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1 UVOD
1.1 KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU LETA 2016
V letu 2016 je TEB nadaljevala z realizacijo strateško pomembnih razvojnih projektov, ob
tem pa izpolnjevala tudi zahteve tekočega poslovanja ter v poslovnem letu 2016 dosegla
pozitiven poslovni izid.
TEB predstavlja v okviru skupine GEN zanesljiv rezervni vir napajanja, saj s svojimi
fleksibilnimi plinskimi bloki izvaja sistemsko storitev terciarne regulacije frekvence in
zagon agregatov brez zunanjega vira napajanja.
TEB ima v EES RS pomembno vlogo v sistemu zagotavljanja jedrske varnosti v obliki
zanesljivega in neodvisnega vira napajanja lastne rabe NEK v primeru havarij v EES.
TEB je zaradi dolgoletnih izkušenj na plinski tehnologiji vse nadaljnje razvojne
programe usmerila v širitev obstoječih proizvodnih zmogljivosti plinskih blokov, s
ciljem zadržati oziroma povečati delež pokrivanja zahtevanih potreb sistemskih
storitev terciarne regulacije v EES RS.

ORGANI UPRAVLJANJA
Družbo vodi in zastopa poslovodstvo, ki ga predstavlja direktor Tomislav Malgaj. Njegovo
delovanje nadzira nadzorni svet. Vse pristojnosti skupščine opravlja v skladu z Aktom o
ustanovitvi edini družbenik GEN energija, d.o.o., Krško. V avgustu 2016 je bil imenovan novi
član nadzornega sveta.
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PROIZVODNJA
Fakturirana realizacija prevzetih količin električne energije s strani kupca v letu 2016 znaša
7.491 MWh in predstavlja 37,45% indikativno načrtovane proizvodnje. Značilnost proizvodnje
v letu 2016, glede na preteklo leto, je manjše število aktivacij in zagonov za potrebe terciarne
regulacije moči in s tem tudi manjša proizvodnja glede na predhodno leto.
Prodana električna energija iz PB po mesecih
Mesec

I

II

III

MWh

226

377

556

Poraba goriv v letu 2016
KOEL
1.382.920 litrov

IV

V

VI

1.170 1.004 1.121

VII

VIII

IX

X

XI

XII

30

1.413

901

387

133

173

2016
7.491

ZP
1.798.244 Sm3

V letu 2016 je bilo izvedenih 31 aktivacij terciarne regulacije moči na zahtevo CV GEN. Vse
aktivacije so bile uspešne. Skupno je bilo izvedenih 121 zagonov, od tega je bilo 66
zagonov za zagotavljanje terciarne regulacije na zahtevo GEN energije in 55 zagonov v
sklopu testiranj.
Zagonska zanesljivost PB za potrebe terciarne regulacije je bila 98,5%, zagonska
zanesljivost vključno s testiranji na zahtevo TEB, pa je bila 96,7%.
V letu 2016 je bilo emitiranih 7.009 ton CO2. Ostanek emisijskih kuponov na dan
31.12.2016 znaša 182.175 ton CO2, ki bodo predvidoma porabljeni v naslednjih letih.
V letu 2016 so sončne elektrarne MFE TEB1-3 skupaj poslale v elektroenergetsko omrežje
147 MWh električne energije, kar predstavlja 98,1% realizacijo letnega plana.
Realizacija pripadajočega 2,8% deleža TEB od proizvedene električne energije iz HE na
spodnji Savi znaša 10.970 MWh.
VZDRŽEVANJE
Vzdrževanje tehnoloških sistemov in vseh pripadajočih komponent je v letu 2016 potekalo v
skladu z vzdrževalnimi navodili za zagotavljanje maksimalne varnosti, zanesljivosti in
razpoložljivosti elektrarne. Stroški vzdrževanja vseh tehnoloških sistemov so bili realizirani v
višini 945.293 EUR.
Izvedene so bile naslednje ključne aktivnosti:
– revizija PB1-3 vključno z zamenjavo srednje napetostne opreme (generatorsko
stikalo, generatorski ločilnik in ločilni odklopnik) na PB2, sanacija vzroka povišanih
vibracij na generatorskem ležaju PB3 (nastavitev soosnosti) ter defektaža in odprava
več manjših okvar,
– A revizija PB4-5 z implementacijo modifikacij, preventivna zamenjava nezanesljivih
merilnih komponent ter defektaža in odprava manjših okvar,
– na ostalih tehnoloških sistemih je potekalo redno preventivno in prediktivno
vzdrževanje, odprava napak in pomanjkljivosti, izvedene so bile manjše posodobitve
tehnoloških sistemov.
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NALOŽBE
Vrednost naložb v osnovna sredstva v letu 2016 znaša 7.205.070 EUR za realizacijo:
– projektne in investicijske dokumentacije, študij, nadzora, inženiringa,
– projekta v zamenjavo plinskih blokov PB1-3,
– obnove skladišča tekočih goriv in AC pretakališča,
– rekonstrukcije glavnega pogonskega objekta turbo agregatov (GPO TA),
– izgradnje računalniško-komunikacijskega centra (RKC) na lokaciji nekdanjega 20kV
stikališča,
– izvedbe manjših tehnoloških modifikacij na obstoječih napravah,
– nabave drobnih naložb, orodja in opreme, delovnih strojev in merilne tehnike.
ZAMENJAVA PLINSKIH BLOKOV PB 1-3 3x23 MW
−
−
−
−

−
−
−

V mesecu februarju sta bili podpisani pogodbi za LOT1 (glavna tehnološka oprema)
in LOT4 (gradbena dela).
Po uvedbi v delo zunanjih izvajalcev so potekala zemeljska in gradbena dela za
povezovalne kinete in turbinsko zgradbo.
Zgrajeni so bili temelji turbinske zgradbe, plinske turbine in dimnika, deloma tudi
stene turbinske zgradbe.
Z dobaviteljem glavne tehnološke opreme - plinske turbine, dimnika, generatorja
električne energije ter dizel električnega agregata za izvajanje temnega zagona so
potekala usklajevanja vhodnih podatkov za pomožno tehnološko opremo (LOT2 in
LOT3).
Izdelana je bila projektna dokumentacija (PZI) za izvedbo projekta ter razpisni
dokumentaciji za LOT2 (visokonapetostna oprema) in LOT3 (pomožni tehnološki
sistemi).
V septembru je bila sklenjena pogodba za LOT2.
V septembru je bilo za LOT3 na portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo, ki bo
predvidoma zaključeno v začetku leta 2017.

DOLGOROČNA FINANČNA NALOŽBA V DRUŽBO HESS
V letu 2016 skladno s sprejetim finančnim načrtom družbe HESS ni bilo realiziranih vplačil v
obliki dolgoročnih finančnih naložb v družbo HESS.
ZAPOSLENI
Po stanju na dan 31.12.2016 je bilo v družbi 99 zaposlenih, povprečno število zaposlenih v
letu 2016 znaša 102,6, novih zaposlitev ni bilo, 4 zaposleni so se upokojili.
OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE IN VODENJE KAKOVOSTI
Učinkovito delovanje v vseh poslovnih procesih družbe poteka tudi v letu 2016 po že
uveljavljenih sistemih: Vodenje kakovosti po ISO 9001:2008, Ravnanje z okoljem po ISO
14001:2004, Vodenje varnosti in zdravja pri delu po OHSAS 18001:2007 ter Sistem
obvladovanja procesne varnosti.
Okoljevarstveni vidik delovanja TEB zavezuje k upoštevanju okoljevarstvenih standardov. Na
podlagi upoštevanja slednjega je pridobljeno Okoljevarstveno dovoljenje za obdobje 10-ih let,
ki zahteva obratovanje plinskih blokov skladno z izdelano Zasnovo zmanjšanja tveganja za
okolje.
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER POŽARNA VARNOST
Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti v letu 2016 je potekalo po
določilih veljavne zakonodaje, standarda OHSAS 18001:2007, podzakonskih predpisov in
internih aktov s področja VZD in PV.
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PRIHODKI – 12.273.500 EUR
–
–
–

poslovni prihodki
finančni prihodki
drugi prihodki

11.946.281 EUR
266.634 EUR
60.585 EUR

STROŠKI / ODHODKI – 11.559.077 EUR
–
–
–

poslovni stroški / odhodki
finančni odhodki
drugi odhodki

11.494.560 EUR
13.955 EUR
50.562 EUR

ČISTI POSLOVNI IZID – 738.322 EUR
–
–
–
–

celotni poslovni izid pred davki
davek iz dobička
odloženi davki
čisti poslovni izid leta 2016

714.423 EUR
0 EUR
-23.899 EUR
738.322 EUR
vrednosti v EUR

PODATKI in KAZALNIKI
Sredstva na dan 31.12.…
Kapital na dan 31.12….
Prihodki
Čisti prihodki od prodaje
Dodana vrednost
EBIT
EBITDA
Čisti dobiček
Produktivnost na zaposlenega
Proizvodnja v GWh
Naložbe
Število zaposlenih na dan 31.12….
Koeficient celotne gospodarnosti (prihodki/odhodki)
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE)
Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA)

2012
61.140.906
56.328.268
18.086.051
17.172.394
8.682.331
932.546
4.132.219
1.556.087
76.161
10
6.035.172
114
1,09
0,028
0,026

2013
61.000.091
57.542.220
15.300.164
14.543.711
9.487.282
980.168
4.753.348
1.198.276
83.958
5
958.803
113
1,09
0,021
0,020

2014
64.338.420
60.205.430
17.145.103
16.447.725
10.281.687
2.526.364
5.197.021
2.636.704
97.921
11
268.811
105
1,22
0,046
0,042

2015
64.224.720
61.468.126
14.062.458
13.545.093
8.318.941
1.022.236
3.646.540
1.256.046
80.766
11
678.933
103
1,11
0,021
0,020

DODANA VREDNOST = skupaj prihodki iz poslovanja – stroški blaga, materiala in storitev – drugi poslovni odhodki
EBIT = skupaj prihodki iz poslovanja – skupaj odhodki iz poslovanja
EBITA = skupaj prihodki iz poslovanja – skupaj odhodki iz poslovanja + amortizacija
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2016
68.169.660
62.116.210
12.273.500
11.927.666
7.506.471
451.721
2.996.665
738.322
75.823
7
7.205.070
99
1,06
0,012
0,011
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1.2 PISMO DIREKTORJA
Spoštovani,
Termoelektrarna Brestanica tudi v letu 2016 z zanesljivostjo zagonov in
razpoložljivostjo naprav potrjuje svojo vlogo sistemske elektrarne pri zagotavljanju
stabilnosti delovanja elektroenergetskega sistema. Leto 2016 nam je prineslo nove
izzive, s katerimi smo se uspešno soočali. Na trgu z električno energijo še vedno vladajo
zaostrene razmere, zato smo poslovanje TEB vodili optimizirano in racionalizirano, a
hkrati stabilno. Naša politika je sledila optimizaciji načrtovanih projektov, preventivnega
vzdrževanja in rednih treningov obratovalnega osebja ob upoštevanju zahtev oz. standardov
ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) in določil
SONPO (sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije). V letu
2016 je bila rdeča nit našega poslovanja realizacija projekta zamenjave plinskih blokov 3x23
MW oziroma izgradnja novega plinskega agregata. V ta namen smo podpisali ključne
pogodbe z izvajalci, izbranimi na podlagi postopkov javnega naročanja. Tekom leta 2016 so
se v TEB že izvajala dela, uspešno pa smo zaprli tudi finančno konstrukcijo projekta,
katerega realizacija bo TEB omogočala ohranitev vloge vodilnega ponudnika terciarne
regulacije v EES RS.
Izvajanje sistemskih storitev terciarne regulacije in zagon agregatov iz brez napetostnega
stanja ostaja še vedno naša primarna dejavnost. Z instaliranimi 297 MW moči zagotavljamo
proizvodnjo električne energije za:
– izravnavo odstopanj električne energije na organiziranem trgu z električno energijo,
– zagotavljanje potrebne havarijske moči v EES, ki jih povzročijo prekinitve delovanja
delujočih proizvodnih enot in okvare prenosnega omrežja,
– komercialno obratovanje.
Ob tem TEB s svojimi plinskimi agregati 3x23 MW predstavlja tudi neodvisen zunanji vir
napajanja nujne lastne rabe NEK.
V letu 2016 smo izpolnili vse pogodbene obveznosti do naročnika. Izvedenih je bilo 31
aktivacij terciarne regulacije moči na zahtevo CV GEN. Vse aktivacije so bile uspešne
(100%). V omrežje smo oddali 7.490.887 kWh električne energije, kar predstavlja 37%
realizacijo letnega plana v višini 20 GWh. Skupno je bilo izvedenih 121 zagonov, od tega je
bilo 66 zagonov za zagotavljanje terciarne regulacije na zahtevo GEN energije in 55 zagonov
v sklopu testiranj. Vključno s testiranji na zahtevo TEB in z zagoni za terciarno regulacijo
znaša zagonska zanesljivost 96,7%. Ob tem je bilo emitiranih 7.009 ton CO2. Ostanek
emisijskih kuponov na dan 31.12.2016 znaša 182.175 ton CO2 in bodo predvidoma
porabljeni v naslednjih letih. Ob tem je bilo porabljeno gorivo v razmerju ZP 53% in KOEL
47%. V letu 2016 so sončne elektrarne MFE TEB1-3 skupaj poslale v elektroenergetsko
omrežje 147 MWh električne energije, kar predstavlja 98% realizacijo letnega plana.
Realizacija pripadajočega 2,8% deleža TEB od proizvedene električne energije iz HE na
spodnji Savi znaša 10.970 MWh.
Na področju vzdrževanja smo na tehnoloških napravah elektrarne izvedli vse predvidene
remonte postrojev, manjše posodobitve in vrsto preventivnih aktivnosti.
Ob tem smo sledili uresničevanju ostalih dejavnosti družbe, ki obsegajo izvajanje storitev za
zunanje poslovne naročnike, saj je tekom leta potekala prenova rezervoarjev in AC
pretakališča. Z visoko stopnjo poslovne prilagodljivosti, inovativnosti, kakovosti izvedenih
storitev in odločnostjo vseh zaposlenih smo v celoti dosegli zastavljene strateške cilje.
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Med ostalimi poslovnimi rezultati je vsekakor potrebno poudariti uspešno opravljene zunanje
presoje certifikacijske organizacije sistema vodenja ISO 9001:2008; okoljskega standarda
ISO 14001:2004 in standarda varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001:2007, kar potrjuje,
da je poslovanje TEB skladno z mednarodno najbolj razširjenimi standardi kakovosti s
področja organizacije dela, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu. V letu 2016
smo z uvedbo treh dodatnih ukrepov pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja
zaposlenih pridobili polni certifikat »Družini prijazno podjetje«.
V TEB se zaposleni zavedamo naše družbene odgovornosti, zato dajemo poudarek
upravljanju s človeškimi viri, v okviru katerega zaposlenim omogočamo izobraževanje, dobro
informiranje, dobre delovne pogoje in primerno plačilo, širše pa družbeno odgovornost
gradimo na integraciji in soodvisnosti elektrarne z lokalno skupnostjo. To dokazujemo v
okviru zakonskih možnosti z izraženo podporo številnim športnim, kulturnim in humanitarnim
društvom v Krajevni skupnosti Brestanica in širše.
Za dosežene dobre rezultate gre pohvala prav vsem zaposlenim v TEB, ki s svojim znanjem,
in predanostjo zagotavljajo uspešno vodenje našega delovnega procesa in vsak dan znova
dokazujejo svojo strokovnost in pripadnost podjetju z uresničevanjem zastavljenih ciljev.
Verjamem, da naša vztrajnost in način dela vodita k doseganju zastavljenih ciljev, za kar gre
posebna zahvala vsem zaposlenim. Zahvaljujem se tudi lastniku, družbi GEN energija, za
izkazano zaupanje in podporo pri uresničevanju ciljev poslovne politike TEB. Zahvala gre
tudi predstavnikom sindikata in članom sveta delavcev, s katerimi je vzpostavljeno korektno
in tesno sodelovanje. Prav tako gre zahvala članom nadzornega sveta za izkazano zaupanje
in podporo pri upravljanju družbe. Z njihovo pomočjo omogočamo dolgoročni razvoj in rast
družbe, zaposlenim pa varno delovno okolje.
Doseženi rezultati v letu 2016 so dobro izhodišče za novo poslovno leto, v katerem bomo
nadaljevali s ključno investicijo v izgradnjo novega plinskega bloka, dokončali oziroma
realizirali pa bomo tudi ostale investicije, načrtovane s poslovnim načrtom za prihodnje leto.
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1.3 POROČILO NADZORNEGA SVETA

10

LETNO POROČILO 2016

11

LETNO POROČILO 2016

12

LETNO POROČILO 2016

1.4 IZJAVA O UPRAVLJANJU
Družba Termoelektrarna Brestanica d. o. o., v skladu z določilom 5. odstavka 70. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 podaja
izjavo o upravljanju družbe.
Izjava o upravljanju družbe je sestavni del Letnega poročila za leto 2016 in je dostopna na
spletni strani družbe http://www.teb.si.
Poslovodstvo in nadzorni svet družbe Termoelektrarna Brestanica d. o. o. (TEB) izjavljata,
da je v poslovnem letu 2016 upravljanje družbe potekalo v skladu z veljavnimi predpisi,
veljavnim Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Termoelektrarna Brestanica
d. o. o. ter v skladu z dobro poslovno prakso, s spoštovanjem Kodeksa korporativnega
upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in v skladu s smiselno uporabo Priporočil in
pričakovanj Slovenskega državnega holdinga.
•

Sklicevanje na kodeks – izjava o skladnosti poslovanja s kodeksom upravljanja

Skladno s točko 3.4.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države
(marec 2016, v nadaljevanju Kodeks) TEB uporablja Kodeks, ki je javno objavljen na spletni
strani Slovenskega državnega holdinga.
Družba je Kodeks v večji meri smiselno spoštovala in upoštevala, ob upoštevanju dejavnosti
družbe ter drugih posebnosti, ki izhajajo iz akta o ustanovitvi.
•

