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KLJUČNI PODATKI 
O POSLOVANJU 

Leto 2021 je zaznamovala epidemija koronavirusa (SARS-CoV-2). Za zagotavljanje poslanstva in vizije je TEB 
pristopila k ukrepom varnega in zanesljivega upravljanja s kritično infrastrukturo. Zaposleni smo bili teko-
če obveščani o odgovornem ravnanju in doslednem upoštevanju aktualnih ukrepov ter o stanju epidemije. Z 
namenom, da se okužbe ne prenašajo med zaposlenimi na delovnih mestih, je bila posebna skrb namenjena 
zaščiti obratovalnega osebja v službi proizvodnje.

Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram smo v času ugodnih cen električne energije in energentov sle-
dnje izkoristili. Tako kot že v letu 2020 smo tudi v letu 2021 izvedli večji obseg komercialnega obratovanja, 
ki v celotnem obsegu proizvedene električne energije znaša kar 75 %. S prilagodljivo strategijo obratovanja 
elektrarne smo svojo vlogo tako ponovno potrdili. Možnosti dodatnega komercialnega vključevanja pa so z 
dokončanjem izgradnje sodobnih plinskih blokov in njihovim večjim izkoristkom le še večje.

UPRAVLJANJE DRUŽBE
Družbo vodi in zastopa poslovodstvo, ki ga predstavlja direktor Tomislav Malgaj. Svoj tretji mandat na funk-
ciji direktorja je za obdobje petih let nastopil s  1. 11. 2020. 
Vlogo in pristojnosti skupščine opravlja edini družbenik oziroma ustanovitelj GEN energija, d. o. o.  
Nadzor nad poslovanjem družbe je v letu 2021 izvajal ustanovitelj oziroma edini družbenik. 

ZAPOSLENI
Na dan 31  12  2021 je bilo v družbi 100 zaposlenih. 

PROIZVODNJA   
V letu 2021 je bilo izvedenih 8 aktivacij ročne rezerve za povrnitev frekvence (rRPF) na zahtevo GEN energi-
je. Vse aktivacije, s katerimi smo pokrivali primanjkljaj moči EE v EES RS, so bile uspešne. 
Skupno je bilo izvedenih 386 zagonov, od tega:

 � 11 zagonov oz. startov posamezne turbine PB 1-7, za zagotavljanje rRPF na zahtevo GEN energije,
 � 149 komercialnih zagonov na zahtevo GEN energije,
 � 226 zagonov v sklopu testiranj. 

Zagonska zanesljivost PB za potrebe aktivacij rRPF je bila 100 %, zagonska zanesljivost, vključno s testiranji 
na zahtevo TEB, je bila 97,2 %.
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 DIZEL – 70 % (10.530.181 litrov)
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 Proizvodnja električne energije v letu 2021 po mesecih

V letu 2021 je bilo emitiranih 36.679 ton CO2. 

V letu 2021 so sončne elektrarne MFE TEB1-3 skupaj poslale v elektroenergetsko omrežje 149 MWh električ-
ne energije, kar predstavlja 105,0 % realizacijo letnega plana.
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VZDRŽEVANJE
Ključna naloga vzdrževanja ostaja ohranjanje obratovalne razpoložljivosti elektroenergetskih naprav TEB. 
Ob vnaprej dogovorjenih terminskih posegih v okviru skupine GEN, ki vključujejo tako redno vzdrževanje 
kakor tudi daljše periodične revizije, je bila zagotovljena maksimalna varnost, zanesljivost in razpoložljivost 
vseh tehnoloških sistemov TEB, in sicer:

 � plinskih blokov PB1-3,
 � plinskih blokov PB4-5,
 � plinskega bloka PB6,
 � sistema oskrbe z vodo in gorivi,
 � elektroenergetskih sistemov,
 � informacijskih sistemov,
 � protipožarnega sistema in pomožnih sistemov,
 � ostalih sistemov. 

NALOŽBE
Zaradi dolgoletnih izkušenj na plinski tehnologiji smo v TEB razvojne programe usmerili v širitev obstoječih 
proizvodnih zmogljivosti, s ciljem zadržati oziroma povečati delež pokrivanja potreb sistemskih storitev 
rRPF v EES RS. V ta namen smo realizirali vlaganja v osnovna sredstva za projekt zamenjave plinskih blokov 
PB1-3, izvedba 1. faze-1B. 
Za ostale projekte so pred implementacijo potekale pripravljalne aktivnosti. Za nemoteno poslovanje so bile 
realizirane tudi nabave drobnih naložb, orodja in opreme. 

ZAMENJAVA PLINSKIH BLOKOV PB1-3, IZVEDBA 1. FAZE-1B 
Kronologija aktivnosti na projektu Zamenjava PB1-3, izvedba 1. faze-1B v letu 2021: 

 � 15. 1. 2021: prvi vžig plinske turbine na zemeljski plin , 
 � 28. 1. 2021: prva sinhronizacija PB7 z omrežjem, 
 � 3. 2. 2021: prvo obratovanje PB7 na dizelsko gorivo (D2), 
 � 22. 2. 2021: uspešno izveden interni strokovni tehnični pregled,
 � 1. 4. 2021: uspešno izveden tehnični pregled s strani Ministrstva za okolje in prostor, ki je izdalo grad-

beno dovoljenje.
 � 1. 6. 2021: na podlagi uspešno izvedenega tehničnega pregleda je pridobljena odločba o 6-mesečnem 

poskusnem obratovanju, 
 � 1. 12. 2021: podaljšano poskusno obratovanje za obdobje 6-ih mesecev,
 � zaključena so bila vsa preostala strojno, elektro instalacijska dela in gradbena dela, 
 � izvajala so se vroča testiranja, zagonski preizkusi posameznih sistemov plinskega bloka, obremenilni 

in funkcionalni testi ter pogodbeni testi na tekoče in plinsko gorivo.

TRAJNOSTNO DELOVANJE
Kot družbeno odgovorno podjetje celotno poslovanje obvladujemo z vpeljanimi sistemi vodenja, z uporabo 
poslovnega modela EFQM in izvajanjem ukrepov »Družini prijazno podjetje«. Ob slednjem smo implemen-
tirali nove ukrepe s področja organizacijskega upravljanja s Pristopnim certifikatom »Družbeno odgovoren 
delodajalec«.
Učinkovito delovanje v vseh poslovnih procesih družbe je potekalo tudi v letu 2021 po že uveljavljenih siste-
mih: vodenje kakovosti po ISO 9001:2015, ravnanje z okoljem po ISO 14001:2015, vodenje varnosti in zdravja 
pri delu po ISO 45001:2018 ter sistemu obvladovanja procesne varnosti. 
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Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti je v letu 2021 potekalo po določilih veljavne 
zakonodaje, referenčnega standarda, podzakonskih predpisov in internih aktov s področja VZD in PV. V 
poslovno zahtevnem letu 2021 je bila ključnega pomena skrb za zdravje zaposlenih in glede na razmere ko-
ronavirusa (SARS-CoV-2) tekoče prilagajanje znotraj poslovnih procesov.

Okoljevarstveni vidik delovanja TEB zavezuje k upoštevanju okoljevarstvenih standardov. Na podlagi upo-
števanja slednjega je pridobljeno Okoljevarstveno dovoljenje za obdobje 10-ih let, ki zahteva obratovanje 
plinskih blokov skladno z izdelano Zasnovo zmanjšanja tveganja za okolje.

Krepitev trajnostnega delovanja vse bolj usmerjamo tudi v zunanje okolje.  Med pomembnimi deležniki so 
pripoznani poslovnimi partnerji, kupci in dobavitelji, lokalna skupnost in ostala javnost. 

POSLOVNI REZULTAT

PRIHODKI – 28.229.549 EUR 

poslovni prihodki 28.122.908 EUR

finančni prihodki 84.021 EUR

drugi prihodki 22.620 EUR

ODHODKI – 22.581.647 EUR 

poslovni odhodki    22.443.730 EUR

finančni odhodki 68.503 EUR

drugi odhodki 69.414 EUR

ČISTI POSLOVNI IZID – 5.232.106 EUR
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Gibanje višine sredstev in kapitala 
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sredstva kapital

vrednosti v EUR

PODATKI in KAZALNIKI Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Indeks 
2021/20 

Sredstva na dan 31.12.… 77.662.428 84.191.145 82.258.810 86.172.942 96.256.263 112

Kapital na dan 31.12…. 63.186.628 66.641.000 67.778.189 69.117.924 74.391.139 108

Prihodki 13.068.363 16.148.549 17.700.099 17.934.497 28.229.549 157

Čisti prihodki od prodaje 12.639.091 14.690.614 17.225.845 17.722.707 27.874.171 157

Dodana vrednost 7.551.767 9.760.105 10.807.566 10.916.856 15.036.766 138

EBIT 813.453 2.746.621 1.184.553 1.681.272 5.679.178 338

EBITDA 3.276.041 5.240.580 5.497.774 5.889.717 9.784.041 166

Čisti dobiček 1.013.711 3.489.473 1.215.060 1.419.972 5.232.106 368

Produktivnost na zaposlenega 75.518 94.758 103.919 107.028 150.368 140

Proizvodnja v GWh 12 12 26 53 52 98

Naložbe 22.164.110 6.746.845 8.907.283 14.058.502 1.884.107 13

Število zaposlenih na dan 31.12…. 100 103 104 102 100 98

Koeficient gospodarnosti poslovanja 1,07 1,22 1,07 1,10 1,25 114

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) 1,63 % 5,52 % 1,82 % 2,10 % 7,57 % 361

Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA) 1,39 % 4,31 % 1,60 % 1,82 % 5,81 % 320
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Gibanje višine dodane vrednosti, EBIT in EBITDA
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Spoštovani,

tudi letu 2021 je pandemija covida-19 postavila ener-
getiko kot gospodarsko panogo pred  velike izzive. V 
TEB smo glede na nastalo situacijo zaščitili zaposle-
ne, omogočili neprekinjeno poslovanje ter tako vse-
skozi zagotavljali varnost in stabilnost elektroener-
getskega sistema. Znova smo dokazali, da se znamo 
prilagoditi in ustrezno odgovoriti na spremenjene in 
zahtevne okoliščine in v luči tega leto 2021 zaključili 
s presežkom zastavljenega načrta poslovanja.

Našo vlogo sistemske elektrarne smo v letu 2021 
utrdili tako s 100 % razpoložljivostjo naprav, kakor 
tudi z vsemi uspešnimi zagoni na zahtevo GEN 
energije.

S skupno 406 MW instalirane moči plinskih blokov 
PB1-7 ostajajo naše primarne dejavnosti v okviru 
izvajanja sistemskih storitev ročna rezerva za po-
vrnitev frekvence in zagon agregatov iz brez na-
petostnega stanja. Ob slednjem zagotavljamo tudi 
neodvisen zunanji vir napajanja nujne lastne rabe 
NEK v primeru razpada EES Slovenije. 

Realizirano proizvodnjo na pragu smo v letu 2021 
presegli za kar 74,42 %. Visoka stopnja realizacije je 
odraz tako zunanjih dejavnikov na trgu z električno 
energijo, kakor tudi smotrno načrtovanih nakupnih 
opcij v navezavi z energenti ter optimalnim načr-
tovanjem znotraj skupine GEN, glede na obstoječo 
energetsko situacijo v državi in širše.

Do lastnika, GEN energija d. o. o., ki je ključni kupec na-
ših storitev, smo izpolnili vse pogodbene obveznosti.

Od proizvedenih 52.325 MWh je bilo 39 GWh elek-
trične energije proizvedene iz naslova komercial-
nega obratovanja. Izvedenih je bilo 8 aktivacij rRPF, 
zaradi primanjkljaja moči EE v EES RS, ki so bile 
100 % uspešne. Skupno je bilo izvedenih 386 zago-
nov, od tega 11 zagonov za zagotavljanje rRPF na 
zahtevo GEN energije, 226 zagonov v sklopu testi-
ranj in 149 komercialnih zagonov na zahtevo GEN 
energije. Vključno s testiranji na zahtevo TEB in z 
zagoni za rRPF znaša zagonska zanesljivost 97,2 %. 
Ob tem je bilo emitiranih 36.679 ton CO2. Porablje-
ne kupone smo nadomestili z nakupom potrebnega 
števila emisijskih kuponov za nemoteno obratova-
nje v prihodnje. V zadnjem kvartalu leta 2021 je bilo 
realizirane kar 64 % od celotne, letno proizvedene 
električne energije. Na podlagi sklenjenih kratko-
ročnih obratovalnih pogodb smo s komercialnim 
obratovanjem ustvarili ekonomsko ugoden rezul-

PISMO DIREKTORJA
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tat, kar so pogojevale cenovno ugodne razmere na 
trgih energentov in električne energije.

Povečan obseg zagonov, izvedenih v sklopu testi-
ranj v letu 2021, vključuje tudi testiranja PB7, s ka-
terimi smo pričeli konec leta 2020 in jih nadaljevali 
v letu 2021. Potekala so vroča testiranja, zagonski 
preizkusi posameznih sistemov PB7, obremenilni 
in funkcionalni testi ter pogodbeni testi na tekoče 
in plinasto gorivo. Namen izvedenih testov je po-
trditev vseh tehničnih zahtev za plinsko turbino, 
opredeljenih v pogodbi. V decembru 2021 je bilo po-
skusno obratovanje podaljšano za pol leta.

TEB je v sklopu remonta NEK 29. 4. 2021 uspešno 
izvedla testiranje plinskih agregatov iz breznape-
tostnega stanja z otočnim napajanjem dela lastne 
rabe NEK. Aktivirana sta bila PB6 in PB2, ki sta po 
16 minutah od zahteve za zagon pričela z oddaja-
nem EE v vzpostavljen energetski otok TEB – NEK.

TEB tudi na področju proizvodnje električne ener-
gije deluje trajnostno, zato svoje proizvodne vire 
dopolnjujemo z obnovljivimi viri energije. Sončne 
elektrarne s skupno nazivno močjo 169,76 kW so v 
letu 2021 poslale v elektroenergetsko omrežje 149 
MWh električne energije in dosegle 105 % realiza-
cijo letnega plana. Realizacija 2,8 % deleža TEB od 
proizvedene električne energije iz HE na spodnji 
Savi znaša 15.395 MWh.

Ponosni smo, da so sodelavci v sodelovanju z zuna-
njimi izvajalci, kljub izrednim razmeram, v prvem 
polletju uspešno zaključili vse načrtovane aktiv-
nosti v sklopu vzdrževanja tehnoloških sistemov. 
Še posebej velja poudariti, da smo uspešno opravili 
vse revizije plinskih blokov, sodelovali pri odpravi 
pomanjkljivosti na PB6 in uspešno posredovali pri 
okvarah in težavah, ki so se pojavile na tehnoloških 
sistemih. Zaradi dolge življenjske dobe PB1-3 in s 
tem povezanih vremenskih vplivov na slabšo sta-
tično stabilnost je bilo izvedeno krajšanje dimni-
kov, s čimer smo v prvi vrsti poskrbeli za varnost 
in še nadaljnjo zanesljivost njihovega obratovanja.

Ob vsem naštetem je bilo začetih, nadaljevanih ali 
zaključenih še veliko aktivnosti, vse s ciljem, da 
poslovanje elektrarne nadgrajujemo in ohranjamo 
na najvišjem nivoju. Realizacija naložb je ob zaklju-
čevanju prve faze razvojnega projekta zamenjava 
plinskih blokov 1-3 vključevala tudi implemen-
tacijo projektnega portala TEB in dokumentnega 
sistema BusinessConnect. Za projekta prenova 
komandne sobe in solarni park MFE TEB4 so bile 
opravljene pripravljalne aktivnosti. 

V letu 2021 so poslovanje zaznamovale zahtevne 
poslovne okoliščine, ki so od nas terjale dodatne 
prilagoditve poslovnih procesov. Z njihovim uspe-
šnim obvladovanjem smo presegli tako zastavljene 
načrte kot tudi načrtovan poslovni rezultat družbe. 
TEB je tako v letu 2021 dosegla 27.874.171 EUR pri-
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hodkov od prodaje, ki so se glede na predhodno leto 
povečali za 57 %. Čisti dobiček je znašal 5.232.106 
EUR. Visoko rast glede na preteklo leto beležijo tudi 
ostali kazalniki poslovanja. Dobiček iz poslovanja 
je znašal 5,7 mio EUR in v primerjavi s prejšnjim 
letom porasel za 238 %, dobiček iz poslovanja, po-
večan za amortizacijo (EBITDA), pa je znašal 9,8 
mio EUR in glede na predhodno leto porasel za 66 
%. Ustvarjena dodana vrednost na zaposlenega v 
višini 150 tisoč EUR je v primerjavi z letom poprej 
porasla za 40 %.    

V jeseni smo pričeli s postopkom pridobivanja 
certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« in z 
veseljem se lahko pohvalimo, da smo v decembru 
pridobili pristopni certifikat za področje organi-
zacijskega upravljanja. Z implementacijo ukrepov 
sledimo cilju izboljšanja družbeno odgovornega 
upravljanja v naši družbi in v odnosu do zaposle-
nih, zato kot ključ do uspeha na prvo mesto posta-
vljamo človeške vire. Skrb za zaposlene udejanja-
mo tudi v okviru certifikata DPP, saj zaposlenim 
omogočamo uspešno usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja. Zavedamo se, da doseženi 
poslovni rezultati temeljijo na zavzetosti, strokov-
nosti in znanju vseh zaposlenih v TEB. Tudi iz tega 
razloga smo v času epidemije covida-19 izvajali šte-
vilne preventivne ukrepe, s katerimi smo zaščitili 
zaposlene, med letom pa smo jih glede na nove in-
formacije o bolezni še okrepili. O ukrepih, ki smo jih 
sprejemali na podlagi odlokov in priporočil pristoj-
nih oblasti, smo redno in ažurno obveščali zaposle-
ne. Z njihovim obvladovanjem pa skrbimo tudi za 
varnost in zdravje zaposlenih ter tako ohranjamo 
oziroma izboljšujemo kakovost delovnega okolja. V 
času izrednih razmer smo dodatno nadgradili tudi 
odgovornost do lokalne skupnosti in organizacij s 
finančnimi podporami in donacijami za njihovo de-
lovanje. 

Zavedamo se, da sta sonaravni in trajnostni ra-
zvoj nujna za dolgoročno povečevanje vrednosti 
podjetja in uspešno izvajanje poslovnih strategij. 
Z napredkom tehnologije, ki omogoča doseganje 
najvišjih standardov zanesljivosti naših elektroe-
nergetskih naprav, iščemo trajnostne rešitve tudi 
na področju okoljskih vplivov. V sodelovanju z zu-
nanjimi deležniki je na krožnem parkirišču začela 

delovati polnilna postaja za električna vozila, po-
slikava krožnega parkirišča pa je delo brestaniških 
osnovnošolskih otrok. Kot solastnik opuščenega 
skladišča letalskega goriva v Stari vasi pri Krškem 
smo s podpisom sporazuma o sodelovanju z MORS-
-om pristopili k njegovi obnovi.

Med ostalimi poslovnimi rezultati naj omenimo v 
februarju uspešno opravljeno presojo sistema vo-
denja, v okviru katerega je bil sistem varnosti in 
zdravja pri delu presojan po novem standardu ISO 
45001, ki je nadomestil OHSAS 18001. Sistemi vode-
nja ISO 9001, 14001 in sistem obvladovanja procesne 
varnosti (SOPV) pa s postavljenimi politikami za-
gotavljajo uspešno poslovanje TEB in obvladovanje 
potreb in pričakovanj vseh deležnikov.

Za prihajajoče leto 2022 se na celotnem elektroe-
nergetskem področju kaže tok občutnejših spre-
memb, kjer se bo vloga TEB še dodatno krepila sko-
zi zanesljivo delovanje z vključitvijo PB7 v redno 
obratovanje. Tržne razmere in s tem veliko nihanje 
prodajnih cen električne energije v letu 2021 nam 
na eni strani omogočajo dodano vrednost pri po-
slovanju tako za TEB kot za celotno skupino GEN. 
Po drugi strani pa slednje pomeni veliko obveznost, 
saj se tudi v bodoče pričakuje povečan obseg pro-
izvodnje iz naših proizvodnih virov, katerih za-
nesljivost je ena od ključnih prednosti TEB. Vloga 
TEB, ki jo zanesljivo nadgrajujemo z dokončanjem 
PB7, nas usmerja v začetek priprav na izgradnjo 
dodatnih proizvodnih zmogljivosti. Zastavljenemu 
razvojnemu načrtu TEB tako sledimo s pripravo 
potrebne dokumentacije za izvedbo druge faze pro-
jekta zamenjave PB 1-3.

V leto 2022 stopamo z utečenim delovanjem in no-
vimi investicijskimi izzivi. Prepričan sem, da bomo 
s svojimi rezultati zadovoljili pričakovanja lastnika, 
naših zaposlenih, lokalnih skupnosti in ostalih de-
ležnikov, vpetih v naše poslovanje.

Tomislav Malgaj,
direktor, TEB d. o. o. 
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IZJAVA O UPRAVLJANJU

Termoelektrarna Brestanica d. o. o., v skladu z dolo-
čilom 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-1), za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2021 podaja izjavo o upravljanju družbe. 
 
Izjava o upravljanju družbe je sestavni del Letnega 
poročila za leto 2021 in je dostopna na spletni strani 
družbe http://www.teb.si. 
 
Poslovodstvo družbe Termoelektrarna Brestanica 
d. o. o. (TEB) izjavlja, da je v poslovnem letu 2021 
upravljanje družbe potekalo v skladu z veljavnimi 
predpisi, veljavnim Aktom o ustanovitvi družbe z 
omejeno odgovornostjo Termoelektrarna Bresta-
nica d. o. o. ter v skladu z dobro poslovno prakso, 

s spoštovanjem Kodeksa korporativnega upravlja-
nja družb s kapitalsko naložbo države in v skladu s 
smiselno uporabo Priporočil in pričakovanj Sloven-
skega državnega holdinga. 

Izjava o skladnosti s kodeksom ter priporočili in 
pričakovanji SDH 
 
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapital-
sko naložbo države 

Skladno s točko 3.4.1 Kodeksa korporativnega upra-
vljanja družb s kapitalsko naložbo države (marec 
2021, v nadaljevanju Kodeks) TEB uporablja Kodeks, 
ki je javno objavljen na spletni strani Slovenske-
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ga državnega holdinga: https://www.sdh.si/Data/
Documents/pravni-akti/Kodeks%20korporativne-
ga%20upravljanja_marec%202021%20(1).pdf  in je 
veljaven od 17. 3. 2021.

TEB je Kodeks v večji meri smiselno spoštovala in 
upoštevala, ob upoštevanju dejavnosti družbe ter 
drugih posebnosti, ki izhajajo iz akta o ustanovitvi. 
 
1. Podatki o obsegu odstopanj od kodeksa: 

Okvir upravljanja družb s kapitalsko naložbo države:  
Priporočilo 3.6 se ne izvaja, ker družba nima nad-
zornega sveta, ustanovitelj opravlja nadzor  v okvi-
ru skupščine. 
Družba ne izvaja politike raznolikosti, ker nima 
imenovanega nadzornega sveta. Družbo TEB d. o. o. 
vodi in zastopa direktor, zato  politika raznolikosti 
ni relevantna kot pri veččlanski upravi. Lastnik in 
hkrati edini družbenik pa ima vzvode, da si priza-
deva izbrati naborne poti, kjer zasleduje izbor po-
slovodstva z vidika spola in drugih vidikov, kot so 
starost, izobrazba, strokovni profil…

Razmerje med delničarji oziroma družbeniki, SDH, 
državo in družbo s kapitalsko naložbo države 
Priporočila v tem poglavju se ne izvajajo, ker je 

družba v neposredni lasti edinega družbenika, ki 
je v 100 % lasti države, skozi skupščinske odločitve. 
 
