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1 UVOD 
 

 

Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (v nadaljevanju HESS), ki je bila 

ustanovljena leta 2008, uspešno nadaljuje izgradnjo verige hidroelektrarn na spodnji 

Savi in zagotavlja optimalno vzdrževanje ter obratovanje že zgrajenih hidroelektrarn. 

 

Veriga HE predstavlja večnamenski 

projekt, ki zagotavlja pomemben 

delež proizvodnje električne energije 

v RS iz obnovljivih virov energije, 

bistveno zmanjšuje poplavno 

ogroženost in lokalnim skupnostim 

omogoča dodatne razvojne 

možnosti. Tako lokalnim skupnostim 

kot RS zagotavlja dodatna sredstva 

iz koncesijskih dajatev. 

 

Poleg že zgrajenih HE Boštanj, HE 

Arto – Blanca in HE Krško, ki so v 

rednem obratovanju, se je leta 2014 

pričela izgradnja HE Brežice. Za naslednjo HE Mokrice je sprejet državni prostorski načrt, 

poteka faza presoje vplivov na okolje ter usklajevanje s projektom Zagreb na Savi na 

Hrvaški strani. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  Izgradnja HE Brežice 
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1.1 PISMO DIREKTORJA DRUŽBE  

 

V družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi smo uspešno zaključili poslovno leto 2014 in 

dosegli, na nekaterih področjih pa celo presegli, vse ključne cilje družbe.  

 

V verigi HE na spodnji Savi so zgrajene in v obratovanju HE Boštanj, HE Arto – Blanca 

in HE Krško, s katerimi smo ob ugodni lanski hidrologiji dosegli tudi nadpovprečno 

proizvodnjo 534,7 GWh. Vse elektrarne so daljinsko vodene, iz varnostnih razlogov je le 

na HE Krško posadka oziroma en operater, ki ima tudi vpogled in možnost daljinskega 

obratovanja ostalih dveh hidroelektrarn. 

 

Nadpovprečna proizvodnja je poleg ugodne hidrologije tudi rezultat ustreznega planiranja 

ter izvajanja vzdrževanja tehnoloških sistemov in pripadajočih komponent. Vsa 

vzdrževalna dela smo izvajali tako, da zaradi revizij agregatov in posledično njihove 

nerazpoložljivosti ni prihajalo do prelivanj, temveč so se dela izvajala takrat, ko so bili 

vodostaji nižji. V lanskem letu je bilo to sicer precej zahtevno, vendar so se ekipe 

vzdrževalcev izkazale in s svojo strokovnostjo zagotovile, da so bili agregati na razpolago 

in v dobrem stanju. Opravile so se vse preventivne, prediktivne in vzdrževalne aktivnosti 

z zakonsko določenimi pregledi opreme. Med pomembnejšimi cilji vzdrževanja so bili 

varnost, zanesljivost, izkoristek, razpoložljivost in trajnost. 

 

Na investicijskem delu je prišlo do ključnega premika, saj se je meseca marca pričela 

izgradnja HE Brežice. Tekli so procesi javnega naročanja opreme in gradbenih del in 

konec leta 2014 smo imeli vse ključne pogodbe v skupni vrednosti preko 89 mio EUR 

podpisane. Zelo intenzivno je potekala tudi izgradnja, tako da so bila zaključena 

pripravljalna dela, v gradbeni jami so se pričela glavna gradbena dela, izdelan je bil 

model turbine ter izvršen modelski preizkus, na gradbišče je prispela tudi prva radialna 

zapornica. Dela na HE Brežice so se v letu 2014 izvajala skladno s terminskim planom, 

na nekaterih segmentih pa so bila izvedena celo rahlo pred planom. Na HE Krško se je 

končalo poskusno obratovanje, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje, tako da imajo 

vse tri delujoče elektrarne uporabna dovoljenja. 

 

Postopek umeščanja v prostor je v lanskem letu potekal samo še za HE Mokrice. Z 

ozirom na to, da tudi v sosednji Republiki Hrvaški teče postopek umeščanja v prostor za 

planirano izgradnjo HE Zaprešič, smo usklajevali strokovne podloge, saj so možni 

čezmejni vplivi obojestranski in je ob tem ključnega pomena, da so strokovne podloge za 

obe HE usklajene. To usklajevanje je nekoliko zavrlo naročilo elaborata presoje vplivov 

na okolje, ki pa je stekel v drugi polovici leta. Prvi rezultati presoje vplivov na okolje so 

bili znani konec leta 2014, tako da se bo lahko proces pridobivanja okoljevarstvenega 

soglasja nadaljeval takoj v začetku leta 2015.  

 

V družbi se zavedamo pomembnosti vpliva različnih tveganj, s katerimi se srečujemo na 

vseh področjih poslovanja, še zlasti ob izvajanju tako velikega in strokovno zahtevnega 

projekta, izgradnje HE na spodnji Savi. V ta namen veliko pozornost posvečamo 

predvsem pravilni in pravočasni identifikaciji ter obvladovanju tveganj, ki zagotavljajo 

varno, učinkovito in zakonito delovanje družbe.  
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Družba HESS poslovno leto 2014 zaključuje s pozitivnim in doslej najvišjim čistim 

poslovnim izidom v višini 3.052.325 EUR. Ključni dejavniki za relativno visok dobiček so 

bili poleg povečane proizvodnje tudi uspešni postopki za obvladovanje stroškov, ki so bili 

ob konkurenčni in tržno zanimivi ceni proizvedene električne energije precej nižji in niso 

presegli planiranih stroškov.   

 

Kakovostno in uspešno delo se kaže kot rezultat timskega dela vseh zaposlenih v družbi, 

saj tako izvedba projekta izgradnje HE kot tudi obratovanje in proizvodnja električne 

energije zahtevajo od vseh zaposlenih dosledno izvajanje zadanih nalog, kakor tudi 

učinkovito medsebojno komuniciranje ter usklajevanje dejavnosti.  

 

Za podporo, razumevanje in zaupanje se zahvaljujem zaposlenim in predstavnikom  

lastnikov, prepričan pa sem, da bo družba tudi v bodoče s svojimi rezultati zadovoljila 

vsa pričakovanja. 

 

Znanje, odličen kader, vrednote in pripravljenost na nove izzive bodo družbo še naprej 

uvrščali med vodilne na področju izgradnje novih energetskih objektov iz obnovljivih 

virov energije.  

 

 

 

Brežice, 7. 4. 2015                                                                                                  
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1.2 POROČILO NADZORNEGA SVETA 

 

Nadzorni svet družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (v nadaljevanju HESS, 

d.o.o.) skladno z določili 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 

42/2006, 65/2009 – UPB3, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - Skl. US, 32/2012, 57/2012, 

44/2013 - Odl. US, 82/2013 – v nadaljevanju ZGD-1) s tem poročilom obvešča skupščino 

o: 

- konstituiranju oz. spremembah v nadzornem svetu, 

- organizaciji, postopkih in učinkovitosti delovanja nadzornega sveta,  

- načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2014, 

- stališču nadzornega sveta do revizorjevih poročil, 

- preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe, 

- preveritvi predloga za uporabo bilančnega dobička. 

 

V nadzornem svetu družbe HESS, d.o.o. so v obdobju od 1. 1. 2014 – 22. 10. 2014 kot 

predstavniki družbenikov sodelovali: g. Blaž Košorok (predsednik), g. Andrej Kovač 

(namestnik predsednika), g. Primož Stropnik, g. Vladimir Gabrijelčič in g. Nikola Galeša.  

 

V mesecu oktobru 2014 je bila izvedena 16. skupščina družbe HESS, d.o.o., na kateri so 

družbeniki sprejeli sklep, da se odpokliče g. Primož Stropnik in se namesto njega imenuje 

nov član nadzornega sveta mag. Janez Keržan. Na tej skupščini je bil kot nov član 

nadzornega sveta imenovan tudi g. Roman Modic kot predstavnik družbe SEL d.o.o., 

Ljubljana, ki je na podlagi Pogodbe o odsvojitvi dela poslovnega deleža v družbi HESS, 

d.o.o. z dne 2. 7. 2014 in Dodatka št. 1 k tej pogodbi z dne 30. 9. 2014, postala nov 

družbenik družbe HESS, d.o.o. 

 

Nadzorni svet v letu 2014 ni ustanavljal posebnih komisij, saj se glede na poglobljeno 

obravnavo vseh pomembnih zadev na sejah nadzornega sveta ni pokazala potreba po 

ustanovitvi dodatnih komisij. 

 

1. Konstituiranje nadzornega sveta 

 

Nadzorni svet je na svoji 73. redni seji, 20. 11. 2014, za predsednika nadzornega sveta 

izvolil mag. Janeza Keržana, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa g. Andreja 

Kovača. 

 

2. Spremljanje in nadzor poslovanja družbe 

 

Nadzorni svet se je v letu 2014 sestal na desetih rednih sejah ter dveh izrednih sejah. 

Večina članov nadzornega sveta je bila prisotnih na vseh sejah v letu 2014, dva člana pa 

sta bila odsotna enkrat. V delovanje nadzornega sveta so vključeni vsi njegovi člani, ki s 

prisotnostjo na sejah in aktivno udeležbo v razpravah ter pri sprejemanju odločitev 

prispevajo k učinkovitemu uresničevanju nalog v pristojnosti nadzornega sveta. Nadzorni 

svet se je na sejah v letu 2014 poleg rednega seznanjanja s samim poslovanjem družbe 

in obravnavanjem pravnih poslov, kjer je potrebno predhodno soglasje nadzornega 

sveta, seznanjal tudi z vsemi področji, ki pomembno vplivajo na dolgoročne interese 

družbe in uresničevanje sprejete razvojne strategije. Zavedajoč se dodatnih tveganj, ki 

so posledica še vedno trajajoče gospodarske krize, je nadzorni svet skupaj s 



        Letno poročilo 2014 

 

11  

poslovodstvom posvečal veliko pozornost obvladovanju vseh vrst tveganj, s katerimi se 

družba srečuje zlasti na področju svoje intenzivne investicijske dejavnosti.  

 

Najpomembnejše teme sej nadzornega sveta v letu 2014 so bile povezane z realizacijo 

ključnega razvojnega projekta družbe, nadaljevanjem izgradnje verige HE na spodnji 

Savi. Ostala pomembnejša področja in vprašanja, ki so bila obravnavana v letu 2014, so 

podana v nadaljevanju: 

 

- Nadzorni svet se je seznanil z Revizorjevim poročilom k Letnemu poročilu družbe 

HESS, d.o.o. za leto 2013 in nanj ni imel pripomb. 

- Nadzorni svet je potrdil Letno poročilo družbe HESS, d.o.o. in skupine HESS za 

leto 2013. 

- Nadzorni svet je soglašal s predlogom direktorja družbe HESS, d.o.o. o uporabi 

polovice bilančnega dobička HESS, d.o.o. za leto 2013. 

- Nadzorni svet se je seznanil s predlogom Razvojnega načrta družbe do leta 2027. 

- Nadzorni svet je v skladu z Družbeno pogodbo družbe podal predlog skupščini 

družbe HESS, d.o.o. za imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 

2014.  

- Nadzorni svet je sprejel Poslovni načrt za leto 2015 z dodatnim planom za leti 

2016 in 2017. 

- Skladno z določili Družbene pogodbe družbe HESS, d.o.o. se je nadzorni svet 

redno seznanjal s sklenjenimi posli in podajal predhodna soglasja direktorju 

družbe za sklenitev pravnih poslov, za katere Družbena pogodba tako zahteva. 

- Nadzorni svet se je redno seznanjal s kvartalnimi poslovnimi poročili družbe 

HESS, d.o.o.  

- Nadzorni svet se je redno seznanjal s kvartalnimi  informacijami o obvladovanju 

tveganj na področju naložbenja prostih denarnih sredstev v obliki depozitov in s 

kvartalnimi informacijami o naložbenju prostih denarnih sredstev. 

- Nadzorni svet je podal soglasje direktorju družbe za najem dolgoročnega posojila 

za namen financiranja izgradnje HE Brežice pri SID banki d.d. v višini 

20.000.000,00 EUR z ročnostjo do 14 let v letu 2015 in v povezavi s tem za 

podpis dolgoročne posojilne pogodbe.  

- Nadzorni svet je obravnaval gradivo za skupščino družbe HESS, d.o.o. in podal 

svoje soglasje s predlaganimi sklepi poslovodstva družbenikom. 

 

Nadzorni svet ocenjuje, da je poslovodstvo uspešno opravljalo svoje delo in pripravljalo 

ustrezna in korektna poročila, informacije in analize, ki jih je poslovodstvo na pobudo 

članov nadzornega sveta sproti pojasnjevalo.  

 

Nadzorni svet je tako na podlagi preverjanja poročil poslovodstva dobil dober vpogled v 

vsa ključna področja poslovanja, kar mu je omogočalo nemoteno izvajanje svoje 

funkcije, torej spremljanje in nadzor vodenja poslov in poslovanja družbe HESS, d.o.o., v 

okviru pooblastil in pristojnosti, ki so opredeljene z zakonodajo, Družbeno pogodbo 

družbe HESS, d.o.o. ter Poslovnikom o delu nadzornega sveta.  

 

3. Ocena lastnega delovanja 

  

Člani nadzornega sveta so opravili vrednotenje učinkovitosti svojega dela v letu 2014, v 

okviru katerega so ocenili svojo sestavo, poslovanje, potencialna in dejanska nasprotja 

interesov posameznih članov ter delovanje posameznih članov in nadzornega sveta kot 
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celote kot tudi sodelovanje z upravo družbe. Vrednotenje učinkovitosti nadzornega sveta 

je potekalo v skladu s Priročnikom za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov, ki ga je 

sprejelo Združenje nadzornikov Slovenije.  

Člani nadzornega sveta so vrednotenje učinkovitosti opravljali prvič, zato bo ocena o 

tem, do katere mere je opravljeno samoocenjevanje prispevalo k spremembam, podana 

šele naslednje leto.  

 

Nadzorni svet meni, da je njegova sestava ustrezna, tako glede velikosti, dejavnosti in 

zastavljenih ciljev družbe, kot tudi neodvisnosti članov v smislu priporočil SDH. Člani 

nadzornega sveta, ki so bili imenovani v letu 2014, so podpisali in predložili izjave o 

neodvisnosti.  

 

Člani razpolagajo z ustreznim strokovnim znanjem, izkušnjami in veščinami, potrebnimi 

za opravljanje funkcije člana, kar je nadzornemu svetu omogočalo sprejemanje 

kvalitetnih odločitev. Člani nadzornega sveta so svoje delo opravljali vestno, odgovorno 

in učinkovito. Predsednik nadzornega sveta je svojo nalogo opravljal korektno. Seje je 

vodil na način, da je bila vsem članom nadzornega sveta nudena možnost razprave in da 

so bile možne poglobljene obravnave točk dnevnega reda, kar je zagotovilo, da so bile 

odločitve nadzornega sveta sprejete premišljeno in odgovorno. Nadzorni svet je redno 

spremljal uresničevanje lastnih sklepov. 

 

Organizacija dela nadzornega sveta je bila dobra, delo pa je potekalo v skladu s 

Poslovnikom o delu nadzornega sveta družbe HESS. Gradiva so člani prejemali 

pravočasno, kakovost le-teh pa je omogočala učinkovito informiranje o zadevah, o 

katerih so odločali. 

 

Glede na navedeno nadzorni svet meni, da je bilo njegovo delo uspešno. 

 

4. Preveritev letnega poročila družbe in skupine ter stališče do revizorjevih 

poročil 

 

Revidiranje računovodskih izkazov družbe HESS, d.o.o. in skupine HESS za leto 2014 je 

opravila družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana, ki jo je v skladu z določili Družbene 

pogodbe družbe HESS, d.o.o. imenovala skupščina. 

Iz revizorjevega poročila družbe HESS, d.o.o. in revizorjevega poročila skupine HESS k 

Letnemu poročilu družbe HESS, d.o.o. in skupine HESS za leto 2014 izhaja, da so 

računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja 

družbe ter njenega poslovnega izida ter denarnih tokov za leto 2014. Prav tako revizor 

ugotavlja, da je poslovno poročilo usklajeno z revidiranimi računovodskimi izkazi. 

Na osnovi pregleda obeh revizorjevih poročil in na osnovi pojasnil, ki so bila podana na 

sami seji nadzornega sveta s strani poslovodstva, nadzorni svet družbe HESS, d.o.o. k 

revizorjevima poročiloma nima pripomb.  

 

Na podlagi skrbnega pregleda Letnega poročila družbe HESS, d.o.o. in skupine HESS ter 

na podlagi dodatnih pojasnil, ki so bila podana s strani poslovodstva in neodvisnega 

revizorja na sami seji nadzornega sveta, je nadzorni svet ocenil, da se zastavljeni cilji 

uresničujejo, da je poslovodstvo dobro in uravnoteženo opravljalo svoje delo, tako pri 

poslovanju družbe, kot pri obvladovanju stroškov poslovanja.  
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V okviru pregleda Letnega poročila družbe HESS, d.o.o. in skupine HESS je nadzorni svet 

preveril tudi obe Poročili poslovodstva o razmerjih z obvladujočo družbo in z njo 

povezanimi družbami za leto 2014. Poslovodstvo je za leto 2014 pripravilo dve ločeni 

poročili, saj je bila družba HESS, d.o.o. v obdobju od 1. januarja 2014 do 19. oktobra 

2014 pod obvladujočo družbo HSE d.o.o., Ljubljana, v obdobju od 20. oktobra 2014 do 

31. decembra 2014 pa pod obvladujočo družbo GEN energija d.o.o., Krško. 

 

Nadzorni svet tako na osnovi rednega spremljanja poslovanja družbe HESS, d.o.o., 

mnenja revizorjev, uspešnega poslovnega izida družbe, doseženih zastavljenih ciljev iz 

poslovnega načrta za leto 2014 ter v skladu s svojimi pristojnostmi po končni preveritvi 

nima pripomb k Letnemu poročilu družbe HESS, d.o.o. in skupine HESS za leto 2014 in 

ga potrjuje. 

 

 

5. Ugotovitev in predlog uporabe bilančnega dobička 

 

Družba HESS, d.o.o. je poslovno leto 2014 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 

3.052.325,44 EUR.  

 

Nadzorni svet družbe je na svoji 75. redni seji, dne 3. 2. 2015, soglašal in podprl predlog 

poslovodstva, da se polovica čistega poslovnega izida družbe HESS, d.o.o. za leto 2014, 

ob sestavi letnega poročila za leto 2014, uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička. 

 

Ostanek čistega dobička predstavlja bilančni dobiček leta 2014, ki znaša 1.526.162,72 

EUR. 

 

V skladu s strateškimi cilji in naložbeno politiko nadzorni svet družbe HESS, d.o.o. 

soglaša s predlogom poslovodstva družbe skupščini, da se bilančni dobiček v višini 

1.526.162,72 EUR v celoti uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička. Poleg 

navedenega nadzorni svet predlaga skupščini, da podeli poslovodstvu razrešnico za 

poslovanje v letu 2014. 

 

Nadzorni svet družbe je poročilo pripravil v skladu z 282. členom ZGD-1. Pri pripravi 

poročila je nadzorni svet smiselno upošteval tudi določila Kodeksa upravljanja kapitalskih 

naložb Republike Slovenije, ki ga je v maju 2013 sprejela Slovenska odškodninska 

družba, določila Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države 

(19. december 2014) ter Priporočila in pričakovanja SDH (december 2014). Poročilo 

nadzornega sveta je namenjeno skupščini družbe.  

 

 

V imenu nadzornega sveta  

 

 

 

 

 

Brežice, 19. 5. 2015 
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1.3 POUDARKI POSLOVANJA V LETU 2014 

 

 

Rezultati poslovanja družbe HESS:  

 

 
 

EBITDA za leto 2014 je seštevek EBIT in amortizacije z odpisi vrednosti, medtem ko je EBITDA za leto 2013 seštevek EBIT in amortizacije brez 

odpisov. 

 

Družba HESS je v letu 2014 poslovala v skladu s Poslovnim in Razvojnim načrtom 

družbe, s poudarkom na varnem in zanesljivem obratovanju, kvalitetnem, uspešnem in 

učinkovitem vzdrževanju, kot tudi uspešnem in učinkovitem nadaljevanju izgradnje HE 

na spodnji Savi.  

 

Družba je z uradnim pričetkom izgradnje HE Brežice, dne 2. 4. 2014, uspešno 

nadaljevala izgradnjo HE na spodnji Savi v skladu z določili Zakona o pogojih koncesije 

za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1) in Koncesijske 

pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. 

 

Leto 2014 je zaznamovala nadpovprečna hidrologija, ki je ob optimalnem obratovanju in 

vzdrževanju omogočala večjo proizvodnjo električne energije od načrtovane. Višji 

prihodki iz naslova prodaje električne energije in racionalno poslovanje na področju 

odhodkov se odražajo v  najvišjem ustvarjenem poslovnem izidu od ustanovitve družbe 

HESS.  

 

 

 

 

POSTAVKA 2014 2013

Čisti prihodki od prodaje v EUR 15.612.180 13.274.244

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu v EUR 15.612.180 13.274.244

Čisti poslovni izid v EUR 3.052.325 2.202.312

Prihodki v EUR 15.975.835 14.241.707

Odhodki v EUR 12.498.808 11.700.498

Stroški dela v EUR 2.010.470 1.636.945

EBIT = poslovni izid iz poslovanja v EUR 3.285.513 2.348.823

EBITDA = EBIT + AM z odpisi vrednosti v EUR 9.667.340 8.030.058

Sredstva v EUR 279.539.231 272.497.705

Kapital v EUR 272.765.199 269.743.465

Zadolženost do bank v EUR 100.000 0

Investicije v EUR 13.361.410 4.398.554

Število zaposlenih konec obdobja 40 37

Proizvedena električna energija v GWh 535 451

Prodana električna energija v GWh 535 451

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) 0,011 0,008

Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA) 0,011 0,008

Dodana vrednost v EUR 11.677.810 10.053.653

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR 303.320 295.696
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v €

HE Boštanj 0 0 0

HE Arto - Blanca 0 0 0

HE Krško 187.556 567.427 33

HE Brežice 12.400.468 15.702.673 79

HE Mokrice 263.784 340.943 77

Veriga HE kot celota 364.577 382.500 95

SKUPAJ PO PREDINVEST. ZASNOVI 13.216.385 16.993.543 78

Dodatna investicijska vlaganja v 

HE Boštanj, HE Arto - Blanca, 

HE Krško in družbo HESS 

145.024 1.647.920 9

     od tega: HE Boštanj 43.198 654.770 7

     od tega: HE Arto - Blanca 5.387 536.150 1

     od tega: HE Krško 6.592 175.000 4

     od tega: družba HESS 89.847 282.000 32

SKUPAJ 13.361.410 18.641.463 72

PREGLED PO HE
REALIZACIJA          

2014
PLAN 2014

IND 

 RE  2014 /

PN  2014

Rezultati poslovanja skupine HESS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA za leto 2014 je seštevek EBIT in amortizacije z odpisi vrednosti, medtem ko je EBITDA za leto 2013 seštevek EBIT in amortizacije brez 

odpisov. 

 

 

Pregled vlaganj po HE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTAVKA 2014 2013

Čisti prihodki od prodaje v EUR 15.609.090 13.298.602

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu v EUR 15.609.090 13.298.602

Čisti poslovni izid v EUR 3.070.001 2.216.910

Prihodki v EUR 15.999.919 14.278.437

Odhodki v EUR 12.501.509 11.719.635

Stroški dela v EUR 2.010.470 1.636.945

EBIT = poslovni izid iz poslovanja v EUR 3.306.892 2.366.441

EBITDA = EBIT + AM z odpisi vrednosti v EUR 9.688.719 8.047.676

Sredstva v EUR 279.580.271 272.501.956

Kapital v EUR 272.797.472 269.758.063

Zadolženost do bank v EUR 100.000 0

Investicije v EUR 13.361.410 4.398.554

Število zaposlenih konec obdobja 40 37

Proizvedena električna energija (v GWh) 535 451

Prodana električna energija (v GWh) 535 451

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) 0,011 0,008

Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA) 0,011 0,008

Dodana vrednost v EUR 11.699.189 10.071.271

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR 299.979 296.214
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Aktivnosti na HE Boštanj:  

 

- Potekalo je obratovanje v rednih in izrednih hidroloških razmerah. 

- Izvedena so bila redna vzdrževalna dela (revizije, remonti ...). 

- Izvajale so se aktivnosti primopredaje akumulacijskega bazena HE Boštanj v 

vzdrževanje s strani družbe HESS. 

- Zaključen je bil vpis območja in objektov jezovne zgradbe v zemljiško knjigo.  

 

 

Aktivnosti na HE Arto - Blanca:  

 

- Potekalo je obratovanje v rednih in izrednih hidroloških razmerah. 

- Izvedena so bila redna vzdrževalna dela (revizije, remonti …).  

- Zaključen je bil vpis območja in objektov jezovne zgradbe v zemljiško knjigo.  

 

 

Aktivnosti na HE Krško:  

 

- Dne 24. 3. 2014 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za jezovno zgradbo. Od 1. 4. 

2014 je HE Krško v rednem obratovanju. 

- Potekalo je obratovanje v rednih in izrednih hidroloških razmerah. 

- Izvedena so bila redna vzdrževalna dela (revizije, remonti ...).  

 

 

Aktivnosti na HE Brežice:  

 

- V letu 2014 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za jezovno zgradbo. 

- Uradna otvoritev ob pričetku izgradnje HE Brežice je bila 25. 3. 2014. 

- Izvajala so se pripravljalna dela z izkopom gradbene jame in obtočnega kanala, 

preusmeritvijo reke Save ter zaščito avtoceste pred visokimi vodami. 

- Za nemoteno nadaljevanje izgradnje HE Brežice so bile uspešno sklenjene in 

podpisane pogodbe v skupni vrednosti preko 89 mio EUR. 

- V mesecu septembru in ponovno meseca novembra je zaradi visokih pretokov reke 

Save prišlo do poškodb brežin obtočnega kanala. Izvajalec je do konca leta 2014 že 

izvedel glavnino sanacij. 

 

 

Aktivnosti na HE Mokrice:   
 

- Potekala je izdelava Poročila o vplivih na okolje (PVO) in pridobivanje dodatnih 

potrebnih strokovnih podlag za izdelavo PVO za pridobitev okoljevarstvenega soglasja 

(OVS).  

- Z družbo PROGRAM SAVA d.o.o. iz Zagreba, ki je nosilec večnamenskega projekta na 

reki Savi na hrvaški strani, so se usklajevale aktivnosti in postopki pri načrtovanju in 

graditvi HE Mokrice in HE Zaprešič. 

- S koncedentom se je usklajeval Elaborat razmejitve infrastrukturnih vlaganj za HE 

Mokrice, pri čemer do uskladitve ni prišlo, posledično je bila ustavljena tudi priprava 

investicijskega programa in pridobivanje gradbene dokumentacije.  

