364.537.027

Finančne obveznosti/Kapital 1,89 1,58

Denar in denarni ustrezniki 5.298.202 993.324

Neto finančna obveznost 435.467.723 573.352.154

Neto dolg/kapital 1,86 1,57

Vrednost kazalnika se je povečala glede na preteklo leto zaradi zmanjšanja kapitala, 
ki se je v letu 2020 zmanjšal zaradi pripoznanih slabitev dolgoročnih sredstev in 
realiziranega negativnega poslovnega izida.

 
2.10.5 Poštene vrednosti
Družba ocenjuje, da je knjigovodska vrednost finančnih instrumentov dovolj 
natančen približek za njihove poštene vrednosti, zato so poštene vrednosti enake 
knjigovodskim vrednostim. 

v EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Neizvedena finančna sredstva 
po odplačni vrednosti

38.359.808 38.359.808 29.713.705 29.713.705

Finančne terjatve 12.185.863 12.185.863 12.508.250 12.508.250

Poslovne in druge terjatve 20.875.743 20.875.743 16.212.131 16.212.131

Denarna sredstva 5.298.202 5.298.202 993.324 993.324

Skupaj 38.359.808 38.359.808 29.713.705 29.713.705

Izvedene finančne obveznosti 
po pošteni vrednosti

0 0 0 0

Neizvedene finančne obveznosti 
po odplačni vrednosti

460.868.642 460.868.642 507.366.506 507.366.506

Bančna posojila 438.710.964 438.710.964 480.890.366 480.890.366

Druge finančne obveznosti 2.054.961 2.054.961 3.378.987 3.378.987

Poslovne obveznosti in druge 
obveznosti

20.102.717 20.102.717 23.097.153 23.097.153

Skupaj 460.868.642 460.868.642 507.366.506 507.366.506
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Finančna sredstva po pošteni vrednosti glede na hierarhijo 
v EUR

31. 12. 2020

Finančna sredstva in obveznosti 
po pošteni vrednosti glede na 
hierarhijo na dan 30. 12. 2020

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost Raven 1 Raven 2 Raven 3

Neizvedena finančna 
sredstva po odplačni 

vrednosti

38.359.808 38.359.808 38.359.808

Finančne terjatve 12.185.863 12.185.863 12.185.863

Poslovne in druge terjatve 20.875.743 20.875.743 20.875.743

Denarna sredstva 5.298.202 5.298.202 5.298.202

Skupaj 38.359.808 38.359.808 38.359.808

Izvedene finančne 
obveznosti po pošteni 

vrednosti

0 0 0

Neizvedene finančne 
obveznosti po odplačni 

vrednosti

460.868.642 460.868.642 460.868.642

Bančna posojila 438.710.964 438.710.964 438.710.964

Druge finančne obveznosti 2.054.961 2.054.961 2.054.961

Poslovne obveznosti in 
druge obveznosti

20.102.717 20.102.717 20.102.717

Skupaj 460.868.642 460.868.642 460.868.642

Kratkoročne terjatve in obveznosti so izkazane po knjigovodski vrednosti, ki se 
upošteva kot odplačna vrednost.
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Poročanje v skladu z  
energetskim zakonom2.11
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2.11.1  Dodatna razkritja na podlagi  
Energetskega zakona

Na podlagi določil 109. člena Energetskega zakona (EZ-1) in Zakona o preglednosti 
finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) 
je družba dolžna voditi ločene računovodske izkaze za energetske in za ostale 
dejavnosti. V Pravilniku o računovodstvu je družba opredelila, da pripravlja 
računovodske izkaze ločeno za naslednje dejavnosti:
•  proizvodnja elektrike, 
•  oskrba s paro in toplo vodo,
•  ostalo,
ki so tržno usmerjeni organizacijski del družbe in s svojim poslovanjem ustvarjajo 
poslovni izid.