Podatki o obsegu odstopanj od kodeksa upravljanja

Družba TEB v letu 2016 ni realizirala naslednjih priporočil:
Okvir upravljanja družb s kapitalsko naložbo države: Priporočilo 3.2. TEB nima posebej
izdelanega dokumenta Politika upravljanja družbe, ima pa upravljanje družbe opredeljeno
tako v aktu o ustanovitvi, poslovnem načrtu, razvojnem načrtu ter drugih internih aktih, iz
katerih izhajajo vizija, poslanstvo, vrednote in strateški cilji družbe. TEB ima namen v letu
2017 pripraviti oziroma oblikovati Politiko upravljanja družbe.
Nadzorni svet: Priporočilo 6.5.1., 6.7, 6.7.1 in 6.8: Po veljavnem Aktu o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo Termoelektrarna Brestanica d. o. o. edini družbenik samostojno
odloča o izvolitvi in razrešitvi članov nadzornega sveta družbe.
Priporočilo 6.9, 6.9.2: Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine, povračila stroškov
prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja. Ne dobivajo plačila za opravljanje funkcije, o
sestavi plačil članov nadzornega sveta odloča edini družbenik s sklepom.
Priporočilo 6.10, 6.11.2: Nadzorni svet družbe nima komisij, saj do sedaj še ni bila izkazana
potreba po njihovem oblikovanju oz. priporočila od 6. 12 do 6. 12.7 dalje, ki se nanašajo na
velike družbe, ne obvezujejo TEB.
Priporočilo 6.11: V preteklem letu je nadzorni svet vrednotil učinkovitost dela, v letu 2016 je
odstop od tega priporočila posledica spremenjene sestave nadzornega sveta. Vrednotenje
bo opravil v letu 2017, ko bo v nespremenjeni sestavi deloval v daljšem, za samooceno
primernejšem časovnem obdobju.
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Uprava oziroma poslovodstvo: Priporočilo 7.3: Nadzorni svet družbe po veljavnem Aktu o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Termoelektrarna Brestanica d. o. o. sklene
pogodbo z direktorjem. Višino prejemkov opredeljuje Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v
gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredba o
določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev.
Revizija in sistem notranjih kontrol: Priporočilo 9.2.3 do 9.3: V TEB smo ocenili, da notranja
revizijska dejavnost ni potrebna, ker ni bilo povečane stopnje tveganosti poslovanja, tveganja
obvladujemo v okviru služb notranje organizacije družbe in s poročanjem edinemu
družbeniku ter nadzornemu svetu.
Sprejem etičnega kodeksa in korporativna integriteta: Priporočilo 10.1: Družba v letu 2016 še
ni sprejela posebnega etičnega kodeksa, ima pa na vidnih mestih in v dokumentih navedene
vrednote družbe, s katerimi so seznanjeni vsi zaposleni. V internih aktih so opredeljene
odgovornosti poslovodstva do zaposlenih, delavskih predstavnikov in družbe ter tudi
odgovoren odnos zaposlenih do družbe. Družba se zaveda odgovornosti do širše družbene
skupnosti, predvsem v smislu varovanja okolja in družbene odgovornosti, in odgovornega
odnosa do medijev, saj javnost redno obvešča o pomembnejših dogodkih pri poslovanju
družbe.
Družba ima v načrtu za leto 2017 pripravo dokumenta Etični kodeks
Termoelektrarne Brestanica d. o. o., s katerim bo seznanila nadzorni svet družbe in
zaposlene, skladno s priporočili 10.1.2 in 10.1.3.
Sistem korporativne integritete v družbi je vpet v različne splošne akte družbe TEB, z
namenom skladnosti poslovanja v skladu z zakonodajo, drugimi pravili, veljavnimi priporočili
in internimi predpisi družbe. TEB je sprejela Kodeks ravnanja pogodbenega partnerja in
posebno izjavo ponudnika glede poslovnega razmerja s poslovodstvom oz. delavci s
pooblastilom direktorja družbe za samostojno odločanje o oddaji javnih naročil, oba
dokumenta temeljita na smernicah korporativne integritete, kateri sledimo v naši družbi. V
družbi je natančno 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 interesov, omogoča transparentno in
učinkovito porabo sredstev, preprečuje pridobivanje neprimernih ponudb in prepoznava ter
omejuje tveganja korupcije.
•

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi
v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

TEB upravlja s tveganji in izvaja postopke notranjih kontrol na vseh ravneh. Upravljanje s
tveganji zajema prepoznavanje, ugotavljanje, merjenje oziroma ovrednotenje, obvladovanje
in upravljanje tveganj, ki jim je ali bi jim lahko bila TEB izpostavljena. Na ta način lahko v
družbi učinkovito upravljamo s tveganji na vseh področjih delovanja s ciljem zmanjševanja
stroškov in negotovosti, ki jih nosijo tveganja. V poslovnem poročilu so v točki 2.21
opredeljena posamezna področja tveganj, opisani so možni vplivi na poslovanje družbe ter
njihovo pravočasno prepoznavanje in obvladovanje.
Notranje kontrole so postopki, ki jih izvajajo poslovodstvo in zaposleni ter dajejo razumno
zagotovilo, da bodo zastavljeni razvojni cilji družbe doseženi. Z namenom zagotavljanja
večje transparentnosti, učinkovitosti in odgovornega ravnanja pri vseh poslovnih procesih
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ima družba vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki zagotavlja skladnost delovanja z
zakonodajo in drugimi predpisi, s standardi, pogodbami in internimi akti družbe. Pravilnost,
popolnost in resničnost računovodskega poročanja zagotavljamo z računovodskim
nadziranjem, ki obsega računovodsko kontroliranje podatkov ob njihovem vnosu (npr.
zaporedno številčenje dokumentov) in med obdelovanjem, kar zagotavlja točnost in
popolnost informacij ter pravilno in pošteno izdelavo računovodskih izkazov. Sistem notranjih
kontrol zagotavlja tudi pravočasno odkrivanje in preprečevanje napak ter pripomore pri
obvladovanju ključnih tveganj. Računovodenje v družbi je podprto z ustrezno informacijsko
tehnologijo, ki obsega kontrole omejitev dostopa do omrežja, posameznih aplikacij in
podatkov. Informacijska tehnologija omogoča ažurno in popolno obdelovanje podatkov.
•

Podatki o delovanju skupščine družbe in njenih ključnih pristojnosti

Na podlagi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Termoelektrarna Brestanica
d. o. o. ima edini družbenik vlogo in vse pristojnosti skupščine, skladno s tem aktom in
veljavno zakonodajo, pod pogojem statusne oblike družbe z omejeno odgovornostjo z enim
družbenikom.
•

Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij

Sestava in delovanje organov vodenja in nadzora družbe sta določena v Aktu o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo Termoelektrarna Brestanica d. o. o. (v nadaljevanju Akt), ki
ga je sprejel edini družbenik – GEN energija d. o. o. V 9. členu Akta so pod poglavjem
Upravljanje družbe določeni organi družbe, in sicer nadzorni svet in direktor. V Aktu so
opredeljene tudi pristojnosti nadzornega sveta ter notranja pravila za delovanje nadzornega
sveta, ki je sprejel tudi poslovnik o delu. Podrobnejši podatki o poslovodstvu in sestavi
nadzornega sveta so navedeni v letnem poročilu kot tudi na spletni strani družbe.
Brestanica, 4.4.2017
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2 POSLOVNO POROČILO
2.1 SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI

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 31.12.2016:

99

Transakcijski račun pri: NLB

SI56 0298 0001 5896 423

Identifikacijska številka za DDV:

SI49407783

Matična številka:

5033772

Vpis v sodni register:

Okrožno sodišče v Krškem, srg. 1/00146/00

Osnovni kapital:

10.826.034 EUR

Predsednik nadzornega sveta:

Jože Špiler

Telefon:
Telefax:

(07) 48 16 000
(07) 49 22 262

Spletni naslov:

www.teb.si
info@teb.si

E-pošta:

2.2 LASTNIŠKA SESTAVA DRUŽBE
Delovanje Termoelektrarne Brestanica d.o.o. kot enoosebne družbe temelji na določilih Akta
o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, ki ga je družbenik GEN energija sprejel dne
20.11.2007 in delno spremenil 14.9.2010. Določila ustanovitvenega akta kot temeljnega
pravnega akta so skladna s sklepi ustanovitelja.
Lastniška sestava Termoelektrarne Brestanica d.o.o. na dan 31.12.2016
DRUŽBENIK

NASLOV

OSNOVNI KAPITAL
(v EUR)

DELEŽ v %

GEN energija, d.o.o.

Vrbina 17,
8270 Krško

10.826.034

100,00
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2.3 ORGANI DRUŽBE IN NJIHOVA SESTAVA
TEB ima v veljavi dvotirni sistem upravljanja, po katerem družbo vodi direktor, njegovo
delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Vlogo in vse pristojnosti skupščine opravlja edini
družbenik GEN energija, d.o.o. V poslovnem letu 2016 je v nadzorni svet družbe namesto
člana Nikole Galeša s 1.8.2016 do 21.11.2019 imenovan Primož Stropnik.

SKUPŠČINA

S sprejemom
Akta o ustanovitvi
je pristojnosti skupščine
prevzel edini družbenik
oz. lastnik – GEN
energija, d.o.o.

NADZORNI SVET

Sestavljajo ga trije člani:
Predsednik: Jože Špiler
Član: Primož Stropnik
Član: Roman Pleterski

POSLOVODSTVO

Družbo neposredno vodi in
zastopa poslovodstvo, ki
ga predstavlja direktor
družbe Tomislav Malgaj;
nov 5-letni mandat je
nastopil 1.11.2015.

2.4 DEJAVNOSTI DRUŽBE
Glavna dejavnost:
– proizvodnja električne energije v TE in JE.
Registrirane dejavnosti:
Osnovna energetska dejavnost:
– proizvodnja električne energije v TE in JE,
– proizvodnja električne energije v HE,
– distribucija električne energije,
– skladiščenje.

2.5 ORGANIZACIJSKE IN POSLOVNE POVEZAVE
V poslovnem letu 2016 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 podjetja
HESS, d.o.o., Brežice.
Skupino GEN so v poslovnem letu 2016 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.
Termoelektrarna Brestanica d.o.o. nima podružnic.
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2.6 ORGANIZIRANOST DRUŽBE
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2.7 VIZIJA, POSLANSTVO IN STRATEŠKI CILJI
•

Vizija

Vizija TEB je ohraniti vlogo vodilnega ponudnika SS na trgu električne energije in s tem
družbi zagotoviti uspešno uresničevanje izzivov sedanjosti in prihodnosti, ki bo v EES
prepoznano kot eno najsodobnejših, zaupanja vrednih in trajnostno naravnanih energetskih
družb.
•

Poslanstvo

Poslanstvo zaposlenih v TEB je v tem, da družba in s tem tudi skupina GEN zagotavljata
zanesljivo in varno proizvodnjo električne energije, pri čemer je cilj TEB ostati vodilni
ponudnik dela SS terciarne regulacije in zagona agregatov brez zunanjega vira napajanja v
slovenskem EES ter hkrati ostati nepogrešljiv rezervni vir napajanja za nujno lastno rabo
električne energije v NEK. Z dokončanjem trenutno zastavljenih razvojnih programov ter
dodajanjem novih, bo zagotovljeno dolgoročno stabilno poslovanje družbe ter tako
omogočen trajnostni razvoj in socialna varnost zaposlenih.
•

Strateški cilji
–
–
–

•

optimalno tehnološko obvladovanje obstoječih postrojev ter optimizacija stroškov
poslovanja,
zamenjava plinskih blokov PB1-3 3x23 MW,
aktivno sodelovanje v programih skupine GEN.

Vrednote

V TEB se zavedamo naše odgovornosti do lastnika, poslovnih partnerjev, zaposlenih in
družbe kot celote. Njihova pričakovanja uresničujemo z zagotavljanjem varnega in
zanesljivega obratovanja naprav, z upoštevanjem načel varovanja okolja ter temeljnih
zakonskih in moralnih pravil slovenske in širše evropske družbe.
V skladu s poslanstvom in vizijo so naše glavne vrednote:
– strokovnost,
– inovativnost,
– skrb za okolje,
– pripadnost in odgovornost.
•

Kadrovska strategija

TEB bo tudi v bodoče kadrovsko organizirana tako, da bo uresničevala zastavljene strateške
cilje. S kadrovsko strukturo zaposlenih uspešno pokrivamo vse poslovne funkcije, zaposleni
pa so usposobljeni za opravljanje del na posameznih strokovnih področjih. To se je
zagotovilo predvsem s politiko zaposlovanja v zadnjem desetletju, načrtno štipendijsko
politiko in izvajanjem permanentnega izobraževanja zaposlenih.
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2.8 KAKOVOST
Služba za kakovost je imela v letu 2016 osnovno nalogo zagotavljati učinkovito delovanje
sistema vodenja družbe v tistem delu, ki je sestavljen iz:
–
–
–
–

sistema vodenja kakovosti, ki je usklajen z zahtevami referenčnega standarda
ISO 9001:2008,
sistema ravnanja z okoljem, ki je usklajen z zahtevami referenčnega standarda
ISO 14001:2004,
sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu, ki je usklajen z zahtevami
referenčnega standarda OHSAS 18001:2007,
sistema obvladovanja procesne varnosti (SOPV), ki je vzpostavljen po zahtevah
SEVESO.

Osnovni namen učinkovitega delovanja posameznih sistemov vodenja je sistematično in
učinkovito vodenje 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, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu.
Po postavljenih ciljih za leto 2016 je TEB zagotavljala varno in zanesljivo obratovanje ter
primerno obratovalno razpoložljivost postrojev za izpolnitev pogodbenih zahtev in
pričakovanj kupca oziroma odjemalca električne energije in moči. Pri poslovanju in delovanju
TEB izpolnjuje zahteve zakonodaje. Izvedeni sta bili redni letni presoji sistema vodenja
(zunanja in notranja) in s tem v skladu podaljšana veljavnost certifikatov.
Vodstvo družbe je meseca februarja 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 analizirali in vrednotili delovanje sistema
vodenja z vidika učinkovitosti, ustreznosti in skladnosti ter zagotavljanja neprestanega
razvoja in nenehnih izboljšav. Zaključki analiz so pokazali visoko stopnjo pripravljenosti in
učinkovitosti poslovanja TEB.

V letu 2016 smo v okviru pridobljenega certifikata »Družini prijazno
podjetje« spremljali izvajanje ukrepov in beležili dodatne predloge
zaposlenih za učinkovitejše upravljanje s človeškimi viri. Na podlagi
sprejetih dodatnih treh ukrepov pri usklajevanju poklicnega in
družinskega življenja zaposlenih smo v mesecu septembru pridobili
polni certifikat »Družini prijazno podjetje«.
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2.9 KOMUNICIRANJE
•

Komuniciranje z lastnikom

Poslovne vezi in komunikacija z lastnikom - GEN energijo so se v največji meri vzpostavljale
na sestankih po posameznih poslovnih področjih in z dogovarjanjem o medsebojnih
pogodbenih odnosih. Lastnik je bil o delovanju družbe v največji meri seznanjen na
usklajevalnih sestankih direktorjev družb skupine GEN in s pisno pripravljenim gradivom
ter neposredno na sejah nadzornega sveta.
•

Komuniciranje z zaposlenimi

O tekočem poslovanju družbe so se izvajale interne in eksterne oblike obveščanja, ki so
potekale v obliki: tedenskih kolegijev vodilnih in vodstvenih delavcev, kolegijev posameznih
sektorjev, EKO kolegijev, sestankov posameznih služb in sestankov projektnih skupin.
Obveščanje zaposlenih je potekalo z uporabo elektronske pošte, na oglasnih tablah, preko
interaktivne info točke v recepciji družbe, spletne strani ter omrežne povezave KIS-a (celovita
baza podatkov, od zaposlenih do delovanja posameznih poslovnih funkcij).
•

Komuniciranje s poslovnimi partnerji

Komuniciranje s poslovnimi partnerji poteka v skladu z internimi postopki za pripravo in
pregled ponudb, pogodb, izdajo računov ter spremljanje izpolnjevanja pogodbenih določil.
TEB kot naročnik, ki opravlja dejavnost na energetskem področju, naroča blago, storitve in
gradnje za opravljanje te dejavnosti po Zakonu o javnem naročanju.

•

Komuniciranje z javnostmi

Veliko pozornost smo namenjali eksternemu komuniciranju z objavo določenih dogodkov v
sredstvih javnega obveščanja, predvsem v lokalnih medijih, pa tudi na širšem nivoju.
Nadaljevali smo z objavo podatkov o obratovanju elektrarne ter ekoloških podatkov o vplivih
na okolje v časopisu Posavski obzornik in na lokalni televiziji ter skrbeli za ažurno
predstavljanje in informiranje na lastni spletni strani (http://www.teb.si/). Posebno pozornost
smo namenjali tudi seznanitvi z izvajanjem aktivnosti na projektu zamenjave plinskih blokov
PB 1-3. Prisotnost v širši družbeni skupnosti smo beležili na različnih področjih in tako
namenili določena sredstva za donacije v kulturne, humanitarne, dobrodelne, vzgojnoizobraževalne in športne namene.
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2.10 UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI
2.10.1 ZAPOSLENI
Na dan 1.1.2016 so bili v družbi 103 zaposleni, ob koncu leta pa je bilo 99 zaposlenih.
S sporazumom o prenehanju pogodbe o zaposlitvi je delovno razmerje prenehalo štirim
zaposlenim zaradi upokojitve.
Zaposleni v letu 2016 po izobrazbeni strukturi
Raven izobrazbe

Št. zaposlenih
1.1.2016
N

8/2
8/1
7
6/2
6/1
5
4
3
2
1
SKUPAJ

%
1
1
20
11
14
33
19
0
4
0

103

1,0
1,0
19,4
10,7
13,6
32,0
18,4
0,0
3,9
0,0
100,00%

Št. zaposlenih
31.12.2016
N

%
1
0
20
12
16
28
19
0
3
0

99

1,0
0,0
20,2
12,1
16,2
28,3
19,2
0,0
3,0
0,0
100,00%

Povpr. št. zaposl.
v letu 2016
N

%
1,0
1,0
1,0
1,0
20,0
19,5
11,2
10,9
15,3
14,9
31,1
30,3
19,0
18,5
0,0
0,0
4,0
3,9
0,0
0,0
102,6 100,00%

2.10.2 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
Zaposlenim smo tudi v letu 2016 omogočili nadgrajevanje znanja. V ta namen smo
organizirali različne oblike internega in eksternega usposabljanja z naslednjih strokovnih
področij: varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, sistem ravnanja z okoljem,
računovodstvo in finance, delovna razmerja ter druga strokovna področja. Izvedli smo
seminarje, kjer je bilo udeleženih večje število zaposlenih po posameznih področjih npr.:
javna naročila, delo na višini, management projektov, uporaba ročnih gasilnikov ter
evakuacija zaposlenih iz objektov, komunikacija, varna uporaba interneta…Poleg tega so
bila izvedena vsa zahtevana periodična usposabljanja in opravljeni potrebni izpiti.
Na podlagi sklenjenega dogovora smo v letu 2016 nudili izobraževanje ob delu enemu
zaposlenemu.
Dijakom in študentom smo omogočili opravljanje obvezne prakse.
2.10.3 ŠTIPENDIRANJE
Na dan 31.12.2016 smo imeli sklenjeni dve pogodbi o štipendiranju, in sicer za pridobitev 5.
ravni in 6/2 ravni izobrazbe.
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2.11 KUPCI
Glavna prodajna aktivnost TEB je prodaja sistemskih storitev in električne energije, s
katero družba zagotavlja vire za svoje delovanje. Prodajni postopki so izvajani v skladu s
sprejetimi internimi postopki TEB, ki določajo aktivnosti za pripravo in pregled ponudb,
pripravo in pregled pogodb, pripravo in izdajo računov ter spremljanje izpolnjevanja
pogodbenih določil.
Prodajni portfelj TEB vključuje izvajanje naslednjih dejavnosti:
–

osnovne energetske dejavnosti:
o zakup 297 MW moči in zagon agregatov brez zunanjega vira napajanja,
o prodaja električne energije,

–

ostalih storitev na trgu:
o skladiščenje obveznih rezerv naftnih derivatov,
o prodaja iz 2,8% deleža TEB od proizvedene električne energije HESS,
o izvajanje storitev ekologije, varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti,
storitev vzdrževanja ter storitev koordinacije VZD,
o odkup in podpora za proizvodnjo električne energije sončnih elektrarn
MFE1,2,3,
o oddaja nepremičnin v najem.