 

 

  



        Letno poročilo 2014 

 

17  

1.4   PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV DRUŽBE HESS V LETU 2014  

 

- V letu 2014 je bilo izvedenih 10 rednih in dve izredni seji nadzornega sveta 

družbe HESS. 

- Za HE Brežice je bilo 7. 2. 2014 izdano okoljevarstveno soglasje. 

- Na 66. redni seji, 4. 3. 2014, je nadzorni svet podal soglasje direktorju družbe za 

podpis pogodbe za dobavo in montažo hidromehanske opreme elektrarne HE 

Brežice - LOT H1, ki se je sklenila z izvajalcem RIKO d.o.o., Ljubljana. 

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 13. 3. 2014 izdalo delno gradbeno 

dovoljenje za gradnjo jezovne zgradbe HE Brežice. 

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 24. 3. 2014 izdalo uporabno dovoljenje 

za jezovno zgradbo HE Krško. 

- 25. 3. 2014 je bila izvedena uradna otvoritev začetka izgradnje HE Brežice. 

- Na 68. redni seji je nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe HESS, d.o.o. in 

skupine HESS za leto 2013, hkrati pa se je seznanil z Revizorjevim poročilom in 

nanj ni imel pripomb. 

- Na 69. redni seji je nadzorni svet podal soglasje direktorju družbe za podpis 

Pogodbe za LOT A2, ki se sklenila s konzorcijem Kostak d.d. / RGP d.o.o. / CGP 

d.d. / Kolektor Koling d.o.o. in Pogodbe za LOT MT, ki se je sklenila z izvajalcem 

C&G d.o.o.  

- 2. 7. 2014 je bila med družbami HSE d.o.o., GEN energija d.o.o. in SEL d.o.o. 

podpisana Pogodba o odsvojitvi dela poslovnega deleža v družbi HESS, d.o.o., h 

kateri je bil dne 30. 9. 2014 podpisan Dodatek št. 1. Na podlagi te Pogodbe in 

Dodatka št. 1 je bila 20. 10. 2014 s strani družbe SEL d.o.o. in družbe GEN 

energija d.o.o. plačana kupnina za poslovni delež v družbi HESS. Z dnem plačila 

kupnine se je spremenila lastniška struktura v družbi HESS. Družba SEL d.o.o. pa 

je postala nov družbenik družbe HESS. Družbe v skupini GEN so postale večinski 

lastnik družbe HESS, ki je z dnem plačila kupnine prešla iz skupine HSE v skupino 

GEN. . 7. 7. 2014 je bila izvedena 15. skupščina družbe HESS, na kateri so se 

družbeniki seznanili z revidiranim Letnim poročilom družbe HESS in skupine HESS 

za leto 2013, z mnenjem revizorja ter Pisnim poročilom nadzornega sveta o 

preveritvi letnega poročila. Prav tako so družbeniki odločali o uporabi bilančnega 

dobička in podelili razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega sveta. 

- Na 70. redni seji se je nadzorni svet seznanil s predlogom Razvojnega načrta 

družbe do leta 2027 in nanj podal svoje pozitivno mnenje. 

- 22. 10. 2014 je bila izvedena 16. skupščina družbe HESS, d.o.o., na kateri so 

družbeniki spremenili Družbeno pogodbo družbe HESS, d.o.o., sprejeli Razvojni 

načrt družbe HESS, d.o.o. do leta 2027 ter imenovali dva nova člana nadzornega 

sveta. Namesto g. Stropnika je bil imenovan g. Keržan, medtem ko je bil na novo 

imenovan g. Modic kot predstavnik novega družbenika družbe SEL. Družbeniki so 

prav tako na tej skupščini imenovali revizorja računovodskih izkazov družbe 

HESS, d.o.o. 

- Na 73. redni seji, ki je bila 20. 11. 2014, se je na novo konstituiral nadzorni svet. 

Za predsednika nadzornega sveta je bil izvoljen mag. Janez Keržan, za njegovega 

namestnika pa g. Andrej Kovač. Na tej seji so člani nadzornega sveta med drugim 

tudi sprejeli Poslovni načrt družbe za leto 2015 z dodatnim planom za leti 2016 in 

2017.  

- Na 74. redni seji, ki je bila 18. 12. 2014, je nadzorni svet podal soglasje 

direktorju družbe za najem dolgoročnega posojila pri SID banki d.d. v višini 
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20.000.000,00 EUR in v povezavi s tem podal soglasje za podpis dolgoročne 

posojilne pogodbe. Dolgoročno posojilo v višini 20.000.000,00 EUR z ročnostjo 14 

let, smo najeli pri SID banki - Slovenski izvozni in razvojni banki, d.d. za namen 

financiranja izgradnje HE Brežice. Na tej seji so člani nadzornega sveta direktorju 

družbe podali tudi soglasje za podpis Kupoprodajne pogodbe za zakup moči ter 

nakup in prodajo električne energije proizvedene v energetskih objektih HESS-a 

(HE Boštanj, HE Arto – Blanca in HE Krško) v letu 2015.  

- Ministrstvo za okolje in prostor je 18. 12. 2014 izdalo dopolnilno gradbeno 

dovoljenje za gradnjo jezovne zgradbe HE Brežice. 

- V letu 2014 je bila dosežena nadpovprečna proizvodnja električne energije. 

- Izvedena so bila vsa planirana vzdrževalna dela kljub dodatnim zahtevnostim del 

zaradi povečane hidrologije. 
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2 POSLOVNO POROČILO 

2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE 

2.1.1 SPLOŠNI PODATKI DRUŽBE 

 

 
 

 

2.1.2 LASTNIŠKA STRUKTURA DRUŽBE  

 

Delovanje družbe HESS temelji na določilih Družbene pogodbe kot pravnem aktu o 

ustanovitvi družbe. V njej so podani osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži 

družbenikov. 

 

Družbeniki družbe HESS ter njihovi poslovni deleži na dan, 31. 12. 2014, so prikazani v 

spodnji tabeli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLOŠNI PODATKI

Polno ime družbe

Skrajšano ime

Oblika organiziranosti

Naslov

Telefon

Faks

Št. registrskega vložka iz sodnega registra

Osnovni kapital

Velikost

Leto ustanovitve

Banka:

NKBM d.d.

Sberbank d.d.

Zveza bank, Podružnica Ljubljana

Davčna številka

Identifikacijska številka za DDV

Matična številka

Spletni naslov

E - pošta

Šifra dejavnosti

družba z omejeno odgovornostjo

Cesta bratov Cerjakov 33 a, 8250 Brežice

Transakcijski račun

60.200.000 EUR

SI56 3700 0000 0275 508

+386 7 49 92 860

+386 7 49 92 880

2008/16001

Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.

HESS, d.o.o.

 velika družba

2008

TRR:

SI56 0430 2000 1445 478

SI56 3000 0000 7452 352

www.he-ss.si

info@he-ss.si

35.111

20274173

SI20274173

3306763000
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STANJE NA DAN  31.12.2014

Direktor družbe - poslovodstvo družbe Bogdan Barbič Začetek: 1.4.2013 Konec: 31.3.2018

Predsednik nadzornega sveta Janez Keržan, predsednik Začetek: 20.11.2014 Konec: 10.2.2016

Člani nadzornega sveta                                                                                                                     Andrej Kovač, namestnik predsednika Začetek: 12.2.2012 Konec: 11.2.2016

Vladimir Gabrijelčič, član Začetek: 12.2.2012 Konec: 11.2.2016

Blaž Košorok, član Začetek: 10.5.2013 Konec: 9.5.2017

Nikola Galeša, član Začetek: 12.2.2012 Konec: 11.2.2016

Roman Modic, član Začetek: 22.10.2014 Konec: 21.10.2018

Na dan 31. 12. 2014 ima skupina GEN 51 % lastniški delež družbe HESS in skupina HSE 

49 % lastniški delež. Kot večinski lastnik je družba GEN zavezana k sestavi 

konsolidiranega letnega poročila za leto 2014 za skupino družb, katerim je obvladujoča 

družba.  

 

Konsolidirano letno poročilo skupine GEN je mogoče pridobiti na sedežu družbe, Vrbina 

17, Krško. 

 

2.1.3 DEJAVNOSTI DRUŽBE 

 

Kot glavne dejavnosti družbe lahko izpostavimo: 

 

- 35.111  proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah, 

- 35.119 druga proizvodnja električne energije, 

- 42.910 gradnja vodnih objektov, 

- 43.210     instaliranje električnih napeljav in naprav 

 

 

2.1.4 ORGANI DRUŽBE IN ZASTOPANJE 

 

Poslovodstvo: 

 

Družbo neposredno vodi in zastopa direktor družbe Bogdan Barbič. Direktor je prvič 5 

letni mandat nastopil, dne 1. 4. 2008. Ponovno je bil imenovan na 55. redni seji 

nadzornega sveta, dne 24. 1. 2013 in sicer za dobo 5 let (od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2018).  

 

Nadzorni svet: 

 

Skladno z dvotirnim sistemom upravljanja družbo HESS vodi poslovodstvo družbe. 

Njegovo delovanje nadzira nadzorni svet, ki ga je imenovala skupščina družbe. 
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2.1.5 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŽBE 

 

 Organigram družbe na dan 31.12.2014 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLOVODSTVO - 
direktor 

01 

Poslovni sektor - vodja 

01 

Pravno, kadrovsko in 
splošno  področje 

05 

Komercialno  

področje 

02 

Računovodsko  

področje 

03 

Finančno področje 

* 

Področje varnosti in 
zdravja pri delu   

01        

Tehnični sektor - vodja 

01 

         Služba O&V 

       - obratovanje 

       - vzdrževanje ** 

21 

Služba za razvoj in 
investicije 

02 

*** Projekt spodnja 
Sava 

Služba kontrolinga 

03 

Storitve preko pogodb 

HSE d.o.o.  * 

TEB d.o.o.  ** 

HSE Invest d.o.o  *** 
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2.1.6 IZJAVA DIREKTORJA DRUŽBE V SKLADU Z DOLOČILI KODEKSA 

UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

Direktor družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. Bogdan Barbič, izjavljam, da sem 

seznanjen s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije (v 

nadaljevanju: Kodeks). Ocenjujem, da je bilo upravljanje družbe Hidroelektrarne na 

Spodnji Savi, d.o.o. v letu 2014 skladno s priporočili, navedenimi v Kodeksu, sprejetim s 

strani Slovenske odškodninske družbe d.d. (v nadaljevanju SOD) v maju 2013 in je bil 

objavljen na spletnih straneh SOD-a. Hkrati ocenjujem, da so bila pri upravljanju družbe 

v največji možni meri in smiselno upoštevana tudi določila Kodeksa korporativnega 

upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (19. december 2014) ter Priporočila in 

pričakovanja SDH (december 2014). Direktor družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, 

d.o.o. skladno s 72. tč. Kodeksa izjavljam, da je družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, 

d.o.o. Kodeks sklenila uporabljati prostovoljno. 

 

 

Brežice, 7. 4. 2015                 

        

 

 

 

 

      

2.1.7 IZJAVA POSLOVODSTVA 

 

Direktor družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. v skladu s 60. a členom Zakona o 

gospodarskih družbah zagotavljam, da je letno poročilo družbe sestavljeno in objavljeno 

v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega 

poročanja. 

 

Direktor družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. po mojem najboljšem vedenju 

izjavljam: 

 

- da je računovodsko poročilo družbe za leto 2014 resničen in pošten prikaz 

sredstev in obveznosti, finančnega položaja ter poslovnega izida družbe 

HESS, d.o.o., 

- da poslovno poročilo družbe HESS, d.o.o. za leto 2014 vključuje pošten 

prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, 

vključno z opisom bistvenih vrst tveganj. 

 

 

        

Brežice, 7. 4. 2015    
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Družba
Odvisna /

 pridružena
Matična št. Naslov

Leto 

ustanovitve
Glavna dejavnost

Celotni kapital v 

EUR na dan 

31.12.2014

Osnovni kapital v 

EUR na dan 

31.12.2014

Lastniški delež 

obvladujoče družbe

Čisti poslovni izid 

2014 v EUR

Velikost družbe 

po ZGD

ODVISNE DRUŽBE

Partner d.o.o. odvisna 5470803 Cesta bratov Cerjakov 33 A, 8250 Brežice 1.991
Druga zaključna gradbena dela, 

vzdrževanje objektov
40.484 7.506 100,00% 17.676 mikro

2.2 ODVISNE DRUŽBE TER DELEŽI OBVLADUJOČE DRUŽBE 

2.2.1 ODVISNA DRUŽBA PARTNER D.O.O. 

 

Na 57. redni seji 29. 3. 2013 je Nadzorni svet družbe HESS podal soglasje direktorju 

družbe HESS za nakup 100 % poslovnega deleža v družbi Partner, storitveno in trgovsko 

podjetje d.o.o., ki je že od leta 2011 na podlagi pogodbe za družbo HESS izvajala storitve 

odstranjevanja plavja in manjša vzdrževalna dela na zgrajenih hidroelektrarnah. 

 

Nakup družbe Partner je bil izveden v smislu zagotavljanja dolgoročnega razvoja podjetja 

in dolgoročne ter varne proizvodnje električne energije ter obvladovanja stroškov dela in 

storitev. Pri dosedanjem delu so bile vse zahtevane aktivnosti s strani podjetja Partner 

izvedene skladno s potrebami in pričakovanji.  

 

Dejavnosti družbe 

 

Družba razpolaga s pogodbenimi izvajalci, ki so bili s strani matične družbe ustrezno 

strokovno usposobljeni. 

 

Glavne dejavnosti družbe: 

 

43.390 Druga zaključna gradbena dela 

25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov 

33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav 

38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 

42.910 Gradnja vodnih objektov 

43.990 Druga specializirana gradbena dela  

81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 

81.290 Čiščenje in drugo čiščenje 

81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 

 

Ključni dogodki in aktivnosti:  

 

- čiščenje plavja v času izrednih razmer, 

- čiščenje brežin in ostala vzdrževalna dela na objektih HE na spodnji Savi, 

- vključevanja v izvedbo vzdrževalnih del na opremi HE, 

- izvedba monitoringov. 

 

Odvisna družba podatki januar – december 2014 

 

 

 

 

Zaradi nepomembnega vpliva na samo poslovanje družbe HESS je poročilo za družbo 

Partner d.o.o. prikazano v manjšem obsegu.   
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2.3 POSLOVNA POLITIKA DRUŽBE HESS 

2.3.1 VIZIJA 

 

Družba HESS s proizvodnjo električne energije državi Sloveniji zagotavlja prepotrebno in 

okolju prijazno električno energijo iz obnovljivih virov. Z nadaljevanjem izgradnje 

projekta HE na spodnji Savi, družba HESS ostaja vodilna na področju izgradnje novih 

hidro objektov v državi. Veliko pozornost se namenja dodatni kvaliteti življenja 

prebivalcev lokalnih skupnosti, predvsem pa zagotavljanju zaščite in varnosti pred 

visokimi vodami. 

 

Družba veliko svojega potenciala usmerja v znanje, kar ji poleg uspešnega vodenja 

družbe omogoča tudi zagotavljanje kvalitetnega, zanesljivega, varnega in okolju 

prijaznega obratovanja in vzdrževanja z racionalnim in učinkovitim obvladovanjem 

stroškov. 

 

2.3.2 POSLANSTVO 

 

Družba bo tudi v prihodnje, tako našim uporabnikom kot tudi lastnikom, zagotavljala 

racionalno izgradnjo novih proizvodnih hidro objektov ter zanesljivo, konkurenčno, varno 

in okolju prijazno proizvodnjo električne energije. 

 

2.3.3 VREDNOTE 

 

Zavedamo se vpliva pozitivnega odnosa do uporabnikov, družbenega okolja, okolja in 

narave, zaposlenih, poslovnih partnerjev in lastnikov na samo poslovanje družbe, zato 

pomemben del aktivnosti usmerjamo na: 

 

- odgovorno in uspešno vodenje družbe v skladu s pričakovanji lastnikov, 

- skrb za zaposlene kot največjemu »kapitalu« družbe in zagotavljanje okolja za 

razvoj in napredovanje na poslovnem, poklicnem in osebnem področju,  

- skrb za promocijo zdravja in dobro počutje zaposlenih, z zagotavljanjem možnosti 

za športno udejstvovanje,  

- motiviranje zaposlenih za visoko strokovno delo, dodatno izobraževanje, 

osebnostni razvoj in pripadnost družbi, 

- zagotavljanje znanju primernih, varnih in stabilnih delovnih mest,   

- spoštovanje zakonskih norm in pravil etičnega odnosa do sočloveka ter ožjega in 

širšega družbenega okolja, 

- gradnjo kulture medsebojnega zaupanja, spoštovanja, učinkovitega sodelovanja 

in timskega dela,  

- stalno izboljševanje sistema vodenja in učinkovitega poslovanja, 

- doseganje poslovne odličnosti, 

- razvijanje odgovorne in dolgoročne politike z obstoječimi in možnimi poslovnimi 

partnerji, 

- skrbno varovanje okolja ob izgradnji prijaznih proizvodnih objektov in proizvodnje 

električne energije iz obnovljivih virov.  
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2.3.4 PROJEKTI DRUŽBE HESS 

  

Ključni projekt družbe, izgradnja verige petih hidroelektrarn na spodnji Savi (HE Boštanj, 

HE Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice), se izvaja na podlagi Zakona o 

pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (ZPKEPS-1) in 

Koncesijske pogodbe o izkoriščanju energetskega potenciala spodnje Save. 

 

2.4 HE NA SPODNJI SAVI – POMEN IN TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

 

2.4.1 POMEN IZGRADNJE HE 

 

Veriga hidroelektrarn na spodnji Savi 

predstavlja večnamenski projekt, ki 

zagotavlja pomemben delež proizvodnje 

električne energije v energetski bilanci 

Republike Slovenije. 

 

Izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji 

Savi je ekonomsko učinkovit projekt in 

rezultat predvsem slovenskega znanja. 

Izgradnja je pomembna spodbuda lokalnemu 

gospodarstvu, kasnejše obratovanje HE pa 

lokalnim skupnostim zagotavlja možnost razvoja, 

zaposlovanja in redni proračunski prihodek – koncesijo in s tem pogoje za boljšo 

regionalno razvitost. 

 

V okviru izgradnje hidroelektrarn so izvedene aktivnosti vezane na zaščito pred 

poplavami, preprečevanjem posledic suše z omogočanjem namakanja, turistično 

dejavnost na akumulacijah ter ureditev ostale infrastrukture na celotnem področju.  

 

 

2.4.2 KARAKTERISTIKE POSAMEZNIH HE  

 

 

HE BOŠTANJ 

 

*  Tehnični podatki:     

nazivni pretok: 500 m3/s  

nazivni padec: 7,47 m 

nazivna moč: 32,5 MW 

srednja letna proizvodnja: 109 GWh 

koristna prostornina bazena: 1.170.000 m3 

srednji letni pretok: 193 m3/s 

obdobje izgradnje: 2002 – 2006 
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HE ARTO - BLANCA                                                                  
 

        *  Tehnični podatki:  
       nazivni pretok: 500 m3/s 

                 nazivni padec: 9,29 m 

                 nazivna moč: 39,12 MW 

                 srednja letna proizvodnja: 140 GWh 

                 koristna prostornina bazena: 1.300.000 

m3 

                 srednji letni pretok: 201 m3/s 

                 obdobje izgradnje: 2005 – 2009 

 
 

  

 

 

 

 

HE KRŠKO 
 

*  Tehnični podatki:  

nazivni pretok: 500 m3/s 

nazivni padec: 9,14 m 

nazivna moč: 39,12 MW 

srednja letna proizvodnja: 154 GWh 

koristna prostornina bazena: 1.180.000 m3 

srednji letni pretok: 205 m3/s 

obdobje izgradnje: 2007 – 2013   

 

 

 

 

HE BREŽICE 

 
 

 *  Tehnični podatki:                                               

     nazivni pretok: 500 m3/s 

     nazivni padec: 11,00 m 

     nazivna moč: 45,3 MW 

     srednja letna proizvodnja: 161 GWh 

     koristna prostornina bazena: 3.400.000 m3 

     srednji letni pretok: 207 m3/s 

     obdobje izgradnje: 2014 – 2017 

 
*   PGD HE Brežice, januar 2013 
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HE MOKRICE  

    

*  Tehnični podatki: 

nazivni pretok: 500 m3/s   

nazivni padec: 7,47 m 

nazivna moč: 28,35 MW    

srednja letna proizvodnja: 128 GWh 

koristna prostornina bazena: 2.640.000 m3 

srednji letni pretok: 261 m3/s 

obdobje izgradnje: 2016 – 2019 

 

Opomba: Rok zaključka gradnje HE Mokrice bo 

zaradi nesprejetja DPN za HEMO v letu 2012 prekoračen glede na ZPKEPS-1. 

 

Tehnične karakteristike posameznih HE v obratovanju (HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE 

Krško) so povzete iz projektne dokumentacije (projektov izvedenih del in navodil za 

obratovanje in vzdrževanje) za posamezno HE. Za še ne izgrajeno HE Brežice so podatki 

povzeti po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja IBBR-A200/080, januar 2013, v 

primeru HE Mokric pa po idejnem projektu IBMK-A200/037, april 2013. 

Dejanske vrednosti (moč, proizvodnja, padec) pa so odvisni od razmer (hidrologija, 

stopnja izgradnje verige - padec) na posamezni HE in od načina obratovanja. 

 

2.5 POLITIKA SISTEMA VODENJA  

 

V družbi se zelo dobro zavedamo, da v okviru svojih dejavnosti močno posegamo v 

okolje in družbene sfere, zato naše delo temelji na ohranjanju naravnih dobrin, družbenih 

izboljšav in gospodarnem poslovanju. Svoje cilje lahko dosegamo le s poslovno urejeno 

družbo ter njeno družbeno odgovorno naravnanostjo, kar se odraža predvsem v sistemu 

vodenja družbe. 

 

Politika sistema vodenja družbe HESS je širiti zadovoljstvo vseh udeležencev, ki so 

neposredno udeleženi v poslovnem procesu družbe. Združuje vodenje kakovosti, 

ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu ter varovanja informacij. Sistem vodenja 

se je vzpostavljal v skladu z načeli standardov ISO in OHSAS. Družba HESS certifikacijo 

sistemov vodenja načrtuje v prihodnosti. 

 

Sistem vodenja je v letu 2014 temeljil predvsem na naslednjih načelih: 

 

- odgovornosti in realizaciji konkretnih nalog ter s tem povezanih 

nedvoumno določenih pooblastil, 

- nenehnem izboljševanjem sistema vodenja v skladu z  zakonskimi in 

drugimi zahtevami, 

- vsak posameznik je bil ne glede na položaj znotraj organizacije odgovoren 

za doseganje ciljev na področju kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti pri 

delu in varovanju informacij v skladu z odgovornostmi in pooblastili, 

- odgovornosti za doseganje ciljev na področju kakovosti, ravnanja z 

okoljem in varnosti pri delu,  

- spremljanju rezultatov poslovanja v smislu zagotovitve pogojev, na podlagi 

katerih bo poslovni proces obvladovan. 



        Letno poročilo 2014 

 

29  

2.5.1 DOSEGANJE CILJEV NA PODROČJU KAKOVOSTI  

 

Sistem vodenja kakovosti je sistematično urejal organizacijo, odgovornost, procese in  

njihova razmerja ter je bil orodje za sistematično in k ciljem usmerjeno delovanje 

družbe. 

 

Stalni cilji na področju kakovosti v letu 2014 so bili naslednji: 

 

- doseči zastavljene kratkoročne in strateške ter taktične cilje poslovanja, 

- izvajati optimalno organiziranost in preglednost poslovanja, 

- poslovati v skladu z veljavnimi predpisi, 

- doseči kakovostno izvedbo projekta, 

- zagotavljati varno in zanesljivo obratovanje ter vzdrževanje, 

- stalno nadzirati ekonomiko poslovanja za omogočanje uspešnega 

poslovanja, 

- omogočiti ustrezno delovno okolje in opremo. 

 

 

2.5.2 DOSEGANJE CILJEV NA PODROČJU RAVNANJA Z OKOLJEM 

 

Družba HESS kot okoljsko ozaveščena družba, je tudi v letu 2014 intenzivno sledila 

zahtevam zakonodaje, načelom trajnostnega razvoja, okoljski politiki in ciljem, s 

sistemom odgovornega ravnanja z okoljem.  

 

Bistveni cilji in naloge so zagotavljanje sožitja z naravo, okoljska ozaveščenost družbe in 

delovanje v skladu z določili zakonodaje. Učinke skrbi za okolje spremljamo z okoljskimi 

pregledi in izvajanjem okoljskih programov. 

 

Podrobnejši opis delovanja je naveden v poglavju 3.2. Odgovornost do naravnega okolja. 

 

 

2.5.3 DOSEGANJE CILJEV NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI  DELU  

 

Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost (v nadaljevanju VZD in PV), sta med 

pomembnimi elementi zagotavljanja zanesljivosti, kakovosti in poslovne uspešnosti 

družbe, zato je naša politika varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti usmerjena v 

prepoznavanje, analiziranje in sprejemanje ukrepov za zmanjšanje tveganj na področju 

VZD in PV.  

 

Cilj je preprečevanje delovnih nezgod, poškodb in bolezni povezanih z delom, poklicnih 

bolezni ter zagotavljanje delovne zmožnosti zaposlenih v celotni delovni dobi. V družbi 

sledimo načelom sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu, s pomočjo katerega 

ocenjujemo in sistematično obvladujemo tveganja s področja varnosti in zdravja pri delu 

ter požarnega varstva.  
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HESS jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Skupaj I-XII 2014

Plan HEBO, HEAB in HEKK I-XII 2014 38,0 29,6 38,8 42,9 41,3 31,6 20,4 17,3 25,3 31,6 40,6 45,6 403,0

Realizacija HEBO, HEAB in HEKK I-XII 2014 57,2 59,4 54,5 37,5 37,8 26,4 33,5 40,5 52,9 30,7 53,4 50,9 534,7

IND RE/PN 150,4 200,7 140,5 87,4 91,6 83,6 164,4 234,2 209,0 97,0 131,5 111,6 132,7

PROIZVODNJA V OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2014    v GWh  

2.5.4 DOSEGANJE CILJEV NA PODROČJU VAROVANJA INFORMACIJ 

 

Z namenom zaščite konkurenčne sposobnosti družbe ter zaščite varovanja podatkov v 

skladu z zakonodajo, je bil v letu 2009 sprejet Pravilnik o poslovni skrivnosti družbe 

HESS z določili ukrepov in postopkov varovanja poslovnih skrivnosti ter odgovornosti 

zaposlenih in drugih oseb v zvezi z uporabo in varovanjem poslovnih skrivnosti. 

Pomembnost varovanja informacij se kaže zlasti pri uporabi informacijskih sistemov, zato 

je na tem področju družba HESS uporabljala določila postopkov družbe HSE.   

 

 

2.6 PROIZVODNJA                                                                                  

                                                               

V letu 2014 je družba HESS 

proizvedla 534,7 GWh električne 

energije, od tega HE Boštanj 145,9 

GWh, HE Arto – Blanca 198,5 GWh in 

HE Krško 190,3 GWh.  