Termoelektrarna Šoštanj evidentira prihodke in odhodke družbe na nalogih, 
stroškovnih mestih (SM) in profitnih centrih (PC). Sredstva in obveznosti do virov 
sredstev družba evidentira v glavnem na področne odseke (PO), neopredmetena 
sredstva, nepremičnine, naprave in opremo pa tudi na SM. Večji del SM in PC 
pripada neposredno posameznim dejavnostim, oziroma področnim odsekom, 
del SM pa je splošnih oziroma posrednih. Pri razvrščanju prihodkov, odhodkov in 
stroškov, ki nastanejo pri poslovanju družbe kot celote oziroma pri izvajanju dveh 
ali več dejavnosti in jih ni mogoče neposredno razporediti, družba uporabi sodila/
ključe za delitev. Sodila/ključi za delitev se letno preverijo ter korigirajo glede na nova 
dejstva.

Način razporejanja stroškov po SM ter odhodkov po PC in ugotavljanje poslovnih 
izidov po dejavnostih/PO temelji na metodah za razporejanje posrednih stroškov 
in odhodkov, ki so preprost delitveni izračun in prisojanje stroškov, ki izhajajo iz 
empiričnih analiz, izkustvenih spoznanj in ciljev družbe. 

Splošne stroške in odhodke ter splošne prihodke razporejamo na PO (dejavnosti) na 
osnovi sodil/dogovorjenih ključev.

V podjetju sta vzpostavljeni dve vrsti splošnih stroškovnih mest:
•  splošna proizvajalna stroškovna mesta,
• splošna stroškovna mesta strokovnih služb.

Sodila za razporejanje stroškov splošnih stroškovnih mest:
i.  Stroške, ki se zberejo na splošnih proizvajalnih stroškovnih mestih (transport 

premoga, priprava vode, transport pepela in sadre, vozni park proizvodnje in 
laboratorij), družba TEŠ razdeli najprej na področni odsek oskrbe s paro in toplo 
vodo, ki ga sestavljata dva profitna centra. Stroški, povezani z delovanjem profitnega 
centra Toplotna postaja 1 in Toplotna postaja 2 (odslej TP 1 in TP 2), se delijo po 
ključu porabljene primarne energije na bloku 5, za naslednje triletno plansko 
obdobje (2020-2022) v višini 0,46 %. Stroški profitnega centra Toplotna postaja 
3 (odslej TP 3) se delijo po ključu porabljene primarne energije na bloku 6, za 
naslednje triletno plansko obdobje (2020-2022) v višini 2,09 %. Preostale stroške 
družba razdeli na področni odsek proizvodnja električne energije in znotraj tega na 
profitne centre glede na delež porabljenega premoga.
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ii.  Stroške, ki se zberejo na splošnih proizvajalnih stroškovnih mestih (tehnični sektor, 
strojno vzdrževanje, elektro vzdrževanje, gradbeno vzdrževanje), družba TEŠ 
razdeli najprej na področni odsek oskrbe s paro in toplo vodo. Stroški, povezani z 
delovanjem profitnega centra TP 1 in TP 2, se delijo po ključu porabljene primarne 
energije na bloku 5, za naslednje triletno plansko obdobje (2020-2022) v višini 0,46 
%. Stroški profitnega centra TP 3 se delijo po ključu porabljene primarne energije 
na bloku 6, za naslednje triletno plansko obdobje (2020-2022) v višini 2,09 %. 
Preostale stroške družba razdeli na področni odsek proizvodnja električne energije 
in znotraj tega na profitne centre glede na delež proizvedene električne energije.

iii.  Stroške, ki se zbirajo na splošnih stroškovnih mestih strokovnih služb, razdeli 
najprej na področni odsek oskrbe s paro in toplo vodo Stroški, povezani z 
delovanjem profitnega centra TP 1 in TP 2, se delijo po ključu porabljene primarne 
energije na bloku 5, za naslednje triletno plansko obdobje (2020-2022) v višini 0,46 
%. Stroški profitnega centra TP 3 se delijo po ključu porabljene primarne energije 
na bloku 6, za naslednje triletno plansko obdobje (2020-2022) v višini 2,09 %. 
Preostale stroške družba razdeli na področni odsek proizvodnja električne energije 
in znotraj tega na profitne centre glede na delež proizvedene električne energije.