Struktura prihodkov od prodaje
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2.12 DOBAVITELJI
Postopki nabave so potekali po predpisanem internem postopku in v skladu z ZJN-3,
postopki so se vodili transparentno.
Ključni dobavitelji nabavnega portfelja v letu 2016 so bili:
– dobavitelj za dobavo KOEL-a in zemeljskega plina,
– dobavitelj električne energije za pokrivanje lastne rabe,
– zavarovalnica za zavarovanje premoženja družbe,
– izvajalec prenosa za izstopno zmogljivost zemeljskega plina,
– dobavitelj električne energije za MFE1-3 in zemeljskega plina za toplotno postajo in
steam blok,
– izvajalec/sistemski operater prenosnega sistema, ki ureja uporabo prenosnega
sistema za elektroenergetske objekte – uporabnika sistema priključenega na
prenosni sistem električne energije,
– izvajalec prenove rezervoarjev za KOEL in AC pretakališča,
– dobavitelj opreme in izvajalec gradbenih del za projekt Zamenjava PB1-3,
rekonstrukcijo GPO-TA in RKC,
– ostali dobavitelji oz. izvajalci mesečnih storitev, vzdrževalnih in investicijskih del na
podlagi sklenjenih pogodb in enkratnih naročil, in sicer za:
o storitve in material pri izvedbi revizij PB4 in PB5,
o meritve VN opreme in meritve emisij snovi v zrak,
o storitve varstva pred požari in drugimi izrednimi dogodki v TEB,
o storitve fizičnega varovanja TEB,
o zamenjavo transformatorja T 4/5,
o vzdrževanje in prilagoditve informacijskih sistemov,
o nabavo materiala, računalniške opreme, telekomunikacijske prenove in ostale
IT storitve,
o izvedbo projektiranja in zamenjavo krmilne in SN opreme na PB2,
o najem licenc programske opreme,
o dobavo NN stikal za PB4 in PB5.
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2.13 PROIZVODNJA
2.13.1 PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE PB1-5
V letu 2016 smo proizvedli in prejeli naslednje količine električne energije:
Proizvodnja električne energije na PB1-5 v letu 2016
Proizvodnja na generatorju
Oddaja el. energije na pragu
Lastna poraba**
Nakup el. energije za lastno rabo*

7.648.080
7.490.887
4.919.993
4.762.800

kWh
kWh
kWh
kWh

* V prejemu na pragu je zajeta prejeta količina električne energije preko transformatorjev T8, T14, T15 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 kupca GEN energije.
Prevzete količine električne energije s strani kupca v MWh
Turbina /
Mesec
PB1-3
PB4-5
Skupaj
Plan

24
12
92 222 151 194
1 252
67
20
7
3 1.044
202 365 465 948 853 928
29 1.160 834 367 125 170 6.447
226 377 556 1.170 1.004 1.121
30 1.413 901 387 133 173 7.491
1.700 1.700 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.700 1.700 20.000

Realizacija v %

13,30 22,17 33,72 70,92 60,86 67,96

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1,81 85,61 54,62 23,44

XI

XII

7,81 10,17

2016

37,45

V primerjavi z načrtovano znaša realizacija proizvodnje 37,45%. Proizvodnja električne
energije je odvisna od potreb EE sistema in števila izpadov energetskih objektov, kar je
nemogoče v naprej točno napovedati.
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2.13.1.1 Poraba goriva
Za realizirano proizvodnjo električne energije ter ogrevanje tehnološkega procesa in upravnih
prostorov so bile porabljene naslednje količine goriva.
Poraba goriva v letu 2016
Vrsta goriva

Namen porabe / gorivo
Proizvodnja
- PB1-3
- PB4-5
Ogrevanje tehnološkega procesa
in upravnih prostorov
Skupaj

Ekvivalent toplotne
vrednosti
KOEL
ZP
KOEL
ZP
3
1.378.117 litrov 1.618.354 Sm 49.426 GJ 55.158 GJ
356.396 litrov
118.731 Sm3 12.782 GJ
4.047 GJ
3
1.021.721 litrov 1.499.624 Sm 36.644 GJ
51.112 GJ
4.803 litrov

179.890 Sm3

172 GJ

6.131 GJ

1.382.920 litrov 1.798.244 Sm 49.598 GJ

61.290 GJ

3

2.13.1.2 Obratovalno stanje naprav
Skupni fond ur za analizo obratovalnega stanja naprav v letu 2016 znaša 8.784 h.
Število zagonov za zagotavljanje terciarne regulacije, komercialni zagoni in testiranja
Uspel

PB1-5
Neuspel

PB1-5
Skupaj

Število aktivacij terciarne regulacije moči

31

0

31

Število zagonov za potrebe terciarne regulacije**

65

1

66

117

4

121

Število zagonov na zahtevo TEB - test

50

3

53

Od tega število zagonov iz teme- test
Število zagonov za test zagona iz teme z otočnim
obratovanjem LR NEK*
Število komercialnih zagonov na zahtevo GEN

9

0

9

2

0

2

0

0

0

Število testnih startov brez vžiga***

15

0

15

Število vseh zagonov

* Zagoni izvedeni na zahtevo OCV Beričevo
** Zagoni izvedeni na zahtevo GEN energije
*** Zagoni izvedeni izključno za potrebe testiranja, brez vžiga in sinhronizacije – evidenca predmetnih zagonov se vodi ločeno
(zniževanje stroškov v dogovoru z GEN energijo)
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Zagonska zanesljivost PB 1-5 na ZP in KOEL v letu 2016
Uspešnost aktivacij terciarne regulacije

100,0%

Zagonska zanesljivost vseh zagonov

96,7 %

Zagonska zanesljivost pri zagonih za terciarno regulacijo

98,5 %

2.13.1.3 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 2016 prenesenih 189.184 emisijskih
kuponov.
Stanje emisijskih kuponov
Prenos dodeljenih emisijskih kuponov iz preteklih let
Dodeljeni emisijski kuponi CO2 za 2016
Emitirane količine emisij v letu 2016
Ostanek na dan 31.12.2016

Količina CO2 (ton)
189.184
0
7.009
182.175

2.13.2 2,8% DELEŽ TEB V PROIZVEDENI EL. ENERGIJI IZ HE NA SPODNJI SAVI
V letu 2016 znaša celotna realizacija proizvedene električne energije na HE Boštanj, HE
Arto-Blanca in HE Krško 391,773 GWh. Pripadajoči 2,8% delež TEB v proizvedeni električni
energiji iz HE na spodnji Savi znaša 10.969.632 kWh.

2.13.3 PROIZVODNJA SONČNIH ELEKTRARN MFE TEB1-3
V letu 2016 so sončne elektrarne MFE TEB1-3 skupaj proizvedle 147.282 kWh električne
energije, od tega:
– MFE TEB1 nazivne moči 38,08 kW 34.665 kWh,
– MFE TEB2 nazivne moči 81,78 kW 69.102 kWh,
– MFE TEB3 nazivne moči 49,90 kW 43.515 kWh.
Proizvedena električna energija je bila subvencionirana na podlagi izdanih odločb Javne
agencije RS za energijo in predstavlja 98,1% realizacijo v primerjavi z načrtovano.
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2.14 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 zakonodajo, 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 specifično vlogo TEB, izvajanje sistemskih storitev
t.j. terciarne regulacije (minutne rezerve moči), velja za
naprave, napeljave in opremo poseben, otežen režim
obratovanja z velikim številom zagonov in majhnim številom
obratovalnih ur, ki zahteva specifičen pristop k vzdrževanju.
Delovanje v letu 2016 je bilo usmerjeno v naslednje
aktivnosti:
– izvedbo revizij PB1-3,
– zamenjavo SN opreme na PB2,
– izvedbo revizij PB4-5.
1. Plinski bloki
1.1 Plinski bloki PB1, PB2 in PB3
Na PB 1-3 smo izvajali redno preventivno in prediktivno vzdrževanje, predvsem v smislu
rednih pregledov, odkrivanja napak ter njihove odprave (prijave neskladnosti).
Posebej velja poudariti večje vzdrževalne posege:
– redne letne revizije PB1-3,
– zamenjavo srednje napetostne opreme na PB2 (generatorsko stikalo, generatorski
ločilnik in ločilni odklopnik),
– obnovljene regulacijske kartice Rexroth (zamenjani kondenzatorji, trimerji),
– odpravo napake na ožičenju vibracijske sonde ohišja kompresorja PB3,
– zamenjavo kartic za vzbujanje na PB3,
– polaganje novih kablov za prestavljanje stopenj na regulacijskih stikalih TR11-13,
– sanacijo povišanih vibracij na generatorskem A ležaju na PB3 (meritve vibracij,
meritev in nastavitev soosnosti turbine in reduktorja),
– meritve vibracij na PB1-2,
– izvedbo spremembe trajanja preklopa goriv KOEL/plin na PB2 in PB3,
– popravilo grelnika pomožnih pogonov PB2.
1.2 Plinska bloka PB4 in PB5
Na PB 4-5 smo izvajali rutinsko/dnevno (PvV in PdV) vzdrževanje, predvsem v smislu rednih
pregledov, odkrivanja napak ter njihove odprave (prijave neskladnosti).
Posebej velja poudariti večje vzdrževalne posege:
–

PB4:
o odpravo napake na meritvi tlaka za kompresorjem,
o prerez in varjenje hladilnega cevovoda zaradi prestavitve trase električnih
kablov v kineti,
o kontrolo prenapetostnih odvodnikov na transformatorju PB4.
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–

PB5:
o
o
o
o
o
o

–

odpravo defekta na signalizaciji položaja ventila gorilnika PB15 (zamenjava
defektne Ex bariere),
zamenjavo defektnega plinskega detektorja v baterijskem modulu,
popravilo gretja A modula,
zamenjavo baterij za varnostno razsvetljavo,
zamenjavo pretvornika na AC/DC sistemu,
zamenjavo grelnika BUS DUCT PB5.

PB4-5:
o letni reviziji plinskih blokov,
o montaža mehkega zagona za hladilne celice,
o v sklopu redne letne revizije menjavo grobih in finih zračnih filtrov,
o odstranitev neaktivnih ventilov gorilnikov in pripadajoče opreme,
o zamenjavo tlačnih pretvornikov na sistemu prezračevanja turbinskega ohišja
ter sistemu ZP in NOx vode,
o zamenjavo regulacijskih kartic in proporcionalnih ventilov na Blow-Off ventilih
ter VIGV pogonih vrste 2 in 3,
o sanacijo tesnil na tlačnih stikalih filtrskih prog zemeljskega plina za PB4 in
PB5,
o nastavitev tlaka vžignega plina,
o meritve vibracij na črpalkah PB4-5,
o odpravo napake na mrežnih tiskalnikih operaterskih postaj,
o priprave na zamenjavo mrežne opreme na Control Network 1 in 2,
o zamenjavo odklopnikov 0,4 kV ABB na PB4 in skupnem delu PB4 in PB5,
o revizijo AKU baterij in servis polnilca baterij.

2. Sistem oskrbe z vodo in gorivi
Na navedenih sistemih smo izvajali redno preventivno in prediktivno vzdrževanje, predvsem
v smislu rednih pregledov, odkrivanja napak ter njihove odprave (prijave neskladnosti).
Posebej velja poudariti večje vzdrževalne posege:
– ročno posredovanje pri prekinjeni regeneraciji ionskih izmenjevalcev v logiki (problemi
zaradi strjenega luga),
– obnovo črpalk v KPV,
– sanacijo in odtalitev sistema dobave luga,
– sanacijo prezračevalne lopute skladišča kemikalij,
– demontažo in čiščenje opreme v podzemnem AC rezervoarju ter redni inšpekcijski
pregled rezervoarja AC 40m3,
– overitev merilnega sistema porabe ZP za PB2, PB3, PB4 in PB5 – Instromet,
– nastavitev referenčne temperature iz 15°C na 0°C na korektorjih plina v MRP-ju in na
korektorjih za PB2, PB3, PB4 in PB5,
– dograditev blokade zvoncev v ČPV,
– ureditev Ex inštalacije na plinomeru filtrske postaje PB3,
– sanacijo spuščanja manometra v filtrski postaji,
– zamenjavo dotrajanih manometrov v filtrski postaji za plin PB2 in PB3,
– zamenjavo virtualnega serverja KPVCL (nadzor in upravljanje KPV, ČNP, ČPV iz
komandne sobe) izdelavo ozemljitev plinskih nepovratnih ventilov filtrske postaje ZP
PB2-3,
– nastavitev AUMA pogonov na ventilski ploščadi pri ČG1,
– preizkus zaščitnega sistema energetskih naprav ČNP.
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3. Elektroenergetski sistemi (stikališča 110, 20, 10.5 in 0.4 kV, splošna in nujna lastna
raba, strelovodni in ozemljitveni sistem)
Na navedenih sistemih smo izvajali redno preventivno in prediktivno vzdrževanje, predvsem
v smislu rednih pregledov, odkrivanja napak ter njihove odprave (prijave neskladnosti).
Posebej velja poudariti večje vzdrževalne posege:
– dopolnjevanje plina celica T8 - 10kV stikališče,
– zamenjavo transformatorja T4 - 20kV/10kV sistem,
– prestavitev SACO signalizacije,
– odklop upora za zagon iz teme - TR7,
– namestitev analizatorjev na sistemu lastne rabe,
– zamenjavo usmernika DEA Uljanik,
– izključitev transformatorja T8 iz obratovanja,
– preizkuse električnih zaščit energetskih naprav vezanih na stikališče 10,5 kV,
– zamenjavo T5 iz 20/10,5 na 20/0,4 kV),
– ureditev alarma napetosti baterije diesel agregata Uljanik,
– analizo olja transformatorja T13,
– revizijo AKU baterij,
– meritve izolacijskega sistema transformatorjev T2 in T3,
– obnovo katodne zaščite.
Na ostalih sistemih smo poleg rednega vzdrževanja izvajali sprotne odprave napak in
modifikacije v smislu zagotavljanja zanesljivosti in posodobitve posameznih komponent oz.
sklopov. Postavljeno je bilo novo komunikacijsko vozlišče za poslovno stavbo, zamenjane
omrežne povezave v objektu in prestavljene optične povezave med telekomunikacijskim
prostorom in stikališčem.
Stroški vzdrževanja vseh tehnoloških sistemov v letu 2016 znašajo 945.293 EUR.
Revizije PB v letu 2016:
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2.15 NALOŽBE
2.15.1 NALOŽBE V LASTNA OSNOVNA SREDSTVA
2.15.1.1 Izvajanje naložb
– Projektna in investicijska dokumentacija, študije, nadzor, inženiring
Za iskanje novih možnosti na področju razvoja, racionalizacije poslovanja in posodobitve
obstoječih proizvodnih enot in spremljajočih naprav je potrebno izdelati ustrezne študije,
ekspertize in ocenitev ponudb, kakor tudi zakonsko (ZGO) predpisano investicijsko tehnično
dokumentacijo (idejni projekt, projekt za razpis, projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja...) za posamezne projekte, ki so načrtovani, da se bodo izvajali v naslednjem
obdobju.
– Zamenjava PB 1-3, izvedba 1. faze – 1A
V letu 2016 so se nadaljevale aktivnosti na projektu Zamenjava PB1-3:
o izvedba postopkov javnih naročil, izbor najugodnejših ponudnikov za LOT1 (glavna
tehnološka oprema) in LOT4 (gradbena dela); pogodbi sklenjeni v februarju 2016,
o uvedba v delo zunanjih izvajalcev, za oba LOT-a aktivnosti pri ureditvi gradbišča,
izvedbi zemeljskih in gradbenih del za povezovalne kinete in turbinsko zgradbo, za
slednje so bila gradbena dela zaključena v septembru 2016, pri turbinski zgradbi
nadaljevanje gradbenih del v leto 2017,
o izgradnja temeljev turbinske zgradbe, plinske turbine in dimnika, deloma tudi stene
turbinske zgradbe,
o aktivnosti pri izdelavi glavne tehnološke opreme - plinske turbine, dimnika,
generatorja električne energije ter dizel električnega agregata za izvajanje temnega
zagona,
o aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije (PZI) za izvedbo projekta ter razpisnih
dokumentacij za LOT2 (visokonapetostna oprema) in LOT3 (pomožni tehnološki
sistemi); pričetek teh aktivnosti je bil vezan na sklenitev pogodbe za LOT1, s čimer je
bil izpolnjen pogoj za pričetek pridobivanja vhodnih podatkov za projektiranje ostalih
LOT-ov,
o izdelava razpisne dokumentacije za LOT2, na portalu javnih naročil objava za oddajo
naročila, v septembru 2016 sklenjena pogodba,
o izdelava razpisne dokumentacije za LOT3, v septembru na portalu javnih naročil
objavljeno naročilo, postopek bo zaključen predvidoma v začetku leta 2017.
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– Obnova skladišča tekočih goriv (R1, R2 in R3 ter AC pretakališča)
V letu 2016 je bil na podlagi projektov za izvedbo (PZI) izveden postopek oddaje javnega
naročila, z najugodnejšim ponudnikom je bila v juniju 2016 sklenjena pogodba za izvedbo
del. V mesecu juniju je bila izvedena uvedba izvajalca v delo, pričelo se je z ureditvijo
gradbišča in pripravljalnimi deli ter obnovo rezervoarjev in AC pretakališča.
Zaradi ohranjanja funkcionalnosti, protipožarne varnosti in ekološke sprejemljivosti je bila
obnovljena protikorozijska zaščita in protipožarne inštalacije, vgrajena je bila dvojna podnica
s sistemom detekcije puščanja, dograjena dodatna cev za vgradnjo merilnika nivoja ter
obnovljen del dotrajanih cevovodov, armatur in ostale pomožne opreme. Celovita obnova AC
pretakališča je vključevala zamenjavo pretakalnih armatur, tehnoloških črpalk, merilnikov in
namestitev ustreznega protipožarnega sistema. Dela bodo v celoti zaključena v začetku leta
2017.
– Rekonstrukcija glavnega pogonskega objekta turbo agregatov (GPO TA)
V letu 2016 so se nadaljevala gradbena in obrtniška dela, ki bodo predvidoma zaključena v
prvem kvartalu leta 2017.
Izgradnja računalniško - komunikacijskega centra na lokaciji nekdanjega
20 kV stikališča
Za predmetni projekt so se nadaljevale aktivnosti na področju izdelave vhodne
dokumentacije (IDP), pričetek realizacije je predviden v letu 2017, ko bo na osnovi projektne
dokumentacije ter izvedenih gradbeno obrtniških del pri rekonstrukciji GPO TA pripravljena
razpisna dokumentacija, izveden postopek oddaje javnega naročila in izbran izvajalec za
dobavo tehnološke opreme.
–