 

Skupna realizirana proizvodnja je 

znašala 132,7 % glede na 

načrtovano. Zaradi nadpovprečno 

ugodne hidrologije in optimalnega 

obratovanja ter vzdrževanja je prišlo 

do pozitivnega odstopanja glede na 

plan, ki temelji na 30-letni hidrološki 

statistiki 1980-2010. Večja proizvodnja od predvidene je bila dosežena na vseh treh HE. 

 

Podatki o proizvodnji za leto 2014:  

 

 

 

 

 

2.7 OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE  

 

Obratovanje hidroelektrarn je zaznamovala višja proizvodnja in nadpovprečno število dni 

izrednih razmer. Slednje so zahtevale dodatno angažiranost tehničnega osebja, ki je z 

ustreznim planiranjem in prilagajanjem hidrološkim razmeram uspelo izvesti vse 

planirane vzdrževalne aktivnosti.  
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2.7.1 PROIZVODNJA HE BOŠTANJ 

 

 

 

Na HE Boštanj je bila dosežena letna 

proizvodnja v višini 145,9 GWh, ki je kar za 

33,8 % presegla načrtovano v višini 109 GWh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.7.2 PROIZVODNJA HE ARTO – BLANCA  

 

 

Na HE Arto - Blanca je bila dosežena letna 

proizvodnja v višini 198,5 GWh, ki je kar za 

41,8 % presegla načrtovano v višini 140 GWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HE Boštanj 

HE Arto - Blanca 
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2.7.3 PROIZVODNJA HE KRŠKO  

 

 

Na HE Krško je bila dosežena letna 

proizvodnja v višini 190,3 GWh, ki je kar za 

23,6 % presegla načrtovano v višini 154 

GWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4 VZDRŽEVANJE  

 

Osebje HESS in hčerinska družba Partner sta kvalitetno in 

učinkovito izvajala vzdrževanje tehnoloških sistemov ter 

pripadajočih naprav. Vzdrževanje se je izvajalo v skladu z 

vzdrževalnimi navodili, tehničnimi predpisi, zakonodajo ter 

rezultati analiz. 

 

Pomembnejši cilji vzdrževanja so bili: 

 

- varnost, 

- zanesljivost, 

- razpoložljivost, 

- izkoristek, 

- uporabnost in 

- trajnost. 

 

Večji del vzdrževanja HE Boštanj, HE Arto – Blanca in HE Krško je bilo v letu 

2014 usmerjeno k:  

 

- izvedbi rednih letnih revizij in remontov agregatov, 

- izvedbi pregledov agregatov pred potekom garancijske dobe na HE Krško, 

- spremljanju stanja generatorjev, 

- izvedbi remonta GIS 110 kV stikališča, 

- izvedbi rednih letnih revizij mrežnih transformatorjev, 

- izvedbi sanacije 6,3 kV stikališča, 

- izvajanju rednega preventivno – prediktivnega vzdrževanja naprav in opreme, 

- izvajanju monitoringov, 

HE Krško 



        Letno poročilo 2014 

 

33  

- zagotavljanju zakonsko predpisanih pregledov elektro in strojne opreme, 

- posodobitvam programske opreme na prelivnih poljih, 

- vzdrževanju objektov vodne infrastrukture, 

- izvedbi revizije prelivnih polj na HE Boštanj. 

 

 

Vzdrževanje verige HESS:  

 

Večji vzdrževalni posegi v letu 2014: 

- MOSS: modifikacija aplikacije za pošiljanje .csv datotek NEK, 

- MOSS: izmenjava podatkov med HESS in ARSO - vključitev podatkov HE Krško v 

ARSO datoteko, 

- MOSS: izvedba varnostne kopije nadzornega sistema. 

 

 

2.8   TRŽNI POLOŽAJ  

2.8.1 PRODAJA IN KUPCI 

                                                                                        

Prodaja proizvedene električne energije ter razpoložljive moči se 

je v letu 2014 izvajala na podlagi sklenjene pogodbe z družbama 

GEN energija d.o.o. in HSE d.o.o.  

 

Vrednost zakupljene moči in prodane električne energije v 

objektih HE Boštanj, HE Arto – Blanca in HE Krško je v letu 2014 

znašala 15.607.605 EUR, kar je za 5,2 % višje od načrtovane. 

 

 

2.9   INVESTICIJE 

2.9.1 PREGLED VLAGANJ PO HE 

 

V letu 2014 je bilo v izgradnjo HE na 

spodnji Savi vloženih 13.361.410 EUR 

sredstev, celotno vložena sredstva pa 

znašajo 291.606.628 EUR. 

 

Glavnino vlaganj leta 2014 obsegajo 

vlaganja v HE Brežice v višini 12,4 mio 

EUR, kar je 92,8 % vseh vlaganj v letu 

2014.  

 

V letu 2014 je bila pridobljena koncesijska 

pravica za HE Brežice v višini 1.490.166 

EUR.  Gre za odplačni prenos koncesijske 

pravice, ki predstavlja obveznost do 

družbe Savskih elektrarn Ljubljana po določilih Koncesijske pogodbe za izkoriščanje 

energetskega potenciala spodnje Save. Pridobitev koncesijske pravice ni v tabeli vlaganj 

po HE.  

v €

CELOTNO 

VLOŽENA 

SREDSTVA V 

PROJEKT DO 

31.12.2014

HE Boštanj 0 66.976.651

HE Arto - Blanca 0 92.635.530

HE Krško 187.556 97.009.025

HE Brežice 12.400.468 20.852.878

HE Mokrice 263.784 5.081.584

Veriga HE kot celota 364.577 7.627.481

SKUPAJ PO PREDINVEST. ZASNOVI 13.216.385 290.183.149

Dodatna investicijska vlaganja v 

HE Boštanj, HE Arto - Blanca, 

HE Krško in družbo HESS 

145.024 1.423.479

     od tega: HE Boštanj 43.198

     od tega: HE Arto - Blanca 5.387

     od tega: HE Krško 6.592

     od tega: družba HESS 89.847

SKUPAJ 13.361.410 291.606.628

PREGLED PO HE
REALIZACIJA          

2014
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HE Krško
187.556 €

1,40%

HE Brežice
12.400.468 €

92,81%

HE Mokrice
263.784 €

1,97%

Veriga HE kot celota
364.577 €

2,73%

Dodatna investicijska vlaganja v 
HE Boštanj, HE Arto - Blanca, 

HE Krško in družbo HESS 
145.024 €

1,09%

STRUKTURA VLAGANJ PO HE V LETU 2014

13.361.410 €

HE Boštanj
66.976.651 €

22,97%

HE Arto - Blanca
92.635.530 €

31,77%

HE Krško
97.009.025 €

33,27%

HE Brežice
20.852.878 €

7,15%

HE Mokrice
5.081.584 €

1,74%

Veriga HE kot celota
7.627.481 €

2,62%

Dodatna investicijska vlaganja v 
HE Boštanj, HE Arto - Blanca, 

HE Krško in družbo HESS 
1.423.479 €

0,49%

STRUKTURA VLAGANJ PO HE OD ZAČETKA DO 31. 12. 2014

291.606.628 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glavnino vseh vloženih sredstev v projekt od začetka izgradnje do konca leta 2014, 

predstavljajo vlaganja v HE Boštanj, HE Arto - Blanca in HE Krško v višini 257 mio EUR 

ali 88,3% celotnih vloženih sredstev.  
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2.9.2 OPISI IZVRŠENIH DEL NA POSAMEZNI HE  

 

HE BOŠTANJ 

HE Boštanj  

 

Ob rednem obratovanju in proizvodnji 

električne energije ter vzdrževanju so bila 

izvedena še dodatna manjša investicijska 

vlaganja in vpis objektov jezovne zgradbe 

v zemljiško knjigo.  

 

Poleg tega je bil zaključen vpis vseh 

izvedenih ureditev v kataster GJI, potekali 

pa so tudi postopki za primopredajo 

zgrajene infrastrukture v upravljanje 

posameznim upravičencem, skladno z 

ZPKEPS-1. 

 

 

HE ARTO – BLANCA  

                                                                                                                                                                 

HE Arto - Blanca  

 

Ob rednem obratovanju in proizvodnji 

električne energije ter vzdrževanju je bil 

izveden še vpis objektov jezovne zgradbe v 

zemljiško knjigo.  

 

Poleg tega je bil zaključen vpis vseh izvedenih 

ureditev v kataster GJI, potekali pa so tudi 

postopki za primopredajo zgrajene 

infrastrukture v upravljanje posameznim 

upravičencem, skladno z ZPKEPS-1. 

 

 

 

 

HE KRŠKO                                

       HE Krško 

 

Poskusno obratovanje objekta je bilo v mesecu 

marcu 2014 zaključeno s pridobitvijo 

uporabnega dovoljenja za jezovno zgradbo. HE 

Krško je od 1. 4. 2014 v rednem obratovanju. 

 

V garancijski dobi so bile odpravljene vse 

pomanjkljivosti. 
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HE BREŽICE                                                     

 Izgradnja HE Brežice 

 

Pripravljalna dela so se pričela izvajati marca 

2014 na podlagi pridobljenega delnega 

gradbenega dovoljenja za jezovno zgradbo. 

Izveden je bil obtočni kanal s preusmeritvijo 

reke Save, urejeni so bili zaščitni nasipi 

gradbene jame s tesnilno zaveso in izkopom 

gradbene jame.  

 

Na podlagi podpisanih pogodb so bila izvedena 

tudi naslednja dela: 

 

- Izdelani so bili temeljni bloki pretočnega trakta strojnice in prelivnih polj ter temelji in 

stebri dostopnega mostu čez potok Struga do HE Brežice. 

- Izdelani so bili vbetonirani deli hidromehanske opreme in prva radialna zapornica.  

- Izdelan in prevzet je bil model kaplan turbine, vgrajeni so bili prvi vbetonirani deli – 

cevovodi na gradbišču. 

 

Poleg tega so bile podpisane pogodbe za nadzor in kontrolo kakovosti strojne opreme in 

konstrukcij, gradbenih del in elektro del.  

 

V mesecu septembru in novembru je prišlo do poškodb brežin obtočnega kanala zaradi 

povečanega vodostaja reke Save. Glavnina sanacij je bila izvedena.  

 

 

  

HE MOKRICE 

 

Največ aktivnosti je potekalo na usklajevanju 

okoljevarstvenega soglasja, kot podlage za 

pridobitev gradbenega dovoljenja.  

Izdelovala so se poročila o vplivih na okolje 

(PVO), dodatna strokovna dokumentacija in 

izvajala se je dopolnitev mreže 

hidrogeološkega monitoringa skupaj s pripravo 

na reambulacijo modela podzemne vode. 

Zaključene so bile tudi geodetske meritve na 

območju HE Mokrice. 

   

Izdelava investicijskega programa HE Mokrice 

je bila prekinjena, ker ni prišlo do uskladitve s koncedentom glede Elaborata razmejitve 

infrastrukture. Koncedent predlaga novo delitev financiranja izgradnje infrastrukturnih 

ureditev na območju HE Mokrice.  

 

Nadaljevalo se je sodelovanje z družbo Program Sava d.o.o., ki je nosilec 

večnamenskega projekta od slovensko - hrvaške meje do Siska, z namenom 

usklajevanja aktivnosti pri načrtovanju in graditvi HE Mokrice in HE Zaprešič.  
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V letu 2014 so potekale tudi aktivnosti v zvezi z možnostjo pridobivanja evropskih 

sredstev za sofinanciranje tako energetskih, kot infrastrukturnih ureditev. Predlagana je 

tudi uvrstitev dokončanja verige HE na spodnji Savi (zlasti HE Mokrice) v t.i. Junkerjev 

paket finančnih spodbud. 

 

2.9.3 LETO ZAČETKA IN PREDVIDENEGA ZAKLJUČKA INVESTICIJE 

 

Hidroelektrarne 

Začetek 

izgradnje 

Konec 

izgradnje 

Začetek 

obratovanja 

Zaključek 

koncesije 

Leto                                                     Leto 

HE Boštanj 2002 2006 2006 2052 

HE Arto - Blanca 2005 2009 2009 2055 

HE Krško 2007 2013 2013 2057 

HE Brežice * 2014 2017 2018 2064 

HE Mokrice * 2016 2019 2020 2066 

 

* Pri HE Brežice in HE Mokrice so prisotna tveganja glede rokov, ki so vezani na postopke PVO ter financiranje s 

strani Koncedenta. 

 

 

2.9.4 VLAGANJA DRUŽBENIKOV  

Gradbena jama HE Brežice 

 

V skladu z Družbeno pogodbo o naknadnih vplačilih 

družbeniki odločajo enkrat letno in s sklepom 

določijo najvišji znesek naknadnih vplačil, ki je 

sestavni del Poslovnega načrta družbe.  

 

Poslovodstvo družbe na podlagi tako sprejetega 

sklepa samostojno poziva družbenike k 

medletnemu plačevanju zneskov na račun 

naknadnih vplačil. 

 

Družba je v letu 2014 financirala izgradnjo HE na spodnji Savi iz lastnih sredstev, ki so 

zadoščala za tekočo poravnavo vseh investicijskih obveznosti in načrtovana naknadna 

vplačila družbenikov niso bila potrebna.  

 

 

2.10  AKTIVNOSTI V SKLOPU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE 
INFRASTRUKTURE             

 

 

Na podlagi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje 

Save (ZPKEPS-1) ter koncesijske pogodbe, je za izgradnjo vodne, državne in lokalne 

infrastrukture odgovoren koncedent, to je Republika Slovenija in v njenem imenu MKO 

oz. MOP. Za operativno izvedbo je bila ustanovljena družba Infra iz Leskovca pri Krškem, 

s katero se usklajujejo vse aktivnosti s tega področja. 

Akumulacijski bazen HE 
Krško 
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2.11  INFORMATIKA  

 

Informacijska podpora  

 
 

Na podlagi pogodbe med HSE d.o.o. in HESS, 

d.o.o., je bila za vzdrževanje informacijskega 

sistema družbe HESS v celoti zadolžena Služba 

informatike IT HSE in za lokalno podporo 

družba 1A internet. 

 

Družba HESS sledi pravilom varnostnih politik, 

procesov in sistemskih postopkov, ki jih služba 

informatike IT HSE uveljavlja v skupini HSE na 

podlagi priporočil standarda ISO27001. 

 

Opravljena so bila vsa vzdrževalna dela in nabava novih računalnikov in opreme za 

novozaposlene. Prenovljena je bila spletna stran družbe HESS z video prikazom delujočih 

hidroelektrarn in gradbišča HE Brežice. 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://bih-x.info/wp-content/uploads/2013/09/informatika.jpg&imgrefurl=http://bih-x.info/pocela-21-balkanska-olimpijada-iz-informatike/&h=429&w=640&tbnid=aNKNSDyIgmtaeM:&zoom=1&docid=nV9VhW7JLQqKGM&itg=1&ei=kkbLVJSjNKTjywOBsYLQDg&tbm=isch&ved=0CC8QMygRMBE
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2.12   ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA                  

 

      KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE HESS 

   

v EUR

STOPNJA LASTNIŠKOSTI FINANCIRANJA 31.12.2014 31.12.2013

1. Kapital in obveznosti 279.539.231 272.497.705

2. Kapital 272.765.199 269.743.465

Stopnja lastniškosti financiranja = 2 / 1 97,58 98,99

v EUR

STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA 31.12.2014 31.12.2013

1. Kapital 272.765.199 269.743.465

2. Dolgoročne obveznosti 1.185.905 223.401

3. Skupaj ( 1 + 2 ) 273.951.104 269.966.866

4. Kapital in obveznosti 279.539.231 272.497.705

Stopnja dolgoročnosti financiranja = 3 / 4 98,00 99,07

v EUR

STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA 31.12.2014 31.12.2013

1. Nepremičnine, naprave in oprema 256.189.731 249.108.024

2. Neopredmetena sredstva 5.388.419 3.874.053

3. Skupaj dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti ( 1 + 2 ) 261.578.150 252.982.077

4. Sredstva 279.539.231 272.497.705

Stopnja osnovnosti investiranja = 3 / 4 93,57 92,84

v EUR

STOPNJA DOLGOROČNOSTI INVESTIRANJA 31.12.2014 31.12.2013

1. Nepremičnine, naprave in oprema 256.189.731 249.108.024

2. Neopredmetena sredstva 5.388.419 3.874.053

3. Naložbene nepremičnine 0 0

4. Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe 11.000 11.000

5. Ostale dolgoročne finančne naložbe in posojila 0 0

6. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0

7. Druga dolgoročna sredstva 92.897 0

8. Skupaj ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 + 7 ) 261.682.047 252.993.077

9. Sredstva 279.539.231 272.497.705

Stopnja dolgoročnosti investiranja = 8 / 9 93,61 92,84

v EUR

KOEFICIENT KAPITALSKE POKRITOSTI OSNOVNIH SREDSTEV 31.12.2014 31.12.2013

1. Kapital 272.765.199 269.743.465

2. Nepremičnine, naprave in oprema 256.189.731 249.108.024

3. Neopredmetena sredstva 5.388.419 3.874.053

4. Skupaj dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti ( 2 + 3 ) 261.578.150 252.982.077

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev = 1 / 4 1,04 1,07

v EUR

KOEFICIENT NEPOSREDNE POKRITOSTI KRATK. OBV. (HITRI 

KOEFICIENT)
31.12.2014 31.12.2013

1. Denar in denarni ustrezniki 7.868.114 4.386.250

2. Kratkoročne finančne naložbe 7.200.000 12.000.000

3. Skupaj likvidna sredstva ( 1 + 2 ) 15.068.114 16.386.250

4. Kratkoročne obveznosti 5.588.127 2.530.839

Koef. neposredne pokritosti kratk. obv. (hitri koef.) = 3 / 4 2,70 6,47
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v EUR

KOEFICIENT POSPEŠENE POKRITOSTI KRATK. OBV. (POSPEŠENI 

KOEFICIENT)
31.12.2014 31.12.2013

1. Denar in denarni ustrezniki 7.868.114 4.386.250

2. Kratkoročne finančne naložbe 7.200.000 12.000.000

3. Kratkoročne poslovne terjatve 2.720.838 3.050.206

4. Skupaj ( 1 + 2 + 3 ) 17.788.952 19.436.456

5. Kratkoročne obveznosti 5.588.127 2.530.839

Koeficient pospešene pokritosti kratk. obveznosti= 4 / 5 3,18 7,68

v EUR

KOEFICIENT KRATKOROČNE POKRITOSTI KRATK. OBV. (KRATKOROČNI 

KOEF.)
31.12.2014 31.12.2013

1. Kratkoročna sredstva 17.815.912 19.474.347

2. Kratkoročne obveznosti 5.588.127 2.530.839

Koeficient kratk. pokritosti kratk. obv. (kratk. obv.) = 1 / 2 3,19 7,69

v EUR

KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA 2014 2013

1. Poslovni prihodki 15.784.321 14.049.321

2. Poslovni odhodki 12.498.808 11.700.498

Koeficient gospodarnosti poslovanja = 1 / 2 1,26 1,20

v EUR

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI KAPITALA (ROE)
2014 2013

1. Čisti poslovni izid 3.052.325 2.202.312

2. Povprečni kapital 271.254.332 264.639.897

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala = 1 / 2 0,011 0,008

v EUR

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI SREDSTEV (ROA)
2014 2013

1. Čisti poslovni izid 3.052.325 2.202.312

2. Povprečna sredstva 276.018.468 268.833.730

Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev = 1 / 2 0,011 0,008

v EUR

DODANA VREDNOST
2014 2013

1. Poslovni prihodki 15.784.321 14.049.321

2. Stroški blaga, materiala in storitev 1.801.907 1.917.078

3. Drugi poslovni odhodki 2.304.604 2.078.590

Dodana vrednost = 1-2-3 11.677.810 10.053.653

v EUR

DODANA VREDNOST / ZAPOSLENEGA
2014 2013

1. Dodana vrednost 11.677.810 10.053.653

2. Povprečno število zaposlenih 39 34

Dodana vrednost/zaposlenega = 1/2 303.320 295.696
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Konec leta 2014 je predstavljal kapital družbe 97,58 % vseh obveznosti do virov 

sredstev, kar pomeni, da se je družba financirala predvsem s svojimi lastnimi viri. Družba 

je financirala 98 % svojih sredstev z dolgoročnimi viri in 2 % s kratkoročnimi viri.  

 

Osnovna sredstva so predstavljala 93,57 % vseh sredstev. Ker družba razen deleža 

dolgoročnih finančnih naložb v odvisne družbe in nizke vrednosti drugih dolgoročnih 

sredstev, ni imela ostalih dolgoročnih finančnih naložb, niti dolgoročnih poslovnih terjatev 

in naložbenih nepremičnin, je znašal delež vseh dolgoročnih sredstev 93,61% ter je bil na 

eno decimalno mesto enak stopnji osnovnosti investiranja. 

 

Kapitalska pokritost osnovnih sredstev je konec opazovalnega obdobja znašala 1,04, kar 

pomeni, da so bila z lastniškim kapitalom v celoti financirana najbolj nelikvidna sredstva 

družbe, in sicer opredmetena osnovna (nepremičnina, naprave in oprema) ter 

neopredmetena dolgoročna sredstva. 

 

Hitri koeficient prikazuje razmerje med likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. 

Konec decembra 2014 je znašal 2,70, kar pomeni, da je družba z likvidnimi sredstvi 

pokrila vse svoje kratkoročne obveznosti.  

 

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti in kratkoročna pokritost kratkoročnih 

obveznosti sta znašala 3,18, kar pomeni, da je družba s svojimi kratkoročnimi sredstvi 

pokrila celotne kratkoročne obveznosti.  

 

V obdobju od januarja do decembra 2014 je družba poslovala gospodarno, saj je dosegla 

26 % več prihodkov iz poslovanja, kot so znašali poslovni odhodki. Koeficient čiste 

dobičkonosnosti kapitala in čiste dobičkonosnosti sredstev sta znašala 0,011. Družba je 

na 100 EUR vloženega kapitala dosegla 1,1 EUR čistega dobička. 

 

Družba je v letu 2014 dosegla 11.677.810 EUR skupne dodane vrednosti, na zaposlenega 

pa 303.320 EUR. Dodano vrednost predstavljajo prihodki od prodaje zmanjšani za 

stroške materiala in storitev ter druge poslovne odhodke. 
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KAZALNIKI POSLOVANJA SKUPINE HESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v EUR

STOPNJA LASTNIŠKOSTI FINANCIRANJA 31.12.2014 31.12.2013
2014 /

2013

1. Kapital in obveznosti 279.580.271 272.501.956 103

2. Kapital 272.797.472 269.758.063 101

Stopnja lastniškosti financiranja = 2 / 1 97,57 98,99 99

v EUR

STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA 31.12.2014 31.12.2013
2014 /

2013

1. Kapital 272.797.472 269.758.063 101

2. Dolgoročne obveznosti 1.185.905 223.401 531

3. Skupaj ( 1 + 2 ) 273.983.377 269.981.464 101

4. Kapital in obveznosti 279.580.271 272.501.956 103

Stopnja dolgoročnosti financiranja = 3 / 4 98,00 99,08 99

v EUR

STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA 31.12.2014 31.12.2013
2014 /

2013

1. Nepremičnine, naprave in oprema 256.189.731 249.108.024 103

2. Neopredmetena sredstva 5.391.208 3.876.842 139

3. Skupaj dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti ( 1 + 2 ) 261.580.939 252.984.866 103

4. Sredstva 279.580.271 272.501.956 103

Stopnja osnovnosti investiranja = 3 / 4 93,56 92,84 101

v EUR

STOPNJA DOLGOROČNOSTI INVESTIRANJA 31.12.2014 31.12.2013
2014 /

2013

1. Nepremičnine, naprave in oprema 256.189.731 249.108.024 103

2. Neopredmetena sredstva 5.391.208 3.876.842 139

3. Naložbene nepremičnine 0 0 0

4. Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe 0 0 0

5. Ostale dolgoročne finančne naložbe in posojila 0 0 0

6. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0

7. Druga dolgoročna sredstva 92.896 0 0

8. Skupaj ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 + 7 ) 261.673.835 252.984.866 103

9. Sredstva 279.580.271 272.501.956 103

Stopnja dolgoročnosti investiranja = 8 / 9 93,60 92,84 101

v EUR

KOEFICIENT KAPITALSKE POKRITOSTI OSNOVNIH 

SREDSTEV
31.12.2014 31.12.2013

2014 /

2013

1. Kapital 272.797.472 269.758.063 101

2. Nepremičnine, naprave in oprema 256.189.731 249.108.024 103

3. Neopredmetena sredstva 5.391.208 3.876.842 139

4. Skupaj dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti ( 2 + 3 ) 261.580.939 252.984.866 103

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev = 1 / 4 1,04 1,07 98

v EUR

KOEFICIENT NEPOSREDNE POKRITOSTI KRATK. OBV. 

(HITRI KOEFICIENT)
31.12.2014 31.12.2013

2014 /

2013

1. Denar in denarni ustrezniki 7.918.293 4.398.521 180

2. Kratkoročne finančne naložbe 7.200.000 12.000.041 60

3. Skupaj likvidna sredstva ( 1 + 2 ) 15.118.293 16.398.562 92

4. Kratkoročne obveznosti 5.596.894 2.520.492 222

Koef. neposredne pokritosti kratk. obv. (hitri koef.) = 3 / 4 2,70 6,51 42
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Pri kazalnikih skupine je zanemarljiva razlika od kazalnikov družbe HESS. 

v EUR

KOEFICIENT POSPEŠENE POKRITOSTI KRATK. OBV. 

(POSPEŠENI KOEFICIENT)
31.12.2014 31.12.2013

2014 /

2013

1. Denar in denarni ustrezniki 7.918.293 4.398.521 180

2. Kratkoročne finančne naložbe 7.200.000 12.000.041 60

3. Kratkoročne poslovne terjatve 2.719.911 3.050.356 89

4. Skupaj ( 1 + 2 + 3 ) 17.838.204 19.448.918 92

5. Kratkoročne obveznosti 5.596.894 2.520.492 222

Koeficient pospešene pokritosti kratk. obveznosti= 4 / 5 3,19 7,72 41

v EUR

KOEFICIENT KRATKOROČNE POKRITOSTI KRATK. OBV. 