Prihodki družbe so praviloma neposredni in se razčlenjujejo na poslovne in 
finančne. Poslovni prihodki so neposredni. Prihodki, doseženi z opravljanjem 
manjših registriranih dejavnosti, so bili zaradi zanemarljivosti ustvarjenih prihodkov 
evidentirani na dejavnosti proizvodnje električne energije. 

Finančni prihodki se zaradi zanemarljivih vrednosti ustvarjenih prihodkov razporejajo 
na PO proizvodnje električne energije-premog in upoštevaje delež proizvedene 
električne energije na posamezne PC. 

Stroški in odhodki družbe se razčlenjujejo na poslovne in finančne. Stroški se delijo 
po vrstah, mestih in nosilcih. Po naravnih vrstah ločimo stroške materiala, stroške 
storitev, stroške amortizacije, stroške dela, druge poslovne odhodke in finančne 
odhodke. 

Stroški materiala-energentov (premog, plin, kurilno olje, aditiv) in drugi stroški 
povezani s porabo goriv za soproizvodnjo električne in toplotne energije iz 
proizvodnih enot TEŠ, se razporejajo na SM, PC, oziroma PO, neposredno na 
podlagi dejansko porabljenih količin. Energenti katerih poraba je evidentirana na 
posredna SM se razporedijo po relevantnih ključih delitve posrednih SM.

Stroški vzdrževanja (material in storitve) se razporedijo neposredno po SM. Stroški 
vzdrževanja, razen tistih, ki so evidentirani na PO ostalo, se v višini 2,55 % dodelijo 
PO oskrba s paro in toplo vodo (TP1, TP2 v višini 0,46 %, TP 3 v višini 2,09 %) ter v 
višini 97,45 % na PO proizvodnje elektrike in na posamezne PC po relevantnih ključih 
delitve posrednih SM.

Stroški storitev rušenja hladilnega stolpa bloka 4 in dimnika blokov 1-3 se dejavnosti 
oskrbe s paro in toplo vodo (enkratne narave) ne dodelijo.

Stroški emisijskih kuponov ter okoljske dajatve zgorevanja goriva za proizvodnjo 
toplote se PO oskrbi s paro in toplo vodo, dodelijo direktno (TP1, TP2 v višini 0,46 
%, TP 3 v višini 2,09 %).Ostali stroški materiala, storitev in drugih odhodkov se 
razporedijo neposredno po SM, PC. Stroški materiala, storitev in drugih odhodki, 
razen tistih, ki so evidentirani na PO ostalo, se v višini 2,55 % dodelijo PO oskrba 
s paro in toplo vodo (TP1, TP2 v višini 0,46 %, TP 3 v višini 2,09 %) ter v višini 97,45 
% na PO proizvodnje elektrike in na posamezne PC po relevantnih ključih delitve 
posrednih SM. 
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Stroški amortizacije se razporedijo na SM neposredno na podlagi evidenc iz registra 
osnovnih sredstev. Stroški amortizacije, razen tistih, ki so evidentirani na PO ostalo, se 
v višini 2,55 % dodelijo PO oskrba s paro in toplo vodo (TP1, TP2 v višini 0,46 %, TP 3 
v višini 2,09 %) ter v višini 97,45 % na PO proizvodnje elektrike in na posamezne PC po 
relevantnih ključih delitve posrednih SM. 
Enako se obravnavajo stroški oslabitev sredstev.

Stroški dela se razporedijo neposredno po SM opredeljenih v kadrovski službi. 
Stroški dela, razen tistih, ki so evidentirani na PO ostalo, se v višini 2,55 % dodelijo 
PO oskrba s paro in toplo vodo (TP1, TP2 v višini 0,46 %, TP 3 v višini 2,09 %) ter v 
višini 97,45 % na PO proizvodnje elektrike in glede na delež proizvodnje elektrike na 
posamezen PC. 