– Izvedba manjših tehnoloških modifikacij na obstoječih napravah
V okviru tehnoloških modifikacij je bila v sklopu informacijske tehnologije nabavljena
sistemska programska oprema in strežnik.
– Ostalo (drobne naložbe, orodje, oprema, vozni park)
Zaradi potreb pri izvajanju vzdrževanja in nemotenem poslovanju so bili nabavljeni:
o delovni stroji, oprema, merilna tehnika in orodje,
o teleskopska dvižna ploščad, računalniška oprema, zamenjan transformator T4/5,
o nova telefonska centrala vključno s konferenčnim sistemom in telefonskimi aparati,
o razširjen sistem videonadzora, izdelane programske rešitve za spremljanje in pregled
dokumentacije ter izvedena informatizacija skladiščnega poslovanja.
2.15.1.2 Financiranje naložb v osnovna sredstva
V letu 2016 je financiranje naložb 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 7.205.070 EUR. Financiranje je potekalo z lastnimi denarnimi sredstvi.
Celotna vrednost realiziranih naložb v letu 2016 še ne pomeni njihovega usredstvenja, kar je
razvidno iz priloge k Bilanci stanja Pregled sprememb knjigovodskih vrednosti
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
2.15.2 DOLGOROČNA
DRUŽBO HESS

FINANČNA

NALOŽBA

V

V letu 2016 skladno s sprejetim finančnim načrtom
družbe HESS ni bilo realiziranih vplačil v obliki
dolgoročnih finančnih naložb v družbo HESS.
Skupna vrednost dolgoročne finančne naložbe ob koncu
leta 2016 tako znaša 7.366.171 EUR.
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2.16 RAZISKAVE IN RAZVOJ
Razvoj TEB je opredeljen v dokumentih »Razvojni načrt za obdobje 2015-2019 z vizijo
razvoja do leta 2024« in v Poslovnem načrtu družbe za leto 2016. Razvojni cilji in strategije
TEB so usklajeni z »Razvojnim načrtom skupine GEN za obdobje 2015-2019 s pogledom do
leta 2024«.
Nabor naložb je določen po naslednjih prioritetah:
1. PRIORITETA:
– zamenjava plinskih blokov PB 1-3, izvedba 1. faze 1A,
– obnova skladišča tekočih goriv (R1, R2 in R3 ter avto cisternsko pretakališče),
– izgradnja računalniško-komunikacijskega centra,
– razvoj Energetskega vzdrževalnega centra,
– dolgoročna finančna naložba v izgradnjo HE na spodnji Savi.
2. PRIORITETA:
– zamenjava plinskih blokov PB 1-3, izvedba 1. faze 1B; v primeru ne-izvedbe
celovita obnova PB 2-3,
– zamenjava parnega kotla z izgradnjo kogeneracije in kaskadnih plinskih kotlov,
– polnilnica za električno vozilo in nabava električnega vozila,
– pregled energetske učinkovitosti podjetja in izvedba energetske optimizacije,
– ostale obsežnejše tehnološke posodobitve.
3. PRIORITETA:
– obsega projekte, ki bodo zagotavljali poslovanje TEB tudi v dolgoročni
prihodnosti.

2.17 INFORMATIKA
Na informacijskih sistemih je bilo izvajano redno preventivno in prediktivno vzdrževanje,
postavitve in posodobitve računalniških sistemov ter razvoj lastne programske opreme.
V letu 2016 so bile realizirane aktivnosti na naslednjih informacijskih sistemih:
– telekomunikacije:
o postavitev nove telefonske centrale,
o vzdrževanje telefonov, telefonskega omrežja in telefonske centrale,
– računalniška omrežja:
o postavitev novega komunikacijskega vozlišča,
o prestavitev hrbteničnega optičnega omrežja,
o vzdrževanje hrbteničnega omrežja, omrežnih stikal, optičnega in
industrijskega omrežja,
– strežniki/osebni računalniki:
o vzdrževanje strežnikov, osebnih računalnikov, diskovnih polj, centralnega
tiskalniškega sistema, virtualnega okolja in sistema za varnostno
kopiranje podatkov,
– programska oprema:
o vzdrževanje programske opreme operacijskih sistemov, varnostnega
kopiranja, varnostnih sistemov, industrijskih sistemov, sistemov
virtualizacije in dokumentnih sistemov,
– sistem tehničnega varovanja:
o vzdrževanje sistema kontrole pristopa, video nadzora in protivlomnega
sistema.
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2.18 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE
TEB je že daljše obdobje zavezana mednarodnemu standardu ravnanja z okoljem, načelom
trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri ter celovitemu sistemu odgovornega ravnanja z
okoljem.
Z doseganjem okoljevarstvenih standardov so vplivi na
obremenitev okolja minimalni, zato sledimo okoljevarstveni
zakonodaji z upoštevanjem:
–

načel okoljske politike po mednarodnem standardu
ravnanja z okoljem ISO 14001 - zagotavljati varno in
okolju prijazno pridobivanje električne energije; rezultati
zunanje presoje v marcu 2016 so potrdili dobro in
dosledno upoštevanje zahtev in načel okoljskega
standarda, kar je temelj za podaljšanje veljavnosti
certifikata,

–

Zakona o varstvu okolja, podzakonskih aktov ter evropskih
Direktiv, vezanih na celovito preprečevanje in nadzor
onesnaževanja; TEB razpolaga s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD)
za obdobje 10-ih let ter Odločbo o spremembi OVD, vezani na izgradnjo in delovanje
novih PT, kar kaže na z zakonodajo skladno in odgovorno poslovanje TEB ter
predpisuje:
o

o

maksimalne emisije snovi v zrak in vode, emisije hrupa, elektromagnetno
sevanje, ravnanje 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; pri tem je bil v septembru 2015
vzpostavljen sistem za nadzor Qes pretoka za črpališčem na potoku,

–

zahtev SEVESO direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč zaradi uporabe
večje količine nevarnih snovi, predvsem pogonskega goriva in v maju 2015 prejetega
Okoljevarstvenega dovoljenja, ki nalaga obratovanje plinskih blokov skladno z
izdelano Zasnovo zmanjšanja tveganja za okolje,

–

določil Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja
večjega obsega, vezanih na analizo kakovosti tal in podzemne vode ter vplivov
delovanja elektrarne na tla in podzemne vode; v letu 2016 je bila izdelana in na Arso
predana študija, imenovana Izhodiščno poročilo.

V TEB aktivno deluje tim za okolje, ki je odgovoren za določanje in ocenitev okoljskih vidikov,
opredelitev okoljskih ciljev, izdelavo programov za doseganje zastavljenih ciljev, za
spremljanje dejanskih vplivov na okolje in doseganja zastavljenih ciljev, za ukrepanje v
primeru odstopanj ter obvladovanje ostalih vsebin, povezanih z okoljem.
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2.19 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER 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 začasnih in premičnih gradbiščih in izdanimi podzakonskimi
predpisi ter internimi akti družbe.
2.19.1 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Pri izvajanju aktivnosti so poleg veljavne zakonodaje upoštevana določila
standarda OHSAS 18001:2007 ter interni akti s področja VZD.
V letu 2016 je služba VZD in PV izvajala teoretična in praktična usposabljanja iz
VZD in PV za zaposlene, študente in dijake ter zunanje izvajalce za varno delo na
območju TEB. Revidirani in izdelani so bili interni akti ter navodila za varno in
zdravo delo. Izvajali smo promocijo zdravja na delovnih mestih ter sodelovali z
izvajalcem medicine dela. Izvedene so bile notranje ter zunanja presoja sistema
VZD in PV. Poudarek je bil tudi na pripravi dokumentacije za nove projekte ter
pripravi dokumentacije za revizije PB, pripravljali smo predpisano dokumentacijo,
izvajali koordinacijo s področja VZD v fazi priprave in v fazi izvedbe projekta ter
izvajali redne nadzore, in sicer v okviru izgradnje PB6, RKC, sanacije rezervoarjev
naftnih derivatov R1, R2, R3 ter AC pretakališča. Izvajali smo storitve s področja
VZD in PV za zunanje partnerje.
2.19.2 POŽARNA VARNOST
V sklopu požarne varnosti so bila revidirana in izdelana interna dokumentacija ter
navodila s področja PV. Izvajali smo usposabljanja zaposlenih za gašenje začetnih
požarov, evakuacijo iz objektov ter ukrepanje ob izrednih dogodkih. Opravljali smo
redno vzdrževanje in servisiranje gasilske opreme ter tehnike ter izvajali
preventivne aktivnosti nadzora požarno ogroženih območij, preglede in testiranja
sistemov aktivne protipožarne zaščite, požarne straže pri vročih delih, nadzore pri
pretakanju goriva. Periodično so potekale tedenske gasilske vaje, izvedli smo
letno gasilsko vajo v sodelovanju z zunanjimi inštitucijami s področja varstva pred
požarom ter zaščite in reševanja.
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2.20 RAČUNOVODSKA ANALIZA POSLOVANJA S KAZALNIKI
2.20.1 ANALIZA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
Analiza poslovanja je pokazatelj odmikov pri uresničevanju zastavljenih ciljev poslovne
politike, njihovih vzrokov in možnosti za izboljšanje. Rezultati analize so podlaga
poslovodstvu za sprejemanje nadaljnjih odločitev pri poslovanju.
Analiza računovodskih izkazov zajema ustaljene računovodske podatke, pomembne za
prikazovanje rezultatov delovanja celotnega podjetja in različnih kapitalskih, poslovnih ter
finančnih razmerij z drugimi. Izražene spremembe v sestavi in velikosti posameznih postavk
za proučevani obdobji zadnjih dveh let predstavljajo sodila o smereh nadaljnjega razvoja
družbe.
Aktivna stran bilance stanja prikazuje, glede na predhodno leto, zmanjšanje kratkoročnih
sredstev zaradi porabe kratkoročnih finančnih naložb. Na račun slednje je višja postavka
dolgoročnih sredstev in med njimi opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila financirana iz
kratkoročnih depozitov.
Razmerje vrednosti sredstev na dan 31.12.2016: dolgoročna 70% : kratkoročna 30%.
REALIZACIJA
2016

AKTIVNE POSTAVKE IZ BILANCE STANJA
(vrednosti v EUR)

delež v
REALIZACIJA
sredstvih
2015
2016
100,00
64.224.720

indeks
real. 16/
real. 15
106,14

SREDSTVA

68.169.660

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

47.693.635

69,96

36.665.503

130,08

58.043

0,09

50.109

115,83

37.635.227

55,21

26.646.718

141,24

9.894.343

14,51

9.899.645

99,95

106.022

0,16

69.031

153,59

20.374.282

29,89

27.466.677

74,18

1.822.239

2,67

2.032.272

89,67

III. Kratkoročne finančne naložbe

15.760.257

23,12

23.669.823

66,58

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

1.934.337

2,84

1.708.665

113,21

V. Denarna sredstva

857.449

1,26

55.917

1533,43

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

101.743

0,15

92.540

109,94

I. Neopredmet. sr. in dolg. aktivne časovne razm ejitve
II. Opredm etena osnovna sredstva
IV. Dolgoročne finančne naložbe
VI. Odložene terjatve za davek
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
II. Zaloge

Pasivna stran bilance stanja prikazuje, glede na predhodno leto, povečanje vrednosti
rezerv iz dobička, zaradi razporeditve dela čistega dobička leta 2015 po sklepu edinega
družbenika v druge rezerve iz dobička ter razporeditve dela čistega dobička leta 2016 prav
tako v druge rezerve iz dobička po sklepu organov vodenja in nadzora.
Zmanjšanje rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti gre na račun
prevrednotenja zaradi spremembe vrednosti delnic Zavarovalnice Triglav, aktuarskih
dobičkov/izgub pri preračunu rezervacij za odpravnine ter iz tega naslova oblikovanega
odloženega davka. Glede na realizirane prihodke in odhodke v letu 2016 izkazujemo nižjo
vrednost čistega poslovnega izida.
Izkazane razlike bistvenih postavk so še v kratkoročnih poslovnih obveznostih, ki so glede na
predhodno leto višje za 270,29%, zaradi višjih kratkoročnih, vendar še ne zapadlih
obveznosti do dobaviteljev opredmetenih osnovnih sredstev in do zaposlenih.

36

LETNO POROČILO 2016

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

delež v
REALIZACIJA
obveznostih
2015
2016
68.169.660
100,00
64.224.720

A. KAPITAL

62.116.210

91,12

61.468.126

101,05

I. Vpoklicani kapital

10.826.034

15,88

10.826.034

100,00

II. Kapitalske rezerve

11.856.717

17,39

11.856.717

100,00

III. Rezerve iz dobička

39.248.361

57,57

38.253.815

102,60

-181.425

-0,27

-96.463

188,08

PASIVNE POSTAVKE IZ BILANCE STANJA

REALIZACIJA
2016

(vrednosti v EUR)

IV. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
B. REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
II. Dolgoročne poslovne obveznosti

indeks
real. 16/
real. 15
106,14

366.523

0,54

628.023

58,36

1.538.791

2,26

1.415.732

108,69

233.390

0,34

45.763

510,00

233.390

0,34

45.763

510,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

2.938.191

4,31

1.087.061

270,29

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

2.938.191

4,31

1.087.061

270,29

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

1.343.078

1,97

208.038

645,59

Realizacija prihodkov in stroškov/odhodkov v letih 2016/2015 je rezultat uresničevanja
kratkoročnih poslovnih ciljev in dolgoročne strategije TEB. V letu 2016 so bili realizirani
prihodki za 12% nižji v primerjavi z letom 2015.
Posamezne postavke z bistvenimi odstopanji med leti so:
–

POSLOVNI PRIHODKI:
o doseženi so nižji prihodki od izvajanja energetske dejavnosti, in sicer
sistemskih storitev in prodane električne energije,
o doseženi so tudi nižji drugi prihodki zaradi manjšega obsega opravljenih
storitev na trgu;

–

FINANČNI PRIHODKI:
o doseženi so nižji prihodki iz danih posojil kot posledica zmanjšanja
kratkoročnih finančnih naložb v depozite in s tem realiziranih nižjih obresti od
depozitov, kakor tudi zaradi znižanja obrestnih mer na trgu;

–

POSLOVNI ODHODKI:
o stroški so v povprečju glede na preteklo leto nižji za 7%,
o na strani odhodkov 20% povišanje glede na preteklo leto, izhaja iz nakupa
električne energije 2,8% deleža HESS.
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POSTAVKE IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
(vrednosti v EUR)

REALIZACIJA

REALIZACIJA

indeks
real. 16/
real. 15

2016

2015

11.927.666

13.545.093

88

18.615

16.562

112

11.946.281

13.561.655

88

5 Stroški blaga, m ateriala in storitev

4.093.088

4.911.410

83

6 Stroški dela

4.495.281

4.400.194

102

7 Odpisi vrednosti

2.559.469

2.896.511

88

346.722

331.304

105

11.494.560

12.539.419

92

451.721

1.022.236

44

232.231

197.685

117

34.383

205.609

17

20

22

91

266.634

403.316

66

14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

13.955

18.777

74

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI

13.955

18.777

74

704.400

1.406.775

50

60.585

97.487

62

1 Čisti prihodki od prodaje
4 Poslovni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI IZ POSLOVANJA

8 Drugi poslovni odhodki
SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA
POSLOVNI IZID IZ CELOTNEGA POSLOVANJA
9 Finančni prihodki iz deležev
10 Finančni prihodki iz danih posojil
11 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI

POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA
15 Drugi prihodki
16 Drugi odhodki

50.562

61.552

82

714.423

1.442.710

50

0

177.160

0

18 Odloženi davki

-23.899

9.504

-251

19 ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA OBDOBJA

738.322

1.256.046

59

CELOTNI POSLOVNI IZID PRED DAVKI
17 Davek iz dobička
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2.20.2 KAZALNIKI
Na podlagi analize računovodskih izkazov navajamo in pojasnjujemo kazalnike uspešnosti
poslovanja. Pri njihovem izračunu so uporabljeni podatki iz računovodskih izkazov leta 2016.
KAZALNIKI POSLOVANJA

•

2016

2015

Stopnja lastniškosti financiranja

91,12%

95,71%

Stopnja dolgoročnosti financiranja

93,72%

97,98%

Stopnja osnovnosti investiranja

55,29%

41,57%

Stopnja dolgoročnosti investiranja

69,81%

56,98%

Hitri koeficient

5,66

21,83

Pospešeni koeficient

6,31

23,40

Kratkoročni koeficient

6,97

25,35

Koeficient gospodarnosti poslovanja

1,04

1,08

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala

0,01

0,02

Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev

0,01

0,02

Koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja

0,05

0,02

V prvi skupini kazalnikov so zajeti tisti, s katerimi ugotavljamo strukturo financiranja
sredstev in odražajo stopnjo finančne neodvisnosti. Višji kot je kazalnik lastniškosti
financiranja, večje možnosti zadolževanja ima podjetje, vendar le, če zmore iz
poslovnega izida pokrivati obresti.