(KRATKOROČNI KOEF.)
31.12.2014 31.12.2013

2014 /

2013

1. Kratkoročna sredstva 17.865.164 19.486.809 92

2. Kratkoročne obveznosti 5.596.894 2.520.492 222

Koeficient kratk. pokritosti kratk. obv. (kratk. obv.) = 1 / 2 3,19 7,73 41

v EUR

KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA 31.12.2014 2013
2014 /

2013

1. Poslovni prihodki 15.808.401 14.086.049 112

2. Poslovni odhodki 12.501.509 11.719.608 107

Koeficient gospodarnosti poslovanja = 1 / 2 1,26 1,20 105

v EUR

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI KAPITALA (ROE) 31.12.2014 2013
2014 /

2013

1. Čisti poslovni izid 3.070.001 2.216.910 138

2. Povprečni kapital 271.277.768 264.647.196 103

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala = 1 / 2 0,011 0,008 135

v EUR

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI SREDSTEV (ROA) 31.12.2014 2013
2014 /

2013

1. Čisti poslovni izid 3.070.001 2.216.910 138

2. Povprečna sredstva 276.041.114 268.835.856 103

Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev = 1 / 2 0,011 0,008 135

v EUR

DODANA VREDNOST 31.12.2014 2013
2014 /

2013

1. Poslovni prihodki 15.808.401 14.086.049 112

2. Stroški blaga, materiala in storitev 1.803.574 1.934.822 93

3. Drugi poslovni odhodki 2.305.638 2.079.956 111

Dodana vrednost = 1-2-3 11.699.189 10.071.271 116

v EUR

DODANA VREDNOST / ZAPOSLENEGA 31.12.2014 2013
2014 /

2013

1. Dodana vrednost 11.699.189 10.071.271 116

2. Povprečno število zaposlenih 39 34 115

Dodana vrednost/zaposlenega = 1/2 299.979 296.214 101
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2.13  UPRAVLJANJE S TVEGANJI 

 

Izgradnja hidroelektrarn na spodnji Savi je obsežen in zahteven 

projekt, kot je obsežno in zahtevno tudi obratovanje in vzdrževanje 

zgrajenih HE, tako da je pravilna in pravočasna identifikacija 

tveganj ter obvladovanje le-teh ključnega pomena za varno 

poslovanje. S tveganji se srečujemo na vseh področjih delovanja, 

poleg tega izgradnja novih kapacitet poteka na področju pred 

jedrsko elektrarno Krško, kar je potrebno pri izgradnji in 

obratovanju še posebej upoštevati. 

 

Za obvladovanje posameznih vrst tveganj je bil v družbi HESS februarja 2012 sprejet 

Poslovnik o delu odbora za upravljanje s tveganji v družbi Hidroelektrarne na Spodnji 

Savi, d.o.o. Na podlagi 6. odstavka 10. člena Temeljne listine o delovanju notranje 

revizije v družbah Skupine HSE, je direktor družbe HESS, 2. 2. 2012, izdal sklep o 

imenovanju članov odbora za upravljanje s tveganji družbe HESS. 

 

Tveganja delimo na: 

- tveganja pri izgradnji, 

- tveganja pri umeščanju v prostor, 

- tveganja pri obratovanju,  

- tveganja pri vzdrževanju, 

- tveganja glede varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter zaščite in  

reševanja, 

- kadrovsko poslovna tveganja, 

- zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora, 

- finančna tveganja, 

- tržna tveganja,  

- regulatorna tveganja,  

- tveganja povezana z informacijskim sistemom. 

 

2.13.1  TVEGANJA PRI IZGRADNJI  

 

VERJETNOST VPLIV

1

potrditev Elaborata razmejitve s strani MOP in 

nestrinjanje razmejitvi financiranja po ZPKEPS-1 s 

trani MOP

MOP kot predstavnik koncedenta nasprotuje 

ureditvi delitve in financiranja po ZPKEPS-1.

tveganje zamude, nižje donosnosti, 

nerealizacije
velika velik

Dosledno spoštovanje ZPKEPS-1 in Koncesijske 

pogodbe na strani HESS ter pisno opozarjanje 

na nespoštovanje, posledice. 

tveganje za pravočasno izgradnjo infrastrukture

(predvsem zagotovitev financiranja - spoštovanje 

doložil ZPKEPS-1 in koncesijske pogodbe)

nepravočasno zgrajena infrastruktura

zamude pri izgradnji, testiranju, poskusnem 

in rednem obratovanju, 

brez zgrajene infrastrukture delovanje HE 

ni mogoče

velika velik

pisno opozarjanje koncedenta na posledično 

škodo, intenzivno usklajevanje z 'državnimi 

investitorji', izvedba rednih koordinacij s 

podjetjem Infra 

tveganje za obratovanje NE Krško (NEK)
prekinitev toka, 

onesneževanje Save
ogroženo obratovanje NEK majhna velik

dobra komunikacija z osebjem NEK, ustrezni 

preventivni in korektivni postopki

tveganja povezana s stečaji stečaji dobaviteljev in izvajalcev del
vpliv na donosnost investicije, 

nedobavljena oprema, nedokončana dela
srednja velik

ustrezni razpisni pogoji in pogodbena določila, 

disperzija izvajalcev del, dosledno nadziranje 

izvajalca in spremljanje pogodbenih rokov

tveganja pri izkopih
neugodna geološka sestava tal, rušenje brežin 

gradbene jame, dodatni ukrepi za zavarovanje

zamuda pri izvedbi del, podražitev zaradi 

sanacijskih ukrepov za zavarovanje 
srednja velik

ustrezne projektne rešitve, ustrezni razpisni 

pogoji in pogodbena določila, dosledno 

nadziranje izvajalca, angažiranje projektanta 

pri izvedbi del

tveganja poplavitve gradbene jame poplavitev gradbišča
zamuda pri izvedbi del, podražitev zaradi 

sanacijskih ukrepov in čiščenja gradbišča
srednja velik

ustrezne projektne rešitve glede višine nasipov, 

ustrezni razpisni pogoji in pogodbena določila, 

redna spremljava napovedi pretokov in umik 

opreme ob napovedi visokih pretokov

tveganja glede varnosti in zdravja pri delu, požarne 

varnosti ter zaščite in reševanja
poškodbe pri delu, padci v globino poškodbe srednja srednji

izdelava varnostnega načrta, imenovanje 

koordinatorja VZD, redni dnevni ogledi 

gradbišča, redna izvedba koordinacijskih 

sestankov, redno izobraževanje, nenehno 

nadziranje in pisno opozarjanje izvajalca na 

morebitne pomanjkljivosti 

HESS, 

HSE 

INVEST

TVEGANJA PRI IZGRADNJI

ZAP. ŠT. VRSTA TVEGANJA OPIS TVEGANJA POSLEDICA
OCENITEV TVEGANJA

INSTRUMENTI OBVLADOVANJA TVEGANJ SKRBNIK

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.theinvestorsjournal.com/images/risk.jpg&imgrefurl=http://www.theinvestorsjournal.com/the-risk-of-penny-stocks&h=289&w=284&tbnid=AVS7Bu-cVvgCNM:&zoom=1&docid=1JIkVICr-x2KcM&ei=E_nAVIOfOeiqywPjk4KoBw&tbm=isch&ved=0CHYQMyg9MD0
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VERJETNOST VPLIV

2

vpliv HE Mokrice oz. kumulativni vplivi verige HE 

na Republiko Hrvaško

vpliv na donosnost investicije, 

vpliv na terminski plan izgradnje
nižja donosnost, zamiki pri izgradnji velika velik

Intenzivno usklajevanje z vsemi sodelojočimi 

na hrvaški strani, dobra priprava gradiv, 

pripava kakovostnih pojasnil in odgovorov.

pridobitev OVS za HE Mokrice - postopek presoje 

vplivov na okolje
zamude pri pridobivanju OVS

zamiki pri pridobitvi gradbenega dovoljenja 

in gradnji
velika velik

Aktivno sodelovanje z izdajateljem OVS, 

izdelava dodatnih strokovnih podlag za 

potrebe izdelave PVO dokumenta.

pripombe zainteresirane javnosti v postopku 

presoje vplivov na okolje in čezmejne presoje

Nasprotovanja javnosti  - možnost pritožbe na 

izdano soglasje, spodbijanje OVS povzroči 

zamude pri projektu in dodatne stroške.

zamiki pri pridobivanju gradbenega 

dovoljenja in gradnji
srednja srednji

Aktivno pravno spremljanje postopkov in 

izpodbijanje razlogov za pritožbe ter 

argumentacija preko strokovnih podlag, študij, 

priprava kakovostnih gradiv, pojasnil in 

odgovorov, ….

vpliv na območja varovane narave

Na območju je več pomembnejših območij 

varovanja narave. Nasprotovanja 

naravaovarstvenikov, ZRSVN in MOP lahko 

ustavi projekt.

dodatni stroški za ureditev nadomestnih 

habitatov in izdelav dodatnih študij
srednja velik

Vključevanje pristojnih organizacij (ZRSVN in 

MOP) v projekt, izvedba dodatnih študij.

zamude pri naročanju investicijske in projektne 

dokumentacije (investicijski program in projekt za 

pridobitev gradbenega dovoljenja)

Zaradi različnih razlogov (potrditev Elaborata 

razmejitve infrastrukture, pridobitev OVS) 

lahko pride do zamud pri naročanju potrebne 

investicijske in projektno-tehnične 

dokumentacije.

zamiki pri gradnji velika velik
Pravočasna izvedba naročil potrebne 

dokumentacije. 

razglasitev novih Natura 2000 območji na 

območjih predvidenih za izgradnjo

Na območju HE Mokrice je prišlo do raglasitve 

novih Natura 2000 območij (platnica).

dodatni stroški gradnje in izvedbe 

dokumentacije, ustavitev projekta
dejstvo velik

Priprave ustrezne strokovne podlage oz. 

študije ter intenzivno uskaljevanje in 

sodelovanje z nosilici urejanja prostora 

(ZRSVN) ter MOP.

HESS, 

HSE Invest

TVEGANJA PRI UMEŠČANJU V PROSTOR IN UPRAVNIH DOVOLJENJIH

ZAP. ŠT. VRSTA TVEGANJA OPIS TVEGANJA POSLEDICA
OCENITEV TVEGANJA

INSTRUMENTI OBVLADOVANJA TVEGANJ SKRBNIK

2.13.2     TVEGANJA PRI UMEŠČANJU OBJEKTOV V PROSTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.3    TVEGANJA PRI OBRATOVANJU  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERJETNOST VPLIV

3

potencialno tveganje ob naravnih nesrečah

- porušitev pregrade (potres), 

- nekontrolirani izlivi vode,

- možnost vdora vode v posamezno HE..,

- ogrožanje življenja in premoženja,

- poplava v NEK, ogrožena jedrska varnost

  ter s tem možnost ogrožanja celotne        

  Slovenije in ostale okolice,

- ogromna gospodarska škoda 

   (neposredna in posredna),

- posledično negativni čezmejni vplivi.

majhna velik

potencialno tveganje za nepredvidene dogodke 

pri obratovanju

- izpadi hidroloških podatkov,

- izpadi komunikacijskih povezav,

- odpoved delovanja posamezne naprave

   in opreme,

- napačno posluževanje naprav,

- napačni oz. nepravočasni podatki o  

  pretokih in situacijah na gorvodnih HE,

- vlom v HE z namenom povzročitve 

  potencialne poplave oz. škode na 

  opremi.

- vpliv na obratovanje NEK,

- poplavna ogroženost oz. poplave v 

  Posavju,

- negativni čezmejni vpliv.

majhna srednji

potencialno tveganje neugodnih hidroloških 

razmer
- tveganje podplanske hidrologije - nižja proizvodnja, nižji dobiček majhna velik

- izvajanje planiranih vzdrževalnih del v času 

neugodne hidrologije za proizvodnjo (nizki 

pretoki) in s tem minimizirati vpliv hidrologije na 

dobiček iz poslovanja.

vpliv na varno delovanje NEK
- nepravilno posluževanje opreme za zaščito 

pred visokimi vodami

Prevelike spremembe pretoka reke Save 

lahko povzročijo težave pri obratovanju 

NEK.

majhna srednji

- visoka usposobljenost ekipe strokonjakov, 

dobro poznavanje opreme in preventivno ter 

prediktivno vzdrževanje ter ustrezni postopki, 

navodila in protokoli.

HESS

- izdelava in ažuriranje navodil ter

  postopkov za obratovanje, vzdrževanje 

  in testiranje,

- zagotavljanje zadostnega števila 

   usposobljenih delavcev, ki v celoti 

   obvladujejo obratovanje HE oz. verige HE,

- osebje biva v neposredni bližini HE in je

   dosegljivo v najkrajšem možnem času,

- sodelovanje in izobraževanje z NEK

   in lokalnimi organi (štabi CZ, ...),

- redno interno usposabljanje osebja z

   namenom zagotavljanja visokega nivoja 

   usposobljenosti,

- redna testiranja opreme,

- izvajanje vaj v sodelovanju s civilno 

  zaščito,

- predvidevanje možnih negativnih 

  situacij,

- izvajanje analiz preteklih dogodkov

   (visoke vode).

TVEGANJA PRI OBRATOVANJU

ZAP. ŠT. VRSTA TVEGANJA OPIS TVEGANJA POSLEDICA
OCENITEV TVEGANJA

INSTRUMENTI OBVLADOVANJA TVEGANJ SKRBNIK
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VERJETNOST VPLIV

6

tveganje motenega izvajanja poslovnih 

procesov

tveganje izvajanja poslovnih procesov in 

intenzivnosti del na določenih projektih 

zaradi številčno skromne kadrovske 

zasedbe, tveganje izgube ključnih kadrov

moteno delovanje izvajanja poslovnih 

procesov 
majhna srednji

razvijanje in izvajanje sistema rednih 

sestankov s sodelavci, 

spodbujanje in zagotavljanje nenehnega 

izobraževanja, zagotavljanje ustreznega 

sistema nagrajevanja,

usposabljanje za možnost začasnega 

nadomeščanja odsotnosti sodelavcev

HESS

KADROVSKO POSLOVNA TVEGANJA

ZAP. ŠT. VRSTA TVEGANJA OPIS TVEGANJA POSLEDICA
OCENITEV TVEGANJA

INSTRUMENTI OBVLADOVANJA TVEGANJ SKRBNIK

VERJETNOST VPLIV

7

tveganja povezana z odgovornostjo organov 

vodenja in nadzora

tveganja povezana z zavarovanjem interesov 

družb, varovanja rizikov družbe pri izvajanju 

funkcij vodenja in nadzora

vpliv na premoženje družb skupine HSE srednja srednji

V prvih desetih mesecih leta 2014 je družba 

tveganje obvladovala z zavarovanjem za 

odgovornost organov vodenja in nadzora ter 

vodstvenih delavcev. 

Po prehodu družbe na GEN tega zavarovanja ni 

več.

HESS

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ORGANOV VODENJA IN NADZORA

ZAP. ŠT. VRSTA TVEGANJA OPIS TVEGANJA POSLEDICA
OCENITEV TVEGANJA

INSTRUMENTI OBVLADOVANJA TVEGANJ SKRBNIK

2.13.4   TVEGANJA PRI VZDRŽEVANJU  

 
 

 

2.13.5  TVEGANJA GLEDE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, POŽARNE    

VARNOSTI TER ZAŠČITE IN REŠEVANJA   

 
 

 

2.13.6   KADROVSKO POSLOVNA TVEGANJA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.7  ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ORGANOV VODENJA IN NADZORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERJETNOST VPLIV

4

ekološki vidik izpust hidravljičnih olj HE ekološka nesreča

vpliv na poplavno varnost

pomanjkljivo vzdrževanje opreme za zaščito 

pred visokimi vodami, 

pomanjkljivo vzdrževanje prelivnih polj

nepravilno delovanje opreme,

 vodni val

vpliv na varno delovanje NEK
pomanjkljivo vzdrževanje opreme za zaščito 

pred visokimi vodami

Prevelike spremembe pretoka reke Save 

lahko povzročijo težave pri obratovanju 

NEK.

proizvodnja električne energije pomanjkljivo vzdrževanje opreme neuspešni zagoni in izpadi proizvodnje

električna in strojna oprema elektrarne pomanjkljivo vzdrževanje opreme strojelom

elektroenergetsko omrežje pomanjkljivo delovanje električnih zaščit vplv na elektroenergetsko omrežje

ZAP. ŠT. VRSTA TVEGANJA OPIS TVEGANJA POSLEDICA
OCENITEV TVEGANJA

INSTRUMENTI OBVLADOVANJA TVEGANJ SKRBNIK

TVEGANJA PRI VZDRŽEVANJU

majhna srednji

visoka usposobljenost ekipe strokonjakov, 

dobro poznavanje opreme in preventivno ter 

prediktivno vzdrževanje ter ustrezni postopki, 

navodila in protokoli

HESS,

TEB

VERJETNOST VPLIV

5

tveganja glede upoštevanja navodil pri opravljanju 

z opremo, pomožnimi sistemi in napravami

neupoštevanje zakonodaje, postopkov, 

navodil, obvestil in ukrepov - privede do 

neustrezne manipulacije s hidromehansko 

opremo, pomožnimi sistemi in napravami 

ogrožanje območja dolvodno od HE, izlitje 

večjih količin zajezene vode, hidravličnega 

olja, hladilne tekočine

izdelana navodila, ustrezna usposobljenost 

zaposlenih za varno delo in ukrepanje ob 

izrednih razmerah

varnost in zdravje pri delu: tveganje nezmožnosti 

za upravljanje s prelivnimi polji

neupoštevanje in neizvajanje zakonodaje, 

neizvajanje pregledov delovne opreme, 

delovnega okolja, neustrezno vzdrževanje, 

manipuliranje pri delu z opremo in napravami

izlitje večjih količin olja, zalitje ali vdor 

vode v strojnico, nezmožnost za 

manipuliranje s prelivnimi polji, izlitje večjih 

količin zajezene vode

izdajanje navodil, uposobljenost kadrov, 

izobraževanja,  zagotavljanje ustrezne delovne 

opreme, delovnega okolja, delovnih razmer

varstvo pred požarom

neizvajanje navodil, zakonodaje, 

neuspodobljenost zaposlenih in zunanjih 

sodelovcev s področja varstva pred požarom, 

neustrezno manipuliranje pri delu s 

hidromehansko ter pomožno opremo,  

neprehodnost intervencijskih in evakuacijskih 

poti

izlitje večjih kolličin hidravličnega olja, 

hladilne tekočine, ekološko onesnaževanje 

reke Save, nenadzorovano delovanje 

zapornic na prelivnih poljih  izlitje večjih 

količin zajezene vode

upoštevanje določil Požarnega reda, zahtev po 

intervencijskih in evakuacijskih poteh, redno 

vzdrževanje in preverjanje delovanja sistemov 

aktivne požarne zaščite, gasilnih sredstev in 

opreme na objektih, preverjanje 

usposobljenosti zaposlenih in drugih 

sodelavcev na področju varstva pred požarom, 

sodelovanje z inšpekcijskimi službami in s 

predstavniki lokalnih gasilskih enot

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

neustrezna ureditev področja ravnanja pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, nepoznavanje 

HE objektov zunanjega intervencijskega osebja

neustrezno ukrepanje, javljanje izrednih 

dogodkov in obveščanje v izrednih 

razmerah, neusposobljenost zunanjega 

intervencijskega osebja na objektih HE, 

neustrezno ravnanje z opremo, napravami 

ter nepravočasna evakuacija oseb iz 

ogroženega območja

ustrezni postopki, tehnični in organizacijski 

ukrepi, izobraževanje zunanjega 

intervencijskega osebja na posameznih HE. 

TVEGANJE GLEDE NA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, POŽARNE VARNOSTI TER ZAŠČITE IN REŠEVANJA

srednja srednji HESS

ZAP. ŠT. VRSTA TVEGANJA OPIS TVEGANJA POSLEDICA
OCENITEV TVEGANJA

INSTRUMENTI OBVLADOVANJA TVEGANJ SKRBNIK
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2.13.8  FINANČNA TVEGANJA  

 
 

 

2.13.9   TRŽNA TVEGANJA  

 
 

 

2.13.10   REGULATORNA TVEGANJA  

 
 

 

 

VERJETNOST VPLIV

8

tveganje plačilne sposobnosti
povezana so s primanjkljajem razpoložljivih 

finančnih virov

nesposobnost družbe, da v roku poravna 

svoje obveznosti, vpliv na stabilnost 

poslovanja, na razvoj družbe

Družba temeljito in ažurno spremlja in načrtuje 

denarne tokove na mesečni, večmesečni in 

letni ravni. Potrebe po denarnih sredstvih se 

zagotavljajo z medletnimi naknadnimi vplačili 

družbenikov. Ocenjuje se, da je bilo tveganje 

plačilne sposobnosti v letu 2014 ustrezno 

obvladovano.

valutno in obrestno tveganje

izpostavljenost valutnemu tveganju v primeru 

neposrednega ali posrednega poslovanja s 

tujimi plačilnimi sredstvi

vpliv različnih valut na poslovanje in vpliv 

rasti stroškov financiranja

Valutno tveganje pri poslovanju ni prisotno, saj 

družba posluje le z valuto EUR. V povezavi z 

najemom dolgoročnega posojila za 

financiranje HE Brežice, katerega črpanje bo v 

letih 2015 in 2016, bo družba izpostavljena 

obrestnemu tveganju. Družba  v povezavi z 

obvladovanjem obrestnega tveganja  že 

sprejema ustrezno strategijo upravljanja in 

obvladovanja le-tega. Družba tudi tekoče 

spremlja dogajanja na domačem in svetovnih 

finančnih trgih. 

tveganje zagotavljanja dolgoročnih virov za 

naložbe

tveganje zagotavljanja dolgoročnih virov za 

naložbe vpliva na sam potek izgradnje HE na 

spodnji Savi

zamiki izgradnje HE na spodnji Savi

Za izgradnjo HE Brežice bo družba najela 

dolgoročno posojilov višini 60 mio EUR, za 

zagotovitev katerega so se v obravnavanem 

obdobju že izvedli postopki zadolževanja pri 

poslovnih bankah. Posojilna pogodbo s SID 

banko d.d. v višini 20 mio EUR je bila 

podpisana v mesecu decembru 2014, posojilna 

pogodba s sindikatom NLB d.d./NKBM  d.d. v 

višini 40 mio EUR pa je še v končnem 

usklajevanju. Na ta način družba obvladuje tudi 

tveganje zagotavljanja dolgoročnih virov za 

naložbo. Tveganje zagotavljanja dolgoročnih 

virov za naložbe je predvsem korporativno 

tveganje, saj se viri za naložbe zagotavljajo z 

naknadnimi vplačili družbenikov in je slednje 

urejeno z družbeno pogodbo.

kreditno tveganje

tveganje finančne nediscipline bank in 

finančnih institucij, iz naslova naložbenja 

prostih denarnih sredstev

nezmožnost razpolaganja z lastnimi 

denarnimi sredstvi

Družba obvladuje tveganje preko razpršitve 

naložbenja prostih denarnih sredstev po 

posameznih bankah. Z namenom dodatnega 

obvladovanja tveganj družba spremlja tudi 

podatke o tekočem poslovanju bank, s 

katerimi sodeluje na področju deponiranja 

prostih denarnih sredstev. 

tveganje neizpolnitve nasprotne stranke

izpostavljenost tveganju neizpolnitve 

nedenarnih obveznosti  pri izvajalcih del 

izgradnje hidroelektrarn, izpostavljenost 

likvidnostnih težavah izvajalcev del izgradnje 

hidroelektrarn

zamiki izgradnje HE na spodnji Savi

Tveganje je obvladovano preko uporabe 

instrumentov zavarovanja, predvsem garancij 

za resnost ponudbe, garancij za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, garancij za odpravo 

napak v garancijski dobi ter bianco menic z 

meničnimi izjavami predvsem za zavarovanje 

izpolnjevanja obveznosti do podizvajalcev. 

Posebna intenzivnost je zato namenjena 

izterjavi neporavnanih zapadlih obveznosti do 

pogodbeno nominiranih podizvajalcev ter 

izvajanju odgovarjajočega deleža plačil po 

pogodbah direktno podizvajalcem. Tako na 

investiciji ne prihaja do večjih težav zaradi 

neplačil do podizvajalcev.

FINANČNA TVEGANJA

srednja velik

HESS, 

HSE Služba 

financ

ZAP. ŠT. VRSTA TVEGANJA OPIS TVEGANJA POSLEDICA
OCENITEV TVEGANJA

INSTRUMENTI OBVLADOVANJA TVEGANJ SKRBNIK

VERJETNOST VPLIV

9

tveganja povezana s proizvodnjo in prodajo 

električne energije

tveganje proizvodnje električne energije v 

povezavi s hidrološkimi razmerami,

tveganje pravilne napovedi same proizvodnje 

in cen električne energije

nižja proizvodnja električne energije zaradi 

neugodnih hidroloških razmer in s tem nižji 

dobiček

majhna velik

Tržna in cenovna tveganja prevzemajo 

družbeniki družbe HESS, saj se prodaja 

električne energije izvaja v skladu z Družbeno 

pogodbo družbe HESS.

HESS

TRŽNA IN CENOVNA TVEGANJA

ZAP. ŠT. VRSTA TVEGANJA OPIS TVEGANJA POSLEDICA
OCENITEV TVEGANJA

INSTRUMENTI OBVLADOVANJA TVEGANJ SKRBNIK

VERJETNOST VPLIV

10

tveganja sprememb zakonodaje

tveganje sprememb in nejasnosti zakonodaje 

in predpisov, na katere družba nima vpliva, 

tveganje pravilne uporabe predpisov

vpliv na poslovanje družbe HESS srednja srednji

zagotavljanje pravilne uporabe predpisov z 

nenehnim funkcionalnim in strokovnim 

izobraževanjem ter usposabljanjem

HESS

REGULATORNA TVEGANJA

ZAP. ŠT. VRSTA TVEGANJA OPIS TVEGANJA POSLEDICA
OCENITEV TVEGANJA

INSTRUMENTI OBVLADOVANJA TVEGANJ SKRBNIK
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2.13.11   TVEGANJA POVEZANA Z INFORMACIJSKIM SISTEMOM 

 

 
 

 

2.14  KOMUNICIRANJE  

 

Komuniciranje v družbi in skupini 

 
Za dobro, pravočasno in kakovostno opravljeno delo je 

pomembna pravilna in pravočasna informacija, ki naj bi potekala 

tako v horizontalni kot vertikalni smeri.  
 

V družbi so v letu 2014 tedensko potekali kolegiji direktorja, na 

katerih so se izmenjavale pomembne poslovne informacije, 

sprejemali sklepi, zadolžitve in odločitve. Za pretok informacij 

znotraj družbe so bili zadolženi člani kolegija.  

 

 

Znotraj skupine HSE in GEN je družba komunicirala s predstavniki na kolegijih direktorja. 

 

 

Komuniciranje z javnostmi 

 

Komuniciranje z javnostjo je pomemben dejavnik poslovanja družbe, še zlasti ob tako 

zahtevni izgradnji hidroelektrarn in obsežnih posegih v prostor.  

Poleg rednih stikov z javnostjo s strani poslovodstva in neposrednega komuniciranja z 

okolico, smo javnost obveščali tudi preko lokalnih medijev in lastne spletne strani 

http://www.he-ss.si. Komunikacija, vezana na izgradnjo verige je potekala tudi preko 

Odbora za izgradnjo spodnje savske verige in s posameznimi občinskimi komisijami. 