Nadzorni svet:  
Priporočila v poglavju 6 Nadzorni svet in vsi ostalo 
navedeni členi za TEB  niso relevantni, ker družba 
nima imenovanega nadzornega sveta, vlogo in pri-
stojnosti nadzornega sveta je z  njegovo ukinitvijo v 
letu 2017 prevzel ustanovitelj.
 
Poslovodstvo: 
Vsa priporočila, vezana na nadzorni svet, družba 
smiselno uresničuje z ustanoviteljem.   
 
Preglednost poslovanja in poročanje:
Priporočili 8.2 in 8.4 se ne izvajata, ker družba nima 
nadzornega sveta.    

Revizija in sistem notranjih kontrol: 
S strani ustanovitelja je bila za družbo vzpostavlje-
na notranje-revizijska dejavnost na ravni obvladu-
joče družbe v skupini z zunanjimi izvajalci. 

Skladnost poslovanja in integriteta (korporativna 
integriteta) 
Priporočili 11.2.1  in 11.2.2 se izvajata v omejenem 
obsegu, družba nima pooblaščenca za skladnost 
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poslovanja in integriteto, sta pa skladnost poslova-
nja in integriteta vpeta v interne akte družbe.
 
Priporočila in pričakovanja SDH 
 
2. Podatki o obsegu odstopanj od Priporočil in pri-
čakovanja SDH: 

Družba v večji meri smiselno upošteva Priporočila 
in pričakovanja SDH ob upoštevanju značilnosti 
njene dejavnosti ter specifičnosti poslovanja ter z 
upoštevanjem načela spoštuj ali pojasni. Družba je 
v letu 2021 po načelu spoštuj ali pojasni v celoti spo-
štovala pretežni del teh priporočil, v nadaljevanju 
podajamo pojasnila glede posameznih odstopanj: 

Nabava blaga in storitev, sponzorstvo in donator-
stvo  
Priporočilo št. 3.7: Se upošteva smiselno, saj druž-
ba javno objavlja te oz. podobne podatke skladno z 
ZJN-3 in ZDIJZ.  
Priporočilo 3.8 se izvaja delno. Postopki, kriteriji in 
cilji donatorstva ter sponzorstva so urejeni in dolo-
čeni, niso pa objavljeni na spletni strani.   
 
Optimizacija stroškov 
Priporočilo št. 4.4: Družba na spletni strani objavlja 
osnovo za višino izplačila regresa. Priporočilo št. 
4.5: Na spletni strani je dostopna Kolektivna pogod-
ba elektrogospodarstva Slovenije.  
 
Skupščine družb: 
Celotno poglavje št. 6 ter vseh priporočil: Se upo-
števa smiselno, glede na organizacijsko strukturo 
družbe (d. o. o. z enim lastnikom). 
 
Trajnostno poslovanje družb 
Priporočilo št. 7.9 in 7.12: Družba nima nadzornega 
sveta. S strateškimi usmeritvami ter cilji obvešča 
TEB edinega družbenika skozi mesečna, kvartalna 
in letna poročila, katere lastnik potrjuje in se sezna-
nja na osnovi skupščinskih odločitev. 

Spoštovanje človekovih pravic pri poslovanju 
Priporočilo 8.1 se v praksi izvaja, ni pa še podpisana 
zaveza o spoštovanju človekovih pravic v gospo-
darstvu z Ministrstvom za gospodarstvo in pripra-
vljen akcijski načrt, skladno s priporočilom 8.2.  
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Priporočila za sprejem pravil o drugih pravicah čla-
nov organov vodenja 
Priporočilo 9.1 in 9.3 se ne izvaja, ker družba nima 
nadzornega sveta. Vsa ostala priporočila iz poglavja 
so smiselno implementirana skozi ostalo korpora-
tivno upravljanje družbe ter v skladu z akti družbe.  
 
Skladnost poslovanja in integriteta (korporativna 
integriteta) je vpeta v različne splošne akte TEB, z 
namenom skladnosti poslovanja v skladu z zako-
nodajo, drugimi pravili, veljavnimi priporočili in 
internimi predpisi družbe. TEB ima Kodeks ravna-
nja pogodbenega partnerja in posebno izjavo ponu-
dnika glede poslovnega razmerja s poslovodstvom 
oz. delavci s pooblastilom direktorja družbe za sa-
mostojno odločanje o oddaji javnih naročil, oba do-
kumenta temeljita na smernicah korporativne in-
tegritete, kateri sledimo v TEB. Imamo opredeljen 
postopek nabave, ki je skladen z internim aktom 
kot dokumentom v sistemu vodenja kakovosti po 
ISO 9001 in Zakonom o javnem naročanju, s čimer 
se zagotavlja pravočasno ugotavljanje nasprotja in-
teresov, omogoča transparentno in učinkovito po-
rabo sredstev, preprečuje pridobivanje neprimernih 
ponudb in prepoznava ter omejuje tveganja korup-
cije.  
 
3. Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kon-
trol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s po-
stopkom računovodskega poročanja 
 
TEB z namenom odgovornega poslovanja in zagota-
vljanja pravočasnega odkrivanja in preprečevanja 
napak, kar pripomore k obvladovanju ključnih tve-
ganj, izvaja postopke notranjih kontrol na vseh rav-
neh. V poslovnem poročilu je v točki 10 opredeljeno 
posamezno področje upravljanja s tveganji, opisani 
so možni vplivi na poslovanje družbe ter njihovo 
pravočasno prepoznavanje in obvladovanje. 
 
Notranje kontrole so postopki, ki jih izvajajo vsi 
zaposleni ter dajejo razumno zagotovilo, da bodo 
doseženi zastavljeni cilji družbe.  Z namenom za-
gotavljanja večje transparentnosti, učinkovitosti in 
odgovornega ravnanja pri vseh poslovnih procesih 
ima družba vzpostavljen sistem notranjih kontrol, 
ki zagotavlja skladnost delovanja z zakonodajo in 
drugimi predpisi, s standardi, pogodbami in interni-

mi akti družbe. Pravilnost, popolnost in resničnost 
računovodskega poročanja zagotavljamo z računo-
vodskim nadziranjem, ki pomeni ugotavljanje in 
odpravljanje morebitnih nepravilnosti v vseh delih 
računovodstva. Z ustrezno podprto informacijsko 
tehnologijo, ki obsega kontrole omejitev dostopa do 
omrežja, posameznih aplikacij in podatkov, zago-
tavljamo računovodsko kontroliranje podatkov ob 
njihovem vnosu, med obdelovanjem in pred pripra-
vo računovodskih obračunov. 
 
4. Podatki o delovanju skupščine družbe in njenih 
ključnih pristojnostih 
 
Na podlagi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo Termoelektrarna Brestanica d. o. o. 
ima edini družbenik  oziroma ustanovitelj vlogo in 
vse pristojnosti skupščine, skladno s tem aktom in 
veljavno zakonodajo.   
 
5. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja 
ali nadzora ter njihovih komisij 
 
Sestava in delovanje organov vodenja družbe je do-
ločena v Aktu o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo Termoelektrarna Brestanica d. o. o. (v 
nadaljevanju Akt), ki ga je sprejel edini družbenik – 
GEN energija d. o. o. Podrobnejši podatki o upravlja-
nju TEB so navedeni v letnem poročilu in na spletni 
strani družbe. 

Brestanica,  6. 4. 2022

Tomislav Malgaj,
direktor, TEB d. o. o. 
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POMEMBNEJŠI 
DOGODKI

15. 1. 2021 je bil izveden prvi vžig plinske 
turbine PB7 na zemeljski plin.

Po uspešno opravljeni sinhronizaciji novega 
PB7, ki je bila izvedena 28. 1. 2021, so se 
nadaljevala testiranja PB7 z izvajanjem 
obremenilnih testov.

GEN energija d. o. o. je kot ustanovitelj 
in edini družbenik na podlagi Akta o 
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo 
Termoelektrarna Brestanica d. o. o. 
sprejela spremembe in dopolnitve Akta o 
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo 
Termoelektrarna Brestanica d. o. o. Dopolnitve 
oz. spremembe se nanašajo na določbe 
o poslovni skrivnosti, o imenovanju in 
odpoklicu direktorja ter njegovih pristojnostih 
in omejitvah pooblastil.

Od 1. - 12. 3. 2021 je na plinskem bloku PB5 potekala 
revizija, ki je obsegala vizualne preglede kritičnih 
komponent ter servisiranje in preglede pomožnih 
naprav.

15. 3. 2021 sta bila na poslovnem obisku direktor 
družbe ELES, mag. Aleksander Mervar in dr. Jurij 
Klančnik, direktor področja za obratovanje na 
ELES-u. 

17. 3. 2021 je TEB obiskal predsednik uprave 
Slovenskega državnega holdinga, dr. Janez Žlak.

Od 22. - 26. 3. 2021 je potekala redna letna revizija 
plinskega bloka PB2, ki je vključevala dela na 
strojnem, elektro in I&C področju. 

Družba Deloitte Revizija je opravljala revizijo 
računovodskih izkazov za leto 2020 in nanje izdala 
pozitivno neodvisno mnenje revizorja 2. 4. 2021

3. 2. 2021 je bilo izvedeno prvo 
obratovanje plinskega bloka PB7 
na dizelsko gorivo. 

Izvedena je bila ponovitvena 
presoja sistemov vodenja 
kakovosti po standardih ISO 
9001:2015 in 14001:2015 ter ob 
tem podaljšana veljavnost obeh 
certifikatov. 

Izveden je bil prehod na nov 
standard ISO 45001:2018 in 
na podlagi slednjega izdan 
nov certifikat ter izvedena 
posodobitev sistema vodenja 
VZD. 

22. 2. 2021 je bil izveden interni 
strokovni tehnični pregled 
za nov plinski blok PB7, ki je 
obsegal pregled dokumentacije: 
dokazilo o zanesljivosti objekta 
(DZO), projekti izvedenih 
del (PID) s strani izvajalcev 
in projektanta ter stanje 
na objektih in tehnoloških 
sistemih.

1. 4. 2021 je bil uspešno opravljen 
tehnični pregled novega PB7.
 
Od 13. – 15. 4. 2021 je bilo izvedeno 
krajšanje dimnikov PB 1-3 z višine 60 m 
na višino 45 m. Zaradi dolge življenjske 
dobe PB 1-3 in s tem povezane korozije 
in drugih vremenskih vplivov se je 
debelina plašča dimnika stanjšala, kar 
bi lahko vplivalo na slabšo statično 
stabilnost dimnikov. 

TEB je v sklopu remonta NEK 29. 4. 2021 
uspešno izvedla testiranje plinskih 
agregatov iz breznapetostnega stanja 
z otočnim napajanjem dela lastne rabe 
NEK. Aktivirana sta bila PB6 in PB2, ki 
sta po 16 minutah od zahteve za zagon 
pričela z oddajanem EE v vzpostavljen 
energetski otok TEB – NEK.

Po uspešno izvedenih postopkih 
refinanciranja posojila za PB6, s 
katerimi smo pričeli že v letu 2020, smo 
30. 4. 2021 v celoti odplačali dolgoročno 
posojilo SID BANKI v višini 7,8 mio EUR 
ter se v enaki višini zadolžili v skupini 
GEN.
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Za vse zaposlene je bilo v prvi polovici 
junija izvedeno e-usposabljanje o 
informacijski varnosti. Izobraževanje 
je potekalo preko spletne učilnice, 
vključevalo je 6 modulov in 
zaključni test, na podlagi katerega 
smo zaposleni pridobili potrdilo o 
opravljenem izobraževanju.

TEB je z MORS, ministrom Matejem 
Toninom, podpisala sporazum o 
sodelovanju pri obnovi skladišča 
letalskega goriva na lokaciji Stara vas 
pri Krškem, ki se nahaja na lokaciji, 
katere solastnica je TEB.

28. 6. 2021 je potekala slovesna 
otvoritev novega plinskega bloka PB7, 
slavnostni govornik na prireditvi je bil 
predsednik Vlade RS Janez Janša.

V TEB smo vstopili v postopek 
pridobivanja certifikata Družbeno 
odgovoren delodajalec, katerega cilj 
je izboljšanje družbeno odgovornega 
upravljanja v naši družbi in v odnosu 
do zaposlenih. S tem namenom smo se 
odločili za pristop k certifikatu, ki zajema 
štiri področja, v prvi fazi smo se odločili 
za področje organizacijskega upravljanja. 

V začetku avgusta so bila zaključena 
vroča testiranja PB7,  pričeli smo z 
izvajanjem pogodbenih testov oz. 
»operational« testov. Izvedeni so bili testi 
na tekoče gorivo in na zemeljski plin 
ter preverjene funkcionalne zahteve in 
tehnični parametri. Namen teh testov 
je potrditev vseh tehničnih zahtev za 
plinsko turbino, opredeljenih v pogodbi.

Izvedena je bila dobava 672 tisoč litrov 
dizelskega goriva.

Družba GEN energija d. o. o. je sprejela Letno 
poročilo Termoelektrarne Brestanica za leto 
2020, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja 
in Poročilom poslovodstva o razmerjih s 
povezanimi družbami s Poročilom neodvisnega 
revizorja o omejenem zagotovilu.

V okviru prehoda na okolju prijazno 
e-poslovanje smo pričeli  z implementacijo 
certificiranega elektronskega dokumentnega 
sistema BussinessConnect.

21. 5. 2021 je bil na poslovnem srečanju Blaž 
Košorok, državni sekretar na Ministrstvu za 
infrastrukturo.

16. 7. 2021 je 
Termoelektrarna 
Brestanica odprla 
svoja vrata za zunanje 
obiskovalce. Organizirana 
je bila osrednja 
predstavitev in ogledi 
notranjosti elektrarne, s 
poudarkom na najnovejših 
tehnoloških pridobitvah.M
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Na projektu izgradnje solarnega parka MFE 
TEB 4, ki je načrtovan na neizkoriščeni travnati 
brežini južno od objekta pokrite deponije, se 
je pripravljala dokumentacija za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (DGD), dokumentacije 
za izvedbo (PZI) s popisi ter dokumentacije za 
razpis (DZR).

Od 27. 9. do 1. 10. 2021 je skladno z letnim 
planom potekala redna letna revizija PB3. 
Izvedena so bila dela na strojnem, elektro 
in  I&C področju, in sicer vizualni pregledi 
kritičnih komponent ter servisiranje in pregledi 
pomožnih naprav.

S strani Vlade RS smo bili 29. 9. 2021 določeni 
kot upravljalci kritične infrastrukture. V okviru 
tega smo pričeli z izvajanjem aktivnosti, in 
sicer smo zaradi rokovanja s tajnimi podatki 
organizirali izobraževanje nekaterih zaposlenih 
s področja tajnih podatkov stopnje tajnosti 
INTERNO ter uredili upravno območje.  

30. 9. 2021 je bil odplačan prvi obrok 
dolgoročnega posojila, v višini 388.888,89 EUR 
glavnice in 20.050,68 EUR obresti.

V postopku pridobivanja certifikata Družbeno 
odgovoren delodajalec je projektna skupina pripravljala 
vso potrebno dokumentacijo za implementacijo   
temeljnih ukrepov in izbranih devet dodatnih ukrepov, 
slednji bodo postopoma implementirani v prvi polovici 
leta 2022. Pripravili smo tudi Pravilnik o izvajanju 
temeljnih ukrepov DOD in o aktivnostih seznanjali 
zaposlene.

Za projekt »Postavitev rezervoarjev HCl« v sklopu 
objektov KPV je bilo izvedeno javno naročilo za gradnjo 
skladiščne stavbe – nadstreška ter namestitev novega 
rezervoarja za HCl.

Za izgradnjo solarnega parka MFE TEB4 je bila izdelana 
razpisna dokumentacija in objavljeno javno naročilo.

Na lokaciji TEB so bile nameščene info točke za dostop 
do IntraTEB-a.

18. 11. 2021 je bila izvedena Letna gasilska vaja na 
območju objekta GPO3, v protihrupnem ohišju PB7.

Skladno s sprejetim letnim 
planom vzdrževanja je od 11. do 
15. 11. 2021 potekala redna revizija 
PB1 na strojnem, elektro in I&C 
področju. Obsegala je vizualne 
preglede kritičnih komponent ter 
servisiranje in preglede pomožnih 
naprav.

V mesecu požarne varnosti je 
bila izvedena vaja evakuacije iz 
objekta ob požaru ter praktično 
usposabljanje na temo poznavanje 
in uporaba ročnih gasilnikov.

1. 12. 2021 je družba GEN energija 
d.o.o. dala soglasje k Poslovnemu 
načrtu družbe Termoelektrarna 
Brestanica d. o. o. za leto 2022 in 
Okvirnemu načrtu poslovanja za 
leti 2023 in 2024. 

V okviru poslovnega obiska članov 
uprave Petrola, ki je potekal 14. 12. 
2021, je bila predstavljena vloga 
TEB s strani direktorja g. Malgaja 
in generalnega direktorja GEN 
energije g. Novšaka. 

Revizorski svet Inštituta Evilib 
je na podlagi analize trenutnega 
stanja, implementiranih temeljnih 
ukrepov in načrta implementacije 
izbranih ukrepov Termoelektrarni 
Brestanica d. o. o. podelil Pristopni 
certifikat »Družbeno odgovoren 
delodajalec«, za področje 
organizacijskega upravljanja.
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PREDSTAVITEV DRUŽBE

Polno ime družbe: Termoelektrarna Brestanica d. o. o.

Skrajšano ime: TEB d. o. o.

Oblika organiziranosti: družba z omejeno odgovornostjo

Naslov: Cesta prvih borcev 18, 8280 BRESTANICA

Osnovna dejavnost: 35.112 Proizvodnja elektrike v TE in JE

Velikost družbe: srednje velika gospodarska družba 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021: 100

Transakcijski račun pri: NLB SI56 0298 0001 5896 423

Identifikacijska številka za DDV: SI49407783

Matična številka: 5033772000

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Krškem, srg. 1/00146/00

Osnovni kapital: 10.826.034 EUR

Telefon: (07) 48 16 000

Telefax: (07) 49 22 262

Spletni naslov: www.teb.si

E-pošta: info@teb.si

OSEBNA IZKAZNICA
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ORGANI UPRAVLJANJA

TEB je imela v letu 2021 v veljavi enotirni sistem upravljanja, po katerem je družbo vodil direktor. 
Vlogo in vse pristojnosti skupščine je opravljal edini družbenik oz. ustanovitelj GEN energija, d. o. o., ki je 
hkrati izvajal tudi nadzor nad poslovanjem družbe.

DEJAVNOSTI

TEB ima registriranih več dejavnosti. Glavna dejavnost družbe je proizvodnja električne energije v termoe-
lektrarnah.

KAPITALSKE POVEZAVE

 Kapitalska sestava Termoelektrarne Brestanica d. o. o. na dan 31. 12. 2021

DRUŽBENIK NASLOV OSNOVNI KAPITAL (v EUR) DELEŽ v %
GEN energija, d. o. o. Vrbina 17, 8270 Krško 10.826.034 100,00

Delovanje TEB kot enoosebne družbe je tekom leta 2021 temeljilo na določilih Akta o ustanovitvi družbe 
Termoelektrarna Brestanica d. o. o. 

ORGANIZACIJSKE IN POSLOVNE POVEZAVE

V poslovnem letu 2021 je TEB sodelovala v organizacijskih povezavah v okviru skupine GEN in HSE d. o. o., 
Ljubljana, saj je na podlagi udeležbe v osnovnem kapitalu družbenik v HESS, d. o. o., Brežice. 

Skupino GEN so v poslovnem letu 2021 tvorile družba GEN energija, d. o. o., Krško kot obvladujoča družba, 
v okviru katere posluje TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d. o. o. skupaj z ostalimi odvisnimi družbami, 
družbami skupnega podviga in pridruženimi družbami. TEB nima podružnic.

Ustanovitelj je bil o delovanju družbe v največji meri seznanjen na usklajevalnih sestankih direktorjev 
družb skupine GEN in s pisno pripravljenim gradivom. Poslovne vezi so se vzpostavljale tudi na sestankih 
po posameznih poslovnih področjih in z dogovarjanjem o medsebojnih pogodbenih odnosih. 
 

PRAVNI POSLI  S POVEZANIMI DRUŽBAMI  

Na podlagi 3. odstavka 545. in 546. člena Zakona o gospodarskih družbah je poslovodstvo sestavilo Poročilo 
poslovodstva Termoelektrarne Brestanica d. o. o. o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021, v katerem 
so navedeni vsi pravni posli, ki jih je družba sklenila z obvladujočo družbo ali z družbami, ki so povezane z 
obvladujočo družbo. TEB iz navedenih razmerij v poslovnem letu 2021 ni bila prikrajšana.
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ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

direktor

tehnični sektorposlovni sektor

služba za 
kakovost

pravna služba služba proizvodnjekomercialna služba

kadrovska služba služba tehnične
 operativeračunovodska služba

služba VZD in PV služba za razvoj in 
vodenje projektov

finančno-planska 
služba
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POSLANSTVO
Poslanstvo TEB je zagotavljati zanesljivo, varno 

in nemoteno oskrbo z električno energijo.

VIZIJA

TEB zagotavlja stabilnost in varnost elek-
troenergetskega sistema Slovenije.

V TEB se zavedamo naše odgovornosti do 
svojih poslovnih partnerjev, lastnikov, za-
poslenih in družbe kot celote. Njihova pri-
čakovanja uresničujemo z zagotavljanem 
varnega in zanesljivega obratovanja na-
prav, z upoštevanjem načel varovanja oko-
lja ter temeljnih zakonskih določil in mo-
ralnih vrednot slovenske in širše evropske 
družbe. 

STRATEŠKI CILJI

Strateške cilje smo opredelili po posameznih poslovnih funkcijah:

POSLOVNA POLITIKA:
 � ohranitev oziroma povečanje tržnega dele-

ža (80 %) delovne moči, ki je potrebna za iz-
vajanje ročne rezerve za povrnitev frekven-
ce na domačem trgu električne energije,

 � optimiziranje stroškov poslovanja - zniža-
nje stroškov na enoto moči (MW) (3-5 %),

 � zagotavljanje visoke zagonske zanesljivosti 
(≥ 96 %) in razpoložljivosti naprav (≥ 98 %), 

STRATEŠKI RAZVOJ IN INVESTICIJE:
 � obvladovanje strateškega razvoja in investi-

cij skladno z razvojnim načrtom in zagota-
vljanje vloge TEB v ESS,

ODGOVORNOST DO OKOLJA:
 � obvladovanje vplivov na okolje (vzdrževanje 

sistema ravnanja z okoljem po standardu 

ISO 14001:2015 in skladno z okoljevarstve-
nim dovoljenjem), 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI 
DELU:

 � zagotavljanje visoke stopnje varnosti in zdrav-
ja pri delu tako, da nenehno sledimo cilju nič 
poškodb pri delu (standard ISO 45001:2018),

 
UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI:

 � z načrtovanjem karier in dvigom kompe-
tenc zagotoviti, da bodo zaposleni sposobni 
opravljati več različnih del in nalog znotraj 
družbe  – najmanj 10 % zaposlenih,

 � nagrajevanje in motiviranje z omogočanjem 
izobraževanj, ki bodo omogočala razvoj ka-
rier – vsaj 90 %.

POSLOVNA POLITIKA TEB

VREDNOTE

V skladu s poslanstvom so naše glavne vre-
dnote:
 � zanesljivost - Dosledno se držimo dogovorov.
 � strokovnost in inovativnost  - Z našo stro-

kovnostjo in inovativnostjo zagotavljamo 
zadovoljstvo kupcev, partnerjev, zaposle-
nih in ustvarjamo dolgoročno uspešno po-
slovanje.

 � odgovornost  - Odgovorno opravimo vsako 
delo.