Stopnja lastniškosti financiranja kaže na zelo visok delež kapitala med obveznostmi do
virov sredstev. Ob tem je le 4,73% udeležba kratkoročnih obveznosti in 2,48% udeležba
rezervacij. Dosežene stopnje so odraz naložbenih aktivnosti v izgradnji in bodo z realizacijo
načrtovanega naložbenega cikla obrnile trend, saj bodo dolgoročna sredstva financirana z
dolgoročnimi viri.
Stopnja dolgoročnosti financiranja prikazuje 93,72% delež trajnega in dolgoročnega
financiranja v obveznostih do virov sredstev. Ti viri financiranja se na splošno opredeljujejo
kot »kvalitetni« viri financiranja in načeloma vplivajo na večjo varnost poslovanja.
•

Druga skupina kazalnikov zajema tiste, s katerimi ugotavljamo, kam je podjetje vlagalo
svoja sredstva in kakšno ima strukturo sredstev glede na ta vlaganja – to so
kazalniki sestave sredstev.

Stopnja osnovnosti investiranja kaže na visoko kapitalno intenzivnost sredstev TEB in je
odraz visoke udeležbe opredmetenih osnovnih sredstev v celotnih sredstvih podjetja, kar je
značilnost podjetij elektrogospodarstva. Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi so izkazane
visoke vrednosti naložb v izgradnji za projekt Zamenjava plinskih blokov PB1-3, obnovo
skladišča tekočih goriv in AC pretakališča in izgradnjo računalniško-komunikacijskega
centra.
Stopnja dolgoročnosti investiranja kaže udeležbo neodpisane vrednosti osnovnih
sredstev, povečanih za dolgoročne finančne naložbe v stanju sredstev. V strukturi celotnih
sredstev je visoka udeležba dolgoročnih sredstev, med njimi pa najvišja udeležba
opredmetenih osnovnih sredstev, ki so delovno najbolj intenzivna in pomembna za izvajanje
elektroenergetske dejavnosti. Med celotnimi sredstvi podjetja je udeležba dolgoročnih
sredstev 69,81%. Vrednost kazalnika je v primerjavi s preteklim letom višja zaradi naložb v
izgradnji, ki povečujejo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev.
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•

Tretja skupina predstavlja kazalnike finančnega kritja. Iz njih razberemo, ali je
podjetje likvidno in ali lahko pokriva svoje kratkoročne obveznosti.

Hitri koeficient prikazuje razmerje med likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, ki
dospejo v plačilo v obdobju do leta dni. Koeficient 5,66 se je v primerjavi z letom 2015 močno
znižal na račun zmanjšanja kratkoročnih finančnih naložb, ki so bile porabljene za plačila
naložb. Povprečna vezava kratkoročnih finančnih naložb v letu 2016 znaša 164 dni oz. 5,5
mesecev.
Pospešeni koeficient kaže financiranje kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi sredstvi, v
našem primeru bodo z njimi financirana tudi dolgoročna sredstva. Višino kazalnika
opravičujejo ustvarjene kratkoročne finančne naložbe, ki bodo porabljene za realizacijo
naložbe v zamenjavo PB1-3.
Kratkoročni koeficient prikazuje financiranje kratkoročnih sredstev (vključno z zalogami) s
kratkoročnimi viri sredstev. Usklajenost oz. pokritost ročnosti terjatev in dolgov je ključnega
pomena za optimizacijo likvidnosti poslovanja.
•

Četrta skupina so kazalniki gospodarnosti in donosnosti, s katerimi merimo
učinkovitost poslovanja. Tako ugotovimo, koliko smo ustvarili dobička in kako smo bili
glede na razpoložljiva sredstva uspešni.

Koeficient gospodarnosti poslovanja prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in
poslovnimi odhodki. Pri večji intenzivnosti njihovega odmikanja je izkazan višji dobiček iz
poslovanja.
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala prikazuje čisti dobiček na enoto kapitala in je
eden izmed ključnih kazalnikov uspešnosti, saj prikazuje uspešnost upravljanja s
premoženjem lastnikov. V obeh primerjalnih letih izkazujemo pozitiven poslovni izid. Kapital
se je kapitaliziral s stopnjo 1,2% kar pomeni, da je TEB na 1000 EUR vloženega kapitala
ustvarila 12 EUR čistega dobička.
Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev je izračunan kot razmerje med čistim dobičkom
obračunskega leta in povprečnimi sredstvi. Glede na preteklo leto je vrednost koeficienta
nižja, saj smo dosegli nižji čisti dobiček. Vloga TEB kot sistemske rezerve pomeni omejitve
na strani doseganja prihodkov.
Koeficient dolgovno-kapitalnega razmerja prikazuje razmerje med dolgovi in kapitalom. V
strukturi dolgov, glede na preteklo leto, izkazujemo povečanje kratkoročnih obveznosti do
dobaviteljev opredmetenih osnovnih sredstev zaradi zadržanih plačil. Pogodbena določila z
izvajalci posameznih naložb določajo končno poravnavo obveznosti po opravljenem
tehničnem prevzemu.
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2.21 TVEGANJA
Tveganja so pri poslovanju TEB prisotna v vseh poslovnih funkcijah. Upravljanje tveganj
zajema njihovo prepoznavanje, ugotavljanje, merjenje oziroma ovrednotenje in obvladovanje.
Učinkovito upravljanje s tveganji na vseh področjih delovanja zagotavlja doseganje
zastavljenih ciljev in posledično vpliva tudi na znižanje stroškov in negotovosti, ki jih nosijo
tveganja.
S ciljem zmanjšanja negotovosti in izboljšanja oz. obvladovanja poslovanja so v poslovnih
procesih za sistematično delovanje vzpostavljeni naslednji sistemi:
– sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2008,
– sistem ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001:2004,
– sistem vodenja varnosti in zdravja po zahtevah standarda OHSAS 18001:2007,
– sistem obvladovanja procesne varnosti po zahtevah SEVESO.
Tveganja so večinoma povezana z možnostjo nastanka nepredvidljivega dogodka, ki je
neposredno povezano z delovanjem vsakega gospodarskega subjekta. Glede na specifiko
poslovanja TEB ter na podlagi ostalih regulatornih osnov obravnava poslovodstvo družbe
tveganja po naslednjih področjih:
−
−
−
−
−
−

tehnološko tveganje (zanesljivost in razpoložljivost naprav),
regulatorno tveganje,
tveganje neizpolnitve nasprotne stranke,
finančna tveganja (likvidnostno, valutno, obrestno in kreditno),
tržno tveganje glede na zakup moči,
tveganje neizpolnjevanja razvojnega načrta.

–

Tehnološko tveganje

Obvladovanje tehnološkega tveganja pomeni zagotavljanje varnosti, zanesljivosti in
razpoložljivosti naprav. TEB ima posebno mesto v slovenskem EES, s poudarkom na
proizvodnji, ki nastopa v kritičnih trenutkih delovanja energetskega sistema (razpadi,
preprečevanje razpadov) in v primeru razpada sistema, ko ji je dodeljena tudi vloga
zanesljivega rezervnega vira napajanja nujne lastne rabe NEK.
S sistemom obvladovanja procesne varnosti (SOPV) so določeni ocena tveganja, posledice
oz. nevarnosti in pogostost ter ukrepi za zniževanje tveganj. Posluževanje novih, modernih
metod preventivnega in prediktivnega vzdrževanja ob podpori ustreznih računalniških orodij
poudarja vlogo diagnostike in analitike. Ob slednjem se izvaja redno mesečno testiranje
naprav in spremljajo parametri agregatov, ki imajo za posledico visok nivo startne
zanesljivosti in obratovalne razpoložljivosti.
Tehnološko tveganje obvladujemo z realizacijo tistih naložb, ki pripomorejo pri zagotavljanju
primarne vloge TEB kot sistemske rezerve. Med njimi je prioritetna naložba v zamenjavo
plinskih blokov PB 1-3 3x23 MW – faza 1A, ki bo končana predvidoma v prvem kvartalu leta
2018. Plinski bloki PB1-3 so tehnološko zastareli, kar povečuje tveganje neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti in s tem izpada prihodkov, z zastarelostjo pa se povečujejo tudi vplivi
na okolje.
–

Regulatorno tveganje

Spremembe, ki izhajajo iz tržnih pravil ali zakonodaje na slovenskem ali tujem trgu EE, lahko
vplivajo na poslovni rezultat družbe. Regulatorna tveganja je najtežje obvladovati, saj jih je
težko identificirati oziroma predvideti, kvantificirati ter omejevati njihove učinke na kratek rok.
TEB aktivno sodeluje pri posredovanju pripomb in predlogov pristojnim pripravljavcem teh
sprememb ter jih s tem skuša opozoriti na potencialne pomanjkljivosti predlaganih rešitev.
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Ob vsem tem v TEB upravljamo oz. obvladujemo tveganja z naslednjimi aktivnostmi in
metodami:
o aktivno spremljanje sprememb slovenskega in tujega trga EE ter spremljajoče
regulative,
o pripravljanje srednjeročnih ter dolgoročnih analiz glede na pričakovane
spremembe regulativ,
o redno spremljanje zakonodajnih sprememb ter analiziranje še pred uvedbo leteh v veljaven pravni red,
o spremljanje investicijskih odločitev v energetiki na območju RS in EU ter
gospodarske politike, glede predlaganih rešitev v energetiki.
–

Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke

Tovrstno tveganje predvideva možnost neizpolnjene dobave blaga, storitev in drugih
dogovorjenih obveznosti. S spremljanjem bonitete poslovanja obstoječih in potencialnih
bodočih poslovnih partnerjev znižujemo tveganje na najnižjo možno raven. Zavarovanje
neizpolnitve nasprotnih strank je sestavni del vsakega poslovnega razmerja, ki ga
opredeljuje za to sklenjena pogodba. Med ustaljenimi zavarovanji pogodbenih plačil se
poslužujemo menic in bančnih garancij.
–

Finančna tveganja

Likvidnostno tveganje: Tovrstno tveganje predstavlja neusklajenost dospelosti sredstev in
obveznosti do virov sredstev. Likvidnost je pogoj za plačilno (ne)sposobnost podjetja. V letu
2016 smo glede na ročnost terjatev in obveznosti načrtovali dnevne in ostale kratkoročne
denarne tokove. Likvidnost smo uravnavali z razpršenostjo kratkoročnih finančnih naložb.
Preverjali smo tudi finančno disciplino pogodbenih partnerjev.
Izpolnjevanje finančnih obveznosti strateškega kupca GEN energije in ostalih pogodbenih
partnerjev je bilo v letu 2016 zavarovano s pogodbenimi določili. Za primere morebitnega
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani investicijskih izvajalcev v praksi uporabljamo
standardne finančno-zavarovalne instrumente.
Valutno tveganje nosijo spremembe valutnih tečajev v primerih, ko so sredstva in
obveznosti denominirane v tujih valutah. Vse pogodbene obveznosti, s katerimi TEB dosega
prihodke, so izražene v evrih. Tako je tudi realizacija poslovnih aktivnosti z dobavitelji
izražena v domači valuti. S tem so usklajene valute prihodkov in odhodkov oz. sredstev in
obveznosti.
Za investicijo v zamenjavo plinskih blokov PB 1-3 3x23 MW smo v letu 2016 zaprli finančno
konstrukcijo s podpisom dolgoročne kreditne pogodbe. Ob okvirnem 70% lastniškem
financiranju bo udeležba dolžniškega financiranja 30%. Z doseženo zelo ugodno obrestno
mero bomo dosegli cilj obvladovanja obrestnega tveganja, ki je tesno povezan z denarnim
tokom in stroški. Dodatno obvladovanje obrestnega tveganja bo mogoče doseči še z
izvedenimi finančnimi instrumenti.
Pri obvladovanju kreditnih tveganj je velika pozornost namenjena bodočim partnerjem. V
ta namen so pridobljene ocene kreditne sposobnosti partnerja ter njegove bonitete, na
podlagi katerih se določi možen obseg in časovni vidik poslovanja ter same elemente
pogodbenega odnosa. Od tega je tudi odvisen zahtevani obseg dodatnih zavarovanj za
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v obliki bančnih in korporativnih garancij, prejetih
predujmov in drugih ustreznih oblik zavarovanja.
–

Tržno tveganje glede na zakup moči

Tveganja glede prodaje električne energije za sistemske storitve so pogojena z več dejavniki,
ki jih poskušamo omejiti s predhodnimi pogajanji glede smotrnosti dolgoročnega nakupa teh
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storitev in s tem potreb po zagotavljanju varnosti EES RS. Ob tem smo tudi v letu 2016
poskušali obvladovati možna odstopanja od predvidenih okvirov, ki jih omogoča tako
evropska kot slovenska zakonodaja v smeri smotrnosti in potrebe po zagotavljanju primarne
moči v slovenskem regulacijskem območju, preko predlogov in pobud na pristojnem
ministrstvu ter pri pristojnem regulatorju.
–

Tveganje neizpolnjevanja razvojnega načrta

Za obvladovanje tovrstnega tveganja TEB skrbi z realizacijo strateških naložb, pri čemer je
ključnega pomena že pričeta naložba v zamenjavo plinskih blokov PB 1-3. Prav tako so
pomembne tudi tiste naložbe, ki prispevajo k potrebnim modifikacijam in posodobitvam
tehnoloških sistemov.
Glede na pomembnost funkcije, ki jo TEB opravlja v EES, je potrebno skladno s poslovnimi
načrti ter strateškimi usmeritvami spremljati stopnjo realizacije naložbe v zamenjavo plinskih
blokov PB 1-3 in drugih ključnih naložb, ki omogočajo nemoten razvoj elektrarne. Tako bo
obvladovano tveganje glede neizpolnjevanja Razvojnega načrta za obdobje 2015-2019 z
vizijo razvoja do leta 2024.
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2.22 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE
Načrtovana strategija razvoja družbe bo, ob zagotovitvi pogojev za nemoteno poslovanje,
temeljila na realizaciji projekta Zamenjava plinskih blokov PB1-3 3x23 MW. Z uspešno
izvedbo le-te bo TEB tudi v prihodnosti zadržala status zanesljivega energetskega objekta
na področju izvajalca terciarne regulacije in neodvisnega vira napajanja lastne rabe NEK,
EES RS pa bo pridobil nove kapacitete terciarne regulacije, potrebne po vstopu bloka TEŠ 6.
Za zagotovitev nemotenega poslovanja in s tem razvoja družbe bomo v letu 2017 zagotovili
sledljivost sledečim ciljem:
•

varna, zanesljiva in okolju prijazna proizvodnja električne energije:
– časovna razpoložljivost PB: > 96,0% (PB 1-3) /
> 95,0% (PB 4-5),
– zagonska zanesljivost:
> 95,0% (PB 1-3) /
> 96,0% (PB 4-5),

•

izvajanje poslovne politike:
– optimalna organiziranost in preglednost poslovanja,
– poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in zakonodajo,
– nenehno povečevanje prihodkov iz ostalih dejavnosti z obstoječimi kadri,
– zniževanje vseh stroškov, na katere imamo možnost vpliva,
– uspešna zunanja presoja sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, vodenja
varnosti in zdravja pri delu,

•

upravljanje s finančnimi viri:
– kratkoročno in dolgoročno načrtovanje in spremljanje denarnih tokov,
– optimalno in učinkovito razpolaganje s finančnimi sredstvi,
− zagotavljanje najcenejših potrebnih dodatnih virov financiranja,

•

naložbe:
– zamenjava plinskih blokov PB1-3 3X23 MW, faza 1A,
– izgradnja računalniško - komunikacijskega centra,
– obnova sistema ogrevanja,

•

upravljanje poslovnih procesov:
– obvladovanje poslovnih procesov družbe z recertifikacijo sistema vodenja kakovosti
ISO 9001:2008 ter prehodom na ISO 9001:2015 ter s tem zagotavljanje zaveze
družbe po kakovosti in izboljšanju podobe ter poslovne kulture do odjemalcev,

•

odgovornost do okolja:
– obvladovanje vplivov na okolje (kontrolna presoja sistema ravnanja z okoljem po
standardu ISO 14001:2004 in v skladu s SEVESO dovoljenjem),
– izkazovanje pozornosti okolju v luči trajnostnega razvoja,

•

zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu:
– kontrolna presoja sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS
18001:2007,

•

upravljanje s človeškimi viri:
– racionalizacija organizacijske strukture zaposlenih kadrov s pomočjo načrtovanja
karier,
– v letu 2017 izvajanje dodatnih ukrepov na podlagi polnega certifikata »Družini
prijazno podjetje« za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja zaposlenih,
– motiviranje zaposlenih s pomočjo raznovrstnih procesov izobraževanja.
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2.23 POROČILO O ODNOSIH DO POVEZANIH DRUŽB
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 2016«, 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 2016 ni bila prikrajšana.