 

HESS je kot družbeno odgovorna družba kulturnim, športnim in humanitarnim društvom, 

ki delujejo na področju izgradnje in obratovanja HE namenil donacije največ do višine 

davčno priznanih stroškov, sponzorske pogodbe pa so se sklepale do višine sprejetega 

Poslovnega načrta.  

VERJETNOST VPLIV

11

tveganja povezana z informacijsko varnostjo

tveganje izpada mrežnih povezav, 

dostopnost interneta, telefonskih linij, 

 tveganje ustrezne kontrole delovanja naprav, 

tveganje tehnološke združljivosti opreme, 

tveganje nepooblaščenega izvajanja storitev 

na IT infrastrukturi družbe HSE

- izpad mrežnih povezav in posledično 

izpad internetnega dostopa ter 

nedelovanje elektronske pošte,

- izpad telefonskih linij in alarma,

- neavtorizirani dostopi do službenih 

datotek in imenikov,

- poslabšana odzivnost zaradi zasedenosti 

podatkovnih kapacitet (DFS),

- nenadzorovane posodobitve programske 

in strojne opreme,

- neustrezna kontrola (monitoring) 

delovanja naprav zaradi oddaljenosti 

lokacije,

- zunanji vdori preko interneta v intranet 

HESS (spam, virusi itd.),

- tehnološka nezdružljivost opreme (iMAC).

srednja velik

Vsa opisana tveganja obvladujemo na podlagi sklenjene 

pogodbe med HESS in HSE (HESS -INFO-1/2010 - Pogodba 

za vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema 

družbe HESS ter uporabo informacijskega sistema družbe 

HSE), po kateri je za vse informacijkse sisteme v celoti 

zadolžena služba informatike IT HSE.

Lokalno podporo nam nudi tudi družba 1 A Internet. 

Na področju obvladovanja delovnih postaj in mobilnih 

naprav za končne uporabnike HESS je bila v mesecu 

avgustu izvedena nadgradnja poštnega strežnika na verzijo 

"Exchange 2013", ki prinaša s sabo dodatne varnostne 

mehanizme in nove funkcionalnosti. Migracija iz starega 

strežnika "Exchange 2007" je bila uspešno izvedna in 

predana decembra v produkcijo. Na področju spremljanja 

revizijskih sledi je bila v mesecu septembru 

implementirana programska oprema za sistemsko 

sredstvo "Share Point Portal", ki zagotavlja nadzor nad 

spremembami dokumentov in podatkov, kot je določeno 

v sistemskem predpisu HESS oziroma v skladu z varnostno 

politiko (ISO27001).  Na nivoju sistemske infrastrukture za 

skupino HSE so bile v tretjem kvartalu 2014 prenovljene 

vzdrževalne pogodbe za sistemsko in aplikativno 

programsko opremo (Microsoft EA), za področje 

sistemske infrastrukture Oracle (Oracle Standard) ter 

področja za upravljanje identitet (Quest Auditing - SPP). 

Informacijska tveganja so na tem področje v celoti 

obvladovana.

HESS, HSE

TVEGANJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

ZAP. ŠT. VRSTA TVEGANJA OPIS TVEGANJA POSLEDICA
OCENITEV TVEGANJA

INSTRUMENTI OBVLADOVANJA TVEGANJ SKRBNIK
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2.15  AKTIVNOSTI DRUŽBE NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA 

 

Razvoj in raziskave družbe so potekale skladno z vizijo in strateškimi cilji družbe HESS, 

Skupine GEN in HSE ter energetske politike RS in EU, ki poudarja, da so vlaganja v 

raziskave in razvoj tehnologij na področju energetike, še zlasti obnovljivih virov energije, 

bistvenega pomena za doseganje ambicioznih ciljev podnebno-energetskega paketa. 

Poleg rešitev za boljšo učinkovitost in konkurenčnost energetskega trga, prinašajo 

raziskave in razvoj novih tehnologij na področju energetike tudi priložnost za splošno 

gospodarsko rast in oživitev gospodarstva.  

 

Družba je in bo še zlasti v prihodnosti veliko investirala v znanje, kar ji je poleg 

uspešnega vodenja družbe omogočalo tudi zagotavljanje kvalitetnega, zanesljivega, 

varnega ter okolju prijaznega obratovanja in vzdrževanja.  

 

HESS v skladu z zahtevami evropske in državne energetske politike ob izpolnjevanju 

obveznosti po Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, 

s svojim delovanjem stalno povečuje pomemben delež obnovljivih virov energije v 

Sloveniji.  

 

Družba je v svojem delovanju veliko pozornosti posvečala predvsem: 

 

- verifikaciji projektnih rešitev ter opreme in naprav že zgrajenih HE za nadaljnjo 

izgradnjo HE na spodnji Savi, 

- z namenom verifikacije projektnih rešitev, tudi za izgradnjo prehodov za vodne 

organizme na drugih HE na spodnji Savi (lahko pa tudi v širšem prostoru 

Slovenije ali tujini), je družba veliko aktivnosti usmerila spremljanju delovanja 

zgrajenega prehoda za vodne organizme ob HE Arto – Blanca in HE Krško ter 

preverjanju možnosti izboljšanja tovrstnih projektov v smislu učinkovitejše rabe 

vode z izgradnjo malih HE, 

- možnosti izkoriščanja sončne energije za proizvodnjo električne energije v 

kombinaciji s pretočno akumulacijskim režimom HE,   

- vključevanju v ustrezne strokovne in raziskovalne inštitucije, aktivnemu 

sodelovanju v strokovnih združenjih, Vladi RS in pristojnih ministrstvih za 

delovanje pri usmeritvah sooblikovanja energetske politike, ki ima za poslanstvo 

naše družbe pomemben vpliv, 

- izdelavi projektne naloge za Večnamensko avtomatsko merilno napravo 

namenjeno monitoringu akumulacijskih bazenov (3D robot), 

- izdelavi koncepta za prenovo poslovnega in tehnološkega informacijskega 

sistema, 

- preverjanju ustreznosti sistema alarmiranja na že zgrajenih hidroelektrarnah. 
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2.16  NAČRTI ZA PRIHODNOST 

 

Družba HESS bo z zagotovitvijo učinkovitega in kvalitetnega obratovanja in vzdrževanja 

naprav in objektov zagotavljala zanesljivo proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 

virov energije, ki bo konkurenčna ostalim proizvajalcem.  

 

Na področju izgradnje energetskih objektov obnovljivih virov energije, bo družba HESS, 

kot sodobna, tehnološko usmerjena družba tako finančno kot terminsko kontrolirala ter 

izvajala izgradnjo v smeri optimalnih in racionalnih rešitev. 

 

Razvojni načrt družbe HESS je bil v letu 2014 predmet novelacije, predvsem zaradi 

zakonskih sprememb določenih odmikov rokov izgradnje posameznih HE kot tudi načrtov 

družbe HESS do leta 2027. 

 

Pomembnejši načrti družbe HESS: 

 

- nadaljevanje in dokončanje izgradnje HE na spodnji Savi v skladu z Zakonom o 

pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (ZPKEPS-

1) ter koncesijske pogodbe, 

- obvladovanje tehnologije lastnega proizvodnega procesa na področju obratovanja 

in vzdrževanja, 

- zagotavljanje kakovosti, 

- vzpostaviti lastni informacijski sistem, 

- korektno in učinkovito sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, 

- odgovorno ravnanje z okoljem, 

- izgradnja objektov drugih obnovljivih virov energije (sonce, veter), 

- vzpostaviti sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja 

pri delu po standardih ISO in OHSAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17  POMEMBNI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA 

 

- Podpis pogodbe za električno opremo HE Brežice, dne 13. 2. 2015. 

- Podpis pogodbe omare zaščite in vodenja za HE Brežice, dne 13. 2. 2015. 

- Podpis pogodbe za izdelavo in montažo podestov, zapornic in podpor v vtočni 

zgradbi servisne vode po mod. 1045-SW-L, 26. 2. 2015. 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://astroanama.com/category/astrologija/&ei=ufrAVKHQKIT2OubxgagI&bvm=bv.83829542,d.bGQ&psig=AFQjCNFUA4fDM1yzc0HI4g2NLj6qYwj8lg&ust=1422019590199694
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3 POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI  

3.1 ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH  

3.1.1 KADROVSKA POLITIKA 

 

Pomembna naloga vodstva družbe je, da vseskozi skrbi za zagotavljanje pogojev in 

okolja, ki zaposlenim omogoča, da svoje delo opravljajo strokovno in kvalitetno, hkrati 

pa jih spodbuja k doseganju osebnih ciljev pri njihovem nadaljnjem usposabljanju. 

Zainteresirani smo, da se zaposleni usposabljajo ter razvijajo na vseh ravneh, saj bodo le 

tako ostali dovolj motivirani in bo tako zagotovljeno tudi njihovo zadovoljstvo, zaupanje 

in privrženost k skupnim ciljem družbe. Zavedamo se, da postavljeni cilji in strategije 

same po sebi še niso pot do uspeha, uspeh dosežejo ljudje in vrednote, ki jih pri tem 

usmerjajo. 

 

Strategije upravljanja s človeškimi viri v družbi HESS so bile in ostajajo tudi v prihodnje: 

 

- podpora poslovnim in razvojnim ciljem družbe in skupine GEN, 

- zaposlovanje visoko usposobljenih kadrov in izboljševanje izobrazbene 

strukture, 

- zagotavljanje optimalnega števila zaposlenih, 

- vlaganje v nadgradnjo in prenos znanja ter razvoj kompetenc zaposlenih s 

poudarkom na razvoju lastnega znanja in usposabljanja vodij za delo s 

sodelavci, 

- izgradnja fleksibilnega sistema nagrajevanja in napredovanja, 

- vlaganje v kakovostno in zdravo delovno okolje. 

 

   

3.1.2 ZAPOSLENI 

 

V družbi HESS smo v letu 2014 zaposlili 4 nove delavce, in sicer enega magistra znanosti 

na delovno mesto vodje službe za razvoj in investicije, enega delavca s srednjo izobrazbo 

v tehničnem sektorju v službi obratovanja in vzdrževanja, eno pripravnico z visoko 

izobrazbo na delovno mesto pravni svetovalec v poslovnem sektorju ter enega delavca z 

visoko izobrazbo v poslovnem sektorju, področje varnosti in zdravja pri delu. Družba je 

namreč s 1. 4. 2014 v celoti prevzela v svoj obseg področje varnosti in zdravja pri delu, 

ki se je do takrat zagotavljalo preko pogodb z zunanjimi izvajalci.   

 

Družba na zadnji dan leta 2014 zaposluje 40 delavcev, kar je eden manj glede na 

poslovni načrt. Ta zaposlitev se bo izvedla v prvi polovici 2015. 
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Število zaposlenih 31.12.2014 31.12.2013
2014 /

2013

HESS, d.o.o. 40 37 108

Partner d.o.o. 0 0 0

Skupina HESS 40 37 108

ZAPOSLENI V DRUŽBI HESS 

 
Stopnja 

strokovne 
izobrazbe 

31.12.2014 % 31.12.2013 

8/2 0 0 0 

8/1 1 2,5 0 

7 12 30 11 

6/2 12 30 10 

6/1 4 10 6 

5 10 25 9 

4 1 2,5 1 

3 0 0 0 

2 0 0 0 

1 0 0 0 

SKUPAJ 40 100 37 

 

Povprečno število zaposlenih na prvi dan posameznega meseca v obdobju januar –  

december 2014 znaša 38,42. 

 

 

ZAPOSLENI V SKUPINI HESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 IZOBRAŽEVANJE 

 

V celotnem letu 2014 so se v družbi izvajala sprotna izobraževanja in usposabljanja po 

posameznih strokovnih področjih, skladno s potrebami zaposlenih. Zaposlenim je bila 

dana možnost obiskovanja različnih strokovnih seminarjev, delavnic, konferenc in 

posvetovanj ter usposabljanj, vezanih na področja njihovega dela. Tovrstna 

izobraževanja se v podjetju spodbujajo, saj se zavedamo koristnosti, predvsem 

spremljanja novosti, sprememb in razvoja posameznih strokovnih področij ter 

navezovanja stikov z osebami enake stroke v drugih slovenskih in tujih podjetjih, kar je 

za rastoče in razvijajoče se podjetje, kot je družba HESS, zelo pomembno. Vsa dodatno 

pridobljena znanja so namreč naložba v prihodnost in dajo dodano vrednost celotnemu 

podjetju. 

 

Vseh izobraževanj se je v celotnem poslovnem letu udeležilo 35 zaposlenih, od tega 13 iz 

poslovnega sektorja in 22 iz tehničnega. 
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3.1.4 ŠTUDIJ OB DELU 

 

V družbi HESS skladno s pogodbo o izobraževanju študij ob delu nadaljuje 1 zaposlena, 2 

zaposlena sta študij ob delu, skladno z njunima pogodbama o izobraževanju, v letu 2014 

uspešno zaključila. 

 

3.1.5 ŠTIPENDIRANJE 

 

Poslovni načrt družbe HESS, d.o.o. za leto 2014 ni predvidel štipendiranja, zato v 

navedenem obdobju družba ni podelila štipendij. 

 

 

3.2 ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA   

 

                            Izgradnja HE Brežice 

 

Družba HESS je okoljsko ozaveščena družba, ki 

intenzivno sledi načelom trajnostnega razvoja 

tako na lokalni kot na državni ravni, v celovitemu 

sistemu odgovornega ravnanja z okoljem.  

 

Pri sami investiciji kot tudi pri obratovanju in 

vzdrževanju se je upoštevala zakonodaja in druge 

zahteve glede ravnanja z okoljem. Kot orodje za 

uspešno in učinkovito ravnanje z okoljem so se 

uporabljala načela sistema ravnanja z okoljem po 

standardu ISO 14001. 

 

V obdobju celotnega leta 2014 so se izvajali obratovalni monitoringi površinskih voda na 

HE Boštanj, HE Arto – Blanca in HE Krško, katerega rezultati so osnova za določitev 

ekološkega stanja vodnega telesa/kakovosti površinske vode.  

 

Poleg tega so se izvajali ihtiološki monitoringi v akumulaciji in na prehodu za vodne 

organizme na HE Krško za določitev številčne in vrstne sestave ribjega življa ter 

monitoring drstišč na akumulacijah HE Boštanj in HE Arto – Blanca. 

 

Na Agencijo RS za okolje ter Zavod za varstvo narave so bila predana zahtevana poročila 

(monitoring biosfere, monitoring NATURA območja in vrst ter monitoring površinskih vod) 

ter poročili o nastajanju odpadkov v družbi HESS v letu 2013 in poročilo o freonih, 

skladno z zakonodajo.  
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3.3 ODGOVORNOST DO ŠIRŠE DRUŽBENE SKUPNOSTI 

 

Za uspešno sooblikovanje vzajemnosti, družba veliko pozornost posveča širši družbeni 

skupnosti, zaposlenim, njihovim družinam, lokalnim skupnostim in okolju, v katerem 

aktivno sodeluje.  

  

Družba HESS tako z veliko mero odgovornosti prevzema svoj delež aktivnosti pri razvoju 

krajev in mest, saj se tudi s finančno podporo vključuje v različne projekte, ki omogočajo 

napredek in večjo kakovost življenja prebivalcev na področju delovanja. 

 

Družba se zaveda svoje prisotnosti v okolju v katerem deluje, zato odgovornost do 

družbenih skupnosti izkazujemo tudi v obliki donacij, sponzorstev, pomoči izobraževalnim 

ustanovam, skrbi za ohranjanje kulturne in tehnične dediščine. 

            

 

Te odgovornosti in prispevke ne jemljemo kot strošek ali finančno transakcijo. So širši in 

dolgoročno zastavljeni projekti, saj se zavedamo, da pozitivno vplivajo na doseganje 

dolgoročnih ciljev družbe HESS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogled na HE Boštanj in akumulacijski bazen HE Arto - Blanca ter Sevnico na levem in 

Boštanj na desnem bregu Save. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
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4 RAČUNOVODSKO POROČILO  

4.1   REVIZORJEVO POROČILO  
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4.2  IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 

 

 

Poslovodstvo je odgovorno, da za vsako posamezno poslovno leto pripravi računovodske 

izkaze v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in veljavno 

zakonodajo, kot jih je sprejela Evropska unija, in to tako, da ti predstavljajo resnično in 

pošteno sliko poslovanja družbe HESS, d.o.o. 

 

Poslovodstvo upravičeno pričakuje, da bo družba v dogledni prihodnosti razpolagala z 

ustreznimi viri za nadaljevanje poslovanja, zato so računovodski izkazi pripravljeni na 

osnovi predpostavke o časovni neomejenosti delovanja družbe. 

 

Odgovornost poslovodstva pri izdelavi računovodskih izkazov zajema naslednje: 

- računovodske politike so ustrezno izbrane in dosledno uporabljene, 

- presoje in računovodske ocene so razumne in preudarne ter v skladu z načeli 

previdnosti in dobrega gospodarjenja, 

- računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z MSRP, sprejetimi v Evropski uniji. 

 

Poslovodstvo je odgovorno za vodenje ustreznih evidenc, ki v vsakem trenutku z 

razumljivo natančnostjo prikazujejo finančni položaj družbe ter za to, da so računovodski 

izkazi družbe v skladu z MSRP, sprejetimi v Evropski uniji. Poslovodstvo je prav tako 

odgovorno za varovanje premoženja družbe ter za preprečevanje in odkrivanje zlorab in 

drugih nepravilnosti. 

 

Poslovodstvo potrjuje, da so računovodski izkazi pripravljeni skladno z določili MSRP brez 

pridržkov pri njihovi uporabi. 

 

Poslovodstvo je računovodske izkaze družbe HESS, d.o.o. za poslovno leto 2014, ki se je 

končalo na dan 31. 12. 2014, sprejelo dne 7. 4. 2015  

  

 

 

Brežice, 7. 4. 2015   
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4.3 UVODNA POJASNILA K PRIPRAVI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

 

Na podlagi sklepa 7. skupščine lastnikov družbe HESS, d.o.o. z dne 7. 9. 2010 družba od 

1. 1. 2011 pripravlja računovodske izkaze in pojasnila v skladu z Mednarodnimi standardi 

računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija.  

 

Revizijska družba Ernst & Young d.o.o. je revidirala računovodske izkaze s pojasnili in 

pripravila poročilo neodvisnega revizorja, ki je vključeno na začetku poglavja. 

 

4.4 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

4.4.1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA 

 
 

 

v EUR

Zap. 

št. 
Postavka

Pojasnila 

4.5.7.1
31. december 2014 31. december 2013

SREDSTVA 279.539.231 272.497.705 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 261.723.319 253.023.358 

I. Neopredmetena sredstva 1 5.388.419 3.874.053 

II. Nepremičnine, naprave in oprema 2 256.189.731 249.108.024 

IV. Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe 3 11.000 11.000 

VII. Druga dolgoročna sredstva 4 92.897 0 

VIII. Odložene terjatve za davek 5 41.272 30.281 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 17.815.912 19.474.347 

II. Zaloge 6 18.763 34.388 

III. Kratkoročne finančne naložbe in posojila 7.200.000 12.000.000 

2. Kratkoročne finančne terjatve in posojila 7 7.200.000 12.000.000 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 8 2.720.838 3.050.206 

VI. Druga kratkoročna sredstva 9 8.197 3.503 

VII. Denar in denarni ustrezniki 10 7.868.114 4.386.250 

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 279.539.231 272.497.705 

A. KAPITAL 11 272.765.199 269.743.465 

I. Vpoklicani kapital 60.200.000 60.200.000 

II. Kapitalske rezerve 202.877.548 202.877.548 

III. Rezerve iz dobička 8.187.255 5.559.937 

IV. Rezerva za pošteno vrednost (25.767) 4.824 

V. Zadržani poslovni izid 1.526.163 1.101.156 

B. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.185.905 223.401 

I. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 12 321.772 197.341 

III. Druge dolgoročne obveznosti 13 24.186 26.060 

V. Dolgoročne poslovne obveznosti 14 839.947 0 

C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 5.588.127 2.530.839 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 15 100.000 0 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 16 5.216.233 2.098.865 

IV. Obveznosti za odmerjeni davek 25 151.445 310.088 

V. Druge kratkoročne obveznosti 17 120.449 121.886 

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

 
 

 

 

 

 

 

4.4.3 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

 

 
 

 

  

  

v EUR

Zap. 

št.
Postavka

Pojasnila 

4.5.7.2
2014 2013

1. Čisti prihodki od prodaje 18 15.612.180  13.274.244  

4. Drugi poslovni prihodki 19 172.141  775.077  

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 15.784.321  14.049.321  

5. Stroški blaga, materiala in storitev 20 1.801.907  1.917.078  

6. Stroški dela 21 2.010.470  1.636.945  

7. Odpisi vrednosti 22 6.381.827  6.067.885  

8. Drugi poslovni odhodki 23 2.304.604  2.078.590  

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 3.285.513  2.348.823  

9. Finančni prihodki 24 191.514  192.386  

FINANČNI IZID 191.514  192.386  

POSLOVNI IZID PRED DAVKI 3.477.027  2.541.209  

11. Obračunani davek 435.692  310.088  

12. Odloženi davki (10.990) 28.809  

DAVEK 25 424.702  338.897  

13. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 26 3.052.325  2.202.312  

    Čisti poslovni izid večinskih lastnikov 1.556.686  1.863.156  

    Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov 1.495.639  339.156  

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

v EUR

Zap. 

št.
Postavka 2014 2013

13. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 3.052.325  2.202.312  

15. Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki zaposlencev (30.591) 4.824

Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid (30.591) 4.824

19. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA 3.021.734  2.207.136  

    Celotni vseobegajoči donos večinskih lastnikov 1.541.084  1.867.237  

    Celotni vseobegajoči donos manjšinskih lastnikov 1.480.650  339.899  

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

 
 

 

 

 

 

  

v EUR

Zap. 

št.
Postavka 2014 2013

A. Denarni tokovi iz poslovanja

a) Postavke izkaza poslovnega izida 9.073.005 8.494.529

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih 

terjatev
15.784.321 14.049.321

Poslovni odhodki (razen za prevrednotenje in amortizacijo) in finančni odhodki 

iz poslovnih obveznosti
(6.116.981) (5.632.614)

Davek iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v  poslovnih odhodkih (594.335) 77.822

b) Spremembe poslovnih postavk Izkaza finančnega izida 576.240 (599.127)

Začetne manj končne poslovne terjatve 321.549 (858.764)

Začetna manj končna druga sredstva (97.591) 152

Začetne manj končne odložene terjatve za davek (10.991) 28.809

Začetne manj končne zaloge 15.626 (7.547)

Končni manj začetni poslovni dolgovi 257.117 128.329

Končne manj začetne druge obveznosti in rezervacije 90.530 109.894

c) Denarni tok, ustvarjen pri poslovanju 9.649.245 7.895.402

B. Denarni tokovi iz naložbenja

a) Prejemki pri naložbenju 45.199.332 19.690.935

Prejemki za obresti 199.332 190.935

Prejemki pri danih kratkoročnih posojilih 0 7.000.000

Prejemki pri drugih kratkoročnih naložbah 45.000.000 12.500.000

b) Izdatki pri naložbenju (51.366.713) (31.737.617)

Izdatki pri neopredmetenih sredstv ih (vključno s predujmi) (1.619.892) (11.192)

Izdatki pri nepremičninah, napravah in opremi (vključno s predujmi) (9.546.821) (7.215.425)

Izdatki pri naložbah v odvisne družbe, pridružene in skupaj obv ladovane 

družbe
0 (11.000)

Izdatki pri drugih kratkoročnih naložbah (40.200.000) (24.500.000)

c) Denarni tok, ustvarjen pri naložbenju (6.167.381) (12.046.682)

C. Denarni tokovi iz financiranja

a) Prejemki pri financiranju 0 8.000.000

Prejemki od vplačanega kapitala 0 8.000.000

c) Denarni tok, ustvarjen pri financiranju 0 8.000.000

D. Denarna sredstva in denarni ustrezniki na začetku obdobja 4.386.250 537.530

Povečanje/(zmanjšanje) denarnih sredstev in denarnih ustreznikov 3.481.864 3.848.720

E. Denarna sredstva in denarni ustrezniki na koncu obdobja 7.868.114 4.386.250

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v  povezavi z njimi.
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4.4.5 IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

v EUR
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A.1. Stanje 1.1.2013 60.200.000 194.877.548 3.849.977 0 0 608.804 259.332.960

A.2. Stanje 1.1.2013 60.200.000 194.877.548 3.849.977 0 0 608.804 259.536.329

B.1. Transakcije z lastniki 0 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

d) Vnos dodatnih vplačil kapitala 8.000.000 8.000.000

B.2. Spremembe celotnega vseobsegajočega donosa 0 0 0 4.824 0 2.202.312 2.207.136

a) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 2.202.312 2.202.312

b) Druge spremembe v vseobsegajočem donosu 4.824 4.824

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 1.709.960 0 0 (1.709.960) 0

a)
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega 

obdobja na druge sestavine kapitala
608.804 (608.804) 0

b)
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine 

kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora
1.101.156 (1.101.156) 0

c)
Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 

skupščine
608.804 (608.804) 0

C. Stanje 31.12.2013 60.200.000 202.877.548 5.559.937 4.824 0 1.101.156 269.743.465

A.1. Stanje 31.12.2013 60.200.000 202.877.548 5.559.937 4.824 0 1.101.156 269.743.465

A.2. Stanje 1.1.2014 60.200.000 202.877.548 5.559.937 4.824 0 1.101.156 269.743.465

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

d) Vnos dodatnih vplačil kapitala 0

B.2. Spremembe celotnega vseobsegajočega donosa 0 0 0 (30.591) 0 3.052.325 3.021.734

a) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 3.052.325 3.052.325

b) Druge spremembe v vseobsegajočem donosu (30.591) (30.591)

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 2.627.318 0 0 (2.627.318) 0

a)
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega 

obdobja na druge sestavine kapitala
1.101.156 (1.101.156) 0

b)
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine 

kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora
1.526.162 (1.526.162) 0

c)
Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 

skupščine
1.101.156 (1.101.156) 0

Stanje 31.12.2014 60.200.000 202.877.548 8.187.255 (25.767) 0 1.526.163 272.765.199

BILANČNI DOBIČEK 0 0 0 0 0 1.526.163 1.526.163

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v  povezavi z njimi.
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4.5 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

4.5.1 POROČAJOČA DRUŽBA 

 

HESS, d.o.o. (v nadaljevanju “družba”) je družba registrirana s sedežem v Sloveniji. 

Naslov registriranega sedeža je Cesta bratov Cerjakov 33a, Brežice.  

 

Poslovno leto je enako koledarskemu letu. V nadaljevanju so predstavljeni ločeni 

računovodski izkazi družbe za leto, ki se je končalo dne 31. decembra 2014.  

 

Letno poročilo družbe HESS, d.o.o. za poslovno leto 2014 se nahaja na sedežu družbe 

HESS, d.o.o. (Cesta bratov Cerjakov 33a, Brežice). 

 

Skupinske računovodske izkaze za skupino GEN sestavlja družba GEN energija, d.o.o. 