Finančni odhodki se razporedijo na PC neposredno. Finančni odhodki se v višini 2,55 
% dodelijo PO oskrba s paro in toplo vodo (TP1, TP2 v višini 0,46 %, TP 3 v višini 2,09 
%) ter v višini 97,45 % na PO proizvodnje elektrike in na posamezne PC po relevantnih 
ključih delitve posrednih SM.

Neopredmetena sredstva: 
• so razporejena na osnovi opredelitve v registru osnovnih sredstev. Praviloma so 

knjižena na neposredna SM.
 
Nepremičnine, naprave in oprema:
• Zemljišča: po PO so razporejena na podlagi podatkov iz katastra in izpisa iz 

zemljiške knjige in so razporejena na PO proizvodnje električne energije. 
• Zgradbe: po PO so razporejene na osnovi opredelitve v registru osnovnih sredstev.
• Proizvodna oprema in druga oprema: po PO so razporejena na osnovi podatkov iz 

registra osnovnih sredstev. Dejavnosti oskrbe s paro in toplo vodo se dodeli v višini 
2,55 % vrednosti celotne proizvodne opreme. Opremo na zalogi od katere se ne 
obračunava amortizacije, družba vodi v okviru PO proizvodnje elektrike.

• Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju: po PO so razporejena v skladu z 
investicijskim programom.

 
Finančne naložbe terjatve in posojila:
• osnova za določitev PO je izvirni dokument iz katerega dolgoročna finančna 

naložba izhaja. V kolikor naložbe ni mogoče natančno opredeliti, se razporedi na 
PO proizvodnje elektrike. Kratkoročni depozit pri banki (DSRA račun) se dodeli tudi 
dejavnosti oskrbe s paro in toplo vodo, v višini 2,55 %.

Poslovne terjatve:
• terjatve do kupcev se razporedijo na osnovi stanja odprtih računov direktno na PO 

na katerega se nanašajo;
• ostale terjatve se razporedijo neposredno na PO, v kolikor to ni mogoče, se kot 

nosilec terjatve opredeli PO proizvodnje elektrike.

Sredstva namenjena za prodajo:
• se razporedijo neposredno na PO, v kolikor to ni mogoče, se kot nosilec terjatve 

opredeli PO proizvodnje elektrike.

Zaloge:
• zaloge energentov, razen zaloge kurilnega olja, se razporedijo na PO oskrba s 

paro in toplo vodo v višini 2,55 %. Vsa preostala zaloga se dodeli PO proizvodnje 
električne energije. 

Druga sredstva:
• se razporedijo neposredno na PO, v kolikor to ni mogoče, se kot nosilec sredstva 

opredeli PO proizvodnje elektrike. 
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Denar in denarni ustrezniki:
• se razporedijo na posamezne PO.

Kapital:
• na osnovi ugotovljene razlike med aktivo in pasivo na dan 31.12. 2000 je z izdelavo 

IFP (otvoritvena bilanca stanja po PO) bilančna vsota izenačena s prerazporeditvijo 
osnovnega kapitala na PO. PO pripada delež osnovnega kapitala in pripadajočih 
kapitalskih rezerv (revalorizacijski popravek kapitala);

• kapital se po PO zmanjša za ugotovljeno izgubo tekočega leta in nepokrito izgubo 
preteklih let ali poveča iz naslova ugotovljenega dobička.

Dolgoročne rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki:
• stanje na dan bilanciranja se razporedi po PO glede na namen oblikovanja 

rezervacije. Izjema so rezervacije razgradnje bloka 6, ki se dodelijo PO oskrbe s 
paro in toplo vodo v višini 2,55 %.

Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti:
• se po PO razporedijo glede na namen zadolževanja.

Kratkoročne finančne obveznosti:
• se po PO razporedijo glede na namen zadolževanja. 

Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti posojil se na PO oskrbe s paro in 
toplo vodo dodelijo v višini 2,55 %. Posebnost so finančna posojila najeta pri HSE, 
ki se razporedijo samo na PO proizvodnja elektrike (prenos finančnih obveznosti v 
kapital).