2.24 POLITIKA RAZNOLIKOSTI
TEB formalno nima politike raznolikosti, ki bi se izvajala v zvezi z zastopanostjo v organih
vodenja in nadzora glede vidikov, kot so na primer spol, starost ali izobrazba. Imenovanje in
razrešitev v organih po Aktu o ustanovitvi družbe Termoelektrarna Brestanica d. o. o. je v
pristojnosti edinega družbenika, člana nadzornega sveta, ki zastopa interese zaposlenih, pa
izvoli svet delavcev. Ne glede na navedeno sta organa vodenja in nadzora sestavljena na
način, da zagotavljata komplementarnost znanja in izkušenj članov ter heterogenost sestave.

2.25 POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI V LETU 2016 IN PO KONCU
POSLOVNEGA LETA
Dogodki, ki so v letu 2016 pomembneje vplivali na poslovanje TEB:
FEBRUAR
–
–
–
–
–

12.2.2016 podpisana pogodba za dobavo glavne tehnološke opreme - LOT1 z
izbranim ponudnikom na projektu Zamenjave PB1-3 − izgradnja novega PB.
16.2.2016 z izbranim ponudnikom na projektu Zamenjave PB1-3 − izgradnja novega
PB podpisana pogodba za LOT4 – izvedbo gradbenih del.
16.2.2016 z izbranim ponudnikom podpisana pogodba za rekonstrukcijo glavnega
pogonskega objekta turbo agregatov (GPO TA).
Izvedba revizije na PB1.
Izvedba redne letne notranje presoje sistemov vodenja – procesi vodenja.

MAREC
–
–

–

Uspešno izvedeni revizija PB2 in zamenjava SN opreme ter revizija PB3, ki je bila
zaključena v aprilu.
Uspešno izvedeni kontrolni presoji sistema ravnanja z okoljem in sistema vodenja
varnosti in zdravja pri delu ter ponovitvena presoja sistema vodenja kakovosti in
podaljšana veljavnost certifikatov.
Potekala revizija računovodskih izkazov za leto 2015.

MAJ
–
–
–

Izvedba A inšpekcije na PB4 in PB5, slednja je bila zaključena v juniju.
Objava javnega naročila za LOT2 (visokonapetostna oprema).
Izvedba redne letne notranje presoje sistemov vodenja – glavni procesi.
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JUNIJ
–

21.6.2016 podpisana pogodba z izvajalcem prenove rezervoarjev za KOEL in AC
pretakališča.

JULIJ
–

29.7.2016 z izbranim ponudnikom na projektu Zamenjave PB1-3 − izgradnja novega
PB za LOT1 podpisan Aneks št. 1.

AVGUST
–

Na poziv Ministrstva za finance s strani Ministrstva za infrastrukturo potrjena
veljavnost že izdanega Pozitivnega mnenja za zadolževanje za projekt Zamenjava
plinskih blokov PB1-3.

SEPTEMBER
–
–
–
–

27.9.2016 sklenjena pogodba z izbranim ponudnikom na projektu Zamenjave PB1-3
− izgradnja novega PB za LOT2 (visokonapetostna oprema).
2.9.2016 Ministrstvo za finance izdalo končno soglasje k dolgoročni zadolžitvi za
projekt Zamenjava plinskih blokov PB1-3.
28.9.2016 podpisana kreditna pogodba o najemu dolgoročnega kredita za
financiranje zadevnega projekta.
Objava javnega naročila za LOT3 (pomožni tehnološki sistemi).

OKTOBER
–

Z družbo Geoplin podpisana pogodba za dobavo zemeljskega plina za leto 2017.

DECEMBER
– Družbi TEB in GEN energija 19.12.2016 sklenili Pogodbo za nakup rezerve delovne
moči in električne energije za leto 2017, ki jo sistemski operater potrebuje za izvajanje
terciarne rezerve delovne moči, zagotavljanje in nakup električne energije za lastno
rabo prodajalca (TEB) ter prodaja in nakup električne energije med prodajalcem in
kupcem (GEN energija, d.o.o., Krško) iz proizvodnih naprav TEB.
– Nadzorni svet TEB podal soglasje na Poslovni načrt za leto 2017 in Okvirna načrta za
leti 2018 in 2019.
Dogodki po datumu bilance stanja:
JANUAR 2017
–

V januarju 2017 poleg standardnih zagonov zaradi minutne rezerve v sistemu,
realizirali večje število komercialnih zagonov. Le-ti so bili posledica zvišanja cen
električne energije na trgu, kar je imelo za posledico povečanje konkurenčnosti.

FEBRUAR 2017
–
–
–

Vezano na izdano dovoljenje za izpuščanje TGP, s strani pooblaščene institucije
opravljena preverba poročila o emisijah toplogrednih plinov.
Z izvajalcem meritev emisij snovi v zrak podpisana pogodba za 3-letno obdobje 20172019.
Družbi TEB in GEN energija sklenili Aneks št. 1 h kupoprodajni pogodbi za leto 2017,
ki ureja nakup in prodajo električne energije iz proizvodnih objektov družbe HESS.
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO
3.1 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
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3.2 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 2016.
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 5 let po poteku leta, v katerem je bilo treba davek odmeriti,
preverijo poslovanje 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 2016 in
uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom.

Brestanica, 4.4.2017
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3.3 RAČUNOVODSKI IZKAZI Z UVODNIMI POJASNILI IN USMERITVAMI
3.3.1

UVODNA POJASNILA

OSNOVNE INFORMACIJE
Sestavni del Letnega poročila so naslednji izkazi:
–
–
–
–

BILANCA STANJA
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA in DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA,
IZKAZ DENARNIH TOKOV,
IZKAZ GIBANJA KAPITALA.

Konsolidirano letno poročilo za najožji krog družb v skupini GEN za leto 2016 sestavlja:
GEN energija, d.o.o.
Vrbina 17
8270 Krško
Spletni naslov, na katerem se nahaja Konsolidirano letno poročilo http://www.genenergija.si/.
PRAVNE PODLAGE
Računovodski izkazi TEB za leto 2016 in pojasnila k izkazom so sestavljeni:
– po določilih Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
– v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi (SRS 2016),
– v skladu s Pravilnikom o računovodstvu in
– ostalo veljavno zakonodajo.
TEMELJNE RAČUNOVODSKE PREDPOSTAVKE IN KAKOVOSTNE ZNAČILNOSTI
Temeljni namen Slovenskih računovodskih standardov je, upoštevati splošno mednarodno
računovodsko prakso, finančno pojmovanje kapitala in zahtevo po realni ohranitvi kapitala.
Pri sestavljanju računovodskih izkazov so bila upoštevana tudi stališča, ki jih je k
posameznim standardom podal Slovenski inštitut za revizijo in usmeritev podanih v strokovni
literaturi, s strani pooblaščene revizijske družbe in lastnika.
Pri pripravi sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki:
– časovna neomejenost poslovanja,
– nastanek poslovnega dogodka.
Pri sestavi računovodskega poročila so upoštevane naslednje kakovostne značilnosti:
– razumljivost,
– ustreznost,
– zanesljivost,
– primerljivost.
Upoštevane so bile iste računovodske usmeritve kot v predhodnem letu.
NAČIN PRERAČUNA V DOMAČO VALUTO IN PREHOD NA SRS 2016
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, izraženih v tujih valutah, se pripoznajo v
izkazu poslovnega izida. Družba je na dan 1.1.2016 prešla na SRS 2016. Pri prehodu ni bilo
učinkov na poslovni izid družbe za leto 2016 ali kapital družbe na 1.1.2016 in 31.12.2016.
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3.3.2

RAČUNOVODSKE USMERITVE

NEOPREDMETENA SREDSTVA
Neopredmetena sredstva so dolgoročna sredstva, ki omogočajo izvajanje dejavnosti, fizično
pa ne obstajajo.
Neopredmetena sredstva se pripoznajo, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi
povezane z njimi in če je mogoče njihovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Družba pri
vrednotenju po pripoznanju uporablja model nabavne vrednosti. V knjigovodskih evidencah
se izkazujejo posebej nabavna vrednost, posebej amortizacijski popravek vrednosti in
posebej nabrana izguba zaradi oslabitve, v bilanci stanja pa zgolj knjigovodska vrednost. Ob
začetnem pripoznanju neopredmetena sredstva ovrednotimo po nabavni vrednosti.
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 koristnosti, z letnimi amortizacijskimi stopnjami, ki so davčno priznan
strošek. Neopredmetena sredstva z nedoločeno dobo koristnosti se ne amortizirajo.
OPREDMETENA SREDSTVA
Družba pri vrednotenju po pripoznanju 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 obnovitve. Nabavno vrednost sestavljajo tudi stroški izposojanja v zvezi s
pridobitvijo opredmetenega osnovnega sredstva do njegove usposobitve za uporabo.
Stroški, ki nastajajo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom po začetni pripoznavi
sredstva, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če sta izpolnjena pogoja, da je verjetno, da
bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim in da je mogoče njegovo nabavno
vrednost zanesljivo izmeriti.
Družba pri opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja metodo enakomernega časovnega
amortiziranja v dobi koristnosti, z letnimi amortizacijskimi stopnjami, ki so davčno priznan
strošek. Določbe o davčnem priznavanju amortizacije so se v zadnjih letih večkrat
spreminjale, predvsem so se spreminjala pravila in najvišje dovoljene letne amortizacijske
stopnje, zato je potrebno poudariti, da se amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, ki se
je začela obračunavati pred letom 2007, priznava v zneskih, obračunanih v skladu z
davčnimi zakoni, ki so veljali v letu začetka obračunavanja amortizacije. Opredmetena
osnovna sredstva se pričnejo amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko so
razpoložljiva za uporabo.
Pripoznanje opredmetenih osnovnih sredstev se odpravi ob odtujitvi ali kadar se od njihove
uporabe ne pričakujejo nikakršne gospodarske koristi. Razlika med čistim donosom ob
odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo odtujenih sredstev se vključi v izkaz poslovnega izida.
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
Dolgoročne finančne naložbe so razvrščene v skupino za prodajo razpoložljivih finančnih
sredstev, ki se vrednotijo po pošteni vrednosti, katerim je treba prišteti tudi stroške posla, v
knjigovodskih razvidih pa se pripoznajo po datumu trgovanja.
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 vrednostih papirjev, drugačna od njihove knjigovodske vrednosti.
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Druge dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe v delnice in poslovne deleže. 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.
Finančne naložbe v odvisne organizacije, pridružene organizacije in skupne podvige se
merijo in obračunavajo le po nabavni vrednosti.
ODLOŽENE TERJATVE 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.
Tovrstne terjatve se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče
uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.
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.
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
Kratkoročne finančne naložbe se pojavljajo kot finančna sredstva, na katera so vezane
pogodbene pravice, ki prinašajo gospodarske koristi in so izražene v domači valuti.
Kratkoročne finančne naložbe v depozite in posojila se ob začetnem pripoznanju izmerijo v
plačanem znesku, ob njihovi odtujitvi, ki obsega obdobje do enega leta, pa se pripoznajo
finančni prihodki iz depozitov in posojil, danih drugim.
KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
Terjatve se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin ob
predpostavki, da bodo plačane. V plačilo zapadejo po bilančnem datumu.
DENARNA SREDSTVA
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo knjižni denar. Knjižni denar je razpoložljiv ali
deponiran na odpoklicnem računu pri poslovni banki, ki se lahko uporablja za plačevanje.
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Usredstvene kratkoročne časovne razmejitve zajemajo obveznosti, ki se bodo po
predvidevanjih pojavile v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo
izmerjena. Obveznosti se nanašajo na znane pravne in fizične osebe, do katerih so oziroma
bodo nastali dolgovi, storitve pa bodo bremenile poslovni izid prihodnjega leta.
KAPITAL
Celotni kapital sestavljajo: vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička,
nerazdeljen čisti dobiček in rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.
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Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan v znesku in deležu
edinega družbenika, 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 in sklepov
organov vodenja in nadzora.
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Rezervacije se oblikujejo za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih, na podlagi
obvezujočih preteklih dogodkov pojavile v obdobju daljšem od enega leta in katerih velikost
je mogoče zanesljivo oceniti oz. izmeriti.
DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne poslovne obveznosti se v začetnem pripoznanju izkazujejo v njihovih izvirnih
vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin.
KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne poslovne obveznosti se v začetnem pripoznanju izkazujejo v njihovih izvirnih
vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin.
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo terjatve oziroma prihodke in obveznosti
oziroma stroške, ki se bodo po predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je
verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena. Med prihodki oziroma odhodki bodo pripoznani v
izkazu poslovnega izida v naslednjem poslovnem letu.
PRIHODKI
Prihodki so povečanja gospodarskih koristi, izkazana v obliki povečanja 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 listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji in kasneje, tudi zaradi
zgodnejšega plačila.
ODHODKI
Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju, v obliki zmanjšanja
sredstev ali povečanja dolgov in preko poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.
Odhodki se pripoznajo, če je njihovo zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.
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BILANCA STANJA na dan 31. december 2016
Pojasnila Tekoče leto na
3.4.1
dan 31.12.2016

POSTAVKA (v EUR)

SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
I. Neopredmetena sr. in dolg. aktivne časovne razmejitve
1. Dolgoročne premoženjske pravice
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
a) zemljišča
b) zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a) opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
b) predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a) delnice in deleži v družbah v skupini
č) druge dolgoročne finančne naložbe
2. Dolgoročna posojila
VI. Odložene terjatve za davek
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
II. Zaloge
1. Material
III. Kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila
b) kratkoročna posojila drugim
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V. Denarna sredstva
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. KAPITAL
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
5. Druge rezerve iz dobička
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta
B. REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
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1

2

3

4
5
6

7

8
9
10

11
12
13

14

15

16

68.169.660
47.693.635
58.043
32.769
25.274
37.635.227
6.097.597
234.827
5.862.770
17.616.685
13.920.945
7.551.081
6.369.864
9.894.343
9.894.343
7.366.171
2.528.172
0
106.022
20.374.282
1.822.239
1.822.239
15.760.257
15.760.257
15.760.257
1.934.337
1.143.853
36.238
754.246
857.449
101.743
68.169.660
62.116.210
10.826.034
10.826.034
11.856.717
39.248.361
1.082.603
38.165.758
-181.425
366.523
1.538.791
1.002.719
536.072
233.390
233.390
207.081
26.309
2.938.191
2.938.191
76.939
1.835.537
1.025.715
1.343.078

Prejšnje leto na
dan 31.12.2015
64.224.720
36.665.503
50.109
27.375
22.734
26.646.718
6.418.307
222.827
6.195.480
19.626.463
601.948
589.948
12.000
9.899.645
9.899.645
7.366.171
2.533.474
0
69.031
27.466.677
2.032.272
2.032.272
23.669.823
23.669.823
23.669.823
1.708.665
1.361.168
35.840
311.657
55.917
92.540
64.224.720
61.468.126
10.826.034
10.826.034
11.856.717
38.253.815
1.082.603
37.171.212
-96.463
628.023
1.415.732
864.163
551.569
45.763
45.763
0
45.763
1.087.061
1.087.061
48.493
417.210
621.358
208.038
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za obdobje januar – december 2016
Pojasnila
3.4.2

POSTAVKA (v EUR)
1.

Čisti prihodki od prodaje

1

a) na domačem trgu
- iz razmerij do družb v skupini
- iz razmerij do drugih
4.

Poslovni prihodki

1

- drugi
- prevrednotovalni
5.

Stroški blaga, materiala in storitev

2

a) nabavna vrednost prodanih blaga in materiala
b) stroški materiala
c) stroški storitev
6.

Stroški dela

2

a) stroški plač
b) stroški socialnih zavarovanj

Prejšnje leto
1.1. - 31.12.2015

11.927.666

13.545.093

11.927.666

13.545.093

11.600.588

12.877.491

327.078

667.602

18.615

16.562

15.865

16.085

2.750

477

4.093.088

4.911.410

393.284

328.419

1.957.842

2.579.825

1.741.962

2.003.166

4.495.281

4.400.194

3.287.169

3.311.172

697.613

692.023

- stroški pokojninskih zavarovanj

463.089

467.125

- ostali stroški socialnih zavarovanj

234.524

224.898

510.499

396.999

2.559.469

2.896.511

2.544.944

2.624.304

c) drugi stroški dela
7.

Tekoče leto
1.1. - 31.12.2016

Odpisi vrednosti

2

a) amortizacija
b) prevrednot. posl. odh. NS in OOS
c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

4.256

201

10.269

272.006

8.

Drugi poslovni odhodki

2

346.722

331.304

9.

Finančni prihodki iz deležev

3

232.231

197.685

- iz drugih naložb
10. Finančni prihodki iz danih posojil

3

- danih družbam v skupini
- danih drugim
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

3

- do drugih

232.231

197.685

34.383

205.609

0

1.449

34.383

204.160

20

22

20

22

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

4

0

0

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

4

0

0

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

4

13.955

18.777

- finančni odh. iz obveznosti do dobavit. in meničnih obv.
- finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

176

28

13.779

18.749
97.487

15. Drugi prihodki

5

60.585

16. Drugi odhodki

6

50.562

61.552

0

177.160

17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

7
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9.504

738.322

1.256.046
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IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
Pojasnila
3.4.2

POSTAVKA (v EUR)

Tekoče leto
1.1. - 31.12.2016

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
21.

738.322

1.256.046

-3.268

-1.467

-81.694

8.117

653.360

1.262.696

SPREMEMBE REZERV, NASTALIH ZARADI VREDNOTENJA PO
POŠTENI VREDNOSTI

23. DRUGE SESTAVINE VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
24. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUN. OBDOBJA

7

Prejšnje leto
1.1. - 31.12.2015

IZKAZ DENARNIH TOKOV za leto 2016
POSTAVKA
A

Tekoče leto
1.1. - 31.12.2016

(v EUR)

Prejšnje leto
1.1. - 31.12.2015

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Prejemki pri poslovanju

14.406.960

16.470.475

14.061.980

16.342.392

344.980

128.083

-9.586.926

-13.319.260

1. Izdaki za nakupe materiala in storitev

-3.905.078

-5.348.548

2. Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku

-2.263.013

-2.288.114

3. Izdatki za dajatve vseh vrst

-3.010.176

-5.248.674

-408.659

-433.924

4.820.034

3.151.215

21.505.632

15.495.849

345.632

375.506

0

14.728

21.160.000

15.105.615

-25.524.134

-18.613.931

2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

-12.244.134

-633.931

5. Izdatki za pridobitev finančnih naložb

-13.280.000

-17.980.000

-4.018.502

-3.118.082

a) Prejemki pri financiranju

0

0

b) Izdatki pri financiranju

0

0

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju

0

0

857.449

55.917

801.532

33.133

55.917

22.784

1. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
2. Drugi prejemki pri poslovanju
b) Izdatki pri poslovanju

4. Drugi izdatki pri poslovanju
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju
B

DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU

a) Prejemki pri investiranju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki
1.
se nanašajo na naložbenje
3. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
6. Prejemki od odtujitve finančnih naložb
b) Izdatki pri investiranju

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju
C

Č

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV

1. Denarni izid v obdobju
2. Začetno stanje denarnih sredstev
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A.2.
B.1.
B.2.
a)
č)
d)
B.3.
b)

c)
C.