Skupinsko letno poročilo za skupino GEN je moč dobiti na sedežu družbe GEN energija, 

d.o.o., Vrbina 17, Krško.  

 

Glavna aktivnost družbe je izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi in proizvodnja 

električne energije na HE Boštanj, HE Arto – Blanca in HE Krško.  

 

 

4.5.2 PODLAGA ZA SESTAVO 

 

Pri pripravi računovodskih izkazov na dan 31.12.2014 je družba HESS, d.o.o. upoštevala: 

- MSRP, ki vključujejo Mednarodne računovodske standarde (MRS), Pojasnila 

Stalnega odbora za pojasnjevanje (SOP), Mednarodne standarde računovodskega 

poročanja (MSRP) in Pojasnila Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov 

računovodskega poročanja (OPMSRP), kot jih je sprejela Evropska unija (v 

nadaljevanju EU), 

- Zakon o gospodarskih družbah, 

- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in njegove podzakonske akte, 

- Pravilnik o računovodstvu družbe HESS, d.o.o. in 

- Energetski zakon. 

 

a) Trenutno veljavni standardi in pojasnila 

 

Računovodske usmeritve, uporabljene pri pripravi računovodskih izkazov, so enake kot 

pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto, končano na 31.12.2013, izjemo novo 

sprejetih ali spremenjenih pojasnil, ki so stopili v veljavo s 1.1.2014 in so navedeni v 

nadaljevanju.  

 

- MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige 

(prenova) 

- MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje (dopolnitev) – Pobotanje 

finančnih sredstev in finančnih obveznosti  

- MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi, MRS 27 Ločeni računovodski 

izkazi 

- MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih 
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- MRS 39 Finančni instrumenti (dopolnilo): pripoznavanje in merjenje - 

Prenova izpeljanih finančnih instrumentov in nadaljevanje 

obračunavanja varovanja pred tveganjem 

- MRS 36 Oslabitev sredstev (dopolnilo)  – Razkritja nadomestljive 

vrednosti nefinančnih sredstev 

- OPMSRP  21: Dajatve 

 

- MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige 

(prenova) 

Standard je bil dopolnjen kot posledica uvedbe novih standardov MSRP 11 Skupni 

aranžmaji, MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih in MRS 28 Finančne naložbe v 

pridružena podjetja, ki se odslej imenuje MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja 

in skupne podvige. Navedene spremembe ne vplivajo na računovodske izkaze družbe, saj 

družba nima finančnih naložb v pridružena podjetja in skupne podvige. 

 

- MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje (dopolnilo) - Pobotanje 

finančnih sredstev in finančnih obveznosti 

Dopolnilo pojasnjuje pomen izraza »pravnomočna pravica do pobotanja« in upoštevanje 

meril iz MRS 32, ki veljajo za mehanizme poravnave centralnih klirinških družb, ki ne 

uporabljajo sočasnih bruto mehanizmov poravnave. Navedene spremembe ne vplivajo na 

računovodske izkaze družbe, saj družba nima sklenjenih nobenih dogovorov o pobotanju.   

 

- MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 27 Ločeni 

računovodski izkazi 

Ta standard nadomešča standard MRS 27 Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi v 

delu, ki se nanaša na skupinske računovodske izkaze. Obenem obravnava vprašanja, ki 

so povzeta v SOP-12 Konsolidacija – podjetja za posebne namene. MSRP 10 uvaja 

enoten model obvladovanja za vsa podjetja, tudi za podjetja za posebne namene. 

Spremembe, ki jih uvaja MSRP 10 bodo od poslovodstva zahtevale pomembne presoje 

pri določitvi obvladovanih podjetij, ki jih mora obvladujoče podjetje vključiti v 

konsolidacijo v primerjavi z zahtevami MRS 27. Spremembe standarda ne vplivajo na 

računovodske izkaze družbe, ker gre za vpliv na skupinske računovodske izkaze. 

 

- MSRP 12 Razkrivanje deležev v drugih družbah 

Ta standard vključuje vsa razkritja v zvezi s skupinskimi računovodskimi izkazi, 

vsebovanimi v MRS 27, kakor tudi razkritja, vsebovana v MRS 28 in MRS 31. Ta razkritja 

se nanašajo na deleže podjetja v odvisnih družbah, skupnih aranžmajih, pridruženih 

družbah in strukturiranih podjetjih. Poleg tega novi standard uvaja tudi vrsto novih 

razkritij. Dodatna razkritja v skladu z zahtevami standarda, so predstavljena v pojasnilih 

v poglavju  4.5.7.1 točka 3) k računovodskim izkazom podjetja.  

 

- MRS 39 Finančni instrumenti (dopolnilo): pripoznanje in merjenje - 

Prenova izvedenih finančnih instrumentov in nadaljevanje obračunavanja 

varovanja pred tveganjem 

Spremembe standarda omogočajo nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganji v 

primerih, ko podjetje izvedeni finančni instrument, ki je bil označen kot instrument za 

varovanje pred tveganjem, prenovi z namenom izpolnjevanja določenih meril. 

Sprememba standarda uvaja izjemo od zahteve po prekinitvi obračunavanja varovanja 

pred tveganjem v določenih okoliščinah, v katerih pride ob obračunu tega instrumenta, 

do spremembe pri nasprotni stranki tega instrumenta. Navedene spremembe ne vplivajo 
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na računovodske izkaze, saj v tekočem ali predhodnih obdobjih svojih izpeljanih finančnih 

instrumentov ni spreminjala.  

 

- MRS 36 Oslabitev sredstev (dopolnilo) - Razkritje nadomestljive 

vrednosti nefinančnih sredstev)  

S to spremembo Odbor umika iz standarda zahteve, ki so nepričakovane posledice 

spremembe standarda MSRP 13. Obenem prenovljeni standard zahteva razkritje 

nadomestljive vednosti sredstva ali vsake denar ustvarjajoče enote, za katero je podjetje 

v obdobju poročanja pripoznalo ali odpravilo oslabitev. Glede na zahtevo prenovljenega 

standarda, poslovodstvo družbe ne razkriva nadomestljive vrednosti nefinančnih 

sredstev, ker ni bilo slabitev sredstev.    

 

- OPMSRP 21: Dajatve 

Odbor za pojasnjevanje mednarodnih računovodskih standardov s to spremembo 

podrobneje pojasnjuje obračun obveznosti za dajatve (razen davka od dohodka pravnih 

oseb) v računovodskih izkazih podjetij. Pojasnilo  podrobneje pojasnjuje uporabo MRS 37 

Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva. MRS 37 določa merila za 

pripoznanje obveznosti, vključno z zahtevo, da ima podjetje sedanje obveze, ki so 

posledica  obvezujočih preteklih dogodkov. Odbor pojasnjuje, da podjetje pripozna 

obveznost plačila dajatve v trenutku, ko pride do dejavnosti, ki jo opisuje navezujoča se 

zakonodaja, in ki povzroči plačilo dajatve. Pojasnilo ne vpliva na računovodske izkaze 

družbe, saj je le-ta že v predhodnih obdobjih svoje obveznosti pripoznala v skladu z 

določili MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva skladno z zahtevami 

OPMSRP 21.  

 

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

veljavi 

 

Standardi in pojasnila, ki so predstavljena v nadaljevanju, do datuma računovodskih 

izkazov družbe še niso stopila v veljavo. Družba bo ustrezne standarde in pojasnila 

uporabila pri pripravi svojih računovodskih izkazov, ob njihovi uveljavitvi. 

 

- MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva in MRS 38 Neopredmetena 

dolgoročna sredstva (dopolnilo): Pojasnilo sprejemljivih metod za obračun 

amortizacije 

Dopolnilo standarda velja za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2016 ali pozneje. 

Dopolnilo pojasnjuje usmeritve vsebovane v MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva in 

MRS 38 Neopredmetena dolgoročna sredstva, ki določajo, da prihodki odražajo vzorec 

gospodarskih koristi, ki jih podjetje ustvari pri poslovanju (katerega del je sredstvo) in ne 

gospodarske koristi, ki jih podjetje porabi z uporabo sredstva. Glede na to podjetje 

amortizacijo sredstev ne more obračunati na podlagi razmerja med ustvarjenimi prihodki 

in prihodki, ki jih podjetje pričakuje, da jih bo ustvarilo, temveč lahko to razmerje 

uporabi le v zelo omejenih okoliščinah za obračun amortizacije neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev.  Dopolnila še ni potrdila EU. Družba ne pričakuje, da bodo 

dopolnitve standarda vplivale na njene računovodske izkaze saj za obračun amortizacije 

nedolgoročnih sredstev družba ne uporablja prihodkovne metode.  

 

- MRS 19 Zaslužki zaposlencev (dopolnilo) Prispevki zaposlencev  

Dopolnilo velja za letna obdobja z začetkom 1. februarja 2015 ali pozneje in obravnava 

prispevke zaposlencev ali tretjih v program z določenimi zaslužki. Namen dopolnila je 
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poenostaviti obračun prispevkov, ki so neodvisni od delovne dobe zaposlenca, na primer 

prispevki zaposlencev, ki so obračunani na podlagi določenega odstotka plače. 

Poslovodstvo podjetja ocenjuje, da dopolnitve standarda ne bodo vplivale na njene  

računovodske izkaze, saj družba nima vzpostavljenega načrta zaslužkov zaposlencev, v 

katerega bi se zbirali prispevki zaposlencev ali tretjih oseb. 

 

- MSRP 9 Finančni instrumenti – Razporeditev in merjenje 

Standard velja za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2018 ali pozneje. Zgodnja 

uporaba standarda je dovoljena. Prenovljeni standard vsebuje zahteve vseh posameznih 

faz projekta prenove MRP 9 in nadomešča standard MRS 39 Finančni instrumenti: 

Pripoznavanje in merjenje ter vse predhodne različice standarda MSRP 9. Prenovljeni 

standard uvaja nove zahteve glede razvrščanja in merjenja finančnih sredstev in 

obveznosti, pripoznanja njihove oslabitve in računovodskega varovanja pred tveganji. 

Standarda še ni potrdila EU. Sprejem prenovljenega standarda MSRP 9 bo imel vpliv na  

razvrščanje in merjenje finančnih sredstev družbe, ne bo pa vplival na razvrstitev in 

merjenje njenih finančnih obveznosti.  

 

- MSRP 14 razmejitve, ki izhajajo iz reguliranih storitev 

Standard velja za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2016 ali pozneje.  Namen 

standarda je zagotoviti večjo primerljivost računovodskega poročanja podjetij, ki se 

ukvarjajo z regulirano dejavnostjo, pri kateri vlada regulira oskrbo in ceno določene vrste 

dejavnosti. Ta kategorija vključuje dobavo plina, električne energije in vode. Regulirane 

cene teh dobrin imajo lahko pomemben vpliv na prihodke ter obdobje v katerem so 

prihodki realizirani. V okviru obsežnega projekta namerava Odbor v kratkem objaviti 

dokument za razpravo. Glede na izid navedenega projekta je Odbor sprejel odločitev, da 

kot začasno rešitev objavi MSRP 14.  MSRP 14 je neobvezen standard, ki podjetjem 

omogoča, da ob prvi uporabi Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, v večji 

meri nadaljujejo z obračunavanjem razmejitev ki izhajajo iz reguliranih storitev v skladu 

s predhodno splošno sprejetimi računovodskimi načeli. Zaradi večje primerljivosti s 

podjetji, ki svoje računovodske izkaze že pripravljajo po MSRP a ne pripoznavajo teh 

postavk, morajo podjetja, ki se odločijo za uporabo novega standarda, regulirane 

postavke časovnih razmejitev pripoznati ločeno od drugih postavk. Podjetje, ki svoje 

računovodske izkaze že pripravlja po MSRP, novega standarda ne sme uporabiti. Novega 

standarda še ni  potrdila EU. Glede na to, da družba svoje računovodske izkaze že 

pripravlja na podlagi zahtev mednarodnih standardov računovodskega poročanja, novi 

standard nima nikakršnega vpliva nanjo.  

 

- MSRP 15 Prihodki iz pogodb s strankami 

Uporaba novega standarda velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali 

pozneje. Novi standard MSRP 15 uvaja nov pet-stopenjski model pripoznanja prihodkov, 

ki jih podjetje doseže na podlagi pogodb s strankami (z nekaterimi izjemami) ne glede na 

vrsto posla iz katerega izhajajo prihodki ali gospodarske panoge. Zahteve standarda 

veljajo tudi za pripoznanje in merjenje dobičkov in izgub pri prodaji nekaterih nefinančnih 

sredstev, ki jih podjetje ne ustvari v okviru rednega poslovanja (npr. prodaja 

opredmetenih osnovnih sredstev ali neopredmetenih dolgoročnih sredstev). Standard od 

podjetij zahteva izčrpno razkritje vključno z razdružitvijo celotnih prihodkov, informacije 

o izpolnjevanju obvez, spremembah stanj na računih sredstev in obveznosti med 

različnimi obdobji ter ključne presoje in ocene poslovodstva. Novega standarda še ni 

potrdila EU. Poslovodstvo podjetja ocenjuje, da sprejetje novega standarda ne bo 

vplivalo na računovodske izkaze družbe. 
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- MRS 27: Ločeni računovodski izkazi (dopolnilo) 

Dopolnitve veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016. Dopolnitve standarda 

MRS 27 podjetjem omogočajo, da v svojih ločenih računovodskih izkazih naložbe v 

odvisne družbe, skupaj obvladovana in pridružena podjetja pripoznajo po kapitalski 

metodi. Dopolnilo bo podjetjem v določenih zakonodajnih pristojnostih omogočilo lažji 

prehod na MSRP pri pripravi ločenih računovodskih izkazov in s tem znižanje stroškov 

skladnosti, ne da bi bile zaradi tega informacije za vlagatelje okrnjene. Novega standarda 

še ni  potrdila EU. Družba ne pričakuje, da bodo dopolnitve standarda vplivale na njene 

računovodske izkaze.  

 

- Dopolnila standarda MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 

28 Investicije v pridružena in skupaj obvladovana podjetja: Prodaja ali 

prispevek sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženim ali skupaj 

obvladovanim podjetjem  

Dopolnilo obravnava neskladja med zahtevami standardov MSRP 10 in MRS 28 pri prodaji 

ali prispevku sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženim ali skupaj obvladovanim 

podjetje. V skladu z novimi dopolnili standardov podjetje celoten znesek dobička ali 

izgube pri prodaji pripozna kadar gre za poslovanje, ne glede na to ali je del odvisne 

družbe ali ne. Delni dobiček ali izgubo podjetje pripozna kadar je v posel vključeno 

sredstvo, ki ni del poslovanja, tudi če so sredstva del odvisne družbe. Dopolnila 

standardov veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2016 ali pozneje. Novega 

dopolnila še ni potrdila EU. Poslovodstvo podjetja ocenjuje, da dopolnila standardov ne 

bodo vplivala na računovodske izkaze družbe. 

 

Letne izboljšave MSRP v obdobju 2010-2012   

V obdobju 2010-2012 je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde objavil 

sklop sprememb spodaj navedenih standardov, ki so veljavni za letna obdobja z 

začetkom 1. februarja 2015 ali pozneje. Poslovodstvo podjetja ocenjuje, da spremembe 

standardov  ne bodo pomembno vplivale na njene računovodske izkaze. Izboljšave 

standardov vključujejo: 

- MSRP 3 Poslovne združitve: Dopolnilo pojasnjuje, da se po prvotnem 

pripoznanju, nakupi  deležev, ki niso opredeljeni kot kapitalski deleži, merijo po pošteni 

vrednosti skozi izkaz poslovnega izida ne glede na to, ali spadajo v okvir zahtev 

standarda MSRP Finančni instrumenti ali ne.   

- MSRP 8 Poslovni odseki: Dopolnilo od podjetja zahteva razkritje poslovodskih 

presoj za  določitev skupnih meril v zvezi s poslovnimi odseki in pojasnjuje, da sme 

sredstva   poročevalskega segmenta uskladiti s celotnimi sredstvi podjetja samo, če 

redno poroča o sredstvih poslovnega odseka.   

- MSRP 13 Merjenje poštene vrednosti: V poglavju Podlaga za zaključke 

dopolnilo MSRP 13 podrobneje pojasnjuje, da z objavo MSRP 13 in dopolnili standardov 

MSRP 9 in MRS 39 ne odpravlja možnosti, da podjetje  kratkoročne terjatve in 

obveznosti, za katere ne obstaja dogovor o višini obrestne mere, vrednoti v višini zneska, 

ki je naveden na računu, v kolikor je vpliv razobrestenja terjatev in obveznosti 

nepomemben.    

- MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva: Dopolnilo pojasnjuje, da mora 

podjetje ob prevrednotenju sredstva njegovo bruto neodpisano vrednost prilagoditi 

skladno s prevrednotenjem njegove neodpisane vrednosti.   

- MRS 24 Razkrivanje povezanih strank: Dopolnilo pojasnjuje, da je 

upravljavsko podjetje, t.j. podjetje, ki drugemu podjetju posreduje ključne storitve 

upravljanja, povezana stranka.  
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- MRS 38 Neopredmetena dolgoročna sredstva: Dopolnilo pojasnjuje, da mora 

podjetje ob  prevrednotenju neopredmetenega dolgoročnega sredstva njegovo bruto 

neodpisano vrednost prilagoditi skladno s prevrednotenjem njegove neodpisane 

vrednosti.   

 

Letne izboljšave standardov in pojasnil v obdobju 2011-2013  

V obdobju 2011-2013 je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde objavil 

sklop sprememb spodaj navedenih standardov, ki so veljavni za letna obdobja z 

začetkom 1. januarja 2015 ali pozneje.  Poslovodstvo podjetja ocenjuje, da spremembe 

standardov  ne bodo pomembno vplivale na njene računovodske izkaze. Izboljšave 

standardov vključujejo: 

- MSRP 1 Prva uporaba mednarodnih standardov računovodskega 

poročanja. Dopolnilo pojasnjuje, da lahko podjetje izbere med uporabo trenutno 

veljavnega standarda ali spremenjenega standarda, katerega uporaba še ni obvezna. 

Zgodnja uporaba standarda je dovoljena pod pogojem, da ga podjetje uporabi dosledno v 

vseh obdobjih, ki so predstavljena v računovodskih izkazih, ki so prvič pripravljeni v 

skladu z MSRP.  

- MSRP 3 Poslovne združitve: Dopolnilo pojasnjuje, da obračun ustanovitve 

skupnega aranžmaja v računovodskih izkazih tega skupnega aranžmaja ne sodi v sklop 

zahtev standarda MSRP 3.  

- MSRP 13 Merjenje poštene vrednosti: Dopolnilo pojasnjuje, da izjeme od 

zahtev MSRP 13, kot jih določa člen 52 standarda MSRP 13, veljajo za vse pogodbe, ki 

spadajo v okvir zahtev MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje ali MSRP 

9 Finančni instrumenti, ne glede na to, ali izpolnjujejo opredelitev finančnih sredstev ali 

finančnih obveznosti po MRS 32 Finančni instrumenti: Predstavljanje.    

- MRS 40 Naložbene nepremičnine: Dopolnilo pojasnjuje, da mora podjetje pri 

določitvi ali določen posel ustreza opredelitvi poslovne združitve v skladu z MSRP 13 

Poslovne združitve kakor tudi  opredelitvi naložbene nepremičnine po MRS 40 naložbene 

nepremičnine, ločeno in neodvisno  uporabiti določila obeh standardov.  

 

Letne izboljšave standardov in pojasnil v obdobju 2012-2014  

V obdobju 2012-2014 je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde objavil 

sklop sprememb spodaj navedenih standardov, ki so veljavni za letna obdobja z 1. 

januarja 2016 ali pozneje. Novih dopolnil še ni potrdila EU. Poslovodstvo podjetja 

ocenjuje, da spremembe standardov  ne bodo pomembno vplivale na njene 

računovodske izkaze. Izboljšave standardov vključujejo:   

- MSRP 5 Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljena poslovanja: 

Dopolnilo pojasnjuje,  da sprememba metode odsvojitve sredstev (s prodajo ali 

razdelitvijo med lastnike) ne predstavlja novega načrta prodaje temveč le nadaljevanje 

prvotnega načrta in tako ne pride do prekinitve izpolnjevanja zahtev MSRP 5. Dopolnilo 

tudi pojasnjuje, da sprememba metode prodaje sredstev ne spreminja datuma njihove 

razvrstitve.  

- MSRP 7 Finančni instrumenti: Razkritja: Dopolnilo pojasnjuje, da lahko 

storitvena pogodba, v kateri je določena cena storitev, predstavlja neprestano udeležbo v 

finančnem sredstvu. Poleg tega dopolnilo tudi pojasnjuje, da v zgoščenih medletnih 

računovodskih izkazih podjetij razkritja v skladu z MSRP 7 v zvezi s pobotanjem finančnih 

sredstev in finančnih obveznosti niso potrebna.  

- MRS 19 Zaslužki zaposlencev: Dopolnilo pojasnjuje, da mora podjetje globino 

trga visoko kakovostnih podjetniških obveznic oceniti na podlagi valute v kateri je 

izražena obveznost in ne glede na državo v kateri se obveznost nahaja. V kolikor globina 
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trga za visoko kakovostne podjetniške obveznice  v tej valuti ne obstaja, mora podjetje 

uporabiti stopnjo donosa državnih obveznic.  

 

- MRS 34 Medletno računovodsko poročanje: Dopolnilo pojasnjuje, da mora 

podjetje razkritja vključiti v medletne računovodske izkaze ali,  kadar so le-ti del večjega 

medletnega poročila (npr. v okviru komentarja za poslovodstvo ali poročila o tveganjih), 

s sklicevanjem na medletne računovodske izkaze med posameznimi obdobji. Odbor je 

tudi določil, da morajo podjetja posredovati uporabnikom tudi druge informacije iz 

medletnega računovodskega na enaki podlagi in istočasno kot medletne računovodske 

izkaze. Če uporabniki nimajo dostopa do drugih informacij na omenjen način se šteje, da 

je medletno računovodsko poročilo nepopolno.  

 

- MSRP 10, MSRP 12 in MRS 28: Investicijska podjetja: Uporaba izjeme od 

zahtev konsolidacije  (dopolnila) 

Dopolnila obravnavajo tri vprašanja, ki so se pojavila v praksi pri uporabi izjeme od 

zahtev konsolidacije za investicijska podjetja. Dopolnila veljajo za letna obdobja z 

začetkom 1. januarja 2016 ali pozneje. Dopolnila pojasnjujejo, da izjeme od predstavitve 

konsolidiranih računovodskih izkazov veljajo za matično družbo, ki je odvisna družba 

investicijskega podjetja, kadar investicijsko podjetje svoje deleže v vseh svoje odvisnih 

družbah izmeri po pošteni vrednosti. Poleg tega dopolnila tudi pojasnjujejo, da je v 

konsolidacijo vključena samo odvisna družba, ki ni obenem investicijsko podjetje in ki 

investicijskemu podjetju nudi podporne storitve. Vse ostale odvisne družbe 

investicijskega podjetja se izmerijo po pošteni vrednosti. Dopolnila standarda MRS 28 

Investicije v pridružena in skupaj obvladovana podjetja omogočajo investitorju da, pri 

uporabi kapitalske metode, ohrani metodo poštene vrednosti, ki jo pridružena in skupaj 

obvladovana podjetja investicijskega podjetja uporabijo pri merjenju svojih deležev v 

odvisnih družbah. Novih dopolnil še ni potrdila EU. Navedene spremembe ne vplivajo na 

računovodske izkaze družbe, saj družba ne izpolnjuje opredelitve naložbenega podjetja v 

skladu z MSRP 10.   

 

- MRS 1: Spodbuda razkritja (Dopolnilo) 

Dopolnila standarda MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov spodbujajo podjetja, da 

pri odločanju katere informacije razkriti in kako jih uvrstiti v računovodske izkaze, 

uporabijo strokovno presojo. Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 

2016 ali pozneje. Dopolnila pojasnjujejo obstoječe zahteve standarda MRS 1 in ne 

uvajajo nikakršnih pomembnejših sprememb. Dopolnila obravnavajo pomembnost, vrstni 

red pojasnil, vmesne zneske in razdruževanje, računovodske usmeritve in predstavitev 

postavk izkaza drugega vseobsegajočega dobička iz naslova investicij, ki so merjena po 

kapitalski metodi. Novih dopolnil še ni potrdila EU. Poslovodstvo podjetja ocenjuje, da na 

podlagi sprememb standarda ne bo večjih (pomembnejših) sprememb pri razkritjih. 

 

4.5.3 PODLAGA ZA MERJENJE 

 

Računovodski izkazi so pripravljeni ob predpostavki delujoče družbe in ob upoštevanju 

nastanka poslovnega dogodka. 

 

Računovodski izkazi družbe so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti bilančnih postavk. 
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4.5.4 VALUTNA POROČANJA 

4.5.4.1 Funkcijska in predstavitvena valuta 

 

Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov, ki je 

hkrati funkcijska in predstavitvena valuta družbe. Zaradi zaokroževanja vrednostnih 

podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj v seštevkih v preglednicah. 

 

4.5.5 UPORABA OCEN IN PRESOJ 

 

Priprava računovodskih izkazov zahteva, da poslovodstvo oblikuje določene ocene in 

predpostavke, ki vplivajo na izkazane zneske sredstev in obveznosti, prihodkov in 

odhodkov ter razkritja pogojnih sredstev in obveznosti v poročevalnem obdobju.  

 

Ocene in predpostavke temeljijo na preteklih izkušnjah in drugih dejavnikih, ki se v danih 

okoliščinah štejejo za utemeljene, na podlagi katerih so izražene presoje o knjigovodski 

vrednosti sredstev in obveznosti. Ker so ocene in predpostavke podvržene subjektivni 

presoji in določeni stopnji negotovosti, se poznejši dejanski rezultati lahko razlikujejo od 

ocen. Ocene se redno preverjajo. Spremembe računovodskih ocen se pripoznajo v 

obdobju, v katerem so bile ocene spremenjene, če sprememba vpliva samo na to 

obdobje, ali v obdobju spremembe in v prihodnjih obdobjih, če sprememba vpliva na 

prihodnja obdobja. 

 

Ocene in predpostavke so prisotne pri naslednjih presojah: 

- oceni dobe koristnosti sredstev, ki se amortizirajo (razkritje 4.5.7.1.1 in 

4.5.7.1.2), 

- oceni rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi (razkritje 

4.5.7.1.12). 

 

4.5.6 POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE 

 

Računovodski izkazi družbe HESS, d.o.o. so izdelani na osnovi računovodskih usmeritev, 

prikazanih v nadaljevanju. Navedene računovodske usmeritve so uporabljene za obe 

predstavljeni leti, razen če ni drugače navedeno. 

 

Kadar je bilo potrebno, smo primerjalne informacije prilagodili, tako da so v skladu s 

predstavitvijo informacij v tekočem letu.  

4.5.6.1     Neopredmetena sredstva 

 

Neopredmetena sredstva sodijo med dolgoročna sredstva in omogočajo izvajanje 

dejavnosti družbe, pri tem pa fizično ne obstajajo. Med neopredmetenimi sredstvi družba 

izkazuje premoženjske pravice s končno dobo koristnosti. 