 � skrb za okolje - Prispevamo k razvoju širše 
družbene skupnosti in skrbimo za narav-
no okolje.
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UKREPI ZA DOSEGO IN MERLJIVOST ZASTAVLJENIH CILJEV ZA LETO 2021

VARNA IN ZANESLJIVA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE:

 � faktor obratovalne razpoložljivosti plinskih turbin: PB1-6 ≥ 98 %, 
 � zagonska zanesljivost, merjena v uspešnosti aktivacij za potrebe ročne rezerve za povrnitev fre-

kvence PB 1-3 ≥ 95 %, PB 4-7 ≥ 96 %,
 � faktor časovne razpoložljivosti plinskih turbin: PB1-3 ≥ 97 %, PB 4,7 ≥ 99 %,  PB5 ≥ 95 %,  PB6 ≥ 98 %,  

KONSOLIDACIJA IN RACIONALIZACIJA POSLOVANJA:

 � iskanje možnosti dodatnih prihodkov iz drugih dejavnosti,
 � zniževanje vseh stroškov, na katere lahko vplivamo,

UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI:

 � zaposlenim bomo omogočali permanentno izobraževanje in strokovna usposabljanja,
 � fluktuacija zaposlenih zaradi naravnih odlivov (upokojitve) in ob tem upoštevanje sistemskih 

postopkov obvladovanja proizvodnje in optimizacije delovnih procesov,
 � izpolnjevanje izbranih ukrepov iz osnovnega in polnega certifikata DPP ter pristopnega certifi-

kata DOD. 

Spremljanje izvajanja letnega poslovnega načrta je zagotovljeno z mesečnim  in 3-mesečnim poroča-
njem o njegovi realizaciji.
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PROIZVODNJA

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE PB1-7

Proizvodnja električne energije na PB1-7 v letu 2021

Proizvodnja na generatorju 53.137.392 kWh

Oddaja el. energije na pragu 52.325.017 kWh

Lastna poraba** 7.084.856 kWh

Nakup el. energije za lastno rabo* 6.272.481 kWh

* V prejemu na pragu je zajeta prejeta količina električne energije preko transformatorjev T8, T14, T15, T26, T27 ter T4 in T5.
** V lastni porabi je zajeta bilanca proizvodnje generator – oddaja na pragu in prejem na  pragu.

Potrebno električno energijo za zagotavljanje lastne rabe za stalno razpoložljivost vseh naprav smo v skladu 
s kupoprodajno pogodbo kupili od GEN energije.

Proizvodnja električne energije v posameznem mesecu leta 2021 v MWh

Turbina/ Mesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2021

PB1-3 4 27 4 15 118 0 0 0 8 7 7 20 210

PB4-5 0 103 65 69 22 0 391 0 127 2.313 388 954 4 430

PB6-7 1.562 2.479 2.165 1.391 528 2.208 1.885 2.587 2.857 8.529 6.615 14 879 47 685

Skupaj 1 566 2 608 2 234 1 475 668 2 208 2 275 2 587 2 993 10 849 7 009 15 853 52 325

Plan 2.530 2.510 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.510 2 530 30 000

Realizacija v % 61,89 103,92 89,71 59,22 26,82 88,68 91,37 103,91 120,19 435,72 279,24 626,61 174,42
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Načrtovana in realizirana proizvodnja v letu 2021 (v GWh)

V primerjavi z načrtovano znaša realizacija proizvodnje 174,42 %. Proizvodnja električne energije je odvisna 
od potreb EES in števila izpadov energetskih objektov, česar v naprej ni mogoče natančno napovedati.

Poraba goriva

Porabljene količine goriva za realizirano proizvodnjo električne energije ter ogrevanje tehnološkega procesa 
in upravnih prostorov 

Namen porabe / gorivo
Vrsta goriva Ekvivalent toplotne vrednosti

DIZEL ZP DIZEL ZP

Proizvodnja 10 261 350 litrov 4 505 905 Nm3 371 308 GJ 162 086 GJ

 - PB 1-3 50.963 litrov 54.252 Nm3 1.797 GJ 1.952 GJ

 - PB 4-5 1.389.167 litrov 255.861 Nm3 48.988 GJ 9.204 GJ

 - PB 6-7 9.089.157 litrov 4.195.792 Nm3 320.523 GJ 150.931 GJ

Ogrevanje tehnološkega procesa in upravnih prostorov 894 litrov 128 104 Nm3 32 GJ 4 608 GJ

Skupaj 10 530 181 litrov 4 634 009 Nm3 371 339 GJ 166 695 GJ

Delež proizvodnje s posameznim gorivom

1,6

2,6 2,2
1,5
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2,2 2,3 2,6
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Emisijski kuponi

V skladu z veljavnim Zakonom o varstvu okolja in njegovimi spremembami TEB razpolaga z Dovoljenjem za 
izpuščanje toplogrednih plinov. Z odlokom o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov je TEB prejela 
odločbo o njihovi razdelitvi za posamezno leto obdobja 2008-2012. Iz navedenega obdobja je bilo v leto 2021 
prenesenih 115.918 emisijskih kuponov. 

Stanje emisijskih kuponov Količina CO2 (ton)

Prenos dodeljenih emisijskih kuponov iz preteklih let 115.918

Dodeljeni emisijski kuponi CO2 za 2021 0

Kupljeni emisijski kuponi CO2 v letu 2021 34.910

Emitirane količine emisij v letu 2021 36.679

Ostanek na dan 31. 12. 2021 114 149

Zagonska zanesljivost in obratovalno stanje naprav

Zagonska zanesljivost  PB 1-6 na ZP in DIZEL v letu 2021

Uspešnost aktivacij za zagotavljanje ročne rezerve za povrnitev frekvence 100,0 %

Zagonska zanesljivost vseh zagonov   97,2 %

Zagonska zanesljivost pri zagonih za zagotavljanje ročne rezerve za povrnitev frekvence  100,0 %

Skupni fond ur za analizo obratovalnega stanja naprav v letu 2021 znaša 8.760 h.

PROIZVODNJA SONČNIH ELEKTRARN MFE TEB1-3

V letu 2021 so sončne elektrarne MFE TEB1-3 skupaj proizvedle 148.997 kWh električne energije, od tega:

 � MFE TEB1 nazivne moči 38,08 kW 28.716 kWh,
 � MFE TEB2 nazivne moči 81,78 kW 73.616 kWh,
 � MFE TEB3 nazivne moči 49,90 kW 46.665 kWh.

Proizvedena električna energija je bila subvencionirana na podlagi izdanih odločb Agencije za energijo in 
predstavlja 105 % realizacijo v primerjavi z načrtovano.
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VZDRŽEVANJE

Služba tehnične operative ima nalogo kvalitetnega in učinkovitega vzdrževanja tehnoloških sistemov ter 
pripadajočih naprav, napeljav in opreme v skladu z vzdrževalnimi navodili, tehničnimi predpisi in zakono-
dajo, rezultati analiz obratovalnih parametrov, rezultati analiz stanja in trendov ter priporočil izvedenih del, 
za dosego naslednjih ciljev:

 � varnost,
 � zanesljivost,
 � razpoložljivost,
 � izkoristek,
 � uporabnost in
 � trajnost vseh komponent in tehnoloških sistemov ter elektrarne kot celote.

Glede na vlogo TEB, ki izvaja sistemske storitve, t.j. ročna rezerva za povrnitev frekvence in zagon iz teme, 
velja za naprave, napeljave in opremo poseben, otežen režim obratovanja z velikim številom zagonov in 
majhnim številom obratovalnih ur, kar zahteva specifičen pristop k vzdrževanju.

V letu 2021 je bilo delovanje usmerjeno v izvedbo revizij plinskih blokov PB1, PB2, PB3 in PB5 ter pregled 
generatorja in odpravo napak na bloku PB6. Na vseh tehnoloških sistemih je potekalo izvajanje rutinskega/
dnevnega (PvV in PdV) vzdrževanja, predvsem v smislu rednih pregledov, odkrivanja napak ter njihove od-
prave (prijave neskladnosti). Po posameznih sistemih so bili izvedeni spodaj navedeni vzdrževalni posegi.
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TEHNOLOŠKI POSTROJI TEB

Plinski bloki
Plinski bloki PB1, PB2 in PB3

 � revizija PB1, PB2 in PB3, 
 � v sklopu revizij servis zagonskih dizel agregatov vseh plinskih blokov,
 � PB1, PB2 in PB3 – krajšanje dimnikov,
 � pregled in preizkus delovanja stabilne gasilne naprave vseh treh blokov za obnovitev potrdila o brez-

hibnem delovanju,
 � PB3 – zamenjava vseh napajalnih modulov za napajanje regulacijskih kartic Rexroth.

Plinska bloka PB4 in PB5
 � revizija PB5,
 � servis kompresorjev krmilnega zraka,
 � PB5 – Egatrol 8 - AC450 in AC160: odprava okvare na AF100 vodilu,
 � PB4 in PB5 – odprava okvare na IMS postaji,
 � PB4 in PB5 – Egatrol 8 – AC450: verifikacija novih plastičnih nosilcev kartic, ki so bili izdelani s pomo-

čjo 3D tiska,
 � inštalacija in preizkus novih rezervnih ADVANT OS500 operaterskih postaj (UNIX okolje),
 � PB4 – servis sušilnika kompresorja krmilnega zraka,
 � PB4 – popravilo kompresorjev krmilnega zraka,
 � PB5 – CRC20 - odprava okvare na časovni sinhronizaciji AC450 krmilniškega sistema,
 � PB5 – odprava napake na indikaciji pozicije ventila 15MBX41AA014.

Plinski blok PB6
 � odprava neskladnosti glede na zahtevke pogodbenih odstopanj in garancijskih zahtevkov (TOC in WC),
 � zamenjava hladilnika mazalnega olja,
 � zagonski preizkusi evaporativnega hlajenja,
 � meritev izolacijskega sistema na generatorjih in transformatorjih 26BAT10 in 26BBT10,
 � pregled elektro omar,
 � čiščenje gorilnikov in testiranje šob,
 � servis BSD dizel agregata,
 � popravilo dimnika.

Sistem oskrbe z vodo in gorivi
 � umerjanje plinomera na PB2 in PB5,
 � notranji pregled DEMI rezervoarja,
 � KPV – menjava pH sonde na merilnikih pH vrednosti v reaktorju in odpadni vodi,
 � odprava okvare na releju polnilne črpalke HCl,
 � zamenjava filtrov in obnova sistema silosa apna, 
 � sanacija puščanja HCl,
 � odprava napake na meritvi nivoja rezervoarja R2, zamenjava sonde št. 1 in čiščenje vseh sond R2,
 � revizija reaktorja KPV,
 � uradna overitev obračunskih merilnikov pretoka dizelskega goriva, 
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 � sanacija črpalke za mulj,
 � biocidiranje tekočega goriva v R2, 
 � pregled varnostnih ventilov na sistemu dobave ZP na PB4,5 in PB6.

Elektroenergetski sistemi 
(stikališča 110, 20, 10.5 in 0.4 kV, splošna in nujna lastna raba, strelovodni in ozemljitveni sistem)

 � transformatorji T2, T3, T4, T6, T7 in T8 – letni pregled, preizkušanje zaščitnih naprav in pregled 10.5kV 
celic za omenjene transformatorje, odvzem vzorca olja in izvedba analize odvzetih vzorcev olja,

 � transformator T4 – sanacija puščanja olja,
 � 10kV celica transformatorja T8 – dopolnjevanje plina na stikalu Q0,
 � sistem brezprekinitvenega napajanja (poslovna in tehnološka mreža) – pregled AKU baterij,
 � strelovodni sistem – odprava napak glede na poročilo EIMV,
 � sistem nujne lastne rabe TEB – meritve AKU baterij na DEA,
 � strelovodni sistem – meritve in odprava napak,
 � nadgradnja katodne zaščite - montaža dodatnega usmernika.

Protipožarni in pomožni sistemi
 � zamenjava penila v sistemu požarnega varovanja R123 v SGN,
 � obnova in menjava ventilov v SGN R3,
 � PB4 in PB5 – izvedba letnega (servisnega) pregleda in preizkusa deluge sistema,
 � obnovitev in servis posameznih zunanjih hidrantov,
 � PB1, PB2 in PB3 - pregled in preizkus stabilne gasilne naprave (obnovitev potrdila o brezhibnem delo-

vanju aktivne požarne zaščite),
 � PB4 in PB5 – izvedba letnega (servisnega) pregleda in preizkusa protipožarnega sistema.

Ostali sistemi
 � geodetske meritve vertikalnosti dimnika PB7,
 � meritve hrupa po skrajšanju dimnikov na PB1-3,
 � geomehanske raziskave za potrebe temeljenja sončne elektrarne MFE TEB4,
 � geodetske meritve za potrebe projektiranja sončne elektrarne MFE TEB4,
 � redni letni servis kompresorskih postaj - centralni sistem, KPV, PB6 in PB7,
 � vgradnja hidravlične kretnice in dopolnjevanje sistema konvektorjev komandne sobe,
 � analiza nosilnosti obstoječe konstrukcije objekta pokrita deponija,
 � sanacija puščanja vodovodne cevi,
 � novelacija geodetskega načrta TEB,
 � redni letni pregled ogrevalnih kotlov,
 � prestavitev nadzora ogrevanja rezervoarjev iz sistema GORIVA na sistem kotlovnice (kompletni ogre-

valni sistem),
 � emisijska postaja PB6: pregled celotnega sistema meritev emisij PB6, kalibracija merilnikov dimnih 

plinov PB6 in izvedba QAL2 meritev (EIMV),
 � emisijska postaja PB4-5: kalibracija in nastavitev merilnika dimnih plinov, pregled celotnega sistema 

meritev emisij, ter izvedba primerjalnih meritev (EIMV).

Na vseh sistemih so poleg rednega vzdrževanja potekale sprotne odprave napak in modifikacije v smislu 
vzdrževanja zanesljivosti in posodobitev posameznih komponent oz. sklopov. 
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INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

Razvoj informacijske tehnologije TEB sledi sodobnim smernicam razvoja, še posebej v smislu varnosti in 
zaščite informacijskega sistema ob upoštevanju priporočil iz varnostne analize.

Na informacijskem sistemu je potekalo redno preventivno in predikativno vzdrževanje, realizirane so bile 
še naslednje aktivnosti:

 � nabava opreme za priklop TEB-NEK,
 � posodobitev sejnih sob z novejšimi video konferenčnimi sistemi,
 � varnostni pregled OT omrežja,
 � postavitev strežnika za dokumentni sistem BusinessConnect,
 � posodobitve in podaljšanje licenc programske opreme,
 � servis in dograditve na sistemu tehničnega varovanja in kontrole pristopa.

Stroški vzdrževanja vseh tehnoloških sistemov v letu 2021 znašajo 1.107.201 EUR.
.

Inšpekcije/revizije PB v letu 2021

Enota Vrsta aktivnosti 
(remont, revizija,…)

Trajanje

Načrtovano Realizirano

Začetek Konec Začetek Konec

PB1 REVIZIJA 11.10.2021 15.10.2021 11.10.2021 15.10.2021

PB2 REVIZIJA 22.03.2021 26.03.2021 22.03.2021 26.03.2021

PB3 REVIZIJA 27.09.2021 1.10.2021 27.09.2021 1.10.2021

PB4 SPOMLADI 2022

PB5 REVIZIJA 1.03.2021 12.03.2021 1.03.2021 12.03.2021

PB6 REVIZIJA, ODPRAVA 
POMANJKLJIVOSTI 16.11.2021 18.11.2021 20.11.2021 22.11.2021
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NALOŽBE

Zamenjava PB 1-3, izvedba 1. faze – 1B (PB7)
 � V letu 2021 so se izvajala vroča testiranja, zagonski preizkusi posameznih sistemov plinskega bloka, 

obremenilni in funkcionalni testi ter pogodbeni testi na tekoče in plinasto gorivo. 
 � Prvi vžig plinske turbine na zemeljski plin je bil izveden 15. 1. 2021, prva sinhronizacija PB7 z omrež-

jem 28. 1. 2021, prvo obratovanje PB7 na dizelsko gorivo (D2) pa 3. 2. 2021. V času zagonskih testiranj 
na dizelsko gorivo (dizel D2) se pojavijo težave, za katere je proizvajalec opreme Siemens pripravil in 
implementiral rešitve. 

 � V letu 2021 so bila zaključena vsa preostala strojno in elektro instalacijska dela, gradbena dela, uredi-
tve okolice  ter odprava ostalih manjših pomanjkljivosti. Potekala je tudi izdelava projektov izvedenih 
del ter priprava dokazilne dokumentacije.

 � 22. 2. 2021 je bil uspešno izveden interni strokovni tehnični pregled, ki je pokazal, da je stanje doku-
mentacije in izvedenih del ustrezno in podana podlaga za nadaljevanje  s testiranji in preizkusi ter za 
pripravo vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja.

 � 1. 4. 2021 je bil uspešno izveden tehnični pregled s strani Ministrstva za okolje in prostor, ki je izdalo 
gradbeno dovoljenje.

 � 1. 6. 2021 je bila na podlagi uspešno izvedenega tehničnega pregleda pridobljena odločba o 6-meseč-
nem poskusnem obratovanju, ki je bilo 1. 12. 2021 na podlagi odločbe ministrstva podaljšano za 6 me-
secev.

Izvedba manjših tehnoloških modifikacij na obstoječih napravah
 � V letu 2021 smo realizirali pripravo vhodne dokumentacije za realizacijo manjših investicij, izgradnja 

sistema za izrabo drenažne vode, postavitev rezervoarja HCl v sklopu objektov KPV,…).

Ostalo (drobne naložbe, orodje, oprema, vozni park)
 � V letu 2021 smo realizirali nakup opreme, drobnih naložb po posameznih tehnoloških sistemih za po-

sodobitev in nadgradnjo obstoječih informacijskih sistemov, kar bo doprineslo k zagotavljanju predvi-
dene obratovalne pripravljenosti in zanesljivosti obratovanja proizvodnih naprav.

Financiranje naložb je v letu 2021 potekalo v skladu s sprejetim letnim poslovnim načrtom. Dokončane so 
bile načrtovane in že pričete naložbe iz preteklih let ter nova vlaganja v skupni višini 1 884 107 EUR. Finan-
ciranje je potekalo z lastnimi denarnimi sredstvi. 
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RAZISKAVE IN RAZVOJ

Raziskovanje  in razvoj se planirata z načrtom naložb, skladno s strategijo in smernicami razvoja TEB oz. 
strateškim načrtom ter zunanjimi zahtevami. 

Nabor  naložb je opredeljen v Razvojnem načrtu za obdobje 2020-2025 z vizijo razvoja do leta 2030 in v Po-
slovnem načrtu družbe za leto 2021. Razvojni cilji in strategije TEB so usklajeni z Razvojnim načrtom skupi-
ne GEN za obdobje 2020-2025 s pogledom do leta 2030.

Za investicije in razvoj družbe TEB je bilo v letu 2021 namenjenih 1,9 mio EUR lastnih sredstev. Glavnina 
vlaganj se nanaša na dokončanje izvedbe najpomembnejšega in najobsežnejšega projekta, zamenjavo PB1-
3, izvedbo 1. faze - 1B. Realizirane so bile tudi druge naložbe za zagotavljanje nemotenega poslovanja ter 
izdelane strokovne študije in analize. 
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NABAVA IN PRODAJA

S sistemskim postopkom nabave je zagotovljena pravočasna oskrba  TEB s potrebnimi izdelki, polizdelki 
ter storitvami zahtevane kakovosti po primerni ceni. Sistemski postopek je v veljavi za blago, storitve in 
gradnje, ki so predmet nabave v družbi.

Proces nabave

Temeljno načelo nabavnega procesa je planiranje nabave in načelo optimuma, kar pomeni, da se vsak nakup 
opravi:

 � v zahtevani kakovosti in količini,
 � v določenem dobavnem roku,
 � z optimalnimi in sprejemljivimi komercialnimi pogoji,
 � z upoštevanjem temeljnih načel zakona o javnem naročanju.

V postopkih oddaje naročila so upoštevana temeljna načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, za-
gotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov 
in sorazmernosti. 

Postopek nabave je bil odvisen od vrste blaga, storitev ali gradnje in ocenjene vrednosti naročila. Izbira do-
baviteljev je potekala s ciljem izbrati najugodnejšega ponudnika. Izvedba naročil je v praksi potekala bodisi 
po enostavnem postopku kot evidenčno naročilo, z zbiranjem ponudb ali z direktno oddajo naročila oziroma 
v primeru, kjer to določa zakon, v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

Strateške nabave so bile izvedene na podlagi sklenjenih letnih in večletnih nabavnih pogodb. V skladu s 
sistemskim postopkom smo spremljali tveganja in obvladovali neskladnosti. Z definiranima kazalnikoma 
uspešnosti nabavnih procesov smo spremljali:

 � optimalnost zalog nabavljenega blaga,
 � reklamacije dobaviteljem.

VHODI NABAVA IZHODI
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Ključni dobavitelji nabavnega portfelja so v letu 2021 zagotavljali:
 � dobavo dizelskega goriva in zemeljskega plina,
 � nakup emisijskih kuponov za pokrivanje izpustov CO2,
 � dobavo električne energije za pokrivanje lastne rabe,
 � zavarovanje premoženja družbe,
 � zmogljivosti za prenos zemeljskega plina (vstopna in izstopna točka v RS),
 � uporabo prenosnega sistema za prevzem in oddajo električne energije za elektroenergetske objekte, 

priključene na prenosni sistem,
 � izvajanje storitev za gradnjo novega plinskega bloka PB7,
 � izvajanje storitev vzdrževanja,
 � izvajanje storitev varstva pred požarom.

Aktivnosti povezane s prodajno funkcijo, ki zajema obvladovanje povpraševanj, ponudb in pogodb, so dolo-
čene v procesu prodaje. V njem so opredeljeni sistemski postopki prodaje, definirana tveganja, priložnosti 
glede novih kupcev ali povečanja naročil. Postopki določajo tudi obvladovanje neskladnosti in sprememb 
ter faze komuniciranja. Kazalnik uspešnosti prodajnega procesa izkazuje letno izvedena analiza zadovolj-
stva kupcev. 

Proces prodaje

Ključni kupec storitev TEB je GEN energija, ki mu z letno in več-letno kupoprodajno pogodbo tržimo nasle-
dnje produkte:

 � zagon agregatov brez zunanjega vira napajanja, 
 � delovno moč, ki jo sistemski operater potrebuje za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence,
 � električno energijo iz proizvodnih naprav TEB,
 � električno energijo iz proizvodnih naprav HE na spodnji Savi, v deležu, kot izhaja iz družbene pogodbe.

Z ostalimi kupci je bilo ustvarjenih 3 % poslovnih prihodkov. Za najpomembnejšega med njimi smo izvajali 
skladiščenje obveznih rezerv naftnih derivatov.

S ključnim kupcem GEN energijo in ostalimi kupci na trgu je usklajevanje potekalo sproti ali na mesečni 
ravni. Za njihove potrebe so jim bile posredovane informacije, ki izhajajo iz podpisanih pogodb. Dodatne 
komunikacije, potrebne za reševanje tekočih vprašanj, so potekale brez težav, in sicer po telefonu, preko 
elektronske pošte ter na koordinacijskih sestankih.

VHODI PRODAJA IZHODI
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TRAJNOSTNI RAZVOJ IN DRUŽBENA 
ODGOVORNOST

Strategija trajnostnega razvoja TEB obsega uravnotežen razvoj treh stebrov, in sicer:

 � tehnološki razvoj družbe, ki ponuja trajnostne rešitve za doseganje strateških ciljev,
 � socialni razvoj, ki se zavzema za trajnostno dobrobit zaposlenih in vseh deležnikov,
 � z varovanjem okolja omogočiti gospodarsko uspešen razvoj TEB.

GOSPODARSKI 

RAZVOJ

SO
CI

AL
NI

 R
AZ

VO
J

VARSTVO 
OKOLJA

Z namenom uspešnejšega trajnostnega delovanja poteka vodenje poslovnih procesov sistematično in tran-
sparentno, v njih so začrtane trajnostne politike in opredeljeni cilji. Integriran sistem vodenja je usklajen s 
standardi ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001 ter politikama sistemov vodenja in obvladovanja procesne varnosti. 