Kratkoročne poslovne obveznosti:
• se po področnih odsekih razporedijo kot neposredna obveznost po izvoru 

nastanka. Za obveznosti, ki jih ni mogoče neposredno opredeliti na posamezni 
področni odsek se evidentirajo na PO proizvodnje elektrike.

Druge kratkoročne obveznosti:
• razporedijo se neposredno na področni odsek na podlagi namena nastanka, če le 

ta ni znan, se razporedijo na PO proizvodnje elektrike.

126  /  RAČUNOVODSKO POROČILO



2.11.2 Izkaz finančnega položaja po dejavnostih
v EUR

31.12.2020
Dejavnost 

proizvodnja elektrike
Dejavnost oskrbe s 
paro in toplo vodo Ostale dejavnosti

SREDSTVA 787.421.645 763.998.220 21.057.041 2.366.384

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 659.036.807 642.246.287 16.651.197 139.323

I. Neopredmetena sredstva 166.151 94.108 72.043 0

II. Nepremičnine, naprave in oprema 656.266.615 639.551.347 16.579.154 136.114

III. Pravica do uporabe najetih sredstev 2.007.244 2.007.244 0 0

VI. Ostale dolgoročne finančne naložbe in 
posojila

107.860 107.860 0 0

VII. Dolgoročne poslovne terjatve 36.586 36.586 0 0

VIII. Druga dolgoročna sredstva 452.351 449.142 0 3.209

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 128.384.838 121.751.933 4.405.844 2.227.061

II. Zaloge 23.970.035 23.841.826 128.209 0

III. Kratkoročne finančne naložbe 12.185.863 11.875.123 310.740 0

IV. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 18.358.012 16.170.630 2.169.686 17.696

V. Pogodbena sredstva 65.944.803 65.582.729 362.074 0

VI. Druga kratkoročna sredstva 2.627.923 2.540.354 87.404 165

VII. Denar in denarni ustrezniki 5.298.202 1.741.271 1.347.731 2.209.200

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 787.421.645 763.998.220 21.057.041 2.366.384

A. KAPITAL 233.642.841 224.674.904 6.788.107 2.179.830

I. Vpoklicani kapital 578.579.850 566.751.495 11.017.605 810.750

II. Kapitalske rezerve 228.905.969 227.953.984 951.985 0

V. Rezerva za pošteno vrednost (952.743) (952.743) 0 0

VI. Zadržani poslovni izid (572.890.235) (569.077.832) (5.181.483) 1.369.080

B. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 417.062.996 406.560.727 10.502.269 0

I. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 3.727.030 3.727.030 0 0

II. Druge rezervacije 15.387.126 14.996.412 390.714 0

III. Druge dolgoročne obveznosti 35.500 35.500 0 0

IV. Dolgoročne finančne obveznosti 396.531.562 386.420.007 10.111.555 0

V. Dolgoročne finančne obveznosti iz najemov 1.381.778 1.381.778 0 0

C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 136.715.808 132.762.589 3.766.665 186.554

II. Kratkoročne finančne obveznosti 42.181.729 41.106.154 1.075.575 0

III. Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov 670.856 670.856 0 0

IV. Kratkoročne poslovne obveznosti 17.918.899 16.218.846 1.658.934 41.119

VII. Druge kratkoročne obveznosti 75.944.324 74.766.733 1.032.156 145.435

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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2.11.3 Izkaz poslovnega izida po dejavnostih
v EUR