 

Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. V 

nabavno vrednost se vštejejo tudi uvozne ali nevračljive nakupne terjatve, po odštetju 

trgovskih in drugih popustov, ter vsi stroški, neposredno pripisljivi pripravljanju sredstva 

za nameravano uporabo.  
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Kasneje se vrednost znižuje za znesek obračunane amortizacije, evidentirane na kontu 

popravka vrednosti. V izkazu finančnega položaja je izkazana knjigovodska vrednost, kot 

razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti. 

 

Za poznejše merjenje neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti.  

 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob 

upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela neopredmetenega 

sredstva. Amortizacija se začne obračunavati od nabavne vrednosti, ko je sredstvo 

razpoložljivo za uporabo. 

Amortizacijske metode, dobe koristnosti skupin neopredmetenih sredstev se preverijo ob 

koncu vsakega poslovnega leta in po potrebi prilagodijo.  

 

Ocenjene dobe koristnosti za posamezna neopredmetena sredstva so: 

 

 
 

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

povečujejo prihodnje gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se stroški 

nanašajo. Vsi drugi stroški so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko pride do 

njih. 

 

4.5.6.2     Nepremičnine, naprave in oprema 

 

Nepremičnine, naprave in oprema (v nadaljevanju osnovna sredstva) so del dolgoročnih 

sredstev v lasti družbe, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti družbe. Vključujejo 

zemljišča, zgradbe, proizvajalno opremo, drugo opremo in sredstva v gradnji in izdelavi. 

 

Osnovno sredstvo je ob začetnem pripoznanju izkazano po nabavni vrednosti, ki jo 

sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je 

mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo. Stroški 

izposojanja, ki se pripišejo neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji, sredstva v 

pripravi to je do aktivacije sredstva, se pripoznajo kot del nabavne vrednosti takega 

sredstva.  

 

Nabavna vrednost osnovnih sredstev večjih vrednosti je razdeljena na posamezna 

osnovna sredstva z različnimi dobami koristnosti.   

 

Nabavna vrednost ne vsebuje stroškov razgradnje oz. odstranitve osnovnih sredstev.  

 

Družba pri osnovnih sredstvih ne izkazuje preostale vrednosti. 

Za poznejše merjenje nepremičnin, naprav in opreme se uporablja model nabavne 

vrednosti.  

SKUPINA NEOPREDMETENIH SREDSTEV
AMORTIZACIJSKA 

STOPNJA v %

ŽIVLJENJSKA DOBA v 

letih

Računalniški programi 8-33,33 3-12,5

Koncesijske pravice 2-2,2 45,5-50

Dolgoročne premoženjske pravice 2 50



        Letno poročilo 2014 

 

72  

Za osnovna sredstva sta v knjigovodskih razvidih izkazani posebej nabavna vrednost in 

posebej popravek vrednosti, v izkazu finančnega položaja pa so osnovna sredstva 

izkazana po knjigovodski vrednosti kot razliki med nabavno vrednostjo in popravkom 

vrednosti. 

 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob 

upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela osnovnega 

sredstva. Zemljišča in sredstva v gradnji oziroma izdelavi se ne amortizirajo. Amortizacija 

se začne obračunavati, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. Nadomestni deli večjih 

vrednosti so evidentirani med osnovnimi sredstvi in se amortizirajo v dobi koristnosti 

sredstva, za katerega so bili nabavljeni. 

 

Ocenjene dobe koristnosti za posamezne nepremičnine, naprave in opremo so: 

 

 
 

Dobe koristnosti pomembnih osnovnih sredstev se preverijo ob koncu vsakega 

poslovnega leta in se po potrebi prilagodijo.  

 

V primeru podaljšanja dobe koristnosti družba zmanjša, v primeru skrajšanja dobe 

koristnosti pa poveča že obračunane stroške amortizacije v obravnavanem poslovnem 

letu. Prilagoditev dobe koristnosti je potrebno preračunati tako, da se bo sredstvo 

zamortiziralo v novi predvideni dobi koristnosti. Sprememba dobe koristnosti se 

obravnava kot sprememba računovodske ocene ter vpliva le na obdobje, v katerem je 

bila računovodska ocena spremenjena in na vsako naslednje obdobje v preostali dobi 

koristnosti.  

 

Stroški, ki nastajajo v zvezi z osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno 

vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi.  

 

Stroški zamenjave nekega dela osnovnega sredstva se pripišejo knjigovodski vrednosti 

tega sredstva, če je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom 

tega sredstva, pritekale v družbo, in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. 

Vsi drugi stroški (npr. tekoče vzdrževanje) so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, 

takoj ko pride do njih. 

 

SKUPINA NEPREMIČNIN, NAPRAV IN 

OPREME

AMORTIZACIJSKA 

STOPNJA v %

ŽIVLJENJSKA DOBA v 

letih

Zgradbe 1,5-3 33,33-67

Deli zgradb 3,33-10 10-33

Proizvajalna oprema 2-10 10-50

Deli proizvajalne opreme 5-20 5-20

Računalniška oprema 20-33,3 3-5

Pohištvo 10 10

Drobni inventar 20 5

Osebna vozila 20 5

Druga vozila 14 7
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Dobički in izgube, nastali pri odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme, se ugotavljajo kot 

razlika med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odtujenega sredstva in 

se izkažejo med drugimi poslovnimi prihodki oziroma odpisi vrednosti.  

 

Družba brezplačno pridobljena sredstva amortizira in za znesek obračunane amortizacije 

znižuje dolgoročno odložene prihodke, izkazane med obveznostmi.   

 

4.5.6.3     Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe 

 

Naložbe v odvisne družbe so tiste, v katerih ima družba prevladujoč vpliv in za to skupino 

družb praviloma sestavlja tudi skupinske računovodske izkaze.  

 

V računovodskih izkazih so naložbe v odvisne družbe obračunane po nabavni vrednosti.  

 

4.5.6.4     Finančni instrumenti 

 

Finančni instrumenti družbe so neizpeljana finančna sredstva in neizpeljane finančne 

obveznosti. 

4.5.6.4.1  Neizpeljana finančna sredstva 

 

Neizpeljana finančna sredstva družbe vključujejo denar in denarne ustreznike, terjatve in 

posojila.  

 

Pripoznanje finančnega sredstva se odpravi, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih 

tokov iz tega sredstva ali ko se prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz 

finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem se prenesejo vsa tveganja in koristi iz 

lastništva finančnega sredstva.  

 

Posojila in terjatve 

 

Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z nespremenljivimi ali določljivimi 

plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu.  

Vključena so med kratkoročna sredstva, razen za zapadlosti večje od 12 mesecev po 

datumu izkaza finančnega položaja. V tem primeru so razvrščena med dolgoročna 

sredstva. Posojila in terjatve so v izkazu finančnega položaja izkazana med finančnimi in 

poslovnimi sredstvi po odplačni vrednosti z upoštevanjem veljavne obrestne mere in 

zajemajo dana posojila, dane depozite, terjatve do kupcev in terjatve do drugih. 

 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 

 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki zajemajo gotovino, denar na transakcijskem 

računu in bančne depozite do treh mesecev. Izkazani so po izvirni vrednosti.  

 

4.5.6.4.2  Neizpeljane finančne obveznosti 

 

Neizpeljane finančne obveznosti zajemajo poslovne in druge obveznosti. Vse finančne 

obveznosti so na začetku pripoznane na datum poravnave, ko družba postane pogodbena 
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stranka v zvezi z instrumentom. Družba odpravi pripoznanje finančne obveznosti, če so 

obveze, določene v pogodbi, izpolnjene, razveljavljene ali zastarane. 

 

Neizpeljane finančne obveznosti se na začetku izkazujejo po pošteni vrednosti, povečani za 

stroške, ki se neposredno pripisujejo poslu. Po začetnem pripoznanju se finančne 

obveznosti izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavnih obresti.  

 

4.5.6.5     Zaloge 

 

Zaloge so vrednotene po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši 

izmed njiju. Izvirna vrednost zajema nabavno vrednost, ki jo sestavljajo nakupna cena, 

uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene 

popuste.  

Če se cene v obračunskem obdobju novo nabavljenih količinskih enot razlikujejo od cen 

količinskih enot iste vrste v zalogi, se med letom za zmanjšanje teh količin uporablja 

metoda zaporednih cen (fifo). 

 

4.5.6.6     Oslabitev sredstev 

4.5.6.6.1  Finančna sredstva 

 

Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je 

razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih prihodnjih 

denarnih tokov iz naslova tega sredstva, ki se dajo zanesljivo izmeriti. 

 

Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev so lahko naslednji: neizpolnitev ali kršitev s 

strani dolžnika; znaki, da bo dolžnik šel v stečaj; izginotje delujočega trga za tovrstni 

instrument.  

 

Oblikovanje popravkov terjatev je individualno. 

4.5.6.6.2  Nefinančna sredstva 

 

Družba ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost pomembnih 

nefinančnih sredstev z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni 

znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva.  

 

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je vrednost pri uporabi ali 

poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju 

vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na 

njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne 

tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namen 

preizkusa oslabitve se sredstva, ki jih ni mogoče preizkusiti posamično, uvrstijo v 

najmanjšo možno skupino sredstev, ki ustvarjajo denarne tokove iz nadaljnje uporabe in ki 

so pretežno neodvisna od prejemkov drugih sredstev ali skupin sredstev (denar 

ustvarjajoča enota).  
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Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova/njena 

knjigovodska vrednost presega njegovo/njeno nadomestljivo vrednost. Slabitev se izkaže v 

izkazu poslovnega izida.  

Družba izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih ob koncu poročevalskega obdobja 

ovrednoti in tako ugotovi, če je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne obstaja. 

Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih 

družba določi nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi 

do višine, do katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne preseže knjigovodske 

vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v 

prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve. 

 

4.5.6.7     Kapital 

 

Celotni kapital družbe je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba 

preneha delovati, pri čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno 

čistega premoženja. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se 

pojavili pri poslovanju in pripadajo lastnikom.  

 

Osnovni kapital in kapitalske rezerve predstavljajo denarne in stvarne vložke 

družbenikov. 

 

Druge rezerve iz dobička so oblikovane na podlagi sklepov nadzornega sveta in skupščine 

in predstavljajo razporejene dobičke preteklih let. 

 

Rezerva za pošteno vrednost predstavlja zneske nabranih aktuarskih dobičkov in izgub 

preteklih in tekočega leta pri odpravninah ob upokojitvi na podlagi aktuarskega izračuna. 

 

Zadržani poslovni izid predstavlja nerazporejen del čistega poslovnega izida družbe. 

 

4.5.6.8     Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 

 

Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom 

zavezana k izplačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za 

kar so oblikovane dolgoročne rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. 

 

Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in jubilejne 

nagrade, diskontirane na konec poslovnega leta. Izračun je narejen za vsakega 

zaposlenega tako, da upošteva stroške odpravnin ob upokojitvi in stroške vseh 

pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izračun pripravi aktuar. Plačila za odpravnine 

ob upokojitvi in izplačila jubilejnih nagrad zmanjšujejo oblikovane rezervacije. 

 

4.5.6.9     Druga sredstva in obveznosti 

 

Med drugimi sredstvi so izkazane dolgoročne in kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

(odloženi stroški). 

Odloženi stroški oziroma odhodki so zneski, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo 

poslovnega izida.  
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Med drugimi obveznostmi so izkazane dolgoročne in kratkoročne pasivne časovne 

razmejitve (vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki). 

Vnaprej vračunani stroški so zneski, ki se še niso pojavili, ampak se bodo v prihodnje in že 

trenutno vplivajo na poslovni izid.  

Odloženi prihodki so odloženi prihodki, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili 

predvidene odhodke. Mednje uvrščamo tudi vrednost brezplačno pridobljenih sredstev. 

 

4.5.6.10 Pogojne obveznosti in pogojna sredstva 

 

Pogojna obveznost je: 

- možna obveznost, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katere obstoj potrdi samo 

pojavitev ali nepojavitev enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki jih družba 

ne obvladuje v celoti; ali 

- sedanja obveza, ki izhaja iz preteklih dogodkov, vendar se ne pripozna, ker ni 

verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo 

gospodarske koristi, ali zneska obveze ni mogoče izmeriti dovolj zanesljivo. 

 

Pogojno sredstvo je možno sredstvo, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katerega obstoj 

potrdi le pojavitev ali nepojavitev enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki jih 

družba ne obvladuje v celoti.  

 

Družba pogojnih obveznosti in sredstev še ne pripozna v Izkazu finančnega položaja.  

 

4.5.6.11 Prihodki  

 

Prihodki iz prodaje se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz 

tega naslova, in sicer zmanjšani za vračila in popuste, rabate za nadaljnjo prodajo in 

količinske popuste. Prihodki se izkažejo, ko je kupec prevzel vse pomembne oblike 

tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sredstva, ko obstaja gotovost glede 

poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih stroškov.  

Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so prihodki od odprave in črpanja 

drugih obveznosti ter prejete odškodnine, pogodbene kazni in podobni prihodki.  

 

Finančni prihodki predstavljajo prihodke obresti danih posojil, depozitov in denarnih 

sredstev.  

 

4.5.6.12 Odhodki  

 

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 

povezano z zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče 

zanesljivo izmeriti.  

 

Stroški materiala so izvirni stroški kupljenega materiala, in sicer stroški pomožnega 

materiala za vzdrževanje nepremičnin, naprav in opreme, drobnega inventarja, katerega 

doba koristnosti ne presega leta dni, pisarniškega materiala, strokovne literature in 

drugega.  
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Stroški storitev so izvirni stroški kupljenih storitev, in sicer storitev za vzdrževanje, 

reprezentance, zavarovalnih premij, plačilnega prometa in drugih bančnih storitev (razen 

obresti), najemnin, svetovalnih storitev, službenih potovanj in podobnih storitev.  

 

Med odpisi vrednosti so izkazani stroški amortizacije, ki so povezani z doslednim 

prenašanjem vrednosti amortizirljivih nepremičnin, naprav in opreme, amortizirljivih 

neopredmetenih sredstev. Prav tako so med odpisi vrednosti izkazane izgube pri odpisu 

osnovnih sredstev. 

 

Stroški dela so izvirni stroški, ki se nanašajo na obračunane plače in ostala izplačila 

zaposlenim v bruto zneskih pa tudi na dajatve, ki se obračunavajo od te osnove in niso 

sestavni del bruto zneskov. Med stroški dela so tudi oblikovane rezervacije za jubilejne 

nagrade in odpravnine ob upokojitvi. 

 

Drugi poslovni odhodki vključujejo koncesnine, izdatke za varstvo okolja in druge dajatve. 

Med drugimi poslovnimi odhodki so izkazane tudi donacije. 

 

4.5.6.13 Obdavčitev 

 

Davki vključujejo obveznosti za odmerjeni davek in odloženi davek, kar se izkazuje v 

izkazu poslovnega izida.  

 

Obveznosti za odmerjeni davek temeljijo na obdavčljivem dobičku za leto. Obdavčljivi 

dobiček se razlikuje od čistega dobička, poročanega v poslovnem izidu, ker izključuje 

postavke prihodkov ali odhodkov, ki so obdavčljive ali odbitne v drugih letih, in tudi 

postavke, ki niso nikoli obdavčljive ali odbitne. Obveznost družbe za odmerjeni davek se 

izračuna z uporabo davčnih stopenj, ki so veljavne na dan poročanja.  

 

V primeru, da je obveznost za odmerjeni davek nižja od plačanih akontacij, se izkaže 

terjatev za odmerjeni davek. 

 

Odloženi davek je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti po izkazu finančnega 

položaja za začasne razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti 

ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi v računovodskih izkazih. Odloženi davek iz 

dobička se določi z uporabo davčnih stopenj (in zakonov), ki so bili veljavni na dan izkaza 

finančnega položaja in za katere se pričakuje, da bodo uporabljeni, ko se odložena terjatev 

za davek realizira ali pa se odložena obveznost za davek poravna.   

 

Terjatev za odloženi davek se pripozna, če obstaja verjetnost, da bo v prihodnosti na 

razpolago obdavčljiv dobiček, iz katerega bo mogoče koristiti začasne razlike. Predstavlja 

višino obračunanega davka od dohodka pravnih oseb od odbitnih začasnih razlik. 

 

4.5.6.14 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 

 

Družba nima finančnih naložb, ki bi jih izkazovala po poštenih vrednostih, prav tako 

nefinančna sredstva ne vrednoti po pošteni vrednosti. Med postavkami drugega 

vseobsegajočega donosa je izkazana aktuarska izguba oziroma dobiček pri odpravninah ob 

upokojitvi na podlagi aktuarskega izračuna. 
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4.5.6.15 Izkaz denarnega toka 

 

V izkazu denarnega toka prikazujemo spremembe stanja denarnih sredstev in denarnih 

ustreznikov za poslovno leto, za katero se sestavlja. Izkaz denarnega toka je za del, ki se 

nanaša na poslovanje, sestavljen po posredni metodi iz podatkov izkaza finančnega 

položaja in izkaza poslovnega izida, za del, ki se nanaša na naložbenje in financiranje pa je 

sestavljen po neposredni metodi.  

 

4.5.6.16 Poročanje po odsekih 

 

Družba v letnem poročilu ne razkriva poslovanja po odsekih, saj prodaja samo en produkt 

v Sloveniji. 

 

4.5.6.17 Določanje poštene vrednosti 

 

Finančni instrumenti so izkazani po pošteni vrednosti. Poštena vrednost je znesek, s 

katerim je mogoče prodati sredstvo ali zamenjati obveznost med dobro obveščenima in 

voljnima strankama v premišljenem poslu.   

 

Družba za finančne naložbe in ostale finančne inštrumente ocenjuje, da so poštene 

vrednosti enake knjigovodskim vrednostim. 

 

4.5.6.18 Obvladovanje finančnih tveganj 

 

Zaznavanje tveganj in njihovo obvladovanje je podrobneje opredeljeno v poslovnem delu 

letnega poročila v poglavju 2.13 Upravljanje s tveganji. 

 

Družba v letu 2014 ni bila izpostavljena valutnemu in obrestnemu tveganju, ker posluje 

samo z evri in v letu 2014 ni imela najetih posojil.   

 

Družba spremlja in načrtuje denarne tokove na mesečni, medletni in letni ravni. Med letom 

(do konca oktobra 2014) je bila družba vključena v sistem upravljanja z denarnimi sredstvi 

(»cash management«) v okviru skupine HSE, s čimer zagotavlja nizko stopnjo tveganja 

plačilne sposobnosti.  

Poleg upravljanja z denarnimi sredstvi (»cash management«), je bila družba v okviru 

skupine HSE (prav tako do konca oktobra 2014) vključena tudi v sistem združevanja 

denarnih sredstev (»cash pooling«) v skupini HSE, katerega namen je upravljanje 

likvidnosti in optimizacija obresti.   
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4.5.7 RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

4.5.7.1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA 

1) Neopredmetena sredstva 

 

Med neopredmetenimi sredstvi družba izkazuje naslednje dolgoročne premoženjske 

pravice: 

- odplačni prenos koncesijske pravice za HE Boštanj, HE Arto - Blanca in HE Krško v 

višini 3.202.711 EUR, 

- odplačni prenos koncesijske pravice za HE Brežice v višini 1.490.166 EUR, 

- sofinanciranje brvi Breg – Šmarčna, sofinanciranje povezovalnega vodovoda Rore 

– Sotelsko in sofinanciranje ceste Videm –Sotelsko v višini 652.909 EUR in 

- programsko opremo v uporabi v višini 42.633 EUR. 

 

Odplačni prenos koncesijske pravice za HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE 

Brežice predstavlja obveznost do družbe Savskih elektrarn Ljubljana po določilih 

Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. Prav tako iz 

Koncesijske pogodbe izhaja obveznost za sofinanciranje brvi Breg – Šmarčna, 

povezovalni vodovod Rore – Sotelsko in cesto Videm – Sotelsko. 

 

Med programsko opremo v uporabi so izkazani računalniški programi za izvajanje 

monitoringa na spodnji Savi in računalniški program za vodenje poslovnih knjig in 

investicije v teku. 

 

Odplačni prenos koncesijske pravice za HE Brežice se vodi še kot investicija v teku in se 

bo pričel amortizirati, ko bo HE usposobljena za uporabo. 

 
 

Po pogodbi o plačilu za prenos koncesijske pravice za izkoriščanje vodnega energetskega 

potenciala na območju spodnje Save, bomo imeli obveznost za odplačni prenos 

koncesijske pogodbe do družbe Savskih elektrarn Ljubljana, d.o.o. za HE Mokrice v višini 

1.013.413 EUR (vrednosti so brez upoštevane inflacije od 1. 1. 2007 do datuma izdaje 

računa). Obveznost bo nastala po izdaji gradbenega dovoljenja za HE Mokrice, kar se 

predvideva v letu 2016. 

 

v EUR

NEOPREDMETENA SREDSTVA 31. december 2014 31. december 2013

Dolgoročne premoženjske pravice 5.388.419 3.874.053

Neopredmetena sredstva 5.388.419 3.874.053
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2) Nepremičnine, naprave in oprema 

 

Vrednost nepremičnin sestavljajo zgradbe in zemljišča. Vrednost zgradb predstavljajo 

energetski objekti HE Boštanj, Arto - Blanca in Krško ter poslovna zgradba z zemljiščem 

v Brežicah.  

 

Proizvajalna oprema predstavlja energetsko opremo HE Boštanj, Arto - Blanca in 

Krško, med ostalo opremo družba izkazuje opremo za monitoring, računalniško 

opremo, pohištvo, avtomobile, drugo opremo ter drobni inventar, ki ne presega vrednosti 

500 EUR, se pa uporablja več kot leto dni. 

 

Med investicijami v teku so izkazane naložbe v gradbene objekte HE na spodnji Savi v 

višini 26.251.935 EUR in opremo HE na spodnji Savi v višini 2.439.279 EUR. 

 

v EUR

GIBANJE NEOPREDMETENIH  SREDSTEV
DOLGOROČNE 

PREMOŽENJSKE PRAVICE

Nabavna vrednost 1.1.2013 4.236.192

Pridobitve 11.192

Odtujitve (484)

Nabavna vrednost 31.12.2013 4.246.900

Odpisana vrednost 1.1.2013 274.696

Amortizacija 98.635

Odtujitve (484)

Odpisana vrednost 31.12.2013 372.847

Knjigovodska vrednost 1.1.2013 3.961.496

Knjigovodska vrednost 31.12.2013 3.874.053

v EUR

GIBANJE NEOPREDMETENIH  SREDSTEV
DOLGOROČNE 

PREMOŽENJSKE PRAVICE

Nabavna vrednost 1.1.2014 4.246.900

Pridobitve 1.619.892

Nabavna vrednost 31.12.2014 5.866.792

Odpisana vrednost 1.1.2014 372.847

Amortizacija 105.526

Odpisana vrednost 31.12.2014 478.373

Knjigovodska vrednost 1.1.2014 3.874.053

Knjigovodska vrednost 31.12.2014 5.388.419
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Družba je v letu 2014 aktivirala nepremičnine, naprave in opremo v skupni vrednosti 

207.677 EUR, in sicer: 

 

- gradbene objekte višini 33.763 EUR, 

- proizvajalno opremo in nadomestne dele HE v višini 84.609 EUR ter 

- drugo opremo HE 89.305 EUR. 

 

Odtujitve nepremičnin, naprav in opreme predstavljajo odpise poškodovane opreme. 

Odpis investicije v teku pa v glavnini predstavlja študijo in obratovalna navodila za verigo 

HE pri visokih vodah, ki je bila prenesena med odhodke. Več v poglavju 4.5.7.2 točka 

22).  

 

Na nepremičninah družba nima vpisanih hipotek niti nima osnovnih sredstev v finančnem 

najemu. 

 

Družba znakov slabitve pri nepremičninah, napravah in opremi ni ugotovila, ker so vsa 

osnovna sredstva v uporabi največ pet let. Gre pa za vrednosti v velike energetske 

objekte in opremo z dobo koristnosti od 20 let naprej.   

  

 
 

 
 

 

v EUR

NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA 31. december 2014 31. december 2013

Zemljišča 67.000 67.000

Zgradbe 125.476.377 127.579.228

Proizvajalna oprema 101.053.995 104.761.116

Druga oprema 901.145 1.033.472

Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju 28.691.214 15.667.208

Nepremičnine, naprave in oprema 256.189.731 249.108.024

v EUR

GIBANJE NEPREMIČNIN, NAPRAV 

IN OPREME
ZEMLJIŠČA ZGRADBE

PROIZVAJALNA 

OPREMA
DRUGA OPREMA

NEPREMIČNINE, 

NAPRAVE IN 

OPREMA V 

PRIDOBIVANJU

SKUPAJ

Nabavna vrednost 1.1.2013 67.000 86.389.963 75.845.604 1.530.776 109.042.767 272.876.110

Pridobitve 4.149.429 4.149.429

Odtujitve (298.671) (131.487) (18.437) (448.595)

Prenosi  iz investicij v teku 49.729.722 47.404.893 390.373 (97.524.988) 0

Nabavna vrednost 31.12.2013 67.000 135.821.014 123.119.010 1.902.712 15.667.208 276.576.944

Odpisana vrednost 1.1.2013 0 6.323.049 14.975.166 650.051 0 21.948.266

Amortizacija 1.951.964 3.406.542 224.093 5.582.599

Odtujitve (33.227) (23.814) (4.904) (61.945)

Odpisana vrednost 31.12.2013 0 8.241.786 18.357.894 869.240 0 27.468.920

Knjigovodska vrednost 1.1.2013 67.000 80.066.914 60.870.438 880.725 109.042.767 250.927.844

Knjigovodska vrednost 31.12.2013 67.000 127.579.228 104.761.116 1.033.472 15.667.208 249.108.024
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Za investicije v teku za nakup osnovnih sredstev ima družba še nezaračunane pogodbene 

obveze v višini 68.942.631 EUR, ki se v glavnini nanašajo na investicijo izgradnje HE 

Brežice. 

 

3) Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe 

 

V letu 2013 je družba postala 100% lastnica družbe Partner d.o.o. Ker je družba HESS, 

d.o.o. obvladujoča družba, za skupino HESS sestavlja skupinske računovodske izkaze.  