TEB ima področja družbeno odgovornega delovanja, v odnosu do vseh zainteresiranih strani zapisana v 
Etičnem kodeksu. Praksa znotraj podjetja tako zajema kompetenčne in predane zaposlene, kot najpomemb-
nejši vir vlaganja v človeški kapital, njihovo zdravje in varnost pri delu ter skrb za okolje. Zunanje okolje 
obsega razmerja s širokim krogom različnih deležnikov, in sicer, s poslovnimi partnerji, kupci in dobavitelji 
ter lokalno skupnostjo, ostalo javnostjo in državo.

POSLOVNA ODLIČNOST IN SISTEMI VODENJA

Z uporabo modela poslovne odličnosti EFQM TEB sledi ciljem razumevanja uravnoteženosti, uspešnega ob-
vladovanja potreb in pričakovanj deležnikov, kakor tudi obvladovati in posodabljati svoje notranje procese 
in krepiti sodelovanje znotraj organizacije.

Model poslovne odličnosti EFQM je kompleksno analitično managersko orodje, ki poudarja nenehno učenje, 
ustvarjalnost in inovativnost. Razvoj tovrstnega pristopa omogoča:

 � realnejšo oceno poslovanja,
 � celovitost razvoja sistema vodenja,
 � področja za izboljšave in njihovo pomembnost,
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 � povezavo različnih pobud v enoten okvir,
 � izmenjavo dobrih praks izven in znotraj podjetja,
 � objektivno prepoznavanje, priznavanje in nagrajevanje dosežkov.

Svojo prepoznavnost odličnosti  z uporabo modela EFQM smo v letu 2021 izkazovali v smeri večje uspešno-
sti, učinkovitosti, konkurenčnosti in trajnostnega razvoja.

Sistemi vodenja v družbi so sestavljeni iz: 
 � sistema vodenja kakovosti, ki je usklajen z zahtevami referenčnega standarda ISO 9001:2015,
 � sistema ravnanja z okoljem, ki je usklajen z zahtevami referenčnega standarda ISO 14001:2015,
 � sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu, ki je usklajen z zahtevami referenčnega standarda ISO 

45001:2018,
 � sistema obvladovanja procesne varnosti (SOPV), ki je vzpostavljen po zahtevah SEVESO.

Osnovni namen učinkovitega delovanja posameznih sistemov vodenja je sistematično in učinkovito vode-
nje kakovosti, ravnanje z okoljem ter vodenje sistema varnosti in zdravja v vseh poslovnih procesih družbe, 
skladno s postavljenimi politikami po posameznih sistemih in doseganje zastavljenih ciljev kakovosti, rav-
nanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu.
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V letu 2021 sta bili izvedeni redni letni presoji sistema vodenja (zunanja in notranja) in s tem v skladu po-
daljšana veljavnost certifikatov.

Vodstvo družbe je meseca marca zaključilo redni letni pregled sistema vodenja, kjer je bila ugotovljena 
ustrezna stopnja izvajanja in izpolnjevanja postavljenih zahtev ter ustreznost in učinkovitost postavljenih 
politik, ciljev in sistemov.

Izvajali smo preventivne ukrepe za preprečitev okoljskih nesreč in monitoring vplivov na okolje. Zaposlene 
in javnost smo obveščali o stanju ter dosežkih na področju ravnanja z okoljem.

Na osnovi poročil, pregledov, presoj in analiz smo presojali in vrednotili delovanje sistema vodenja z vidika 
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učinkovitosti, ustreznosti in skladnosti ter zagotavljanja razvoja in izboljšav. Zaključki analiz so pokazali 
visoko stopnjo pripravljenosti in učinkovitosti poslovanja TEB.

Izboljšave – predlogi – inovacije
Sistem vodenja vključuje tudi obvladovanje nenehnega izboljševanja in inoviranja. Zaposlene seznanjamo 
in motiviramo k naprednejšemu in inovativnemu razmišljanju s ciljem pridobitve konkretnih predlogov 
izboljšav in inovacij. 

ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH

V TEB se zavedamo, da so človeški viri ključ do uspeha in da lahko le z zadovoljno ekipo ustvarjamo pozitiv-
ne rezultate. V skladu s tem nenehno skrbimo za spodbudno in zaposlenim prijazno delovno okolje. 

Uresničevanje zastavljenih strateških ciljev TEB je trajnostno zagotovljeno s politiko zaposlovanja in izva-
janjem permanentnega izobraževanja zaposlenih. S kadrovsko strukturo uspešno pokrivamo vse poslovne 
funkcije, saj so zaposleni usposobljeni za opravljanje del na posameznih strokovnih področjih. 

Zaposleni po izobrazbeni strukturi in gibanje števila zaposlenih

Zaposleni v letu 2021 po izobrazbeni strukturi 

Raven izobrazbe
 1. 1. 2021 31. 12. 2021

Povprečno št. zap. 
v letu 2021

N % N % N %
8/2         1                      1,0          1              1,0           1,0 1,0
8/1 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
7 21 20,6 21 21,0 21,5 21,1

6/2 14 13,7 14 14,0 14,0 13,7
6/1 17 16,7 18 18,0 17,9 17,6
5 29 28,4 28 28,0 28,5 28,0
4 17 16,7 16 16,0 16,4 16,1
3 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
2 3 2,9 2 2,0 2,5 2,5
1          0              0,0         0              0,0           0,0                0,0

SKUPAJ      102                       100,0         100     100,0         101,8       100,0

V letu 2021 smo beležili naslednje gibanje števila zaposlenih:
 � tri nove zaposlitve za določen čas, od tega je enemu prenehala veljavnost pogodbe o zaposlitvi,
 � pet odhodov zaposlenih zaradi sporazumnega prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, rednega 

upokojevanja in drugih razlogov prenehanja.
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Starostna sestava zaposlenih na dan 31. 12. 2021
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Po stanju na dan 31. 12. 2021 je največ zaposlenih starih nad 50 let, kar znaša 47 % vseh zaposlenih. Povpreč-
na starost zaposlenih na dan 31. 12. 2021 znaša 46,3 leta.
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Izobraževanje in usposabljanje

Vsi zaposleni smo se udeležili organiziranega izobraževanja na temo Informacijska varnost. Za vodje sek-
torjev, služb ter vodje delavnic in izmen sta bili izvedeni delavnici Uspešni vodja in Medgeneracijsko sode-
lovanje in vodenje. Za vodilne in vodstvene zaposlene pa je bilo organizirano izobraževanje Izzivi VZD, ki 
jih prinaša pandemija koronavirusa (SARS-CoV-2). Polovica zaposlenih je bilo udeleženih na obnovitvenem 
usposabljanju poznavanja in uporabe ročnih gasilnikov, izvajanje evakuacije iz objektov ob požaru ter ob-
vladovanje procesne varnosti v TEB. Za vse zaposlene, ki dostopajo do tajnih podatkov stopnje »interno«, je 
bilo v TEB izvedeno osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov. Vsi zaposleni smo 
opravili izpite iz VZD in PV. Ob koncu leta je bilo izvedeno tudi spletno usposabljanje za delo z nevarnimi 
snovmi in Izpopolnjevalni Ex seminar.

Vključevanje dijakov in študentov

Na dan 31. 12. 2021 smo imeli sklenjeni dve pogodbi o štipendiranju z dvema študentoma. Oba se izobražuje-
ta za pridobitev visokošolskega strokovnega programa (VS) 1. stopnje.

Dijakom in študentom smo v poletnih mesecih nudili počitniško delo, ki je bilo delno sofinancirano s strani 
občine Krško, po pozivu za izvedbo počitniškega dela mladih iz občine Krško v letu 2021. 

V letu 2021 smo obvezno prakso zaradi epidemije koronavirusa (SARS-CoV-2) izvajali okrnjeno, saj sta jo v 
delovnem okolju TEB izvedla le dva študenta energetike oz. strojništva. 

Skrb za zaposlene

Vodstvo izvaja politiko odprtih vrat s cilji neposredne komunikacije vodij z zaposlenimi, dviga zadovoljstva 
in zavzetosti zaposlenih. Vsem zaposlenim omogoča neposredno komunikacijo v zvezi s tekočimi zadeva-
mi, sprejema predloge, pobude za izboljšave, pritožbe in jih sproti rešuje v obojestransko korist.
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V Etičnem kodeksu vodstvo družbe povzema smernice, vrednote in načela delovanja. Glavni cilj kodeksa je, 
da vsak zaposleni s svojim ravnanjem in delovanjem prispeva k uresničevanju zastavljenih strateških ciljev 
družbe.

V družbi delujeta sindikat, ki zastopa interese zaposlenih in svet delavcev, preko katerega zaposleni sodelu-
jejo pri upravljanju družbe in uresničevanju njenih ciljev. 

Pod okriljem TEB delujejo tri društva: Športno društvo, Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo in Društvo 
energetikov. Športno društvo za svoje člane organizira različne preventivno-rekreativne športne aktivnosti. 
PIGD in Društvo energetikov TEB imata skoraj 70-letno tradicijo in tako pomembno vlogo pri razvoju in de-
lovanju TEB. Delovanje društev je bilo v letu 2021 zaradi nadaljevanja pandemije koronavirusa (SARS-CoV-2) 
zelo omejeno, saj epidemiološka situacija ni omogočala predvidenega izvajanja društvenih aktivnosti.

Certifikat »Družini prijazno podjetje« 
omogoča zaposlenim v TEB uspešno usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Tudi v letu 2021 je 
team DPP spremljal izvajanje ukrepov in beležil dodatne predloge zaposlenih za učinkovitejše upravljanje 
s človeškimi viri.  

Družbeno odgovoren delodajalec 
V TEB smo pridobili Pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, za po-
dročje organizacijskega upravljanja. 

Z implementacijo temeljnih ukrepov in izbranimi devetimi dodatnimi ukrepi, ki 
bodo v celoti implementirani v letu 2022, sledimo cilju izboljšanja družbeno od-
govornega upravljanja v naši družbi in v odnosu do zaposlenih. 

V postopku pridobivanja certifikata je bil sprejet tudi Pravilnik o izvajanju temelj-
nih ukrepov DOD, zaposleni pa so bili sproti seznanjani o poteku aktivnosti.
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VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU IN POŽARNA VARNOST

TEB  zagotavlja varnost in zdravje pri delu (VZD) ter požarno varnost (PV) na osnovi Zakona o varnosti in 
zdravja pri delu, Zakona o varstvu pred požarom, Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zača-
snih in premičnih gradbiščih in izdanimi drugimi podzakonskimi predpisi ter internimi akti družbe.

Varnost in zdravje pri delu
Pri izvajanju aktivnosti so poleg veljavne zakonodaje upoštevana določila standarda ISO 45001 ter interni 
akti s področja VZD.
V letu 2021 je služba izvajala teoretična in praktična usposabljanja iz VZD in PV za zaposlene, študente, di-
jake ter prav tako seznanitve za zunanje izvajalce za varno delo na območju TEB. Revidirani in izdelani so 
bili interni akti, navodila za varno in zdravo delo, izvedena notranja in zunanja presoja sistema VZD in PV 
skladno s standardom ISO 45001 ter ISO za kakovost in okolje. Izvajali smo promocijo zdravja na delovnih 
mestih, sodelovali z izvajalcem medicine dela, pripravljali navodila in izvajali preventivne ukrepe za prepre-
čevanje širitve koronavirusa (SARS-CoV-2) ter vodili predpisane evidence s področja VZD in PV. 
Poudarek je bil tudi na pripravi dokumentacije za nove projekte, projekte v izvajanju in dokumentacije za 
revizije PB. Izvajali smo redne nadzore s področja VZD in PV na deloviščih in gradbiščih v TEB, sodelovali na 
operativnih sestankih ter izvajali koordinacijo s področja VZD v fazi priprave in izvedbe projektov.

Politika VZD in PV je usmerjena v zagotavljanje delovne zmožnosti zaposlenih v celotni delovni dobi.  S 
pomočjo sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu  ocenjujemo in sistematično obvladujemo tveganja 
področij VZD in PV. Zaposlene ozaveščamo o tveganjih za zdravje. 
Ob pandemiji koronavirusa (SARS-CoV-2) je bila v letu 2021 glavna skrb za zaposlene namenjena obveščanju 
o odgovornem ravnanju in doslednem upoštevanju aktualnih ukrepov ter o stanju epidemije. 

Požarna varnost
Revidirana in izdelana je bila interna dokumentacija ter navodila s področja PV. Izvajali smo usposabljanja 
zaposlenih za gašenje začetnih požarov, evakuacijo iz objektov ter ukrepanje ob izrednih dogodkih. Opra-
vljali smo redno vzdrževanje in servisiranje gasilske 
opreme in tehnike, redno izvajali preventivne aktiv-
nosti nadzora požarno ogroženih območij, preglede 
in testiranja sistemov aktivne protipožarne zaščite, 
pri delih s povečanim požarnim tveganjem so se iz-
vajale požarne straže, nadzori pri pretakanju goriva 
ter skrbeli za zagotavljanje dodatnih ukrepov s po-
dročja varstva pred požarom in pri testiranjih PB7. 

Preventiva s področja varstva pred požarom zajema 
tudi periodično izvajanje gasilskih vaj po posame-
znih izmenah. Izvedena je bila letna gasilska vaja. 
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ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA

TEB je že daljše obdobje zavezana mednarodnemu standardu ravnanja z okoljem, načelom trajnostnega go-
spodarjenja z naravnimi viri ter celovitemu sistemu odgovornega ravnanja z okoljem.

Z doseganjem okoljevarstvenih standardov so vplivi na obremenitev okolja minimalni, zato sledimo okolje-
varstveni zakonodaji z upoštevanjem:
 � načel okoljske politike po mednarodnem standardu ravnanja z okoljem ISO 14001, s katerimi zagotavlja-

mo varno in okolju prijazno pridobivanje električne energije; rezultati zunanje presoje v marcu 2021 so 
potrdili dobro in dosledno upoštevanje zahtev in načel okoljskega standarda, kar je temelj za podaljšanje 
veljavnosti certifikata,

 � Zakona o varstvu okolja in podzakonskih aktov ter evropskih Direktiv, vezanih na celovito prepreče-
vanje in nadzor onesnaževanja; TEB razpolaga s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD)  ter 
Odločbo o spremembi OVD, vezani na izgradnjo in delovanje plinskih turbin, kar kaže na z zakonodajo 
skladno in odgovorno poslovanje TEB ter predpisuje:

•  maksimalne emisije snovi v zrak in vode, emisije snovi v tla in podzemne vode, emisije hrupa, rav-
nanje z odpadki, učinkovito rabo vode in energije ter varnosti naprav in celovitega obvladovanja 
tveganja; rezultati izvedenih meritev so dokazali skladnost delovanja s predpisano zakonodajo;

•  obveznosti poročanja, obratovalni monitoring po področjih, druge posebne zahteve ter pravni okvir 
dovoljenja,

 � določil izdanega vodnega dovoljenja in soglasja in  vzpostavljenega sistema za nadzor Qes pretoka za 
črpališčem na brestaniškem potoku,

 � zahtev SEVESO direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč zaradi uporabe večje količine nevar-
nih snovi, predvsem pogonskega goriva in prejetega Okoljevarstvenega dovoljenja, ki nalaga obratovanje 
plinskih blokov, skladno z izdelano Zasnovo zmanjšanja tveganja za okolje,

 � zahtev glede emisije toplogrednih plinov (TGP) s pridobljenim Dovoljenjem za izpuščanje TGP in vsako-
letno uspešno preverbo s strani pooblaščene inštitucije.
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V letu 2021 so bili izvedeni vsi predvideni monitoringi in na MOP poslana vsa poročila zgoraj omenjenih 
monitoringov in tudi poročila:

 � o letnih emisijah snovi v zrak (PB1-6),
 � o letnem emisijskem monitoringu odpadnih vod,
 � o letnem nastajanju odpadkov,
 � E-RIPO poročanje (čezmejni prenos snovi/odpadkov),
 � poročanje/preverba  emisij TGP (CO2),
 � poročanje o freonih (SF 6) ter
 � poročanje o meteorološki dejavnosti.

Prav tako je bila Izdelana revizija Načrta gospodarjenja z odpadki ter Evidenca o nastajanju odpadkov.

V TEB aktivno deluje tim za okolje (EKO kolegij), ki je odgovoren za določanje in ocenitev okoljskih vidikov, 
opredelitev okoljskih ciljev, izdelavo programov za doseganje zastavljenih ciljev, za spremljanje dejanskih 
vplivov na okolje, za spremljanje doseganja zastavljenih ciljev, za ukrepanje v primeru odstopanj ter za ob-
vladovanje ostalih vsebin povezanih z okoljem. 

Pri vseh izvajanih projektih v letu 2021 so bile nadzorovane in upoštevane vse zahteve ter omilitveni ukrepi 
vezani na okolje, skladno z zakonodajo in nadrejenimi dokumenti.
   

ODGOVORNOST DO ŠIRŠE DRUŽBENE SKUPNOSTI

V TEB sistematično gradimo odnose z lokalno skupnostjo, ki predstavlja eno od ključnih javnosti. Zavedamo 
se, da zaradi narave naše proizvodnje različno vplivamo na okolje, v katerem delujemo, zato želimo prispe-
vati k večji kakovosti bivanja v ožji in širši okolici našega kraja. S tem namenom spodbujamo razvoj izobra-
ževanja, športa, kulture, varovanja naravnega okolja in humanitarne dejavnosti, zato podpiramo krajevne 
prireditve in organizacije, ki so ustanovljene po posebnih predpisih za opravljanje nepridobitnih dejavnosti. 

Odnose z lokalno skupnostjo v običajnih letih vzdržujemo z različnimi organiziranimi dogodki. Tudi v letu 
2021 smo zaradi koronavirusne bolezni   omejili  dogodke, peščica njih pa je bila ob strogih korona ukrepih 
izvedenih. 

Z izobraževalnimi ustanovami smo 
se povezovali v času šolanja dija-
kov oziroma študentov (informa-
tivni dnevi), ob sprostitvah ukrepov 
koronavirusa (SARS-CoV-2) smo 
omogočili opravljanje obveznega 
praktičnega izobraževanja in ogle-
de elektrarne. 

Z natečajem na temo »Zeleno oko-
lje« smo k sodelovanju povabili 
učence OŠ Brestanica, ki so nam 
poslali svoje ideje in jih nato v me-
secu maju naslikali v rondoju par-
kirišča.
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Veter v lase nam je v mesecu juniju dala koledarska dirka po Sloveniji, ki je potekala tudi skozi Brestanico. 
Ob transparentih smo jo bučno spremljali skupaj z našimi krajani.

O pomembnejših dogodkih pri delovanju družbe 
smo v letu 2021 redno obveščali lastnika, GEN 
energijo in ostale naše pomembne poslovne par-
tnerje. 

Poslovni obiski predstavnikov vodilnih elektro-
energetskih družb, Slovenskega državnega hol-
dinga in pristojnih državnih institucij, odgovor-
nih za področje energetike, so potrdili uspešno 
medsebojno sodelovanje in hkrati utrdili vlogo 
TEB v EES RS. 

V mesecu juliju smo z upoštevanjem korona 
ukrepov organizirali Dan odprtih vrat, ki so se 
ga poleg krajanov množično udeležili tudi naši 
upokojenci. S pomočjo zaposlenih so si ogledali 
»notranjost« elektrarne, s poudarkom na najno-
vejših pridobitvah.

Tudi v letu 2021 smo udejstvovanja v širši druž-
beni skupnosti podkrepili z donacijami v kul-
turne, humanitarne, vzgojno-izobraževalne in 
športne namene.  

TEB ima zasnovano svojo spletno stran, na kateri redno objavljamo novice in ostale aktualne zadeve, povezane 
s poslovanjem družbe. Preko glasil lokalne skupnosti sodelujemo s širšo javnostjo ter se aktivno vključujemo v 
strokovna in družbeno naravnana dogajanja, tako na lokalnem kot širšem območju. V časopisu Posavski obzor-
nik in na lokalni televiziji objavljamo podatke o obratovanju elektrarne ter ekološke podatke o vplivih na okolje. 
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UPRAVLJANJE S TVEGANJI

V zadnjih dveh letih se je poslovno okolje soočalo s 
posledicami epidemije koronavirusa (SARS-CoV-2), 
katerega prepoznavanje ni bilo zaznano v okviru 
obravnavanih tveganj v predhodnih obdobjih oziro-
ma je bilo težko predvidljivo v standardnih matri-
kah tveganj. Še vedno se kažejo tudi nepredvidljive 
razmere za prihodnost.
Z zaznavanjem vplivov oz. dejavnikov iz ožjega in 
širšega gospodarskega okolja ter vseh do danes 
znanih sprejetih ukrepov ter posledic na širše go-
spodarske aktivnosti in s tem povezanih regulator-
nih osnov, je v prihodnje možno pričakovati še do-
datne spremembe gospodarskega okolja, v katerem 
deluje TEB.

Vezano na sistemske storitve so pretekli in dose-
danji dogodki o nujnosti varnih in zanesljivih pro-
izvodnih virov, kot jih premoremo v TEB, pokazali, 
da bodo naše storitve tudi v prihodnje še pridobiva-
le na pomembnosti. 
Posledice vremenskih razmer (pomanjkanja vode 
pod povprečjem načrtovanega nivoja gladine vode 
v bazenih hidroelektrarn ter možni izpadi večjih 
proizvodnih objektov na območju RS in tudi širše v 
Evropi) so tudi v preteklem letu privedle do velikih 
nihanj cen električne energije.
Glede na vse več nihanj proizvodnje električne 
energije iz proizvodnih virov OVE in tudi glede na 
razmere v Evropi ter s tem povezanih cen v celo-
tni Evropi, bo TEB tudi v prihodnje pripravljena za 
proaktivno sodelovanje na trgu z električno energi-
jo, kar smo v letu 2021 tudi realizirali. Kot posledi-
ca teh razmer na trgu se je že v letu 2020 povečala 
potreba po komercialnih zagonih elektrarne ter se 
nadaljevala tudi v letu 2021.
Upravljanje tveganj tako sedaj poleg prepoznava-

nja, merjenja oziroma ovrednotenja in obvladova-
nja tveganj s ciljem zmanjševanja stroškov in nego-
tovosti, ki jih tveganja nosijo poleg vsega naštetega, 
zajemajo tudi predvidevanja glede nepredvidenih 
situacij (sistemsko tveganje).
Tveganja so večinoma povezana z možnostjo na-
stanka nepredvidljivih dogodkov oziroma možno-
stjo, da nastopi drugačen dogodek od načrtovane-
ga, ki je neposredno povezan z delovanjem vsakega 
gospodarskega subjekta. Glede na specifiko poslo-
vanja TEB in na podlagi regulatornih osnov obrav-
nava poslovodstvo družbe tveganja po navedenih 
področjih ter njihove pomembnosti zaradi spreme-
njenih razmer na trgu:

SISTEMSKO TVEGANJE
Sistemsko tveganje ima srednjo verjetnost ter sre-
dnje/nizek velik vpliv na poslovanje TEB. Epidemi-
ja koronavirusa in z njo povezani ukrepi, tako na 
gospodarskem kot na socialnem področju, za naše 
gospodarstvo in družbo predstavljajo novo realnost. 
Z nihanjem gospodarske aktivnosti in možnimi 
srednjeročnimi volatilnimi razmerami na trgu dela 
so se sistemska tveganja za celotno gospodarstvo 
močno povečala. Prav razsežnost vpliva in s tem 
tudi posledic epidemije koronavirusa so pomemb-
no zaznamovali oceno sistemskih tveganj. Tako se 
je od marca 2020 zavedanje ter zaznavanje tveganj 
izrazito spremenilo. Takih tveganj kot jih vidimo 
zdaj, v preteklosti ni bilo mogoče predvideti. Nego-
tovosti se še povečujejo, saj je trajanje krize nedo-
ločljivo zaradi končanega četrtega in začetega že 
petega vala epidemije. Zaradi velikega povečanja 
sistemskih tveganj je pomembno, da smo v TEB 
proaktivni, zato smo tudi v preteklem letu tekoče 
spremljali situacijo na družbeno-socialnem podro-
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čju, v gospodarstvu in s tem povezanimi gibanji na 
energetskem področju. 