10.826.034

1.082.603

35.224.837

Čisti dobiček
poslovnega leta

Druge rezerve iz
dobička

Zakonske
rezerve

11.856.717

Čisti poslovni
izid
poslovnega
leta

-103.113

1.318.352

SKUPAJ

0

60.205.430
0
0

10.826.034

11.856.717

1.082.603

35.224.837

-103.113

1.318.352

0

60.205.430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.650

0

1.256.046

1.262.696

1.256.046

1.256.046

-1.467

-1.467

8.117
0

0

0

1.946.375

8.117

0

-1.318.352

628.023

1.318.352
10.826.034

11.856.717

1.082.603

37.171.212

-628.023

0

-628.023

0

-1.318.352
-96.463

0

0

628.023

Preneseni
čisti poslovni
izid

Čisti poslovni
izid
poslovnega
leta
Čisti dobiček
poslovnega leta

a)
b)

Stanje konec prejšnjega
poročevalskega obdobja
Preračuni za nazaj
Prilagoditve za nazaj
Začetno stanje poročevalskega
obdobja 01.01.15
Spremembe lastniškega kapitalatransakcije z lastniki
Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obdobja
Sprememba presežka iz prevrednotenja
finančnih naložb
Druge sestavine vseobsegajočega
donosa poročevalskega obdobja
Spremembe v kapitalu
Razporeditev dela čistega dobička
poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala po sklepu organov
vodenja in nadzora
Razporeditev dela čistega dobička za
oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu
skupščine
Končno stanje poročevalskega
obdobja 31.12.15

Kapitalske
rezerve

Preneseni
čisti poslovni
izid

Preneseni čisti
dobiček

A.1.

(v EUR)

Vpoklicani
kapital

POSTAVKE

Rezerve iz dobička

Preneseni čisti
dobiček

Osnovni
kapital

Rezerve, nastale zaradi
vrednotenja po pošteni
vrednosti

IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2015

61.468.126

Osnovni
kapital

A.1.
a)
b)
A.2.
B.1.
B.2.
a)
c)
B.3.
b)

c)
f)
C.

Stanje konec prejšnjega
poročevalskega obdobja
Preračuni za nazaj
Prilagoditve za nazaj
Začetno stanje poročevalskega
obdobja 01.01.16
Spremembe lastniškega kapitalatransakcije z lastniki
Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obdobja
Sprememba rezerv, nastalih zaradi
vrednotenja finančnih naložb po pošteni
vrednosti
Spremembe v kapitalu
Razporeditev dela čistega dobička
poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala po sklepu organov
vodenja in nadzora
Razporeditev dela čistega dobička za
oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu
skupščine
Druge spremembe v kapitalu
Končno stanje poročevalskega
obdobja 31.12.16

10.826.034

Druge rezerve iz
dobička

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

(v EUR)

Rezerve iz dobička

Vpoklicani
kapital

POSTAVKE

Rezerve, nastale zaradi
vrednotenja po pošteni
vrednosti

IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2016

11.856.717

1.082.603

37.171.212

-96.463

628.023

SKUPAJ

0

61.468.126
0
-5.275

-5.275
10.826.034

11.856.717

1.082.603

37.171.212

-96.463

622.748

0

61.462.851

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-84.962

0

738.321

653.359

738.321

738.321

-84.962
0

0

0

994.546

0

-84.962
-622.748

366.523

628.023

10.826.034

11.856.717

1.082.603
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38.165.758

-371.798

0

-366.523

0

-628.023

-181.425

0

5.275

-5.275

0

0

366.523

62.116.210
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3.4 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
3.4.1

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
Zaradi emitiranih količin emisij CO2 v višini 9.136 emisijskih kuponov za leto 2015 je bila
postavka s predajo kuponov v letu 2016 zmanjšanja za 914 EUR.
Postavko dolgoročnih premoženjskih pravic povečuje nabava programske opreme v višini
27.351 EUR.
31.12.2016
58.043
25.274
32.769

v EUR
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
dolgoročne premoženjske pravice

31.12.2015
50.109
22.734
27.375

POJASNILO 2
Opredmetena osnovna sredstva
V letu 2016 pridobljena sredstva niso bila prevrednotena. Za pridobitev opredmetenih
osnovnih sredstev – projekt zamenjave PB1-3 je bila v letu 2016 podpisana kreditna
pogodba, tovrstna sredstva pa niso bila pridobljena s finančnim najemom. Osnovna sredstva
niso zastavljena kot jamstvo za dolgove. Za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev na
dan sestavitve bilance stanja izkazujemo predujme v višini 6.369.864 EUR.
V letu 2016 uporabljene amortizacijske stopnje so enake kot leto prej.
Amortizacijske stopnje
gradbeni objekti in deli gradbenih objektov
proizvajalna in elektroenergetska oprema
pisarniška oprema in pohištvo
računalniška oprema

2%-10%
2%-20%
10%-20%
20%-33,33%

V letu 2016 opredmetena osnovna sredstva povečujejo nove nabave opreme v višini
204.586 EUR in opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi višini 7.551.081 EUR.
Postavko opredmetenih osnovnih sredstev zmanjšujejo redni odpisi.
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PREGLED SPREMEMB KNJIGOVODSKIH VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETI 2015 IN 2016
vrednosti v EUR

Nabavna vrednost
1.januarja 2015
Pridobitve iz naložb v gradnji
Neposredne pridobitve
Odtujitve
Prevrednotenje
Nabavna vrednost
31. decem bra 2015
Odpisana vrednost
1.januarja 2015
Amortizacija v letu
Odtujitve
Odpisana vrednost
31. decem bra 2015
Neodpisana vrednost
31. decem bra 2015
Nabavna vrednost
1.januarja 2016
Pridobitve iz naložb v gradnji
Neposredne pridobitve
Odtujitve
Prevrednotenje
Nabavna vrednost
31. decem bra 2016
Odpisana vrednost
1.januarja 2015
Amortizacija v letu
Odtujitve
Odpisana vrednost
31. decem bra 2016
Neodpisana vrednost
31. decem bra 2016

Programska
oprema

39.135

7.543
-29.787

Emisijski
kuponi

Dolgoročne
AČR

208.742

-1.042
-187.868

SKUPAJ NS

16.408

264.285

8.251
-1.925

0
15.794
-32.754
-187.868

Zemljišča

Zgradbe

222.343

31.845.364

Nepremičnine
skupaj

Proizvajalna
oprema

Nadomestni
deli

Oprema
skupaj

99.073.313

1.616.580 100.689.893

37.814

0
484
0
0

119.256
901
-110.516

119.256
901
-153.142
0

671.390
-119.256
589.948

12.000

133.327.047

0

0

104.193.909

-42.626

16.891

19.832

22.734

59.457

222.827

31.845.364

32.068.191

99.082.954

1.573.954 100.656.908

39.135

0

0

39.135

0

25.315.398

25.315.398

77.627.252

1.251.259

78.878.511

334.486

334.486
0

2.246.646
-96.159

43.172
-41.725

2.289.818
-137.884

-29.787

Predujmi za
SKUPAJ OOS
OOS

32.067.707

484

0
-29.787

Naložbe v
gradnji

12.000

132.807.414
119.256
672.775
-272.398

2.624.304
-137.884

9.348

0

0

9.348

0

25.649.884

25.649.884

79.777.739

1.252.706

81.030.445

0

0

106.680.329

7.543

19.832

22.734

50.109

222.827

6.195.480

6.418.307

19.305.215

321.248

19.626.463

589.948

12.000

26.646.718

16.891

19.832

22.734

59.457

222.827

31.845.364

32.068.191

99.082.954

1.573.954 100.656.908

589.948

12.000

133.327.047

204.586
0
-792.008
0

-204.586
7.165.719

-914

0
12.000
-20.743
0

204.586

3.628
-20.006

27.351
3.628
-20.920
0

6.705.120
-347.256

0
13.882.839
-1.160.007

44.242

18.918

6.356

69.516

234.827

31.824.621

32.059.448

98.558.479

1.511.007 100.069.486

7.551.081

6.369.864

146.049.879

9.348

0

0

9.348

0

25.649.884

25.649.884

79.777.739

1.252.706

81.030.445

0

0

106.680.329

332.710
-20.743

332.710
-20.743

2.200.723
-724.806

9.386
-62.947

2.210.109
-787.753

27.351

2.125
0

12.000
-20.743

2.125
0

-729.061

-62.947

2.542.819
-808.496

11.473

0

0

11.473

0

25.961.851

25.961.851

81.253.656

1.199.145

82.452.801

0

0

108.414.652

32.769

18.918

6.356

58.043

234.827

5.862.770

6.097.597

17.304.823

311.862

17.616.685

7.551.081

6.369.864

37.635.227

POJASNILO 3
Dolgoročne finančne naložbe
31.12.2016
9.894.343
9.894.343

v EUR
Dolgoročne finančne naložbe
dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

Banka/družba
Triglav d.d. Ljubljana

Vrsta
naložbe
delnice

31.12.2015
9.899.645
9.899.645

vrednosti v EUR
št.
%
Stanje
PrevreStanje
Odprava
Pridobitev
delnic udeležbe 31.12.2015
dnotenje
31.12.2016
17.672
415.292
-5.302
409.990

PSK d.o.o. Krško

delež

0,80

757

757

HESS d.o.o. Brežice

delež

2,80

7.366.171

7.366.171

Geoplin d.o.o. Ljubljana

delež

2,84

2.117.425

2.117.425

Skupaj

9.899.645

0

-5.302

0

9.894.343

Na dan 31.12.2016 je bilo možno ugotoviti pošteno - borzno vrednost delnice Triglav d.d.
Razlika se pripozna kot povečanje ali zmanjšanje rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po
pošteni vrednosti.
POJASNILO 4
Odložene terjatve za davek
v EUR
Odložene terjatve za davek
odložene terjatve za davek iz naslova oblikovanja dolgoročnih
rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade
odložene terjatve za davek iz naslova oslabitve dolgoročnih
finančnih naložb
59

31.12.2016 31.12.2015
106.022
69.031
95.258

60.301

10.764

8.730
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POJASNILO 5
Zaloge
31.12.2016
1.822.239
402.183
571.327
10.017
828.015
10.697

v EUR
Zaloge
material v skladišču
KOEL
pisarniški material
rezervni deli
drobni inventar z dobo koristnosti do 1 leta

31.12.2015
2.032.272
433.881
722.921
8.905
854.338
12.227

Pri rednem letnem popisu zalog materiala je bil v letu 2016 ugotovljen presežek v višini 90
EUR, v letu 2015 pa v višini 180 EUR in primanjkljaj v višini 47 EUR v letu 2016, v letu 2015
pa v višini 246 EUR. Učinek v letu 2016 povečuje vrednost zaloge materiala v skladišču, v
letu 2015 pa jo zmanjšuje. Zaradi dotrajanosti in neuporabnosti je bil odpisan pisarniški
material v višini 156 EUR, vrednost 10.113 EUR pa predstavlja odpis iz naslova odpadnega
goriva kot usedline v skladiščnih rezervoarjih za kurilno olje. Odpisi vrednosti zalog zaradi
sprememb kakovosti niso bili opravljeni. Knjigovodska vrednost zalog ni zastavljena kot
jamstvo za obveznosti.
POJASNILO 6
Kratkoročne finančne naložbe
31.12.2016
15.760.257
15.760.257

v EUR
Kratkoročna posojila drugim
Kratkoročni depoziti pri bankah

31.12.2015
23.669.823
23.669.823

Kratkoročne finančne naložbe predstavljajo depozite pri poslovnih bankah.
POJASNILO 7
Kratkoročne poslovne terjatve
v EUR
Kratkoročne poslovne terjatve
kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
kratkoročne poslovne terjatve do drugih

31.12.2016
1.934.337
1.143.853
36.238
754.246

31.12.2015
1.708.665
1.361.168
35.840
311.657

Na dan sestavitve bilance stanja je po pogodbenih določilih (z menicami) zavarovanih
66,03% vseh kratkoročnih poslovnih terjatev. Družba ne izkazuje dvomljivih oz. spornih
terjatev. Terjatve niso bile oslabljene.
V postavki kratkoročnih poslovnih terjatev do drugih izkazujemo 177.160 EUR terjatev za
vračilo plačanih akontacij davka od dohodka pravnih oseb, kot znaša obveznost iz tega
naslova za leto 2016, 412.534 EUR terjatev za odbitni DDV, 149.687 EUR odbitnega DDV
zaradi razlikovanja med knjigovodskim in davčnim obdobjem in 14.865 EUR drugih terjatev.
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Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2016 prikazujemo glede na roke zapadlosti v plačilo:
v EUR
Kratkoročne poslovne terjatve
kratk.posl. ter. do družb v skupini
kratk.posl. ter. do kupcev
kratk.posl. ter. do drugih

do15 dni
561.537
559.290
2.247
0

do 30 dni
616.952
575.401
26.686
14.865

do 60 dni nad 60 dni
188.889
564.963
6.421
2.742
5.308
0
177.160
562.221

skupaj
1.932.341
1.143.853
34.242
754.246

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev sta na dan 31.12.2016 dve zapadli
terjatvi v skupni višini 1.996 EUR, ki sta bili poplačani v januarju in februarju 2017.
Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2015 prikazujemo glede na roke zapadlosti v plačilo:
v EUR
Kratkoročne poslovne terjatve
kratk.posl. ter. do družb v skupini
kratk.posl. ter. do kupcev
kratk.posl. ter. do drugih

do15 dni
599.364
585.693
5.313
8.358

do 30 dni
828.717
760.951
22.603
45.163

do 60 dni
22.258
14.524
7.734
0

nad 60 dni
258.136
0
258.136

skupaj
1.708.475
1.361.168
35.650
311.657

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev sta na dan 31.12.2015 dve zapadli
terjatvi v skupni višini 190 EUR, ki sta bili poplačani v januarju 2016.
POJASNILO 8
Denarna sredstva
v EUR
Denarna sredstva
denarna sredstva na poslovnem računu
depozit na odpoklic

31.12.2016
857.449
407.190
450.259

31.12.2015
55.917
55.679
238

Med denarnimi sredstvi izkazujemo stanje denarja na poslovnem računu in sredstev na
odpoklicu.
POJASNILO 9
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

v EUR
Kratkoročne AČR
zavarovalne premije
stavbno zemljišče
najem softwara
ostali stroški (naročnine)

Stanje
31.12.2015
92.540
52.779
0
37.811
1.950

-497.867

507.070

Stanje
31.12.2016
101.743

-300.461
-153.649
-41.807
-1.950

302.722
153.649
50.215
484

55.040
0
46.219
484

Poraba

Oblikovanje

V zgornji tabeli prikazujemo posamezne vrste kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev.
POJASNILO 10
Kapital
v EUR
Osnovni kapital

31.12.2016
10.826.034

31.12.2015
10.826.034

v EUR
Kapitalske rezerve

31.12.2016
11.856.717

31.12.2015
11.856.717

61

LETNO POROČILO 2016

v EUR
Rezerve iz dobička
zakonske rezerve
druge rezerve iz dobička

31.12.2016
39.248.361
1.082.603
38.165.758

31.12.2015
38.253.815
1.082.603
37.171.212

V zgornjih postavkah prikazujemo posamezne vrste kapitala.
POJASNILO 11
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 aktuarskega izračuna odpravnin.

v EUR
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti-DFN
popravek vrednosti rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni
vrednosti za odloženi davek DFN
aktuarski dobiček/izguba
popravek vrednosti aktuarskega dobička za odloženi davek

31.12.2016 31.12.2015
-181.425
-96.463
-56.652
-51.350
10.764

8.730

-158.532
22.995

-65.779
11.936

POJASNILO 12
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Ostanek čistega poslovnega izida, ki predstavlja bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša
366.523 EUR. Uporaba ugotovljenega čistega poslovnega izida v izkazu poslovnega izida je
pojasnjena v točki 3.4.4. Pojasnila postavk v izkazu gibanja kapitala.
v EUR
Čisti poslovni izid

31.12.2016
366.523

31.12.2015
628.023

POJASNILO 13
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so bile v preteklih letih oblikovane iz naslova
pridobljenih namenskih sredstev iz proračunske postavke – državne subvencije za
opredmetena osnovna sredstva. Med prihodke se prenašajo v višini 14.795 EUR obračunane
amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, za katere je bila pridobljena državna
subvencija.

v EUR
Dolgoročne PČR
državna subvencija za OOS
emisijski kuponi

Stanje
31.12.2015
551.569
532.651
18.918

Odprava
-15.497
-14.796
-701

Stanje
31.12.2016
536.072
517.855
18.217

Družba je ob prehodu iz SRS 2001 na SRS (2006) v skladu s SRS 10.44 prvič oblikovala
rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Po stanju na dan 31.12.2016 je
bil izdelan aktuarski izračun za tovrstne obveznosti do zaposlenih skladu s SRS 10.
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v EUR
Rezervacije
odpravnine ob upokojitvi
jubilejne nagrade

Stanje
31.12.2015
864.163
492.826
371.337

Dodatno
Poraba v letu
oblikovanje,
2016
odprava
245.816
-107.260
135.369
-50.935
110.447
-56.325

Stanje
31.12.2016
1.002.719
577.260
425.459

POJASNILO 14
Dolgoročne poslovne obveznosti
31.12.2016
233.390
201.032
6.049
26.309

v EUR
Dolgoročne poslovne obveznosti
dolgoročno odložena plačila na projektu zamenjave PB1-3
dolgoročne obveznosti za rezervni sklad
druge dolgoročne poslovne obveznosti