2020
Dejavnost 

proizvodnja elektrike
Dejavnost oskrbe  

s paro in toplo vodo Ostale dejavnosti

POSLOVNI PRIHODKI 239.223.372 232.099.611 6.998.015 125.746

1. Čisti prihodki od prodaje 238.025.039 231.010.240 6.965.973 48.826

2. Drugi poslovni prihodki 1.198.333 1.089.371 32.042 76.920

POSLOVNI ODHODKI 496.463.261 483.394.022 13.044.782 24.457

3. Stroški materiala in storitev 126.564.128 123.044.247 3.516.203 3.678

4. Stroški dela 13.750.114 13.387.972 350.327 11.815

5. Odpisi vrednosti 279.553.900 272.416.540 7.128.396 8.964

a) amortizacija 35.512.772 34.598.461 905.347 8.964

b) oslabitve/odpisi/prodaje pri neopr. sr. in 
naložbah, nepremičninah in opremi

243.575.493 237.364.318 6.211.175 0

c) oslabitve/odpisi terjatev in zalog 465.635 453.761 11.874 0

7. Usredstveni lastni proizvodi in lastne 
storitve

(627.100) (627.100) 0 0

8. Drugi poslovni odhodki 77.222.219 75.172.363 2.049.856 0

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (257.239.889) (251.294.411) (6.046.767) 101.289

9. FINANČNI PRIHODKI 147 147 0 0

10. FINANČNI ODHODKI 23.188.401 22.597.097 591.304 0

FINANČNI IZID (23.188.254) (22.596.950) (591.304) 0

POSLOVNI IZID PRED DAVKI (280.428.143) (273.891.361) (6.638.071) 101.289

ČISTI POSLOVNI IZID (280.428.143) (273.891.361) (6.638.071) 101.289

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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2.11.4 Izkaz denarnih tokov po dejavnostih
v EUR

2020
Dejavnost 

proizvodnje elektrike
Dejavnost oskrbe s 
paro in toplo vodo

Ostale 
dejavnosti

FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

Čisti poslovni izid (280.428.143) (273.891.360) (6.638.071) 101.288

Prilagoditve za:  

Amortizacija 35.512.772 34.598.461 905.347 8.964

Slabitve NNO 243.494.000 237.282.825 6.211.175 0

Odpisi zalog 465.635 453.761 11.874 0

Odpisi nepremičnin, naprav in opreme 81.493 79.415 2.078 0

Odpisi poslovnih terjatev (63.781) (63.781) 0 0

Finančni prihodki (147) (143) (4) 0

Finančni odhodki 23.188.402 22.654.045 534.357 0

Dobiček pri prodaji NNO (52.875) (52.875) 0 0

Dobički iz poslovanja pred spremembami čistih  
kratkoročnih sredstev in davkov

22.197.356 21.060.348 1.026.756 110.252

Spremembe čistih kratkoročnih sredstev in rezervacij 
Sprememba v:

    Zalogah (2.116.052) (2.364.509) 248.457 0

Poslovnih terjatvah in drugih sredstvih (36.026.395) (35.451.556) (571.606) (3.233)

Poslovnih obveznostih do dobaviteljev in drugih obveznostih 32.634.552 31.080.531 1.543.814 10.207

Rezervacijah 208.752 138.324 70.428 0

Denarna sredstva iz poslovanja 16.898.213 14.463.138 2.317.849 117.226

FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

Prejete obresti 147 147 0 0

Prejemki od prodaje neopredmetenih sredstev 85.423 85.423 0 0

Prejemki iz drugega financiranja 52.875 52.875 0 0

Prejemki od zmanjšanja drugih kratkoročnih finančnih naložb 12.508.250 12.508.250 0 0

Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme (5.879.695) (5.729.762) (149.932) (0)

Izdatki za nakup NS (13.630) (13.630) 0 0

Izdatki za najem (42.684) (42.684) 0 0

Izdatki za povečanje drugih kratkoročnih finančnih naložb (12.185.863) (12.185.863) 0 0

Denarna sredstva iz naložbenja (5.475.177) (5.325.244) (149.932) (0)

FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

Prejemki pri prejetih dolgoročih posojilih 1.378.059 1.342.918 35.141 0

Prejemki pri prejetih kratkoročnih posojilih 60.000.000 58.470.000 1.530.000 0

Prejemki pri prejetih drugih dolgoročnih finančnih obveznostih 32.326 32.326 0 0

Izdatki za obresti od kreditov in drugih finančnih obveznosti (20.701.655) (20.173.763) (527.892) 0

Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil (42.179.402) (41.103.827) (1.075.575) (0)

Izdatki za vračilo kratkoročnih posojil (5.000.000) (4.872.500) (127.500) 0

Izdatki za najem (647.486) (647.486) 0 0

Denarna sredstva iz financiranja (7.118.158) (6.952.332) (165.826) (0)

ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN  
NJIHOVIH USTREZNIKOV

993.324 (444.291) (654.359) 2.091.974

Finančni izid v obdobju 4.304.878 2.185.562 2.002.091 117.226

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN  
NJIHOVIH USTREZNIKOV

5.298.202 1.741.271 1.347.732 2.209.200
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Pomen kratic
ARSO Agencija Republike Slovenija za okolje

DDV Davek na dodano vrednost

DEM Dravske elektrarne Maribor d. o. o.

DEMI Demineralizacija

DEKA Dekarbonizacija

EBIT Poslovni izid iz poslovanja

EBITDA Poslovni izid iz poslovanja skupaj z odpisi vrednosti

ECB Evropska centralna banka

EE Električna energija

EES Elektroenergetski sistem

EIB Evropska investicijska banka

EIMV Elekroinštitut Milan Vidmar

EIS Elektronski informacijski sistem

EBRD Evropska banka za obnovo in razvoj

ECB Evropska centralna banka

EU Evropska unija

EUR / € Evro

FURS Finančna uprava RS

GE General electric

HESS Hidroelektrarne na Spodnji Savi d. o. o.

HOP Hidravlični odplav pepela

HSE Holding Slovenske elektrarne d. o. o.

HTZ HTZ harmonija tehnologije in znanja invalidsko podjetje d. o. o. Velenje

ISO Mednarodna organizacija za standardizacijo

ISO/IEC Sistem vodenja varovanja informacij

LUBECO Grelnik vode v dimnih plinih

LUVO Grelnik zraka

MOOG Pogoni na plinskih turbinah

MRS Mednarodni računovodski standardi

MSR Rezerva za stabilnost trga

MSRP Mednarodni standardi računovodskega poročanja

MVE Mejne vrednosti emisij

NEPN Nacionalni energetski podnebni načrt Republike Slovenije

NNO Nepremičnine, naprave in oprema

OHSAS Sistem vodenja poklicnega zdravja in varstva pri delu

OVE Obnovljivi viri energije 



OVD Okoljevarstveno dovoljenje

OVS Okoljevarstveno soglasje

PKP Podjetniška kolektivna pogodba

PP1 Ponovni pregrevalnik 1

PV Premogovnik Velenje d. o. o.

PVO Presoja vplivov na okolje

PSU Področje sanacije ugreznin

RGP RGP Rudarski gradbeni program d. o. o.

SDH Slovenski državni holding d. d.

SENG Soške elektrarne Nova Gorica d. o. o.

SIPOTEH SIPOTEH Strojna in proizvodna oprema d. o. o.

SP Sistemski predpis

SRF Solid Recovered Fuels

 Alternativno gorivo iz nenevarnih odpadkov

SRO Sistem za ravnanje z okoljem

STS Slovensko tehnično soglasje

SURS Statistični urad RS

SUVI Sistem upravljanja informacijske varnosti

TEŠ Termoelektrarna Šoštanj d. o. o.

TGO Toplogredni plini

URE Učinkovita raba energije

VKN Velika kurilna naprava

VTV Vaša televizija

VZD Varstvo in zdravje pri delu

ZDA Združene države Amerike

ZFPPIPP Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi  
 insolventnosti in prisilnem prenehanju

ZIUZEOP Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev COVID-19 in omilitev  
 njenih posledic za državljane in gospodarstvo

ZJN Zakon o javnem naročanju

ZPFOLERD Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenega  
 evidentiranja različnih dejavnosti

ZPIZ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

ZGD Zakon o gospodarskih družbah

ZKV Zaprti krogotok voda

ZVO Zakon o varstvu okolja
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