V zvezi s sistemskimi tveganji smo bili proaktivni z 
učinkovitim informiranjem zaposlenih glede širje-
nja nalezljive bolezni koronavirusa ter s tem pove-
zanih delovnih nalog. TEB je zaradi preprečevanja 
širjenja bolezni sprejela in izvaja številne ukrepe za 
zagotavljanje nemotene oskrbe z električno energi-
jo in obratovalne pripravljenosti, saj je pomemben 
deležnik pri zagotavljanju stabilnosti in varnosti 
elektroenergetskega sistema Slovenije.
Posebna pozornost in ukrepi so bili, z namenom 
izključitve tveganja za nemoteno obratovanje TEB, 
sprejeti za zaposlene v službi proizvodnje, ki smo 
jih ažurno dopolnjevali glede na dnevne razmere v 
Sloveniji.
S spremljanjem odzivov na energetskem trgu Slo-
venije in tudi Evrope TEB s svojo proaktivnostjo 
samo še nadgrajuje svoj položaj in vlogo.

TEHNOLOŠKO TVEGANJE
Tehnološko tveganje ima nizko verjetnost ter zelo 
velik vpliv na poslovanje TEB. Ob slednjem izposta-
vljamo ključno vlogo, ki jo ima TEB v slovenskem 
EES s poudarkom na proizvodnji, ki nastopi v kritič-
nih trenutkih delovanja EES (razpadi, preprečevanje 
razpadov) ter zagotavljanju vloge zanesljivega re-
zervnega vira napajanja nujne lastne rabe NEK.
Kot instrument obvladovanja tehnološkega tveganja 
se v TEB poslužujemo novih, modernih metod pre-
ventivnega in prediktivnega vzdrževanja, ob pod-
pori ustreznih računalniških orodij, kjer je poudar-
jena vloga diagnostike in analitike. Ob slednjem se 
izvajajo tudi redna testiranja naprav in spremljajo 
parametri agregatov, kar ima za posledico visok nivo 
startne zanesljivosti in obratovalne razpoložljivosti.
Tehnološkemu tveganju se načrtujemo, v dolgoroč-
nem obdobju 5-ih do 10-ih let, izogniti z izvedenimi 
naložbami, med njimi je bila prioritetna »Zamenja-
va plinskih blokov PB 1-3, izvedba 1. faze – 1B« ter v 
prihodnje tudi z izvedbo investicije v nova plinska 
bloka PB8 in PB9 – faza 2.

REGULATORNO TVEGANJE
Regulatorno tveganje ima nizko verjetnost ter zelo 
velik vpliv na poslovanje TEB. 
Regulatorne spremembe imajo ključni pomen pri 

zagotavljanju poslovanja TEB. Spremembe, ki izha-
jajo iz tržnih pravil ali zakonodaje na slovenskem 
ali trgu EU tako pomembno vplivajo na poslovni re-
zultat družbe.
Regulatorna tveganja je najtežje obvladovati, saj jih 
je težko omejiti na individualno raven, še posebej, 
če so regulatorne spremembe pogojene s smernica-
mi v okviru evropskih institucij.
V letu 2021 smo spremljali regulatorne spremembe, 
ki so izhajale iz sprejetih zakonskih in podzakon-
skih aktov v sklopu razglašene epidemije korona-
virusa, ki pa niso imele neposrednih posledic za 
poslovanje TEB.
V TEB upravljamo oz. obvladujemo tveganja z na-
slednjimi aktivnostmi in metodami:
 � aktivno sodelovanje pri spremljanju in analizira-

nju predlogov Evropske komisije v zvezi s traj-
nostnim razvojem na področju energetike v EU,

 � aktivno sodelovanje pri spremljanju in analizi-
ranju ter podajanju pripomb na predloge spre-
memb Pravil in pogojev za ponudnike storitev 
izravnave na izravnalnem trgu,

 � aktivno spremljanje sprememb slovenskega in 
tujega trga EE ter spremljajoče regulative,

 � pripravljanje srednjeročnih in dolgoročnih ana-
liz glede na pričakovane spremembe regulativ,

 � redno spremljanje zakonskih in podzakonskih 
sprememb ter analiziranje še pred uvedbo le-
-teh v veljavni pravni red,

 � spremljanje investicijskih odločitev v energeti-
ki na območju RS in EU ter gospodarske politike 
glede predlaganih rešitev v energetiki.
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TRŽNO TVEGANJE GLEDE NA ZAKUP MOČI 
Tržno tveganje ima nizko verjetnost ter velik vpliv 
na poslovanje TEB. Tveganja glede prodaje električ-
ne energije ter moči za sistemske storitve so pogoje-
na z več dejavniki, ki jih poskušamo omejiti. Tržno 
tveganje je tudi v celoti podvrženo regulatornemu 
tveganju, ki je osnova za prihodkovno stran TEB.

Tveganje poskušamo obvladovati z aktivnim par-
ticipiranjem pri kreiranju dialoga s sistemskim 
operaterjem ter z regulatorjem EES in ostalimi de-
ležniki v okvirih, ki jih omogočata evropska in slo-
venska zakonodaja v smeri smotrnosti in potrebe 
po zagotavljanju primerne moči znotraj slovenske-
ga regulacijskega območja.

Tržno tveganje se prepleta s tehnološkim tvega-
njem v navezavi z regulatornim tveganjem. V tem 
segmentu se lahko pojavi tudi likvidnostno tvega-
nje. Zato je ključno načrtovanje denarnih tokov, s 
katerimi se zagotavlja nemoteno poslovanje družbe 
ter izvedba vseh potrebnih investicij za zagotavlja-
nje varnega in zanesljivega delovanja TEB.

TVEGANJE NEIZPOLNITVE NASPROTNE STRANKE
Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke ima niz-
ko verjetnost ter velik vpliv na poslovanje TEB na 
srednji rok. Tovrstno tveganje je bilo in je še vedno 
ključnega pomena v času izvajanja investicije »Iz-
gradnja plinskih turbin 40-70 MW«, faza 1B, kjer so 
lahko različne zamude s strani pogodbenih izvajal-
cev kritične za izvedbo in pravočasno končanje ce-
lotne investicije. Tukaj smo z aktivnim dialogom ter 
optimalnim angažiranjem v letu 2021, kljub SARS-
-CoV-2, uspeli zadržati sprejemljivo časovnico za 
izpeljavo vseh potrebnih postopkov in izvedb pri in-
vesticiji ter se s tem izognili bistvenim zamikom v 
sklopu projekta.
Tveganje obstaja tudi zaradi možnosti neizpolnjene 
dobave blaga, storitev in drugih dogovorjenih obve-
znosti, kar smo z aktivnim dialogom s partnerji tudi 
uspešno izvedli in bomo s tem načinom tudi nada-
ljevali.
Zavarovanje tveganja neizpolnitve nasprotnih 
strank je sestavni del vsakega poslovnega razmerja, 
ki ga opredeljuje namensko sklenjena pogodba. Med 
ustaljenimi zavarovanji se bomo še naprej posluže-
vali bančnih garancij, zavarovalnih polic in menic.

FINANČNA TVEGANJA
Finančna tveganja imajo majhno verjetnost ter sre-
dnji vpliv na poslovanje TEB. Razdeljena so na več 
področij, katerih časovni okvir se giblje tako na kra-
tek kot na daljši rok:

 � Likvidnostno tveganje je bilo in je še vedno ključ-
nega pomena v času izvajanja investicije »Izgra-
dnja plinskih turbin 40-70 MW«, faza 1B, kjer so lah-
ko različne zamude s strani pogodbenih izvajalcev 
kritične za izvedbo in pravočasno končanje celotne 
investicije. Z aktivnim dialogom ter optimalnim 
angažiranjem v letu 2021 smo kljub koronavirusu 
(uspeli zadržati sprejemljivo časovnico za izpeljavo 
vseh potrebnih postopkov in izvedb pri investiciji. 
Tveganje obstaja tudi zaradi možnosti neizpolnjene 
dobave blaga, storitev in drugih dogovorjenih obve-
znosti, kar smo z aktivnim dialogom s partnerji tudi 
uspešno izvedli in bomo s tem načinom tudi nada-
ljevali.
 �

Zavarovanje tveganja neizpolnitve nasprotnih 
strank je sestavni del vsakega poslovnega razmer-
ja, ki ga opredeljuje namensko sklenjena pogodba. 
Med ustaljenimi zavarovanji se bomo še naprej po-
služevali bančnih garancij, zavarovalnih polic in 
menic.

 � Tveganja, vezana na investicije, obvladujemo z 
redno spremljavo, pripravo in izvajanjem aktivne-
ga nadzora nad pripravo ter izvajanjem aktivnosti 
v vseh fazah projektov. Pomembno je bilo pravoča-
sno prilagajanje poslovnih odločitev glede izvedbe 
posameznih investicij, v povezavi s sprejetimi re-
gulatornimi odločitvami ter strateškimi usmeritva-
mi lastnika. Pri tem ima ključno vlogo ažurno ob-
veščanje in sodelovanje lastnika in s tem povezane 
odločitve.

 � Obrestno tveganje se navezuje na investicijo »Za-
menjava plinskih blokov PB 1-3, izvedba 1. faze 
– 1B«in kreditno pogodbo z kreditodajalcem. To 
možnost povečanja odhodka (obveznosti) zaradi 
neugodnega gibanja obrestnih mer na trgu smo mi-
nimizirali oziroma odpravili z dogovorom o fiksni 
obrestni meri za čas trajanja pogodbenih obvezno-
sti iz posojilne pogodbe.
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ANALIZA POSLOVANJA S KAZALNIKI

ANALIZA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Ob nadaljnji optimizaciji poslovnih procesov in obvladovanju stroškovne učinkovitosti se v letu 2021 nada-
ljuje trend rasti na strani sredstev in kapitalskih postavk. Velik porast je na prihodkovni strani iz naslova 
prihodkov od prodaje električne energije. Temu posledično  sledijo tudi višje izkazane vrednosti kazalnikov. 
Na odhodkovni strani so realizirani stroški v višini načrtovanih, z izjemo preseženih stroškov goriva s pli-
novodnim omrežjem. Stroški amortizacije ostajajo zaradi zamika aktiviranja PB7 nižji od načrtovanih.
Kljub izjemno zahtevnim razmeram pri poslovanju in manjšemu obsegu investicijskih aktivnosti, kot po-
sledice epidemije koronavirusa, je TEB zaradi uspešnih in pravočasno sprejetih ukrepov v letu 2021 ponov-
no potrdila svojo vizijo z zagotavljanjem stabilnosti in varnosti EES Slovenije. Ob tem je uspešno izpolnila 
svoje poslanstvo zanesljive, varne in nemotene oskrbe z električno energijo.

Leto 2021 je zaznamovala rast cen energentov in  električne energije. Na slednje je vplivalo več dejavnikov, 
med njimi okrevanje gospodarstev in s tem povečano globalno povpraševanje po primarnih energentih in 
električni energiji. Na cene je vplival tudi padec proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v prvi po-
lovici leta, ki se je nadomeščal s povečano proizvodnjo v premogovnih in plinskih elektrarnah. Pri proizvodnji 
električne energije iz fosilnih goriv je na proizvodno ceno močno vplivala tudi cena emisijskih kuponov. Rast 
cene slednjih je vzpodbujalo predvsem povečano povpraševanje po emisijskih kuponih. Zaradi vseh teh de-
javnikov so cene električne energije presegle raven cen, ki so jo imele pred začetkom epidemije koronavirusa. 
Obstoječe razmere so TEB omogočile proizvodnjo električne energije na letni ravni v višini 52 GWh, ki je bila 
91 % realizirana s PB6. Povečan obseg proizvodnje je bil realiziran v zadnjem trimesečju leta 2021, na podlagi 
sklenjenih aneksov s kupcem. Zaradi povečane proizvodnje smo realizirali nakupe emisijski kuponov in z 
njimi nadomestili porabljene kupone. Tako smo si zagotovili ustrezno število kuponov za nadaljnjo obrato-
vanje plinskih turbin tudi v bodoče.

Realizirana in načrtovana proizvodnja (GWh) Realizirana in načrtovana proizvodnja (€)
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Pri tem sta ključno vlogo odigrala nova PB6 in PB7, v katerih so implementirane najsodobnejše tehnološke 
funkcionalnosti, ki omogočajo možnost izvedbe zagona brez zunanjega vira napajanja, hitri zagon v času 
krajšem od 13 minut, prevzem skočne obremenitve, možnost otočnega obratovanja ter izvajanje primarne, 
sekundarne in terciarne regulacije. Tehnologija ustreza tudi najsodobnejšim BAT smernicam, uveljavljenim 
z Zakonom o varstvu okolja.  

Analiza poslovanja TEB pojasnjuje odmike iz računovodskih obračunov za leti 2020 in 2021 ter predračunov 
iz poslovnega načrta 2021. Pojasnjeni so njihovi razlogi in vplivi na poslovanje. Rezultati analize so podlaga 
poslovodstvu za sprejemanje nadaljnjih odločitev pri poslovanju. Zajeti so ustaljeni računovodski podatki, 
ki so pomembni za prikazovanje rezultatov delovanja celotnega podjetja in različnih kapitalskih, poslovnih 
ter finančnih razmerij z drugimi.

Struktura sredstev in obveznosti 

V strukturi sredstev med dolgoročnimi sredstvi glede na predhodno leto ni bistvenih sprememb. Povečujejo 
se kratkoročna sredstva in med njimi kratkoročne poslovne terjatve v skupini ter denarna sredstva. Na račun 
slednjih se je obseg kratkoročnih sredstev v letu 2021 v primerjavi s preteklim letom povečal za kar 165 %. 
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Struktura obveznosti do virov sredstev za leto 2021 vključuje kar 77 % kapitalskih postavk, katerih absolutno 
povečanje je rezultat izkazanih višjih drugih rezerv iz dobička. 

Med dolgoročnimi obveznostmi izkazujemo najeto dolgoročno posojilo za PB6, katerega delež se vsako leto 
zmanjšuje v višini odplačila dveh polletnih glavnic. 

Kratkoročne obveznosti se v letu 2021 v primerjavi s preteklim letom povečujejo, in sicer na račun višjih obve-
znosti do dobaviteljev, za nakup pogonskega goriva, uporabljenega za proizvodnjo električne energije. 

Struktura celotnih prihodkov in celotnih odhodkov

V zadnjem 5-letnem obdobju beležimo trend rasti celotnih prihodkov. Med njimi so ključnega pomena pri-
hodki od zagotavljanja sistemskih storitev in proizvedene električne energije. Zaradi velikih nihanj cen in 
zmogljivosti na trgu električne energije TEB izkorišča vsakokratno priložnost vključevanja svojih proizvodnih 
zmogljivosti. Slednje nam omogoča uresničevanje kratkoročnih poslovnih ciljev in dolgoročne strategije TEB.

Z novim investicijskim obdobjem, ki ga opredeljuje sprejet Celoviti nacionalni energetski podnebni načrt 
(NEPN), bo ključna vloga proizvajalcev energije z OVE. Ob naraščanju deleža proizvedene električne ener-
gije iz OVE bo TEB s fleksibilnimi in zanesljivimi plinskimi agregati pripomogla k ohranjanju stabilnosti in 
varnosti EE sistema. 

V letu 2021 je bila situacija glede cen energentov povsem obrnjena v primerjavi s predhodnim letom. Cene 
zemeljskega plina so vseskozi skokovito naraščale in s tem onemogočale rentabilno proizvodnjo. Tako je 
bilo za 70 % proizvedene EE TEB kot energent uporabljeno dizelsko gorivo, za ostalih 30 % pa zemeljski plin. 
. 

Celotni prihodki in odhodki po letih
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Struktura celotnih prihodkov

Prihodki od prodaje SS 
in EE
95%

Ostali prihodki od 
prodaje

4%

Ostali poslovni 
prihodki

1%

Struktura celotnih prihodkov se med leti bistveno ne spreminja. Med poslovnimi prihodki sta ključnega po-
mena izvajanje osnovne energetske dejavnosti, to je sistemskih storitev in proizvodnja električne energije. 
Z izvajanjem obeh storitev je bilo v letu 2021 ustvarjenih 95 % celotnih prihodkov.

Razvojni programi TEB in s tem povezane naložbe v dodatno instalirano moč agregatov, tehnološke in informa-
cijske posodobitve, so dolgoročno naravnani na naraščajoči trend gibanja prihodkov. Ob slednjem bodo ime-
le izboljšave in racionalizacije delovnih procesov ter posodobitve, ki bodo trajnostno prispevale k zmanjšanim 
obremenitvam okolja, ugoden vpliv na dolgoročno zmanjšanje tistih stroškov, na katere imamo možnost vplivati. 

Struktura celotnih odhodkov

amortizacija
18,18%

stroški dela
23,11%

gorivo in plinovodno 
omrežje
39,17%

vzdrževanje 
4,90%

ostali stroški materiala in 
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8,68%

nakup 2,8% deleža EE 
iz HESS

2,39%

prevrednotovalni, finančni 
in drugi odhodki

0,86%

drugi poslovni in ostali odh.
2,71%

Struktura celotnih odhodkov v letu 2021 ostaja enaka kot v prejšnjem letu. Med njimi so najvišje postavke 
stroškov goriva in plinovodnega omrežja za proizvodnjo električne energije, stroškov vzdrževanja in amor-
tizacije ter stroškov dela.  
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Struktura denarnih tokov

Prejemki 
 

Postavke prejemkov pri poslovanju zajemajo prejemke, ustvarjene s prodajo proizvodov in storitev.
Prejemki pri investiranju se nanašajo na odtujitve denarnih sredstev, ki so bila porabljena za plačila naložb.
V letu 2021 je bilo skozi prejemke in izdatke pri financiranju realizirano refinanciranje z zadolžitvijo znotraj 
skupine GEN.

Izdatki
 

Postavka izdatkov pri financiranju vključuje odplačila polletnih anuitet dolgoročnega posojila, najetega za 
financiranje PB6.

Nižji izdatki pri investiranju v letu 2021 so posledica že realizirane in tudi financirane glavnine investicije 
PB7 v letu 2020.

V letu 2021 so bili realizirani višji izdatki pri poslovanju v primerjavi s predhodnim letom. Slednji so bili 
ustvarjeni zaradi izdatkov za nakup dizelskega goriva, porabljenega za proizvodnjo električne energije. 
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KAZALNIKI

Navedene kazalnike opredeljujemo kot pomembne in so podlaga za sprejemanje odločitev pri poslovanju 
ter merjenju uspešnosti. Pri njihovem izračunu so uporabljeni podatki iz računovodskih izkazov leta 2021.

Kazalniki dobičkonosnosti

 Višje vrednosti kazalnikov so rezultat povečanja vrednosti sredstev, kapitala in ustvarjenega višjega čistega 
poslovnega izida. V obdobju zadnjih 5-ih let se ob trendu rasti prihodkov in obvladovanju stroškov odvija 
aktiven naložbeni cikel, ki dodatno krepi vlogo TEB kot prednostnega ponudnika sistemskih storitev. Ob na-
daljnjih ukrepih načrtovane energetske politike bo TEB uresničevala svoje poslanstvo in vizijo ter dosegala 
rast kazalnikov dobičkonosnosti.
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Kazalnika likvidnosti

Kratkoročni koeficient pokaže sposobnost podjetja poravnavati svoje tekoče kratkoročne obveznosti.  

Hitri koeficient kaže plačilno sposobnost podjetja in ob tem upošteva njegova najbolj likvidna oz. takoj vnov-
čljiva kratkoročna sredstva.

Vrednosti obeh kazalnikov likvidnosti (kratkoročnega koeficienta in hitrega koeficienta) sta se do leta 2020 
zniževali. V letu 2021 oba kazalnika izkazujeta trend rasti zaradi povečanja kratkoročnih sredstev, ki bodo 
tudi v prihodnjih letih zopet naraščala.
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POMEMBNEJŠI 
DOGODKI PO 
KONCU 
POSLOVNEGA LETA

JANUAR 2022         
Zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni 
koronavirusa (SARS-CoV-2) TEB tudi v letu 2022 
izvaja številne ukrepe za zagotavljanje nemotene 
oskrbe z električno energijo in obratovalne pripra-
vljenosti, saj je pomemben deležnik pri zagotavlja-
nju stabilnosti in varnosti elektroenergetskega sis-
tema Slovenije. 

Za projekt »Izgradnja plinskih turbin 40-70 MW za 
Termoelektrarno Brestanica«, Faza 1B, je potekalo 
testno obratovanje in odpravljanje pomanjkljivosti.

FEBRUAR 2022
Vezano na izdano dovoljenje za izpuščanje TGP je 
bila s strani pooblaščene institucije opravljena pre-
verba poročila o emisijah toplogrednih plinov.

Vojaška operacija v Ukrajini in s tem povezane 
sankcije proti Ruski federaciji lahko vplivajo na 
evropsko gospodarstvo in globalno. Družba nima 
pomembne neposredne izpostavljenosti do Ukraji-
ne, Rusije in Belorusije.

MAREC 2022  
Revizija računovodskih izkazov za leto 2021.

31. 3. 2022  bo skladno z amortizacijskim načrtom 
odplačan drugi obrok dolgoročnega posojila, v viši-
ni 388.888,89 EUR glavnice in 22.658,58 EUR obresti.
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RAČUNOVODSKO
POROČILO
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
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IZJAVA POSLOVODSTVA

Poslovodstvo izjavlja, da je odgovorno za pripravo letnega poročila, ki predstavlja resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja in izidov poslovanja družbe Termoelektrarna Brestanica d.o.o. za leto 2021.

Poslovodstvo potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile 
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Poslovodstvo tudi potrjuje, da 
so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja 
ter v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi.

Poslovodstvo je odgovorno za ustrezno vodeno računovodstvo, za varovanje premoženja družbe ter za 
preprečevanje in odkrivanje morebitnih zlorab in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti. 

Davčne oblasti lahko v roku pet let po poteku leta, v katerem je bilo treba davek odmeriti, preverijo poslovan-
je družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in 
kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Poslovodstvo družbe ni seznanjeno z okoliščinami, ki 
bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova. 

Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za leto, končano na dan 31. decembra 2021 in uporabljene 
računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom.

Brestanica, 6. 4. 2022

Tomislav Malgaj,
direktor, TEB d. o. o.
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RAČUNOVODSKI IZKAZI Z UVODNIMI 
POJASNILI IN USMERITVAMI

UVODNA POJASNILA IN OSNOVE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA

Družba je zavezana k sestavitvi računovodskih izkazov skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi 
2016 (SRS) s spremembami in dopolnitvami iz 2019.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa obliko in vsebino računovodskega poročila, kot sestavnega 
dela Letnega poročila, s sledečimi računovodskimi izkazi:

 � bilanco stanja,
 � izkaz poslovnega izida, 
 � izkaz drugega vseobsegajočega donosa,
 � izkaz denarnih tokov,
 � izkaz gibanja kapitala, 

z obveznimi pojasnili k navedenim izkazom.

Skladno z 8. odstavkom 55. člena ZGD-1 je TEB zaradi opredelitve kot subjekt javnega interesa velika družba.
Temeljna pravila računovodenja je družba povzela po SRS in jih opredelila v svojem internem aktu Pravil-
niku o računovodstvu. Pri sestavljanju računovodskih izkazov so bila poleg SRS, ZGD-1 in davčnih zakonov, 
upoštevana tudi stališča, ki jih je k posameznim standardom podal Slovenski inštitut za revizijo,  usmeritve, 
podane v strokovni literaturi ter priporočila in usmeritve lastnika.