31.12.2015
45.763

45.763

Dolgoročne poslovne obveznosti so razvidne iz zgornje tabele.
POJASNILO 15
Kratkoročne poslovne obveznosti
31.12.2016
2.938.191
76.939
1.835.537
1.025.715

v EUR
Kratkoročne poslovne obveznosti
kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
druge kratkoročne poslovne obveznosti

31.12.2015
1.087.061
48.493
417.210
621.358

Do drugih izkazujemo naslednje kratkoročne poslovne obveznosti: do zaposlenih za
opravljeno delo, iz naslova davkov in prispevkov, za obveznost do države za proizvedeno
vrednost emisij v letu 2016 in ostale kratkoročne obveznosti.
POJASNILO 16
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

v EUR

Kratkoročne PČR-vnaprej
vračunani stroški
vnaprej vračunani stroški iz
naslova obveznosti do
zaposlenih
vnaprej zaračunani stroški iz
naslova pogodbenih
obveznosti
DDV od danih predujmov

Stanje
31.12.2015

Poraba

Oblikovanje

Stanje
31.12.2016

208.038

-268.494

1.403.534

1.343.078

192.459

-192.459

179.333

179.333

15.579

-15.579

15.081

15.081

0

-60.456

1.209.120

1.148.664

Pogojna sredstva in obveznosti na dan 31.12.2016
Stanje predstavlja izkazano vrednost zaloge KOEL-a, skladiščenega za Zavod za blagovne
rezerve v višini 7.861.746 EUR po maloprodajni ceni, odobreno kreditno linijo po kreditni
pogodbi sklenjeni dne 28.9.2016 v višini 10.000.000 EUR in izdane garancije v letu 2015, ki
predstavljajo jamstva za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v letu 2016 v višini 25.989
EUR.
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3.4.2

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 2016.
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 funkcionalnih skupinah.
Prihodki
Prihodke sestavljajo: poslovni prihodki, finančni prihodki in drugi prihodki.
2015
2016
v EUR
12.273.500
14.062.458
PRIHODKI
11.946.281
13.561.655
POSLOVNI PRIHODKI
266.634
403.316
FINANČNI PRIHODKI
97.487
60.585
DRUGI PRIHODKI
Odhodki
Odhodke sestavljajo: poslovni odhodki, finančni odhodki in drugi odhodki.
2016
v EUR
ODHODKI
11.559.077
POSLOVNI ODHODKI BREZ PREVRED. POSL. ODH.
11.480.035
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
14.525
FINANČNI ODHODKI
13.955
DRUGI ODHODKI
50.562
POJASNILO 1
POSLOVNI PRIHODKI
v EUR
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
Prihodki iz razmerij do družb v skupini
Prihodki iz razmerij do drugih
Poslovni prihodki
Drugi poslovni prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI

2016
11.927.666
11.600.588
327.078
18.615
15.865
2.750
11.946.281

2015
12.619.748
12.267.212
272.207
18.777
61.552

2015
13.545.093
12.877.491
667.602
16.562
16.085
477
13.561.655

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu so bili realizirani:
–
iz razmerij do družb v skupini za izvajanje sistemskih storitev, proizvedeno
električno energijo, za izvajanje 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, odkup in
podporo za proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarn, upravljanje s
stanovanji in počitniškimi kapacitetami ter za izvajanje drugih storitev na trgu.

64

LETNO POROČILO 2016
Poslovni prihodki vključujejo dve postavki:
– druge poslovne prihodke, ki vključujejo:
o prihodke od odprave dolgoročne rezervacije za opredmetena osnovna
sredstva iz pridobljenih namenskih nepovratnih državnih dotacij, za višino
obračunane amortizacije, za katere je bila dotacija pridobljena,
o prihodke iz naslova proizvedenih emisij in s tem predaje emisijskih kuponov
državi,
o prihodke za provizije po pogodbi o nakazovanju premij prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja,
– prevrednotovalne poslovne prihodke, ustvarjene s prodajo oz. odtujitvijo
opredmetenega osnovnega sredstva.
POJASNILO 2
POSLOVNI ODHODKI
Poslovne odhodke sestavljajo: nabavna vrednost prodanega blaga in materiala, stroški
materiala, stroški storitev, stroški dela, amortizacije in drugi stroški.
v EUR
Stroški blaga, materiala in storitev
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Stroški materiala
Stroški storitev
Od tega :
stroški revidiranja letnega poročila
drugi stroški revizije
prejemki članov nadzornega sveta-notranji
prejemki članov nadzornega sveta-zunanji

2016
4.093.088
393.284
1.957.842
1.741.962

2015
4.911.410
328.419
2.579.825
2.003.166

11.400
1.500

12.000
1.500

2.704
6.038

10.080
25.884

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala predstavlja strošek nakupa električne
energije za pokrivanje lastne rabe TEB.
V celotnih stroških materiala predstavljajo:
− 67,3% stroški porabljenega energetskega goriva za proizvodnjo električne energije in
stroški najema plinovodnega omrežja,
– ostalih 32,7% predstavljajo stroški energije z dajatvami (omrežninami), stroški
porabljenega materiala za proizvodnjo in vzdrževanje, stroški lastne rabe in
omrežnine LR, stroški pisarniškega materiala in strokovne literature ter drugi stroški
materiala.
V strukturi stroškov storitev znašajo:
– 38,5% storitve vzdrževanja elektroenergetskih sistemov,
– 34,2% stroški drugih storitev, katerih večje vrednosti predstavljajo: storitve gasilske
službe varovanja po pogodbi, storitve svetovanja, analiz in študij, storitve ekologije in
varstva okolja na podlagi zakonodaje, storitve fizičnega varovanja po pogodbi, stroški
telekomunikacij in drugi poslovni stroški,
– 18,8% znaša zavarovanje premoženja družbe,
– ostalih 8,5% znašajo povračila zaposlenim v zvezi z delom, stroški intelektualnih in
osebnih storitev, storitev fizičnih oseb skupaj z dajatvami in reprezentance.
Stroški dela in povračila zaposlencem so obračunani skladno s:
– podjetniško kolektivno pogodbo in dogovorom s sindikatom družbe,
– kolektivno pogodbo za elektrogospodarstvo,
– pogodbami o zaposlitvi s posebnimi pooblastili,
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–
–

uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo,
veljavno zakonodajo, torej skladno z Zakonom o prispevkih za socialno varnost in
Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

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 2016 in letne
uspešnosti zaposlenih po pogodbah s posebnimi pooblastili z obračunanimi prispevki
delodajalca,
– druge osebne prejemke, ki vključujejo izplačila: regresa, neobveznih osebnih
zavarovanj, prejemke članom sveta delavcev, izplačila povračil v zvezi z delom za
prehrano in prevoz ter rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.
v EUR
Stroški dela
Stroški plač
Stroški socialnih zavarovanj
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
Drugi stroški dela
Od tega:
Prejemki poslovodstva
Prejemki zaposlenih po individualni pogodbi

2016
4.495.281
3.287.169
543.196
154.417
510.499

2015
4.400.194
3.311.172
543.053
148.970
396.999

136.137
243.146

135.778
362.704

V letu 2016 TEB ni odobrila nobenih predujmov, posojil in poroštev za obveznosti članom
nadzornega sveta, poslovodstvu in ostalim zaposlenim po pogodbah s posebnimi pooblastili.
Družba pri obračunu amortizacije uporablja metodo enakomernega časovnega
obračunavanja, za skupine opredmetenih osnovnih sredstev in skupine neopredmetenih
sredstev.
v EUR
Odpisi vrednosti
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Amortizacija zgradb
Amortizacija opreme in nadomestnih delov
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

2016
2.559.469
2.125
332.711
2.210.108
4.256
10.269

2015
2.896.511
0
334.486
2.289.818
201
272.006

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 odpise tovrstnih sredstev zaradi njihove
neuporabnosti oz. zastarelosti.
Drugi poslovni odhodki predstavljajo 3,13% vrednosti prodanih poslovnih učinkov in se
nanašajo na: izdatke za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča, trošarine, zakonsko
določene kvote za spodbujanje zaposlovanja invalidov, vodna povračila, takse za
onesnaževanje okolja in emisijske kupone, izdatke za opravljeno delovno prakso in
štipendije.
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Poslovni odhodki iz naslova porabe dodeljenih emisijskih kuponov za vrednost proizvedenih
emisij v letu 2016 znašajo 701 EUR.
v EUR
Drugi poslovni odhodki
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov
Izdatki za varstvo okolja
Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi
Štipendije

2016
346.722
320.621
16.460
1.673
7.968

2015
331.304
322.710
1.535
2.646
4.413

POJASNILO 3
FINANČNI PRIHODKI
2016
232.231
34.383
20
266.634

v EUR
Finančni prihodki iz deležev iz drugih naložb
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI

2015
197.685
205.609
22
403.316

Finančni prihodki iz deležev iz drugih naložb so bili ustvarjeni iz naslova dolgoročnih
finančnih naložb v delnice in poslovne deleže.
Finančni prihodki iz danih posojil drugim vključujejo prihodke od obresti vezanih kratkoročnih
depozitov in »a vista« obresti od pozitivnega stanja na poslovnih računih.
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev vključujejo obračunane tečajne razlike iz razmerij do
tujih poslovnih partnerjev.
POJASNILO 4
FINANČNI ODHODKI
2016
13.955
13.779
176

v EUR
Finančni odhodki
Iz drugih poslovnih obveznosti
Iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti

2015
18.777
18.749
28

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti predstavljajo stroške obresti za jubilejne
nagrade in odpravnine ob upokojitvi iz aktuarskega izračuna na dan 31.12.2016.
POJASNILO 5
DRUGI PRIHODKI
v EUR
Drugi prihodki

2016
60.585

2015
97.487

Drugi prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki, zajemajo:
– prejete odškodnine in priznan bonus zavarovalnice,
– zaračunane pogodbene kazni,
– ostale prihodke, ki niso povezani s poslovnimi učinki.
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POJASNILO 6
DRUGI ODHODKI
2015

2016
50.562
50.562

v EUR
Drugi odhodki
Donacije, odškodnine in drugi odhodki

61.552
61.552

Stroški po funkcionalnih skupinah: Zaradi uporabe različice I Izkaza poslovnega izida
prikazujemo udeležbo posameznih stroškov po funkcionalnih skupinah, kot so vrednost
prodanih poslovnih učinkov, stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnosti, vse z vštetimi
ustreznimi stroški amortizacije:
v EUR
Nabavna vrednost prodanega blaga in proizvajalni stroški
Stroški prodajanja
Stroški splošnih dejavnosti
SKUPAJ:

2016
9.694.114
481.810
1.304.111
11.480.035

2015
10.746.465
345.448
1.175.298
12.267.211

POJASNILO 7
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
V skladu z določbami Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je družba zavezanec za
obračun in plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Z upoštevanjem vseh zakonsko
dovoljenih davčnih olajšav je izkazana davčna osnova v višini 0 EUR, zato obveznosti za
plačilo davka od dohodkov pravnih oseb ne izkazujemo.
Odloženi davki so obračunani iz naslova oblikovanja in porabe rezervacij za jubilejne
nagrade in odpravnine ob upokojitvi ter prevrednotenja dolgoročne finančne naložbe po
pošteni vrednosti in so izračunani po stopnji 19%.
V letu 2016 je učinek preračuna izkazan kot povečanje terjatev za odložene davke, ki
povečuje poslovni izid tekočega leta v višini 23.899 EUR. Učinek je razlika med že
obračunanimi odloženimi davki in na novo izračunano terjatvijo konec leta 2016.
2016
714.423
0
-23.899
738.322

v EUR
Poslovni izid pred davki
Davek od dohodkov pravnih oseb
Odloženi davki
Čisti poslovni izid leta
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Celotni vseobsegajoči donos
Celotni vseobsegajoči donos prikazuje spremembo iz naslova presežka prevrednotenja
dolgoročnih finančnih naložb razpoložljivih za prodajo v znesku -3.268 EUR in drugih
sestavin vseobsegajočega donosa v višini -81.694 EUR.
vrednosti v EUR

Postavka

2016

poslovni izid pred davki
− popravek prihodkov na raven davčno priznanih
+ popravek odhodkov na raven davčno priznanih
− uporaba davčnih olajšav
+/− drugo
= skupaj davčna osnova
obračun davka od dobička
davek od dobička
celotni davki od dobička (davek od dobička+odloženi davki)
efektivna davčna stopnja

3.4.3

714.423
232.231
282.138
787.553
23.223
0
19%
0
-23.899
0%

2015
1.442.710
197.685
216.801
429.689
+9.983
1.042.120
17%
177.160
186.664
13%

POJASNILA POSTAVK V IZKAZU DENARNIH TOKOV

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno
prikazane spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto.
Izkaz denarnih tokov za leto 2016 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 financiranju.
Postavke prejemkov in izdatkov iz izkaza denarnih tokov za leto 2016 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 nabavljeno energetsko gorivo, plače zaposlenim,
dajatve in druge izdatke iz poslovanja.
Denarni tokovi pri investiranju, ki vključujejo:
o prejemke od obresti kratkoročnih finančnih naložb za vezane depozite in
deleže v dobičku,
o prejemke od zapadlih kratkoročnih finančnih naložb,
o izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev,
o izdatke za pridobitev oz. povečanje kratkoročnih finančnih naložb.
Končno stanje denarnih sredstev vključuje denarna sredstva na poslovnem računu ter
denarna sredstva pri poslovni banki z možnostjo takojšnjega odpoklica.
–
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3.4.4

POJASNILA POSTAVK V IZKAZU GIBANJA KAPITALA

Izkaz gibanja kapitala je računovodski izkaz, v katerem so prikazane spremembe sestavin
kapitala za poslovno 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 -3.268
EUR,
– spremembo iz naslova aktuarskih dobičkov/izgub zaradi preračuna rezervacij za
odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v višini -81.694 EUR.
V skladu s Sklepi edinega družbenika z dne 19.7.2016 – Sklep št. 48: ugotovljeni bilančni
dobiček družbe za leto 2015, ki znaša 628.022,85 EUR, se razporedi v druge rezerve iz
dobička.
V skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah se izkazani čisti poslovni izid, ki
znaša 738.321 EUR najprej uporabi za kritje prenesene izgube iz naslova odprave
aktuarskih dobičkov/izgub zaradi odhodov in upokojitev delavcev v tekočem letu v višini
5.275 EUR, preostanek v višini 733.046 EUR pa se razporedi za naslednje namene:
– 50% izkazanega čistega poslovnega izida v višini 366.523 EUR se na predlog
poslovodstva in po sklepu nadzornega sveta, razporedi v druge rezerve iz dobička,
– 50% izkazanega čistega poslovnega izida v višini 366.523 EUR se izkaže kot bilančni
dobiček, o katerem odloča lastnik s sklepom.
Shema bilančnega dobička: v EUR
Postavka
čisti poslovni izid poslovnega leta
+ preneseni čisti dobiček
- prenesena čista izguba
+ zmanjšanje kapitalskih rezerv
+ zmanjšanje rezerv iz dobička
povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja in
- nadzora (zakonske rezerve, rezerve za lastne delnice in lastne
poslovne deleže, statutarne rezerve)
povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja in
nadzora (druge rezerve iz dobička)
- dolgoročno odloženi stroški razvijanja na bilančni presečni dan
= BILANČNI DOBIČEK
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2016
738.321
628.023
5.275
-

2015
1.256.046
1.318.352
-

-

-

994.546

1.946.375

366.523

628.023
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3.4.5

DRUGA POJASNILA

3.4.5.1 Pravni spori
TEB je imela v letu 2016 aktivna dva gospodarska spora in pravdno zadevo, in sicer iz
naslova štipendijskih pogodb. Vse zadeve se nanašajo na isto tožečo stranko in se vodijo
pred Okrožnim oz. Okrajnim sodiščem v Krškem. Na tožbe so bili s strani TEB vloženi
odgovori in pripravljalne vloge, pravdna zadeva je bila rešena v korist tožeče stranke,
gospodarska spora sta bila na prvi stopnji rešena v korist TEB, zadevi še nista pravnomočni.
3.4.5.2 Dogodki po datumu bilance stanja
Po poslovnem letu, ki je zaključeno 31.12.2016, v družbi do izdaje revizorjevega poročila ni
bilo poslovnih dogodkov, ki bi imeli vpliv na računovodske izkaze leta 2016 in bi bili zato
potrebni dodatni postopki, s katerimi bi se ugotovilo njihovo pravilno izkazovanje v
računovodskih izkazih.
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Seznam uporabljenih kratic:
A inšpekcija – revizija plinskega bloka 4 ali 5
A1, A2, A3 – agregati na hidroelektrarnah na spodnji Savi (Boštanj, Arto-Blanca ali Krško)
B inšpekcija – poglobljena revizija plinskega bloka 4 ali 5
C inšpekcija – generalni remont plinskega bloka 4 ali 5
CPVO – celovita presoja vplivov na okolje
CV GEN – center vodenja GEN
ČNP – črpališče na potoku
EE naprave – elektroenergetske naprave
EES – elektroenergetski sistem
ELES, d.o.o. – sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
EOH – ekvivalentne obratovalne ure
GPO TA – glavni pogonski objekt turbo agregatov
HE na spodnji Savi – hidroelektrarne na spodnji Savi
HESS – Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
KIS – kompleksni informacijski sistem
KOEL – ekstra lahko kurilno olje
KPV – objekt kemične priprave vode
MFE TEB – male fotovoltaične sončne elektrarne
MZIP – ministrstvo za infrastrukturo in prostor
NEK – Nuklearna elektrarna Krško
NEP – nacionalni energetski program
NS – neopredmetena sredstva
OOS – opredmetena osnovna sredstva
OPPN – občinski podroben prostorski načrt
OVE – obnovljivi viri energije
PB – plinski bloki
PB1-3 – plinski blok 1, plinski blok 2 in plinski blok 3
PB4-5 – plinski blok 4 in plinski blok 5
PV – požarna varnost
R1-3 – rezervoarji za ekstra lahko kurilno olje
RKC – računalniško-komunikacijski center
RS – Republika Slovenija
Skupina HSE – skupina holding slovenske elektrarne
SOPO – sistemski operater prenosnega omrežja
SS – sistemske storitve
TEB – Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.
TGP – toplogredni plini
VZD – varnost in zdravje pri delu
ZP – zemeljski plin
ZJN-3 – Zakon o javnem naročanju
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