V povezavi z odpravljanjem posledic epidemije covid-19 družba ni pripoznala prihodkov iz prejetih državnih 
pomoči, ker le-teh ni prejela. 

Revizijo računovodskih izkazov s pojasnili je izvedla revizijska družba Deloitte Revizija d. o. o., Ljubljana. 
Poročilo neodvisnega revizorja je vključeno v računovodskem poročilu.

Konsolidirano letno poročilo za družbe v skupini GEN sestavi:  GEN energija, d. o. o., Vrbina 17, 8270 Krško
Konsolidirano letno poročilo je dostopno na spletnem naslovu http://www.gen-energija.si/.

TEMELJNE RAČUNOVODSKE PREDPOSTAVKE, SPLOŠNA PRAVILA VREDNOTENJA IN 
VALUTA IZKAZOVANJA

Pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2021 so bile upoštevane iste računovodske usmeritve kot v pred-
hodnem letu. 
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Pri obravnavi poslovnih dogodkov in pri pripravi računovodskih izkazov družba upošteva temeljni računo-
vodski predpostavki:

 � časovno neomejenost poslovanja,
 � nastanek poslovnega dogodka. 

Pri sestavi računovodskega poročila so upoštevane naslednje kakovostne značilnosti:
 � razumljivost: računovodski izkazi so razumljivi, če jih uporabniki, ki dovolj dobro poznajo poslovno in 

gospodarsko delovanje in računovodenje, razumejo brez težav,
 � ustreznost: informacije so ustrezne, če pomagajo uporabnikom pri njihovem poslovnem odločanju,
 � zanesljivost: zanesljive informacije so brez pomembnih napak in pristranskih stališč, zato je upošte-

vana prednost vsebine pred obliko,
 � primerljivost: primerljive postavke se zagotavljajo za različna leta, kadar je bilo potrebno smo primer-

jalne informacije prilagodili tako, da so v skladu s predstavitvijo informacij v tekočem letu.
 
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih. V Letnem poročilu so prikazani brez centov, zato zaradi zaokro-
ževanja vrednostnih podatkov v preglednicah lahko prihaja do nepomembnih odstopanj v seštevkih.
Vse postavke na strani sredstev in na strani dolgov, ki se izvirno glasijo na tujo valuto, so preračunane v 
domačo valuto po referenčnem tečaju ECB na dan opravljene storitve oziroma dobave blaga. Pozitivne in 
negativne tečajne razlike, nastale iz takšnih poslov in  prevrednotenja denarnih sredstev in obveznosti, iz-
raženih v tujih valutah, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 

RAČUNOVODSKE USMERITVE

NEOPREDMETENA SREDSTVA
Neopredmetena sredstva so dolgoročna sredstva, ki omogočajo izvajanje dejavnosti, fizično pa ne obstajajo.
Družba za merjenje neopredmetenih sredstev, ki izpolnjujejo pogoj za pripoznanje, uporablja model nabavne 
vrednosti, v katero se vštevajo vse morebitne uvozne in nevračljive nakupne dajatve po odštetju popustov in 
vsi neposredno pripisljivi stroški pripravljanja sredstva za nameravano uporabo. Nabavno vrednost sesta-
vljajo tudi stroški izposojanja do nastanka neopredmetenega sredstva, če to nastaja dlje kot eno leto.
V knjigovodskih razvidih se izkazujejo po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijske popravke 
vrednosti, v bilanci stanja pa je izkazana njihova knjigovodska vrednost. 
Pripoznanje neopredmetenih sredstev se odpravi ob odtujitvi ali kadar se od njihove uporabe ne pričakujejo 
nikakršne gospodarske koristi. 

Družba pri neopredmetenih sredstvih uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja v dobi ko-
ristnosti, z letnimi amortizacijskimi stopnjami, ki so davčno priznan strošek. Amortizirati se pričnejo prvi 
dan naslednjega meseca, potem ko postanejo razpoložljiva za uporabo. Neopredmetena sredstva z nedolo-
čeno dobo koristnosti se ne amortizirajo. 

Pri amortiziranju neopredmetenih osnovnih sredstev so bile v letu 2021 uporabljene enake amortizacijske 
stopnje kot predhodno leto.

Amortizacijske stopnje

programska oprema 10 % - 33,33 %

Na podlagi Zakona o varstvu okolja nam je država dodelila emisijske kupone, ki jih pripoznavamo med neo-
predmetenimi sredstvi. Od vključno leta 2015 dalje jih vrednotimo po 0,1 EUR za kupon.
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OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Opredmetena  osnovna sredstva so stalna sredstva družbe, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti. 
Družba za merjenje opredmetenih osnovnih sredstev, ki izpolnjujejo pogoj za pripoznanje,   uporablja model 
nabavne vrednosti. Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, 
ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in 
namestitve, stroški preizkušanja delovanja sredstva ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovi-
tve. Nabavno vrednost sestavljajo tudi stroški izposojanja v zvezi s pridobitvijo opredmetenega osnovnega 
sredstva do njegove usposobitve za uporabo, če nastaja dlje kot eno leto. Nabavno vrednost povečujejo tudi 
stroški preizkušanja delovanja sredstva, zmanjšani za morebitni postranski čisti izkupiček. 
V knjigovodskih razvidih se izkazujejo po njihovih nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijske po-
pravke vrednosti, v bilanci stanja pa je izkazana njihova knjigovodska vrednost.
Pripoznanje opredmetenih osnovnih sredstev se odpravi ob odtujitvi ali kadar se od njihove uporabe ne pri-
čakuje nikakršne gospodarske koristi. Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo 
odtujenih sredstev se vključi v izkaz poslovnega izida.

Družba pri opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja v 
dobi koristnosti, z letnimi amortizacijskimi stopnjami, ki so davčno priznan strošek. Amortizirati se prične-
jo prvi dan naslednjega meseca potem, ko postanejo razpoložljiva za uporabo.

Določbe o davčnem priznavanju amortizacije so se v zadnjih letih večkrat spreminjale, predvsem so se spre-
minjala pravila in najvišje dovoljene letne amortizacijske stopnje.  Potrebno je poudariti, da se amortizacija 
opredmetenih osnovnih sredstev, ki se je začela obračunavati pred letom 2007, priznava v zneskih, obraču-
nanih v skladu z davčnimi zakoni, ki so veljali v letu začetka obračunavanja amortizacije. 

Pri amortiziranju opredmetenih osnovnih sredstev so bile v letu 2021 uporabljene enake amortizacijske 
stopnje kot predhodno leto.

Amortizacijske stopnje

gradbeni objekti in deli gradbenih objektov 2 % - 10 %

proizvajalna in elektroenergetska oprema  2 % - 20 %

pisarniška oprema in pohištvo 10 % - 20 %

računalniška oprema 20 % - 50 %

Družba nima pripoznanih pravic do uporabe sredstev iz naslova poslovnega najema.

FINANČNE NALOŽBE
Finančne naložbe so finančna sredstva, ki jih ima družba naložbenica, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, po-
večevala svoje finančne prihodke. Finančne naložbe so večinoma naložbe v kapital drugih organizacij ali v 
finančne dolgove drugih organizacij. Finančne naložbe v kapital drugih organizacij so naložbe v kapitalske 
instrumente, finančni dolgovi drugih organizacij, države ali drugih izdajateljev pa so finančne naložbe v po-
sojila. Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in kratkoročne 
finančne naložbe. Dolgoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava družba naložbenica imeti v posesti 
v obdobju, daljšem od leta dni in ne v posesti za trgovanje. Finančne naložbe v odvisne organizacije, pridru-
žene organizacije in skupne podvige se merijo in obračunavajo po nabavni vrednosti.
Dolgoročne finančne naložbe so razvrščene v skupino za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, ki se 
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merijo po pošteni vrednosti preko kapitala. Spremembo poštene vrednosti finančne naložbe družba izkaže 
najmanj enkrat letno na dan sestavitve bilance stanja, če je njihova dokazana poštena vrednost, to je cena, 
objavljena na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, drugačna od njihove knjigovodske vrednosti.
Druge dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe v delnice in poslovne deleže. Pri njihovem vredno-
tenju smo izhajali iz osnovne opredelitve, da so to naložbe, ki na začetku ustrezajo znesku sredstev, vloženih 
za njihovo pridobitev in izraženih v denarju na dan posamezne naložbe.
Kratkoročne finančne naložbe so finančna sredstva, ki jih ima družba, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, po-
večevala finančne prihodke.  
Kratkoročne finančne naložbe zajemajo depozite z ročnostjo nad 30 dni po pridobitvi in se ob začetnem pri-
poznanju izmerijo v plačanem znesku, ob njihovi odtujitvi pa se pripoznajo finančni prihodki.

ODLOŽENE TERJATVE IN ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK
Terjatve za odložene davke predstavljajo odbitne začasne razlike med knjigovodsko in davčno vrednostjo. 
Pripoznajo se v višini verjetnega razpoložljivega prihodnjega obdavčljivega dobička, v breme katerega bo v 
prihodnje mogoče uporabiti odložene terjatve. 

ZALOGE
Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni 
ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški 
nabave. Med nevračljive nakupne dajatve se všteva tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. 
Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste.
Ko se zaloga porabi, proda ali kako drugače preneha obstajati, se ovrednoti po metodi povprečnih drsečih cen. 
Zaloge materiala, ki predstavljajo vrsto različnih bolj ali manj strateških nadomestnih delov, njihova posa-
mična vrednost pa ne presega 500 EUR, se prevrednotujejo. Tovrstni nadomestni deli  so vezani na tehno-
loške sisteme, njihova fluktuacija pa je zaradi režima obratovanja zelo majhna, zato jih prevrednotujemo 
z upoštevanjem dobe koristnosti tehnološkega sistema, na katerega so vezani. Slabitev bremeni postavko 
prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.
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KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
Terjatve so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice, zahtevati od določene osebe 
plačilo dolga, dobavo blaga in opravo storitve. Terjatve se pojavljajo večinoma do kupcev, lahko pa tudi do 
zaposlenih, financerjev in do države. Terjatve se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo 
iz ustreznih listin ob predpostavki, da bodo plačane. V plačilo zapadejo v obdobju krajšem od leta dni po 
bilančnem datumu. Na podlagi izkušenj iz preteklih let in pričakovanj v prihodnosti družba presoja obliko-
vanje popravkov terjatev individualno praviloma enkrat letno ob sestavitvi bilance stanja. 

DENARNA SREDSTVA
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo knjižni denar, ki se lahko uporablja za plačevanje. Knjižni 
denar je razpoložljiv na poslovnem računu ali deponiran na odpoklicnem računu pri poslovni banki. 

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve se pojavljajo kot  kratkoročno odloženi stroški, ki v pripoznanem 
znesku ob svojem nastanku še ne vplivajo na poslovni izid družbe in kratkoročno ne-zaračunani prihodki, 
ki se v poslovnem izidu utemeljeno upoštevajo, a še niso bili zaračunani.  

KAPITAL
Celotni kapital sestavljajo: vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, nerazdeljen čisti dobi-
ček in rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.
Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan v znesku in deležu edinega druž-
benika, ki je vpisan pri registrskem sodišču.
V kapitalske rezerve je prenesen saldo splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala.

Zakonske rezerve v višini 10 % osnovnega kapitala so oblikovane v skladu z določili Zakona o gospodarskih 
družbah.

Druge rezerve iz dobička so oblikovane na podlagi sklepov edinega družbenika, sklepov direktorja in nad-
zornega sveta za obdobje, dokler je bil imenovan.

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Rezervacije se oblikujejo za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih, na podlagi obvezujočih preteklih do-
godkov, pojavile v obdobju, daljšem od enega leta in katerih velikost je mogoče zanesljivo oceniti oz. izme-
riti. Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v 
prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov. Med takšne rezervacije spadajo 
rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade. 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se oblikujejo za zneske državnih podpor, s katerimi so bila osnovna 
sredstva nepovratno oziroma brezplačno pridobljena. Odloženi prihodki iz naslova dobljenih državnih podpor 
za pridobitev osnovnih sredstev se porabljajo s prenašanjem med poslovne prihodke skladno z obračunano 
amortizacijo.

DOLGOROČNE  IN KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne finančne obveznosti so dolgovi, ki v skladu s pogodbo ali drugim pravnim aktom zapadejo v 
plačilo v obdobju, daljšem od leta dni, kratkoročne finančne obveznosti pa so dolgovi, ki zapadejo v plačilo 
v obdobju, krajšem od leta dni. Finančni dolgovi se pojavljajo, ker posojilodajalci vnašajo v družbo denarna 
sredstva in se v začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki do-
kazujejo prejem denarnih sredstev. 
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DOLGOROČNE  IN KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne poslovne obveznosti so dolgovi, ki v skladu s pogodbo ali drugim pravnim aktom zapadejo v plačilo 
v obdobju, daljšem od leta dni, kratkoročne poslovne obveznosti pa so dolgovi, ki zapadejo v plačilo v obdobju 
krajšem od leta dni. Dolgoročne in kratkoročne poslovne obveznosti se pojavljajo, ker dobavitelji vnašajo v 
družbo prvine, potrebne pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev. Med poslovne obveznosti štejemo 
tudi obveznosti do zaposlenih za opravljeno delo in obveznosti do države iz naslova javnih dajatev. V začetnem 
pripoznanju se izkazujejo v njihovih izvirnih vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin. 

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve sestavljajo kratkoročno vnaprej vračunani stroški na podlagi ena-
komernega obremenjevanja poslovnega izida s pričakovanimi stroški, ki se še niso pojavili, ter kratkoročno 
odloženi prihodki za še neopravljene, a že zaračunane storitve.  

ZABILANČNA SREDSTVA IN OBVEZNOSTI
Med sredstvi in obveznostmi so prikazani poslovni dogodki, ki neposredno ne vplivajo na postavke v raču-
novodskih izkazih, so pa pomembni za informiranje uporabnikov računovodskega poročila.

PRIHODKI
Prihodki so povečanja gospodarskih koristi, ki jih je mogoče zanesljivo izmeriti. Izkazana so  v obliki pove-
čanja sredstev ali zmanjšanja dolgov in preko poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. 
Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob 
nastanku.

Podlaga za merjenje prihodkov od prodaje predstavljajo prodajne cene, navedene na računih in drugih listi-
nah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji.  

Prihodki od prodaje so tisti, ki izhajajo iz pogodb s kupci o prodaji blaga ali storitev. Prihodki od prodaje od-
ražajo prenose (dobave) pogodbeno dogovorjenega blaga ali storitev kupcem, in sicer v višini pričakovanih 
nadomestil, do katerih bo družba upravičena v zameno za to blago ali storitev. Razčlenjujejo se na prihodke 
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od prodaje lastnih poslovnih učinkov (proizvodov in storitev) ter prihodke od prodaje trgovskega blaga in 
materiala. Zneski, zbrani v korist tretjih oseb, kot so obračunani davek na dodatno vrednost in druge dajatve, 
ki se obračunajo ob prodaji, niso sestavina prihodkov od prodaje. Podobno tudi zneski, zbrani v korist zasto-
panega, niso sestavina prihodkov od prodaje (prihodek od prodaje je samo tisti del nadomestila, ki pripada 
zastopniku za opravljeno storitev zastopanja).  

Blago oziroma storitev je prenesena, ko ga/jo kupec pridobi (ali pridobiva) v obvladovanje. Kupec pridobi v 
obvladovanje blago ali storitev, ko pridobi pravico do odločanja o njegovi/njeni uporabi, in pravico do prak-
tično vseh njegovih/njenih preostalih koristi. Takšno obvladovanje vključuje tudi sposobnost preprečevanja 
drugim, da usmerjajo uporabo blaga ali storitve in pridobijo koristi iz njegovega/njenega naslova. Koristi iz 
naslova blaga oziroma storitev so morebitni denarni tokovi (prejemki ali prihranki pri izdatkih), ki se lahko 
pridobijo neposredno ali posredno na različne načine.

Družba prenese obvladovanje blaga ali storitve in s tem izpolni oziroma izpolnjuje izvršitveno obvezo, in 
sicer v določenem trenutku ali postopoma. 

Ob sklenitvi pogodbe s kupcem mora družba opredeliti vse v pogodbi vsebovane izvršitvene obveze. Kot 
samostojna (ločena) izvršitvena obveza se opredeli vsaka obveza za prenos blaga ali storitve kupcu, ki jo je 
po sodilih SRS v kontekstu pogodbe mogoče opredeliti ločeno od drugih pogodbenih obvez za prenos blaga 
ali storitev in kupec lahko pogodbeno dogovorjeno blago ali storitev uporablja samostojno ali skupaj z dru-
gimi razpoložljivimi oziroma enostavno dostopnimi viri (sredstvi). Dejstvo, da družba redno prodaja blago ali 
storitev ločeno, bi na primer kazalo, da lahko kupec uporablja blago ali storitev samostojno ali v povezavi z 
drugimi enostavno dostopnimi viri.

Prihodki od prodaje se pripoznajo v znesku, ki odraža transakcijsko ceno, ki se razporedi na samostojno 
izvršitveno obvezo. Transakcijska cena je znesek nadomestila, do katerega družba pričakuje, da bo upravi-
čena v zameno za prenos blaga ali storitev na kupca, razen zneskov, ki se zbirajo v imenu tretjih oseb. 

ODHODKI
Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju, v obliki zmanjšanja sredstev ali poveča-
nja dolgov in preko poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. Odhodki se pripoznajo, če je njihovo zmanj-
šanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge 
odhodke. Ob nabavni vrednosti prodanih materiala in blaga, se med poslovne odhodke uvrščajo tudi stroški 
materiala in storitev, stroški dela in stroški povračil, stroški amortizacije in drugi stroški. Prevrednotovalni po-
slovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi osnovnimi sred-
stvi in obratnimi sredstvi zaradi njihovega prevrednotenja na nižjo vrednost. Finančni odhodki so odhodki 
iz financiranja. Druge odhodke sestavljajo neobičajne ostavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid.

OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
V skladu z določbami Zakona o davku od dohodkov pravnih (ZDDPO-2) oseb je družba zavezanec za obra-
čun in plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Glede na obseg davčne obveznosti smo rezidenti z virom 
dohodkov v Republiki Sloveniji. Davčno obdobje je enako koledarskemu letu. Osnova za davek je dobiček, ki 
se ugotovi v skladu z določbami zakona. V skladu z določbami zakona smo zavezanec, ki posluje s poveza-
nimi osebami po 17. členu ZDDPO-2, vendar nam davčne osnove ni potrebno prilagajati. Prihodke in odhod-
ke ugotovljene po računovodskih predpisih v davčnem obračunu popravljamo na raven davčno priznanih 
prihodkov in odhodkov. Razliko med davčno priznanimi prihodki in odhodki v skladu z določbami zakona 
povečamo oziroma zmanjšamo in z upoštevanjem zakonsko določenih olajšav ugotovimo osnovo za davek. 
Davek se obračuna in plača po davčni stopnji, ki velja na datum bilance stanja.  
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BILANCA STANJA

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodski izkazov in jih je potrebno brati skupaj.

RAČUNOVODSKI IZKAZI

POSTAVKA (v EUR) Pojasnila
18.1

Tekoče leto na dan 
31. 12. 2021

Prejšnje leto na dan 
31. 12. 2020

SREDSTVA 96 256 263 86 172 942
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 79 847 896 79 469 045
I. Neopredmetena sr. in dolg. aktivne časovne razmejitve 1 2 551 017 42 948
1. Dolgoročne premoženjske pravice 52.338 6.570
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 2.498.679 36.378
II. Opredmetena osnovna sredstva 2 69 105 126 71 372 896
1. Zemljišča in zgradbe 13.245.015 13.750.280
    a) zemljišča 234.827 234.827
    b) zgradbe 13.010.188 13.515.453
2. Proizvajalne naprave in stroji 31.575.119 35.042.440
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 24.284.992 22.580.176
    a) opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 23.012.821 21.308.005
    b) predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 1.272.171 1.272.171
IV. Dolgoročne finančne naložbe 3 8 020 127 7 899 957
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 8.020.127 7.899.957
    a) delnice in deleži v družbah v skupini 7.366.171 7.366.171
    č) druge dolgoročne finančne naložbe 653.956 533.786
V. Dolgoročne poslovne terjatve 21 782 7 261
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 21.782 7.261
VI. Odložene terjatve za davek 4 149 844 145 983
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 15 810 269 5 957 862
II. Zaloge 5 2 523 103 906 596
1. Material 2.523.103 906.596
III. Kratkoročne finančne naložbe 0 0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 6 8 158 332 2 475 733
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 6.887.853 1.984.356
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 27.769 73.221
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.242.710 418.156
V. Denarna sredstva 7 5.128.834 2.575.533
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 8 598 098 746 035
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 96 256 263 86 172 942
A  KAPITAL 9 74 391 139 69 117 924
I. Vpoklicani kapital 10 826 034 10 826 034
1. Osnovni kapital 10.826.034 10.826.034
II. Kapitalske rezerve 11 856 717 11 856 717
III. Rezerve iz dobička 49 325 345 46 026 575
1. Zakonske rezerve 1.082.603 1.082.603
5. Druge rezerve iz dobička 48.242.742 44.943.972
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vr. 10 -219.733 -287.397
VI. Preneseni čisti poslovni izid 0 0
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 11 2 602 776 695 995
B. REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 12 2 181 862 2 136 000
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 1.634.390 1.567.191
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 547.472 568.809
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 6 682 541 7 084 336
I. Dolgoročne finančne obveznosti 13 6.611.111 7.037.037
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 6.611.111 0
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 7.037.037
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 14 36.529 35.231
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 36.529 35.231
III. Odložene obveznosti za davek 4 34.901 12.068
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 12 533 779 7 384 604
II. Kratkoročne finančne obveznosti 15 777 778 794 867
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 777.778 0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 0 794.867
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 16 11 756 001 6 589 737
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 2.868.428 3.581.781
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 6.876.528 2.025.592
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 2.011.045 982.364
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 17 466 942 450 078
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

POSTAVKA (v EUR) Pojasnila 
18 2

Tekoče leto 
1. 1. - 31. 12. 2021

Prejšnje leto  
1. 1. - 31. 12. 2020

19 ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 5 232 106 1 419 972

21. SPREMEMBE REZERV, NASTALIH ZARADI VREDNOTENJA PO POŠTENI 
VREDNOSTI 97.337 -47.238

23. DRUGE SESTAVINE VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA -56.228 -32.999
24 CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBR. OBDOBJA 7 5 273 215 1 339 735

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodski izkazov in jih je potrebno brati skupaj.

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodski izkazov in jih je potrebno brati skupaj.

POSTAVKA   (v EUR) Pojasnila 
18 2

Tekoče leto
1. 1. - 31. 12. 2021

Prejšnje leto
1. 1. - 31. 12. 2020

1 Čisti prihodki od prodaje 1 27 874 171 17 722 707

a) na domačem trgu 27 874 171 17 722 707

- iz razmerij do družb v skupini 27.494.129 17.337.086

- iz razmerij do drugih 380.042 385.621

4 Poslovni prihodki 1 248 737 157 147

- drugi 248.737 149.486

- prevrednotovalni 0 7.661

5 Stroški blaga, materiala in storitev 2 12 474 592 6 468 712

a) nabavna vrednost prodanih blaga in materiala 561.330 534.017

b) stroški materiala 9.694.214 3.678.421

c) stroški storitev 2.219.048 2.256.274

6 Stroški dela 2 5 219 448 4 982 928

a) stroški plač 3.702.068 3.619.279

b) stroški socialnih zavarovanj 775.841 749.590

- stroški pokojninskih zavarovanj 509.725 495.851

- ostali stroški socialnih zavarovanj 266.116 253.739

c) drugi stroški dela 741.539 614.059

7 Odpisi vrednosti 2 4 138 140 4 252 656

a) amortizacija 4.104.863 4.208.445

b) prevrednot. posl. odh. NS in OOS 1.246 818

c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 32.031 43.393

8 Drugi poslovni odhodki 2 611 550 494 286

9 Finančni prihodki iz deležev 3 84 008 53 966

- v drugih družbah 84.008 53.966

10 Finančni prihodki iz danih posojil 3 5 215

- danih drugim 5 215

11 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 3 8 49

- do drugih 8 49

13 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 4 65 208 110 112

- finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 31.504 0

- finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 33.704 110.112

14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 4 3 295 3 781

 - finančni odh. iz obveznosti do dobavit. in meničnih obv. 1.039 117

 - finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 2.256 3.664

15 Drugi prihodki 5 22 620 413

16 Drugi odhodki 6 69 414 74 102

17 Davek iz dobička 416 542 128 211

18 Odloženi davki -746 -263

19 ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 7 5 232 106 1 419 972
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IZKAZ DENARNIH TOKOV

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodski izkazov in jih je potrebno brati skupaj.

POSTAVKA  (v EUR) Tekoče leto 
1. 1. - 31. 12. 2021

Prejšnje leto 
1. 1. - 31. 12. 2020

A DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Prejemki pri poslovanju 27 608 400 24 319 381

1. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 27.359.759 22.831.054

2. Drugi prejemki pri poslovanju 248.641 1.488.327

b) Izdatki pri poslovanju -21.932.855 -12.530.343

1. Izdaki za nakupe materiala in storitev -13.218.025 -6.504.493

2. Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku -2.663.694 -2.644.870

3. Izdatki za dajatve vseh vrst -5.667.155 -2.995.797

4. Drugi izdatki pri poslovanju -383.981 -385.183

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju 5 675 545 11 789 038

B DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU

a) Prejemki pri investiranju 84 013 9 746 735

1. Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se 
nanašajo na naložbenje 84.013 54.235

3. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0 7.500

6. Prejemki od odtujitve finančnih naložb 0 9.685.000

b) Izdatki pri investiranju -2.709.487 -18.779.410

2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -2.709.487 -13.289.410

5. Izdatki za pridobitev finančnih naložb 0 -5.490.000

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju -2.625.474 -9.032.675

C DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 7 777 778 0

2. Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 7.777.778 0

b) Izdatki pri financiranju -8.274.548 -855.788

1. Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -107.881 -115.047

3. Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -8.166.667 -740.741

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju -496.770 -855.788

Č KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 5 128 834 2 575 533

1. Denarni izid v obdobju 2.553.301 1.900.575

2. Začetno stanje denarnih sredstev 2.575.533 674.958
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POJASNILA POSTAVK V BILANCI STANJA

Splošno

Bilanca stanja je dvostranski izkaz sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan obračunskega 
obdobja.

POJASNILO 1
Neopredmetena osnovna sredstva 

V postavki emisijski kuponi ločeno izkazujemo emisijske kupone, pridobljene na podlagi Zakona o varstvu 
okolja in kupljene emisijske kupone. 

Postavko pridobljenih emisijskih kuponov v letu 2021 zmanjšujemo s predajo 2.938 EUR emisijskih kuponov  
zaradi 29.377 ton emisij CO2  v letu 2020.  Za emitirane količine 36.679 ton emisij CO2 v letu 2021 smo imeli na 
razpolago zadostno število pridobljenih emisijskih kuponov, zato smo za vrednost proizvedenih emisij na 
koncu poslovnega leta pripoznali emisijske kupone v skladu s Pojasnilom 1 k SRS 2 (2016) emisijski kuponi.  

Cenovne razmere na svetovnem trgu energentov so omogočale komercialno obratovanje plinskih blokov, 
pri čemer je bilo potrebno poleg energentov zagotoviti tudi ustrezne količine emisijskih kuponov, zato je 
bilo kupljenih 34.910 emisijskih kuponov v skupini vrednosti 2.473.892 EUR. Kupljenih emisijskih kuponov 
nismo prevrednotovali.

Z namenom postopnega uvajanja e-poslovanja postavko dolgoročnih premoženjskih pravic v letu 2021 po-
večuje uvedba DMS Business Connect-a v višini 46.739 EUR in nabava softwara za delovanje  tehnoloških 
sistemov v višini 5.840 EUR. Postavko znižuje obračunana amortizacija v višini 6.811 EUR. 

v EUR 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 2 551 017 42 948
druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 13.195 21.848
druga neopredmetena sredstva (emisijski kuponi) 2.485.484 14.530

- od tega pridobljeni emisijski kuponi 11.592 14.530
- od tega kupljeni emisijski kuponi 2.473.892 0

dolgoročne premoženjske pravice 52.338 6.570

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM 
IZKAZOM
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vrednosti v EUR Programska
oprema Emisijski kuponi Dolgoročne AČR SKUPAJ NS

Nabavna vrednost 1. januarja 2020 41 408 16 130 2 794 60 332

Neposredne pridobitve 0 0 20.337 20.337

Odtujitve 0 -1.600 -1.283 -2.883

Nabavna vrednost 31. decembra 2020 41 408 14 530 21 848 77 786

Odpisana vrednost 1. januarja 2020 27 596 0 0 27 596

Amortizacija v letu 7.242 0 0 7.242

Odpisana vrednost 31. decembra 2020 34 838 0 0 34 838

Neodpisana vrednost 31. decembra 2020 6 570 14 530 21 848 42 948

Nabavna vrednost 1. januarja 2021 41 408 14 530 21 848 77 786

Pridobitve iz naložb v gradnji 0 0 0 0

Neposredne pridobitve 52.579 2.473.892 0 2.526.471

Odtujitve 0 -2.938 -8.653 -11.591

Prevrednotenje 0 0 0 0

Nabavna vrednost 31. decembra 2021 93 987 2 485 484 13 195 2 592 666

Odpisana vrednost 1. januarja 2021 34 838 0 0 34 838

Amortizacija v letu 6.811 0 0 6.811

Odtujitve 0 0 0 0

Odpisana vrednost 31. decembra 2021 41 649 0 0 41 649

Neodpisana vrednost 31. decembra 2021 52 338 2 485 484 13 195 2 551 017

Pregled sprememb knjigovodskih vrednosti 
neopredmetenih osnovnih sredstev za leti 2020 in 2021

POJASNILO 2
Opredmetena osnovna sredstva 

Opredmetena osnovna sredstva v letu 2021 niso bila prevrednotena. Za pridobitev opredmetenih osnovnih 
sredstev –  za projekt »Izgradnja plinskih turbin 40-70 MW«, Faza 1A, je bila v letu 2016 podpisana kreditna 
pogodba. Tovrstna sredstva niso bila pridobljena s poslovnim najemom. Osnovna sredstva niso zastavljena 
kot jamstvo za dolgove. 

Postavko opredmetena osnovna sredstva povečuje nabava opreme, potrebne za nemoteno poslovanje, v vi-
šini 130.925 EUR, zmanjšujejo pa jo odtujitve zaradi rednih odpisov v višini 72.144 EUR. Amortizacija zgradb 
je bila obračunana v višini 505.265 EUR, opreme in nadomestnih delov pa v višini 3.592.787 EUR. 
Med  opredmetenimi osnovnimi sredstvi v gradnji in izdelavi, v skupni višini 24.284.992 EUR, od tega zna-
šajo predujmi za pridobitev osnovnih sredstev 1.272.171 EUR, izkazujemo projekt »Izgradnja plinskih turbin 
40-70 MW«, Faza 1B, za katerega zaradi težav v času zagonskih testiranj na dizelsko gorivo še vedno potekajo  
pogodbeni testi tekočega in plinastega goriva. Stroški testiranj niso bili pripisani k nabavni vrednosti opre-
me, ker je razlika med stroški 2.542.945 EUR in prodajno vrednostjo 2.912.817 EUR negativna, kar pomeni, da 
preizkušanje opreme ni povzročilo efektivnih/dodatnih stroškov. Za projekt »Pridobitev opreme v računal-
niško-komunikacijskem centru« so bile izvedene aktivnosti za nadaljevanje projekta.  
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Pregled sprememb knjigovodskih vrednosti 
opredmetenih osnovnih sredstev za leti 2020 in 2021

vrednosti v EUR Zemljišča Zgradbe Nepremičnine 
skupaj

Proizvajalna 
oprema

Nadomestni 
deli

Oprema 
skupaj

Naložbe v 
gradnji

Predujmi 
za OOS

SKUPAJ 
OOS

Nabavna vrednost 
1. januarja 2020 234 827 40 478 435 40 713 262 125 683 102 2 214 257 127 897 359 8 520 314 4 876 657 182 007 592

Pridobitve iz naložb v 
gradnji 0 849.594 849.594 396.298 0 396.298 -1.245.892 0 0

Neposredne pridobitve 0 0 0 12.220 53.701 65.921 14.033.583 0 14.099.504

Odtujitve 0 0 0 -671.701 -26.309 -698.010 0 -3.604.486 -4.302.496

Nabavna vrednost 
31. decembra 2020 234 827 41 328 029 41 562 856 125 419 919 2 241 649 127 661 568 21 308 005 1 272 171 191 804 600

Odpisana vrednost 
1. januarja 2020 0 27 194 085 27 194 085 88 539 630 1 181 442 89 721 072 0 0 116 915 157

Amortizacija v letu 0 618.491 618.491 3.512.153 70.558 3.582.711 0 0 4.201.202 

Odtujitve 0 0 0 -670.565 -14.090 -684.655 0 0 -684.655

Odpisana vrednost 
31. decembra 2020 0 27 812 576 27 812 576 91 381 218 1 237 910 92 619 128 0 0 120 431 704

Neodpisana vrednost 
31. decembra 2020 234 827 13 515 453 13 750 280 34 038 701 1 003 739 35 042 440 21 308 005 1 272 171 71 372 896

Nabavna vrednost 
1. januarja 2021 234 827 41 328 029 41 562 856 125 419 919 2 241 649 127 661 568 21 308 005 1 272 171 191 804 600

Pridobitve iz naložb v 
gradnji 0 0 0 179.291 0 179.291 -179.291 0 0

Preknjižbe na NDS 0 0 0 -52.579 0 -52.579 0 0 -52.579

Neposredne pridobitve 0 0 0 4.213 4.213 1.884.107 0 1.888.320

Odtujitve 0 0 0 -72.144 -7.942 -80.086 0 0 -80.086

Prevrednotenje 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabavna vrednost 
31. decembra 2021 234 827 41 328 029 41 562 856 125 478 700 2 233 707 127 712 407 23 012 821 1 272 171 193 560 255

Odpisana vrednost 
1. januarja 2021 0 27 812 576 27 812 576 91 381 218 1 237 910 92 619 128 0 0 120 431 704

Amortizacija v letu 0 505.265 505.265 3.519.675 73.112 3.592.787 0 0 4.098.052 

Odtujitve 0 0 0 -70.899 -3.728 -74.627 0 0 -74.627

Odpisana vrednost 
31. decembra 2021 0 28 317 841 28 317 841 94 829 994 1 307 294 96 137 288 0 0 124 455 129

Neodpisana vrednost 
31. decembra 2021 234 827 13 010 188 13 245 015 30 648 706 926 413 31 575 119 23 012 821 1 272 171 69 105 126
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POJASNILO 3
Dolgoročne finančne naložbe

Dolgoročne finančne naložbe v kapitalske instrumente (delnice) razvrščamo v skupino za prodajo razpo-
ložljiva finančna sredstva, ki se merijo po pošteni vrednosti preko kapitala. Spremembo poštene vrednosti 
finančne naložbe v delnice Zavarovalnice Triglav d. d. družba izkaže enkrat letno na dan sestavitve bilance 
stanja, če je njihova dokazana poštena vrednost, to je cena, objavljena na Ljubljanski borzi vrednostih papir-
jev, drugačna od njihove knjigovodske vrednosti. 
Druge dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe v kapitalske instrumente (deleži) družb PSK d. o. o. in 
Plinhold d. o. o.. Pri njihovem vrednotenju smo izhajali iz osnovne opredelitve, da so to naložbe, ki na začetku 
ustrezajo znesku sredstev, vloženih za njihovo pridobitev in izraženih v denarju na dan posamezne naložbe.
V posebno skupino spada delež v družbi HESS d. o. o., saj predstavlja vložek v skupni podvig in ga v knjigo-
vodskih razvidih izkazujemo po nabavni vrednosti. 

vrednosti v EUR

Banka/družba Vrsta 
naložbe št. delnic % udeležbe Stanje 

31  12  2020 Pridobitev Prevredno-
tenje Odprava Stanje 

31  12  2021

Triglav d. d. Ljubljana delnice 17.672 530.160 120.170 650.330

PSK d. o. o. Krško delež   0,80 757 757

HESS d. o. o. Brežice delež   2,80 7.366.171 7.366.171

Plinhold d. o. o. Ljubljana delež 2,84 2.869 2.869

 Skupaj       7 899 957 0 120 170 0 8 020 127

Na dan 31. 12. 2021 je bilo možno ugotoviti pošteno - borzno vrednost delnice Zavarovalnice Triglav d. d. Raz-
lika se pripozna kot povečanje rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.

POJASNILO 4
Odložene terjatve in odložene obveznosti za davek

v EUR 31. 12. 2021 gibanje v 2021 31. 12. 2020
Odložene terjatve za davek 149 844 3 861 145 983
odložene terjatve za davek iz naslova 
oblikovanja dolgoročnih rezervacij za 
odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 

149.844 3.861 145.983

Odložene obveznosti za davek 34 901 22 833 12 068
odloženi davek iz naslova preračuna dolgoročnih 
finančnih naložb

34.901 22.833 12.068

Neto odložene terjatve in odložene obveznosti za davek 114 943 -18.972 133 915
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POJASNILO 5
Zaloge

v EUR 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Zaloge 2 523 103 906 596
material v skladišču 263.457 267.372
zaloga goriva – DIZEL 1.952.741 355.471
pisarniški material 7.540 6.351
rezervni deli 256.121 244.143
drobni inventar z dobo koristnosti do 1 leta 43.244 33.259

v EUR  31. 12. 2021 31.12.2020
Letni popis zalog Presežek Primanjkljaj Učinek Presežek Primanjkljaj Učinek
material v skladišču 17 -36 -19 1 -76 -75
zaloga goriva – DIZEL 0 -4.520 -4.520 3.451 0 3.451

V letu 2021, kakor tudi v letu 2020, odpisi zalog zaradi  sprememb kakovosti niso bili opravljeni. Knjigovod-
ska vrednost zalog ni zastavljena kot jamstvo za obveznosti. 

V primerjavi z letom 2020 na dan 31. 12. 2021 izkazujemo višje stanje zalog:
 � dizel goriva zaradi povečanega obratovanja plinskih blokov, 
 � rezervnih delov zaradi zaostrenih tržnih razmer – daljši dobavni roki,
 � drobnega inventarja zaradi nabave zaščitnih sredstev.  

Fluktuacija specifičnega potrošnega materiala v zalogi, ki je namenjen za vzdrževanje tehnoloških sistemov, je 
zaradi režima obratovanja majhna, zato smo za tovrstni material opravili slabitev v dobi uporabnosti postrojev. 
Za PB1-3 smo v skladu z razvojnim načrtom upoštevali, da jih bomo postopoma izločili iz uporabe do konca leta 
2031, za PB4-5 je opredeljena doba uporabnosti do konca leta 2025, za PB6 pa je doba uporabnosti 17 let.  
Slabitev v višini 32.031 EUR bremeni postavko prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. 

v EUR 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Slabitev zalog 32 031 43 393
slabitev zalog 32.031 43.393

POJASNILO 6
Kratkoročne poslovne terjatve

v EUR 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Kratkoročne poslovne terjatve 8 158 332 2 475 733
kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 6.887.853 1.984.356
kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 27.769 73.221
kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.242.710 418.156

Na dan sestavitve bilance stanja je po pogodbenih določilih (z menicami) zavarovanih 84,41 % vseh kratko-
ročnih poslovnih terjatev. 
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Družba ne izkazuje dvomljivih oz. spornih terjatev. Terjatve tudi niso bile oslabljene. 

V postavki kratkoročnih poslovnih terjatev do drugih izkazujemo 1.084.791 EUR odbitnega DDV zaradi razli-
kovanja med knjigovodskim in davčnim obdobjem, 40.000 EUR danih kratkoročnih varščin kot zavarovanje 
plačila trošarinske obveznosti, 7.802 EUR terjatev do državnih in drugih institucij za refundacije nadomestil 
plač, 96.657 EUR iz naslova pravice do vračila trošarine, 11.879 EUR danih predujmov za zaloge materiala in 
še ne opravljene storitve ter 1.581 EUR drugih terjatev. 

Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2020 prikazujemo glede na roke zapadlosti v plačilo:

v EUR nezapadlo do 15 dni do 30 dni do 60 dni nad 60 dni skupaj
Kratkoročne poslovne terjatve 2 448 322 9 854 0 0 17 557 2 475 733
kratk.posl. ter. do družb v skupini 1.984.356 0 0 0 0 1.984.356
kratk.posl. ter. do kupcev 45.810 9.854 0 0 17.557 73.221
kratk.posl. ter. do drugih 418.156 0 0 0 0 418.156

Za zapadle terjatve v višini 9.854 EUR smo kupcu redno pošiljali opomine za plačilo. Terjatve so bile v celoti 
plačane 2. 2. 2021.

Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2021 prikazujemo glede na roke zapadlosti v plačilo:

v EUR nezapadlo do 15 dni do 30 dni do 60 dni nad 60 dni skupaj
Kratkoročne poslovne terjatve 8 158 332 0 0 0 0 8 158 332
kratk.posl. ter. do družb v skupini 6.887.853 0 0 0 0 6.887.853
kratk.posl. ter. do kupcev 27.769 0 0 0 0 27.769
kratk.posl. ter. do drugih 1.242.710 0 0 0 0 1.242.710

POJASNILO 7
Denarna sredstva

v EUR 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Denarna sredstva 5 128 834 2 575 533
denarna sredstva na poslovnem računu 1.229.570             86.271
denarna sredstva na odpoklicnih računih 3.899.264 2.489.262

V primerjavi z letom 2020 zaradi razmer na bančnih trgih izkazujemo višje stanje denarnih sredstev na po-
slovnem in odpoklicnih računih.

POJASNILO 8
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

v EUR
Stanje 

31. 12. 2021 Poraba Oblikovanje Stanje 
31. 12. 2020

Kratkoročne AČR 598 098 -1.096.436 948 499 746 035
zavarovalne premije 65.876 -362.297 362.316 65.857
najem softwara, ostali stroški 32.749 -73.084 50.102 55.731
naročnina na strokovno literaturo 733 -1.022 733 1.022
DDV od prejetih predujmov 498.740 -660.033 535.348 623.425
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V skladu z določili aneksa k medsebojni kupoprodajni pogodbi z obvladujočo družbo je bila dogovorjena 
sprememba plačilnih pogojev – možnost avansnih plačil.

POJASNILO 9
Kapital

v EUR 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Osnovni kapital 10 826 034 10 826 034
Kapitalske rezerve 11 856 717 11 856 717
Rezerve iz dobička 49 325 345 46 026 575
zakonske rezerve 1.082.603 1.082.603
druge rezerve iz dobička 48.242.742 44.943.972

Kapitalske rezerve predstavljajo zneske na podlagi odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapi-
tala.

POJASNILO 10
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, so izkazane zaradi prevrednotenja dolgoročne 
finančne naložbe, ki je razvrščena med finančna sredstva razpoložljiva za prodajo in se na bilančni presečni 
dan ovrednoti po pošteni vrednosti. V postavki je izkazan tudi aktuarski dobiček/izguba iz naslova aktuar-
skega izračuna odpravnin.

v EUR 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti -219.733 -287.397
rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti-DFN 183.687 63.518
popravek vrednosti rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti za odloženi davek DFN

-34.901 -12.068

aktuarski dobiček/izguba -415.971 -383.183
popravek vrednosti aktuarskega dobička za odloženi davek 47.452 44.336

POJASNILO 11
Čisti poslovni izid poslovnega leta

Ostanek čistega poslovnega izida, ki predstavlja bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021, znaša 2.602.776 EUR. 
Uporaba ugotovljenega čistega poslovnega izida je pojasnjena v točki 17.4 Pojasnila postavk v izkazu gibanja 
kapitala.

v EUR 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Čisti poslovni izid 2 602 776 695 995
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POJASNILO 12
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so bile v preteklih letih oblikovane iz naslova pridobljenih namen-
skih sredstev iz proračunske postavke – državne subvencije za opredmetena osnovna sredstva in pridobi-
tev emisijskih kuponov na podlagi Zakona o varstvu okolja. Med prihodke se prenašajo v višini 17.669 EUR 
za obračunano amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev in 3.668 EUR za emitirane količine CO2. 

v EUR

Stanje
31. 12. 2021 Pridobitev Poraba Stanje

31. 12. 2020

Dolgoročne PČR 547 472 0 -21.337 568 809
državna subvencija za OOS 539.548 0 -17.669 557.217
emisijski kuponi 7.924 0 -3.668 11.592

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade so oblikovane v skladu s SRS 10.  
Po stanju na dan 31. 12. 2021 je bil izdelan aktuarski izračun za tovrstne obveznosti do zaposlenih, v katerem 
so bile upoštevane predpostavke: zaposleni v družbi po stanju na dan 31. 12. 2021 (spol, starost, skupna in 
pokojninska delovna doba), pravica zaposlenih do odpravnine ob upokojitvi (povprečna bruto plača družbe 
za pretekle tri mesece oziroma povprečna bruto plača zaposlenega, če je to zanj ugodneje) in do izplačila 
jubilejne nagrade (povprečna bruto plača družbe za leto 2021).

v EUR 
Stanje 

31. 12. 2021
Dodatno obliko-
vanje, odprava

Poraba 
Stanje 

31. 12. 2020
Rezervacije 1 634 390 194 605 -127.406 1 567 191
odpravnine ob upokojitvi 1.114.285 138.593 -68.079 1.043.770
jubilejne nagrade 520.105 56.012 -59.327 523.421

Aktuar je na podlagi prejetih podatkov ocenil dolgoročno letno rast plač v višini 1,75 %, diskontno obrestno 
mero 0,60 % (pri izračunu po stanju na dan 31. 12. 2020 je bila ocena dolgoročne letne rasti plač 1,25% in di-
skontna obrestna mera 0,15%) in fluktuacijo zaposlenih glede na starostne razrede. Analiza občutljivosti iz 
aktuarskega preračuna prikazuje kakšna bi bila višina tovrstnih rezervacij v primeru, da bi se uporabila 
višja ali nižja diskontna stopnja.

v EUR

Parametri rezervacije za odpravnine rezervacije za 
jubilejne nagrade

znižanje diskontne obrestne mere za 0,5 % 56.525 25.016
povečanje diskontne obrestne mere za 0,5 % -51.721 -23.055
povečanje rasti plač za 0,5 % letno 57.486 0
zmanjšanje rasti plač za 0,5 % letno -51.403 0
fluktuacija kadra (+1% letno) -100.936 -15.805
fluktuacija kadra (-1% letno) 37.530 8.835
pričakovano trajanje življenja (+1 leto) 6.823 1.272
pričakovano trajanje življenja (-1 leto) -7.280 -1.370
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POJASNILO 13
Dolgoročne finančne obveznosti

v EUR 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Dolgoročne finančne obveznosti 6 611 111 7 037 037
dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 6.611.111 0
dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 7.037.037

Dolgoročna  obveznost do banke je bila v celoti poplačana 30. 4. 2021. Na podlagi uspešno zaključnega po-
stopka zadolževanja skladno z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona 
o financah je bila sklenjena posojila pogodba znotraj skupine GEN. Posojilo je zavarovano z menicami, njego-
va končna zapadlost je 31. 3. 2031, z možnostjo predčasnega odplačila dolga. Do končne zapadlosti, glavnica 
in obresti zapadejo v plačilo vsako leto  31. 3. in 30. 9. Obrestna mera za posojilo je fiksna in znaša 0,615% p.a.

Zapadlost dolgoročnih finančnih obveznosti  v EUR
od 1 do 3 let 1.555.556
nad 3 do 5 let 1.555.556
nad 5 let 3.499.999
Skupaj 6 611 111

Obveznosti iz naslova anuitet v višini 777.778 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu dni po sestavitvi bilance, iz-
kazujemo v postavki kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini. 

POJASNILO 14
Dolgoročne poslovne obveznosti

v EUR 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Dolgoročne poslovne obveznosti 36 529 35 231
dolgoročne obveznosti za rezervni sklad 5.381 6.748
druge dolgoročne poslovne obveznosti 31.148 28.483

Druge dolgoročne poslovne obveznosti v višini 31.148 EUR  so zadržana plačila v skladu z določili Zakona o 
prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZPPOGD), od tega za direktorja družbe v višini 10.676 EUR in za zaposlene s posebnimi 
pooblastili v višini 20.472 EUR.

Zapadlost dolgoročnih poslovnih obveznosti z rokom dospelosti daljšim od petih let

 v EUR
dolgoročne obveznosti za rezervni sklad 5.381
Skupaj 5 381
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POJASNILO 15
Kratkoročne finančne obveznosti

v EUR 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Kratkoročne finančne obveznosti 777 778 794 867
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 777.778 0
kratkoročne finančne obveznosti do bank 0 794.867

V postavki izkazujemo dva obroka, ki zapadeta v plačilo 31. 3. in 30. 9. 2022.

POJASNILO 16
Kratkoročne poslovne obveznosti

v EUR 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Kratkoročne poslovne obveznosti 11 756 001 6 589 737
kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 2.868.428 3.581.781
kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 6.876.528 2.025.592
druge kratkoročne poslovne obveznosti 2.011.045 982.364

Do družb v skupini izkazujemo obveznosti iz naslova prejetih predujmov v višini 2.765.740 EUR in obve-
znosti do dobaviteljev v višini 102.688 EUR. V postavki druge kratkoročne poslovne obveznosti izkazuje-
mo obveznosti do zaposlenih za opravljeno delo ter iz naslova davkov in prispevkov v višini 453.842 EUR, 
951.963 EUR obveznosti iz naslova plačila DDV, 288.332 EUR obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb,  
do državnih in drugih institucij v višini 3.992 EUR in ostale kratkoročne obveznosti v višini 312.916 EUR, od 
tega 257.892 EUR iz naslova pogodbenih določil za plačila podizvajalcem in 55.024 EUR ostalih poslovnih 
obveznosti.

POJASNILO 17
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

v EUR
Stanje 

31. 12. 2021 Poraba Oblikovanje Stanje 
31. 12. 2020

Kratkoročne PČR-vnaprej vračunani stroški 466 942 -220.670 237 534 450 078
vnaprej vračunani stroški iz naslova 
obveznosti do zaposlenih 208.904 -185.084 208.904 185.084

vnaprej zaračunani stroški iz naslova 
pogodbenih obveznosti 17.176 -35.586 17.176 35.586

vračunane obresti 11.454 0 11.454 0
DDV od danih predujmov 229.408 0 0 229.408
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Pogojna sredstva in obveznosti na dan 31. 12. 2021

V postavki izkazujemo: 
 � stanje zaloge 14.156.413 litrov dizelskega goriva v višini 19.677.343 EUR, skladiščenega za Zavod za bla-

govne rezerve, ki jih v skladu z določili pogodbe vrednotimo po zadnji znani maloprodajni ceni,  
 � prejete garancije v višini 22.014 EUR, ki predstavljajo jamstva za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti 

v letu 2022. 

POJASNILA POSTAVK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

Splošno

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni 
izid za poslovno leto 2021.
Izkaz poslovnega izida je izdelan po različici I, na podlagi razčlenitve stroškov po izvirnih oz. naravnih 
vrstah. Tovrstna členitev nadalje omogoča njihovo razporejanje po stroškovnih mestih ter členitev po funk-
cionalnih skupinah. 

POJASNILO 1
Prihodki

v EUR 2021 2020
PRIHODKI 28 229 549 17 934 497
POSLOVNI PRIHODKI 28.122.908 17.879.854
FINANČNI PRIHODKI 84.021 54.230
DRUGI PRIHODKI 22.620 413

POSLOVNI PRIHODKI

v EUR 2021 2020
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 27 874 171 17 722 707

Prihodki iz razmerij do družb v skupini 27.494.129 17.337.086
Prihodki iz razmerij do drugih 380.042 385.621

Poslovni prihodki 248 737 157 147
Drugi poslovni prihodki 248.737 149.486
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 7.661

SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 28 122 908 17 879 854
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Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu so bili realizirani:
 � iz razmerij do družb v skupini za izvajanje sistemskih storitev, proizvedeno električno energijo, za iz-

vajanje poslovnih storitev, od oddajanja v najem prostorov ter opreme in za pripadajoči 2,8 % delež od 
proizvedene el. energije HE na spodnji Savi,

 � iz razmerij do drugih za skladiščenje obveznih rezerv naftnih derivatov, prodajo proizvedene električ-
ne energije iz sončnih elektrarn, upravljanje s stanovanji in počitniškimi kapacitetami ter za izvajanje 
drugih storitev na trgu.  

Poslovni prihodki vključujejo dve postavki:
 � druge poslovne prihodke, ki vključujejo:
o prihodke od odprave dolgoročne rezervacije za opredmetena osnovna sredstva iz pridobljenih na-

menskih nepovratnih državnih dotacij, za višino obračunane amortizacije, za katere je bila dota-
cija pridobljena,

o prihodke iz naslova proizvedenih emisij in s tem predaje emisijskih kuponov državi,
o prihodke za provizije po pogodbi o nakazovanju zavarovalnih premij,
o prihodke iz naslova refundacij nadomestil v breme ZZZS, spodbud za zaposlovanje in oprostitev 

plačila prispevkov delodajalcev za starejše, povračil za izplačana nadomestila zaposlenim za izo-
lacijo zaradi epidemije koronavirusa (SARS-CoV-2), sofinanciranja počitniškega dela,  bonuse iz 
naslova zavarovanja premoženja družbe, oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja go-
riva in vračila trošarine.

POJASNILO 2
Odhodki 

v EUR 2021 2020
ODHODKI 22 581 647 16 386 577
POSLOVNI ODHODKI BREZ PREVRED. POSL. ODH. 22.410.453 16.154.371
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 33.277 44.211
FINANČNI ODHODKI 68.503 113.893
DRUGI ODHODKI 69.414 74.102

POSLOVNI ODHODKI 

Poslovne odhodke sestavljajo: nabavna vrednost prodanega blaga in materiala, stroški materiala, stroški 
storitev, stroški dela, amortizacija in drugi stroški.

v EUR 2021 2020
Stroški blaga, materiala in storitev 12 474 592 6 468 712
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 561.330 534.017
Stroški materiala 9.694.214 3.678.421
Stroški storitev 2.219.048 2.256.422
Od tega : 

o stroški revidiranja letnega poročila                            
o drugi stroški revizije

16.000
900

16.000
500
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Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala predstavlja strošek nakupa električne energije za pokriva-
nje lastne rabe TEB in stroške porabljenega materiala ter opravljenih storitev pri izvajanju drugih storitev 
na trgu.

V celotnih stroških materiala predstavljajo:
 � 91,2 % stroški porabljenega goriva za proizvodnjo električne energije in stroški prenosnih zmogljivosti 

za dobavo zemeljskega plina,
 � ostalih 8,8 % predstavljajo stroški energije z dajatvami (omrežninami), stroški porabljenega materiala 

za proizvodnjo in vzdrževanje, stroški lastne rabe in omrežnine lastne rabe, stroški pisarniškega mate-
riala in strokovne literature, zaščitnih sredstev, drobnega inventarja ter drugi stroški materiala.

V strukturi stroškov storitev znašajo:
 � 40,2 % storitve vzdrževanja elektroenergetskih sistemov, 
 � 31,0 % stroški drugih storitev, katerih večje vrednosti predstavljajo: storitve gasilske službe varovanja, 

storitve svetovanja, analiz in študij, storitve fizičnega varovanja, stroški izvajanja storitev čiščenja po-
slovnih prostorov in drugi poslovni stroški, 

 � 17,8 % znaša zavarovanje premoženja družbe,
 � ostalih 11,0 % znašajo stroški intelektualnih in osebnih storitev, stroški telekomunikacij, povračila za-

poslenim v zvezi z delom, in stroški reprezentance.

Družba v letu 2021 ni pripoznala stroškov storitev v zvezi z agencijami za posredovanje delovne sile.

Stroški dela in povračila zaposlencem so obračunani skladno s:
 � podjetniško kolektivno pogodbo in dogovorom s sindikatom družbe,
 � kolektivno pogodbo elektrogospodarstva,
 � pogodbami o zaposlitvi s posebnimi pooblastili,
 � uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, 
 � veljavno zakonodajo, ki obravnava stroške dela in njihovo obdavčitev. 

Realizirani stroški dela za zaposlene po pogodbi o zaposlitvi vključujejo:
 � izplačane bruto plače, ki vključujejo plačilo rednega dela, uspešnosti, dodatkov ter nadomestil,
 � stroške socialnih zavarovanj, ki vključujejo celotne prispevke delodajalca od plač in drugih osebnih 

prejemkov ter stroške dodatnega pokojninskega zavarovanja,
 � pripoznane stroške še neizrabljenega letnega dopusta za leto 2021 in letne uspešnosti zaposlenih po 

pogodbah s posebnimi pooblastili z obračunanimi prispevki delodajalca,
 � druge osebne prejemke, ki vključujejo izplačila regresa, neobveznih osebnih zavarovanj, izplačila povra-

čil v zvezi z delom za prehrano in prevoz ter rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.
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v EUR 2021 2020
Stroški dela 5 219 448 4 982 928
Stroški plač 3.702.068 3.619.279
Stroški socialnih zavarovanj 620.698 595.384
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 155.143 154.206
Drugi stroški dela 741.539 614.059

Prejemki poslovodstva in zaposlenih po pogodbah s posebnimi pooblastili 477.307 315.771
za poslovodstvo, od tega:

fiksni del plače 131.871 123.064
variabilni del plače 19.665 18.392
odloženi del variabilnega dela plače 9.833 9.196
prejemek iz odloženega variabilnega dela plače 16.648 15.812
bonitete 12.425 13.547
regres za letni dopust 2.062 2.074
povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz, prehrana) 1.230 1.261

V letu 2021 TEB ni odobrila nobenih predujmov, posojil in poroštev za obveznosti, poslovodstvu in ostalim 
zaposlenim po pogodbah s posebnimi pooblastili. 

Povprečno število zaposlenih med poslovnim letom po izobrazbeni strukturi razkrivamo v poslovnem poro-
čilu v točki 11. 2 Odgovornost do zaposlenih.

Družba pri obračunu amortizacije uporablja metodo enakomernega časovnega obračunavanja za skupine 
opredmetenih osnovnih sredstev in skupine neopredmetenih sredstev. 

v EUR 2021 2020
Odpisi vrednosti 4 138 140 4 252 656
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 6.811 7.243
Amortizacija zgradb 505.265 618.491
Amortizacija opreme in nadomestnih delov 3.592.787 3.582.711
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS 1.246 818
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 32.031 43.393

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 
nanašajo na izločitev tovrstnih sredstev zaradi njihove dotrajanosti, pri obratnih oz. kratkoročnih sredstvih 
pa na slabitev zalog. 

Drugi poslovni odhodki predstavljajo 2,8 % vrednosti prodanih poslovnih učinkov in se nanašajo na izdatke 
za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča, trošarine, zakonsko določene dajatve in kvote za spodbujanje 
zaposlovanja invalidov, vodna povračila, takse za onesnaževanje okolja in emisijske kupone, stroške storitev 
ekologije in varstva okolja na podlagi zakonodaje, stroške komunalnih storitev, izdatke za opravljeno delov-
no prakso ter izdatke po pogodbah o štipendiranju.

Poslovni odhodki iz naslova porabe dodeljenih emisijskih kuponov za vrednost proizvedenih emisij v letu 
2021 znašajo 3.668 EUR. 
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v EUR 2021 2020
Drugi poslovni odhodki 611 550 494 286
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov 434.261 328.663
Izdatki za varstvo okolja 164.364 160.975
Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi 494 1.027
Štipendije 12.431 3.621

POJASNILO 3
FINANČNI PRIHODKI

v EUR 2021 2020
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 84.008 53.966
Finančni prihodki iz danih posojil 5 215
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 8 49
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI 84 021 54 230

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah predstavljajo:
 � prejete dividende iz naslova dolgoročnih finančnih naložb v poslovne deleže.

POJASNILO 4
FINANČNI ODHODKI 

v EUR 2021 2020
Finančni odhodki 68 503 113 893
Iz poslovnih obveznosti 3.295 3.781
Iz finančnih obveznosti 65.208 110.112

Finančni odhodki predstavljajo:
 � stroške obresti za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi iz aktuarskega izračuna na dan 31. 12. 2021,
 � finančne odhodke iz obveznosti do dobaviteljev,
 � finančne odhodke za obresti dolgoročnega kredita, najetega za izgradnjo PB6.

POJASNILO 5
DRUGI PRIHODKI 

v EUR 2021 2020
Drugi prihodki 22 620 413
Drugi prihodki 22.620 413

Drugi prihodki predstavljajo:
 � brezplačno pridobitev blaga pri omilitvi posledic epidemije koronavirusa (SARS-CoV-2),
 � odškodnine in ostale prihodke, ki niso povezane s poslovnimi učinki.
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POJASNILO 6

DRUGI ODHODKI

v EUR 2021 2020
Drugi odhodki 69 414 74 102
Donacije 49.050 66.430
Ostali odhodki 19.837 5.404
Kazni, odškodnine 527 2.268

V primerjavi z letom 2020 izkazujemo višje ostale odhodke zaradi finančne podpore lokalni skupnost v okviru DOD.

Stroški po funkcionalnih skupinah: Zaradi uporabe različice I Izkaza poslovnega izida pojasnjujemo stro-
ške po funkcionalnih skupinah, kot so nabavna vrednost prodanega blaga in proizvajalni stroški prodanih 
proizvodov, stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnosti, vse z vštetimi ustreznimi stroški amortizacije:

v EUR 2021 2020
Nabavna vrednost prodanega blaga in proizvajalni stroški 20.103.101 14.018.948
Stroški prodajanja 674.449 601.977
Stroški splošnih dejavnosti 1.632.904 1.533.446
SKUPAJ: 22 410 454 16 154 371

POJASNILO 7
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

V skladu z določbami Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je družba zavezanec za obračun in plači-
lo davka od dohodkov pravnih oseb. Z upoštevanjem vseh prilagoditev prihodkov in odhodkov na davčno 
priznane in zakonsko dovoljenih davčnih olajšav, znaša  davčna osnova 2.192.328 EUR, obveznost za plačilo 
davka od dohodkov pravnih oseb po upoštevanju vplačanih akontacij v višini 128.211 EUR pa 288.332 EUR.  

Odloženi davki so obračunani iz naslova oblikovanja in porabe rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine 
ob upokojitvi in so izračunani po stopnji 19 %. 

V letu 2021 je učinek preračuna izkazan kot povečanje terjatev za odložene davke, ki povečuje poslovni izid 
tekočega leta v višini 746 EUR. Učinek je razlika med že obračunanimi odloženimi davki in na novo izraču-
nano terjatvijo konec leta 2021. 

v EUR 2021 2020
Poslovni izid pred davki 5.647.902 1.547.920
Davek od dohodkov pravnih oseb 416.542 128.211
Odloženi davki -746 -263
Čisti poslovni izid leta 5 232 106 1 419 972

Celotni vseobsegajoči donos

Celotni vseobsegajoči donos prikazuje spremembo iz naslova rezerv nastalih zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti dolgoročnih finančnih naložb razpoložljivih za prodajo v znesku 97.337 EUR in drugih sestavin 
vseobsegajočega donosa v višini -56.228 EUR.  
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vrednosti v EUR

Postavka 2021 2020

      poslovni izid pred davki 5.647.902 1.547.920

−    popravek prihodkov na raven davčno priznanih 84.008 53.965

+    popravek odhodkov na raven davčno priznanih 437.054 395.260

−    uporaba davčnih olajšav 3.732.883 1.148.973

+/− drugo -75.737 -65.449

=    skupaj davčna osnova 2.192.328 674.793

      obračun davka od dobička 19 % 19 %

      davek od dobička 416.542 128.211

      celotni davki od dobička (davek od dobička + odloženi davki) 415.796 127.948

      efektivna davčna stopnja 7,36 % 8,27 %

POJASNILA POSTAVK V IZKAZU DENARNIH TOKOV

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremem-
be stanja denarnih sredstev za poslovno leto. 

Izkaz denarnih tokov za leto 2021 je sestavljen po neposredni metodi – različici I in prikazuje podatke o 
prejemkih in izdatkih, pri čemer so posebej obravnavani denarni tokovi pri poslovanju, investiranju in fi-
nanciranju.

Postavke prejemkov in izdatkov iz izkaza denarnih tokov za leto 2021 sestavljajo:
 � Denarni tokovi pri poslovanju, ki vključujejo:

o prejemke, ustvarjene na domačem trgu od prodaje proizvodov in storitev ter druge prejemke pri 
poslovanju,  

o izdatke za nabavo materiala in opravljene storitve domačih in tujih dobaviteljev, izdatke za na-
bavljeno energetsko gorivo, plače zaposlenim, dajatve in druge izdatke iz poslovanja.

 � Denarni tokovi pri investiranju, ki vključujejo:
o prejemke za deleže v dobičku,
o izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev.

 � Denarni tokovi pri financiranju, ki vključujejo:
o refinanciranje dolgoročnega posojila, najetega za financiranje PB6, s poplačilom SID banki ob 

hkratni zadolžitvi v skupini GEN,
o odplačilo ene glavnice dolgoročnega kredita, najetega za financiranje PB6 in plačilo pripadajočih 

obresti.

Končno stanje denarnih sredstev vključuje denarna sredstva na poslovnem računu ter denarna sredstva pri 
poslovni banki z možnostjo takojšnjega odpoklica.



102 RAČUNOVODSKO POROČILO LETNO POROČILO 2021

POJASNILA POSTAVK V IZKAZU GIBANJA KAPITALA

Izkaz gibanja kapitala je računovodski izkaz, v katerem so prikazane spremembe sestavin kapitala za po-
slovno leto, za katero se sestavlja. 

V postavki sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti izkazujemo:
– spremembo zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti v višini 97.337 EUR,
– spremembo iz naslova aktuarskih dobičkov/izgub zaradi preračuna rezervacij za odpravnine ob 

upokojitvi in jubilejne nagrade v višini -56.228 EUR.  

V skladu s sklepom edinega družbenika z dne 27. 5. 2021 – Sklep št. 108 – se ugotovljeni bilančni dobiček 
družbe za leto 2020, ki znaša 695.995 EUR, razporedi v druge rezerve iz dobička.  

V skladu z določili 230. člena Zakona o gospodarskih družbah in po sklepu direktorja družbe z dne 14. 2. 2022 
se izkazani čisti poslovni izid, ki znaša 5.232.106 EUR najprej uporabi:

– za kritje prenesene izgube iz naslova odprave aktuarskih dobičkov/izgub zaradi odhodov in upoko-
jitev delavcev v tekočem letu v višini 26.555 EUR, 

– za preostanek v višini 5.205.551 EUR pa se do polovice zneska v višini 2.602.775 EUR oblikujejo druge 
rezerve iz dobička.

Preostanek čistega poslovnega izida v višini 2.602.776 EUR se izkaže kot bilančni dobiček, o njegovi razpo-
reditvi bo odločal edini družbenik. 

Shema bilančnega dobička: v EUR
Postavka 2021 2020
čisti poslovni izid poslovnega leta 5.232.106 1.419.972

+ preneseni čisti dobiček 695.995 606.768
- prenesena čista izguba 26.555 27.983
+ zmanjšanje kapitalskih rezerv - -
+ zmanjšanje rezerv iz dobička - -

-
povečanje rezerv iz dobička (zakonske rezerve, rezerve za lastne 
delnice in lastne poslovne deleže, statutarne rezerve)

- -

- povečanje rezerv iz dobička (druge rezerve iz dobička) 3.298.770 1.302.762
- dolgoročno odloženi stroški razvijanja na bilančni presečni dan - -
= BILANČNI DOBIČEK 2 602 776 695 995
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DRUGA POJASNILA

Pravni spori

TEB v letu 2021 ni imela aktivnih sporov. 
 
Dogodki po datumu bilance stanja

Trenutna vojaška operacija v Ukrajini in s tem povezane sankcije proti Ruski federaciji lahko vplivajo na 
evropsko gospodarstvo. Družba nima pomembne neposredne izpostavljenosti do Ukrajine, Rusije in Beloru-
sije. Vpliv na splošno gospodarsko situacijo bi lahko zahteval popravke nekaterih predpostavk in ocen, kar 
bi lahko privedlo do pomembnih prilagoditev knjigovodske vrednosti nekaterih sredstev in obveznosti v na-
slednjem poslovnem letu. Obstaja negotovost pravočasne dobave energentov. Poslovodstvo na tej stopnji ne 
more zanesljivo oceniti vpliva, saj se dogodki odvijajo iz dneva v dan. Družba na datum teh računovodskih 
izkazov še naprej izpolnjuje svoje obveznosti ob zapadlosti in zato še naprej pripravlja računovodske izkaze 
na osnovi predpostavke o delujočem podjetju.
Po poslovnem letu, ki je zaključeno 31. 12. 2021, v družbi do izdaje revizorjevega poročila ni bilo poslovnih do-
godkov, ki bi imeli vpliv na računovodske izkaze leta 2021 in bi bili zato potrebni dodatni postopki, s katerimi 
bi se ugotovilo njihovo pravilno izkazovanje v računovodskih izkazih. 

Finančni koledar

Finančni koledar je objavljen in dostopen javnosti na spletni strani družbe.
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Seznam uporabljenih kratic:

CO2 – ogljikov dioksid
DDPO – davek od dohodkov pravnih oseb
DDV – davek na dodano vrednost
DOD – družbeno odgovoren delodajalec
DFN – dolgoročna finančna naložba
DPP – družini prijazno podjetje
EBIT – poslovni izid iz celotnega poslovanja
EBITDA – poslovni izid iz celotnega poslovanja vključno z amortizacijo
ECB – Evropska centralna banka
EE – električna energija
EES – elektroenergetski sistem
EFQM – European Founation for Quality Management
EUR – valuta evro
GZS – Gospodarska zbornica Slovenije
HE na spodnji Savi – hidroelektrarne na spodnji Savi
HESS – Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o.
KOEL – ekstra lahko kurilno olje
MF – Ministrstvo za finance
MFE TEB – male fotovoltaične sončne elektrarne
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor
MZI – Ministrstvo za infrastrukturo
NEK – Nuklearna elektrarna Krško
OVD – okoljevarstveno dovoljenje
PB – plinski bloki
PB1-3 –  plinski blok 1, plinski blok 2 in plinski blok 3
PB4-5 – plinski blok 4 in plinski blok 5
PB6 – plinski blok 6
PB7 – plinski blok 7
PRSPO – priznanje RS za poslovno odličnost
PV – požarna varnost
RKC – računalniško komunikacijski center
ROA – donosnost kapitala
ROE – donosnost sredstev
rRPF – ročna rezerva za povrnitev frekvence
RS – Republika Slovenija
SRS – Slovenski računovodski standardi
SS – sistemske storitve
TE – termoelektrarna 
TEB – Termoelektrarna Brestanica d. o. o.
TGP –  toplogredni plini
VZD – varnost in zdravje pri delu
ZGD – Zakon o gospodarskih družbah
ZP – zemeljski plin
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