 

 
 

 
 

 
 

4) Druga dolgoročna sredstva 

 

Med drugimi dolgoročnimi sredstvi v višini 92.897 EUR družba izkazuje stroške 

odobritve in vodenja kredita za investicijo HE Brežice, ki se nanašajo na celotno dobo 

v EUR

GIBANJE NEPREMIČNIN, NAPRAV IN 

OPREME
ZEMLJIŠČA ZGRADBE

PROIZVAJALNA 

OPREMA
DRUGA OPREMA

NEPREMIČNINE, 

NAPRAVE IN 

OPREMA V 

PRIDOBIVANJU

SKUPAJ

Nabavna vrednost 1.1.2014 67.000 135.821.014 123.119.010 1.902.712 15.667.208 276.576.944

Pridobitve 13.358.008 13.358.008

Odtujitve (20.242) (11.034) (126.325) (157.601)

Prenosi  iz investicij v teku 33.763 84.609 89.305 (207.677) 0

Nabavna vrednost 31.12.2014 67.000 135.854.777 123.183.377 1.980.983 28.691.214 289.777.351

Odpisana vrednost 1.1.2014 0 8.241.786 18.357.894 869.240 0 27.468.920

Amortizacija 2.136.614 3.786.668 221.019 6.144.301

Odtujitve (15.180) (10.421) (25.601)

Odpisana vrednost 31.12.2014 0 10.378.400 22.129.382 1.079.838 0 33.587.620

Knjigovodska vrednost 1.1.2014 67.000 127.579.228 104.761.116 1.033.472 15.667.208 249.108.024

Knjigovodska vrednost 31.12.2014 67.000 125.476.377 101.053.995 901.145 28.691.214 256.189.731

v EUR

ODVISNA DRUŽBA 31. december 2014 31. december 2013

Partner d.o.o. 11.000 11.000

SKUPAJ 11.000 11.000

ODVISNA DRUŽBA DEJAVNOST % LASTNIŠTVA 
% GLASOVNIH 

PRAVIC

Partner d.o.o. Druga zaključna gradbena dela 100 % 100 %

NASLOV

Cesta bratov Cerjakov 33a, Brežice

v EUR

ODVISNA DRUŽBA SREDSTVA
OBVEZNOSTI 

(brez kapitala)
PRIHODKI

ČISTI POSLOVNI IZID 

POSLOVNEGA LETA 

VIŠINA CELOTNEGA 

KAPITALA 

Partner d.o.o. 59.338 18.853 193.838 17.676 40.485
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trajanja kredita. Stroški se bodo prenašali na investicijo v teku HE Brežice do konca 

izgradnje HE. Od začetka obratovanja HE Brežice pa do zadnjega vračila obroka kredita 

in obresti pa se bodo stroški odobritve prenesli na stroške.  

 

5) Odložene terjatve za davek 

 

Odložene terjatve za davek je družba oblikovala iz naslova amortizacije opreme, za 

katere obračunava za poslovne namene višjo amortizacijo kot je davčno priznana, iz 

naslova oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvi, ki so 

50% davčno nepriznane. 

 

Terjatve za odloženi davek so pripoznane v izkazu poslovnega izida. 

 

Obveznosti za odloženi davek družba v letu 2014 ni obračunala. 

 
 

6) Zaloge 

 

Med zalogami so v družbi izkazani rezervni deli za HE Boštanj in HE Arto - Blanca v 

višini 18.763 EUR. Drobni inventar dan v uporabo, prenese družba takoj med stroške. 

 

Z inventuro se je uskladilo stanje zalog rezervnih delov za HE. 

 

7) Kratkoročne finančne terjatve in posojila 

 

Konec leta 2014 ima družba 7.200.000 EUR vezanih depozitov, ki so vezani do sredine 

leta 2015 z obrestno mero med 0,92 % in 0,95 %. 

 
 

v EUR

GIBANJE ODLOŽENIH TERJATEV ZA DAVEK REZERVACIJE AMORTIZACIJA DRUGO SKUPAJ

Stanje na dan 1.1.2013 11.513 9.921 37.656 59.090

V breme/(dobro) poslovnega izida 5.671  3.175  (37.656) (28.809)

Stanje na dan 31.12.2013 17.184 13.097 0 30.281

Stanje na dan 1.1.2014 17.184 13.097 0 30.281

V breme/(dobro) poslovnega izida 10.577  414 0  10.991  

Stanje na dan 31.12.2014 27.761 13.511 0 41.272

v EUR

KRATKOROČNE FINANČNE TERJATVE 

IN POSOJILA
31. december 2014 31. december 2013

Do drugih 7.200.000 12.000.000

SKUPAJ 7.200.000 12.000.000
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8) Kratkoročne poslovne terjatve 

 

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini predstavljajo terjatve za prodano 

električno energijo obvladujoči družbi GEN energija, d.o.o. in terjatve za opravljene  

računovodske, finančne in druge storitve odvisni družbi. 

 

Kratkoročne terjatve do pridruženih družb so terjatve za najemnino poslovnih 

prostorov HSE Invest d.o.o. 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev so terjatve iz naslova prodaje električne energije 

družbi HSE d.o.o. in terjatve za povračilo nastalih stroškov pri sanaciji servo motorja na 

HE Krško (sanacija v garancijski dobi, ki je dobavitelj opreme ni odpravil). 

 

Med danimi predujmi družba konec leta 2014 izkazuje terjatve za plačane, a še ne 

opravljene storitve izobraževanja zaposlenih in vnaprej plačano strokovno literaturo. 

 

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do državnih in drugih institucij so 

izkazane terjatve do države za vstopni davek na dodano vrednost, terjatve do države za 

preveč plačane akontacije vodnih povračil za leto 2014 in terjatve do državnih in drugih 

institucij za refundacije boleznin in nesreč pri delu.  

 

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih sestavljajo terjatve do bank za obresti 

depozitov. 

 

Družba konec leta 2014 nima terjatev do poslovodstva in članov nadzornega sveta. 

 

Kupci svoje terjatve poravnajo v roku. V primeru zamude plačila se kupcem zaračunajo 

zamudne obresti, dogovorjene s pogodbo.  

v EUR

GIBANJE KRATKOROČNIH FINANČNIH TERJATEV IN POSOJIL DANI DEPOZITI

Stanje 1. januarja 12.000.000

Povečanje 40.200.000

Plačila (45.000.000)

Stanje  31. decembra 7.200.000
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V oktobru 2014 je družba prešla iz skupine HSE v skupino GEN, zato so kratkoročne 

poslovne terjatve na dan 31. 12. 2013 izkazane do družb v skupini HSE, na dan 31. 12. 

2014 pa do družb v skupini GEN. 

 

 
 

 
 

9) Druga kratkoročna sredstva 

 

Med drugimi kratkoročnimi sredstvi družba izkazuje kratkoročno odložene stroške, ki 

ob svojem nastanku še ne bremenijo poslovnega izida družbe. Druga kratkoročna 

sredstva v višini 8.197 EUR se nanašajo na stroške strokovne literature ter stroške 

odobritve in vodenja kredita, ki bodo v naslednjem letu prenesena na investicijo v teku 

HE Brežice.  

 

10) Denar in denarni ustrezniki 

 

Družba je imela denarna sredstva na transakcijskem računu pri Sberbank, Zvezi bank 

in pri Novi kreditni banki Maribor. Med depoziti na odpoklic družba izkazuje depozita pri 

BKS Bank in Unicredit banki po obrestnih merah med 0,40 % in 0,55 %. 

 

v EUR

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 31. december 2014 31. december 2013

Do družb v skupini 1.271.115 1.887.915

Do pridruženih družb 325 0

Do kupcev 1.242.420 343.397

Dani predujmI 685 0

Do državnih in drugih inštitucij 196.236 801.306

Do drugih 10.057 17.588

SKUPAJ 2.720.838 3.050.206

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE V SKUPINI v EUR

DRUŽBA V SKUPINI 31. december 2013

HSE d.o.o. 1.886.452

HSE Invest d.o.o. 1.463

Skupaj družbe v skupini 1.887.915

SKUPAJ 1.887.915

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE V SKUPINI v EUR

DRUŽBA V SKUPINI 31. december 2014

GEN energija d.o.o. 1.269.984

PARTNER d.o.o. 1.131

Skupaj družbe v skupini 1.271.115

Skupaj pridružene družbe 325

SKUPAJ 1.271.440
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Dogovorjenih samodejnih zadolžitev v obliki limitov na transakcijskem računu družba 

konec leta 2014 ni imela. 

 
 

11) Kapital 

 

Družba ima 60.200.000 EUR osnovnega kapitala, ki se v letu 2014 ni spreminjal. 

Spremenila se je samo lastniška struktura, kot je omenjeno v poslovnem delu. 

 

Kapitalske rezerve predstavljajo denarne in stvarne vložke lastnikov, ki se v letu 2014 

niso spremenile. 

 

Druge rezerve iz dobička predstavljajo čiste dobičke družbe preteklih let in polovico 

čistega dobička tekočega leta. V letu 2014 je družba prenesla med druge rezerve iz 

dobička preostanek poslovnega izida iz leta 2013 in polovico čistega dobička tekočega 

leta. 

 

Rezerva za pošteno vrednost predstavlja zneske nabranih aktuarskih dobičkov in 

izgub preteklih in tekočega leta pri odpravninah ob upokojitvi na podlagi aktuarskega 

izračuna. 

 

Zadržani poslovni izid predstavlja polovico čistega poslovnega izida tekočega leta.  

 

 
 

v EUR

DENAR IN DENARNI USTREZNIKI 31. december 2014 31. december 2013

Denarna sredstva na računih 1.218.114 1.012.551

Depoziti na odpoklic 6.650.000 3.373.699

SKUPAJ 7.868.114 4.386.250

v EUR

KAPITAL 31. december 2014 31. december 2013

Vpoklicani kapital 60.200.000 60.200.000 

Kapitalske rezerve 202.877.548 202.877.548 

Rezerve iz dobička 8.187.255 5.559.937 

Rezerva za pošteno vrednost (25.767) 4.824 

Zadržani poslovni izid 1.526.163 1.101.156 

Skupaj kapital 272.765.199 269.743.465
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12) Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 

 

Konec leta 2014 družba izkazuje rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade, ki 

so oblikovane na podlagi aktuarskega izračuna na dan 31. 12. 2014.  

 

Pri aktuarskem izračunu se je upoštevalo: 

- število zaposlenih v družbi na dan 31. 12. 2014 (spol, starost, skupna in 

pokojninska delovna doba, povprečna neto in bruto plača za obdobje julij-

september 2014),  

- način izračuna odpravnin in jubilejnih nagrad v družbi, 

- letna rast povprečne plače v Republiki Sloveniji za leto 2015 2 %, za leto 2016  

2,4 % in za nadaljnja leta 3,0 %, 

- diskontna obrestna mera 3,2 %, 

- fluktuacija zaposlenih glede na starostne razrede. 

 

Družba je v letu 2014 oblikovala rezervacije v višini 83.544 EUR, povečala rezervacije za 

aktuarske dobičke v višini 54.192 EUR. Črpanje rezervacij predstavljajo izplačane 

jubilejne nagrade v višini 13.305 EUR.  

   

 

V spodnji tabeli je prikazana analiza občutljivosti za pomembne aktuarske predpostavke. 

 

v EUR

KAPITALSKE REZERVE 31. december 2014 31. december 2013

Vplačani presežek kapitala 58.931.016 58.931.016

Naknadna vplačila družbenikov 143.946.532 143.946.532

Skupaj kapitalske rezerve 202.877.548 202.877.548

v EUR

GIBANJE REZERVACIJ ZA ODPRAVNINE IN 

JUBILEJNE NAGRADE

REZERVACIJE ZA 

ODPRAVNINE

REZERVACIJE ZA 

JUBILEJNE 

NAGRADE

SKUPAJ

Stanje na dan 1.1.2013 69.586 83.918 153.504

Oblikovanje, povečanje 16.474 45.934 62.408

Zmanjšanje - črpanje 0 (10.186) (10.186)

Zmanjšanje - odprava (4.824) (3.561) (8.385)

Stanje na dan 31.12.2013 81.236 116.105 197.341

Stanje na dan 1.1.2014 81.236 116.105 197.341

Oblikovanje, povečanje 73.826 63.910 137.736

Zmanjšanje - črpanje 0 (13.305) (13.305)

Stanje na dan 31.12.2014 155.062 166.710 321.772
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13) Druge dolgoročne obveznosti 

 

Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi je prikazana vrednost brezplačno dobavljene 

opreme za HE Blanca dobavitelja Končar iz Zagreba v višini 24.186 EUR. Oprema je 

usposobljena za uporabo in se amortizira, za višino obračunane amortizacije pa se 

znižujejo obveznosti in se izkažejo drugi prihodki. 

 

 
 

14) Dolgoročne poslovne obveznosti 

 

Med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi v višini 839.947 EUR družba izkazuje 

zadržane dolgoročne obveznosti do dobaviteljev pri gradnji HE Brežice in Mokrice, ki bodo 

predvidoma zapadle v plačilo v prihodnjih letih, do leta 2019.  

 

 
 

v EUR

PARAMETRI
REZERVACIJE ZA 

ODPRAVNINE

REZERVACIJE ZA 

JUBILEJNE 

NAGRADE

SKUPAJ

Sprememba diskontne obrestne mere

Znižanje diskontne obrestne mere za 0,5 % 11.956 8.911 20.867 

Povečanje diskontne obrestne mere za 0,5 % (10.789) (8.194) (18.983)

Sprememba rasti plač

Zmanjšanje rasti plač za 0,5 % /letno (10.433) (7.921) (18.354)

Povečanje rasti plač za 0,5 % /letno 11.408 8.506 19.914 

v EUR

GIBANJE DRUGIH DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI SKUPAJ

Stanje na dan 1.1.2013 27.933

Zmanjšanje - črpanje (1.873)

Stanje na dan 31.12.2013 26.060

Stanje na dan 1.1.2014 26.060

Zmanjšanje - črpanje (1.874)

Stanje na dan 31.12.2014 24.186

v EUR

DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 31. december 2014 31. december 2013

Do dobaviteljev 839.947 0

SKUPAJ 839.947 0
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15) Kratkoročne finančne obveznosti 

 

Kratkoročne finančne obveznosti predstavljajo obveznosti do banke za plačilo 

stroškov odobritve in vodenja kredita v višini 100.000 EUR, ki je bila poravnana v 

začetku januarja 2015. Pogodba s SID banko za investicijo HE Brežice je bila podpisana 

konec decembra 2014 v višini 20 milijonov evrov, prvo črpanje kredita bo v aprilu 2015, 

drugo črpanje pa v letu 2016. 

 

16) Kratkoročne poslovne obveznosti 

 

Kratkoročne obveznosti do družb v skupini, do pridruženih družb in obveznosti 

do dobaviteljev predstavljajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za naložbe v 

izgradnjo HE na spodnji Savi.  

 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme predstavlja unovčena prejeta bančna 

garancija od dobavitelja opreme Montavar metalna nova d.o.o. – v stečaju za dobro 

izvedbo del. Garancijska doba je potekla, zato bodo sredstva vrnjena dobavitelju oziroma 

banki na poziv banke, ki je izdala bančno garancijo. 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev sestavljajo obveznosti za čiste plače in 

nadomestila, povračila stroškov v zvezi z delom ter prispevki in dohodnine iz plač, ki 

bremenijo zaposlene, za mesec december 2014. 

 

Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij so sestavljene iz obveznosti 

za obračunani DDV, prispevkov delodajalca na plače in dohodnine ter prispevkov iz sejnin 

nadzornega sveta, obveznosti za koncesijo in vodna povračila ter obveznosti za plačilo  

prispevka zaradi neizpolnitve kvot zaposlenih invalidov. 

 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti predstavljajo obveznosti iz naslova 

prejemkov članov nadzornega sveta za december 2014 in obveznosti za odtegljaje iz plač 

za december 2014. 

 

Vse obveznosti družba poravnava v dogovorjenih rokih. 

 

V oktobru 2014 je družba prešla iz skupine HSE v skupino GEN, zato so kratkoročne 

poslovne obveznosti na dan 31. 12. 2013 izkazane do družb v skupini HSE, na dan 31. 

12. 2014 pa do družb v skupini GEN. 
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17) Druge kratkoročne obveznosti 

 

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi družba izkazuje obveznosti za neizkoriščene 

dopuste s prispevki za leto 2014, popravek odbitka DDV, ki bo povečeval obveznost za 

plačilo DDV v naslednjih letih in vnaprej vračunane stroške dela poslovodstva na podlagi 

sklepa nadzornega sveta, ki imajo odložen datum izplačila po pogodbi o zaposlitvi.  

  

v EUR

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 31. december 2014 31. december 2013

Do družb v skupini 37.201 284.781

Do pridruženih družb 227.893 0

Do dobaviteljev 4.381.332 1.604.036

Predujmi 53.122 53.122

Do zaposlencev 145.588 120.491

Do državnih in drugih institucij 368.043 33.841

Drugo 3.054 2.594

SKUPAJ 5.216.233 2.098.865

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI DO DRUŽB V SKUPINI                    v EUR

DRUŽBA V SKUPINI 31. december 2013

HSE d.o.o. 23.276

HSE Invest d.o.o. 210.737

HTZ IP d.o.o. 3.246

PARTNER d.o.o. 47.522

Skupaj družbe v skupini 284.781

SKUPAJ 284.781

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI DO DRUŽB V SKUPINI                    v EUR

DRUŽBA V SKUPINI 31. december 2014

GEN energija d.o.o. 238

TEB d.o.o. 28.008

PARTNER d.o.o. 8.955

Skupaj družbe v skupini 37.201

Skupaj pridružene družbe 227.893

SKUPAJ 265.094

v EUR

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 31. december 2014 31. december 2013

Vnaprej vračunani stroški 120.449 121.886

SKUPAJ 120.449 121.886
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4.5.7.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

18) Čisti prihodki od prodaje 

 

Družba je ustvarila čiste prihodke s prodajo električne energije iz HE Boštanj, HE Arto -

Blanca in HE Krško in prodajo računovodskih, finančnih in drugih storitev. 

 
 

19) Drugi poslovni prihodki  

 

Med drugimi poslovnimi prihodki družba izkazuje amortizacijo brezplačno pridobljenih 

osnovnih sredstev, prihodke od prodaje osnovnih sredstev, odškodnine od zavarovalnic in 

pogodbenih izvajalcev del, prihodke od najemnin ter prihodke od zmanjšanja obveznosti 

za neizkoriščene dopuste iz leta 2013. 

 
 

20) Stroški blaga, materiala in storitev 

 

Med stroški materiala in storitev so v glavnini izkazani stroški rezervnih delov za 

vzdrževanje, stroški storitev vzdrževanja ter stroški povezani z obratovanjem HE 

Boštanj, HE Arto - Blanca in HE Krško.  

 

v EUR

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2014 2013

a) na domačem trgu 15.612.180 13.274.244

Električne energije 15.607.605 13.274.244

Ostalih storitev 4.575 0

Skupaj čisti prihodki od prodaje 15.612.180 13.274.244

v EUR

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 2014 2013

Prihodki od odprave rezervacij 0 3.561

Črpanje odloženih prihodkov 1.873 1.873

Dobički pri prodaji stalnih sredstev in odprava 

slabitve terjatev
518 475.713

Prihodki od odškodnin in pogodbenih kazni 126.790 279.502

Drugi poslovni prihodki 42.960 14.428

Skupaj drugi poslovni prihodki 172.141 775.077
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Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2014 je bilo porabljeno 5.800 EUR, za 

druge namene niso bile najete storitve revizorja.  

 

21) Stroški dela 

 

Stroški dela so obračunani v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, kolektivno 

pogodbo elektrogospodarstva oz. individualnimi pogodbami o zaposlitvi.  

 

Med stroški plač so prikazane plače in nadomestila zaposlencem, med drugimi stroški 

dela pa regres, drugi prejemki zaposlenih, bonitete in druga nadomestila zaposlenim ter 

prehrana in prevoz. Stroške zavarovanja sestavljajo prispevki delodajalca v višini 16,1 % 

in stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja.  

 

Med stroški dela so prikazane tudi oblikovane rezervacije za jubilejne nagrade in 

odpravnine ob upokojitvi. 

v EUR

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 2014 2013

Stroški energije 40.178 42.696

Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje 115.845 77.356

Stroški drobnega inventarja 27.347 22.476

Ostali stroški materiala 32.388 33.277

Skupaj stroški materiala 215.758 175.805

Stroški transportnih storitev 33.178 33.472

Storitve vzdrževanja 865.112 987.280

Stroški najemnin 1.310 244

Stroški povračil zaposlencev v zvezi z delom 9.013 7.242

Stroški zavarovanja in bančnih storitev 249.107 241.390

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 153.115 198.805

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 112.349 137.786

Stroški storitev fizičnih oseb 35.951 30.452

Ostali stroški storitev 127.014 104.602

Skupaj stroški storitev 1.586.149 1.741.273

Skupaj stroški blaga, materiala in storitev 1.801.907 1.917.078
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Struktura zaposlenih po stopnjah strokovne izobrazbe je predstavljena v poslovnem delu 

letnega poročila. 

 

22) Odpisi vrednosti 

 

Odpisi vrednosti so sestavljeni iz amortizacije neopredmetenih sredstev, amortizacije 

opredmetenih osnovnih sredstev ter neodpisane vrednosti uničenih in odpisanih osnovnih 

sredstev. 

 

Večji del odpisov osnovnih sredstev predstavlja odpis investicije v teku, ki predstavlja 

študijo in obratovalna navodila za verigo HE pri visokih vodah. Odpisi zmanjšujejo 

vrednost nepremičnin, naprav in opreme (poglavje 4.5.7.1 točka 2).  

  

 
 

23) Drugi poslovni odhodki 

 

Druge poslovne odhodke v glavnini sestavljajo koncesijske dajatve za HE Boštanj, HE 

Arto - Blanca in HE Krško, dajatve za vodna povračila, nadomestilo za uporabo stavbnega 

zemljišča, stroški za monitoringe, donacije, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja 

invalidov zaradi neizpolnjevanja kvot, nagrade za obvezno delovno prakso in stroški 

obresti po aktuarskem izračunu obveznosti rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine 

ob upokojitvi. 

 

v EUR

STROŠKI DELA 2014 2013

Plače 1.442.191 1.195.103

Stroški pokojninskih zavarovanj 183.759 155.117

Stroški drugih zavarovanj 108.765 90.714

Drugi stroški dela 275.755 196.011

Skupaj stroški dela 2.010.470 1.636.945

v EUR

ODPISI VREDNOSTI 2014 2013

Amortizacija neopredmetenih sredstev 105.526 98.636

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 6.144.301 5.582.599

Prodaja in odpisi NNO in NS 132.000 386.650

Skupaj odpisi 6.381.827 6.067.885
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24) Finančni prihodki 

 

Med finančnimi prihodki so izkazane obračunane obresti depozitov pri bankah. 

 
 

25) Davki  

 

Skladno z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb se davek za leto 2014 plačuje po 

stopnji 17% od ugotovljene davčne osnove v davčnem obračunu družbe.  

 

V davčnem obračunu družbe za leto 2014 so bile koriščene davčne olajšave za 

investiranje v opremo, za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in olajšave za 

donacije, ki so zniževale davčno osnovo.  

 

Družba je v letu 2014 na podlagi davčnega obračuna za leto 2013 plačala akontacije  

davka od dohodkov v višini 284.247 EUR, davčna obveznost po davčnem obračunu znaša 

435.692 EUR, konec leta 2014 družba izkazuje obveznost za plačilo davka od dohodka 

pravni oseb v višini 151.445 EUR.  

 

V letu 2014 je družba plačala obveznost za plačilo davka od dohodka pravnih oseb za leto 

2013 v višini 310.088 EUR. Odlivi iz naslova plačil davka od dohodkov pravnih oseb v letu 

2014 znašajo 594.335 EUR.  

 

Med odloženimi davki družba izkazuje odložene terjatve za davek. Vrednostno je 

oblikovanje in črpanje prikazano v razkritju pri terjatvah za odložene davke v poglavju  

4.5.7.1 točka 5). 

 

 

v EUR

DRUGI POSLOVNI ODHODKI 2014 2013

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 2.543 2.543

Koncesije 1.560.760 1.303.631

Izdatki za varstvo okolja 644.053 464.688

Donacije 65.010 57.820

Drugi stroški oz. odhodki 32.238 249.908

Skupaj drugi stroški 2.304.604 2.078.590

v EUR

FINANČNI PRIHODKI 2014 2013

Obresti iz danih posojil in depozitov 191.514 192.386

Skupaj finančni prihodki 191.514 192.386
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26) Čisti poslovni izid družbe  

 

Družba je leto 2014 zaključila z dobičkom v višini 3.477.027 EUR. 

 

Po obračunu obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb in terjatev za odloženi davek 

znaša čisti dobiček družbe 3.052.325 EUR. 

 
 

4.5.7.3 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

 

V izkazu drugega vseobsegajočega donosa družba izkazuje aktuarski dobiček pri 

odpravninah ob upokojitvi na podlagi aktuarskega izračuna v višini 30.591 EUR. 

 

4.5.7.4 IZKAZ DENARNEGA TOKA 

 

V izkazu denarnih tokov so prikazane spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno 

leto.  

 

Podatki v izkazu denarnega toka so dobljeni iz izkaza finančnega položaja poročevalskega 

in preteklega leta ter iz izkaza poslovnega izida poročevalskega leta.  

 

v EUR

IZRAČUN OBRAČUNANEGA DAVKA 2014 2013

Poslovni izid pred davki 3.477.027 2.541.209 

Izračunani davek po veljavni davčni stopnji 591.095 432.006 

Davek od prihodkov, ki znižujejo davčno osnovo 0 (303)

Davek od davčnih olajšav (191.797) (153.394)

Davek od odhodkov, ki znižujejo davčno osnovo (2.755) (1.322)

Davek od davčno nepriznanih odhodkov 39.150 33.100 

Davek od ostalih sprememb v davčnem obračunu 0 0 

Davek 435.692 310.088 

Efektivna davčna stopnja 12,53% 12,20%

v EUR

VRSTA POSLOVNEGA IZIDA 2014 2013

Kosmati donos iz poslovanja 15.784.321 14.049.321

Poslovn izid iz poslovanja 3.285.513 2.348.823

Finančni izid 191.514 192.386

Poslovni izid pred davki 3.477.027 2.541.209

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 3.052.325 2.202.312
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4.5.7.5 IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA 

 

V izkazu sprememb lastniškega kapitala so predstavljene spremembe sestavin kapitala 

za poslovno leto.  

 

Kapital družbe se je v letu 2014 povečal za čisti dobiček tekočega leta 3.052.325 EUR in 

zmanjšal za aktuarski dobiček 30.591 EUR. 

 

Bilančni dobiček leta 2014 predstavlja polovico čistega poslovnega izida tekočega leta in 

znaša 1.526.163 EUR.   

 
 

4.5.7.6 POVEZANE OSEBE 

 

Družba HESS, d.o.o. je povezana v skupino GEN. Družba GEN energija, d.o.o., s sedežem 

v Krškem, Vrbina 17, je na dan 31. 12. 2014 njena obvladujoča družba, ki je sestavila 

skupinsko letno poročilo za leto 2014 za skupino družb, za katere je obvladujoča družba. 

 

Družba HESS je 8. 4. 2013 postala lastnica 100% deleža družbe Partner d.o.o. Kot 

obvladujoča družba je za skupino HESS sestavila skupinsko letno poročilo za leto 2014. 

 

Družba je s povezanimi osebami poslovala na osnovi sklenjenih pogodb, kjer so bile v 

medsebojnem prometu povezanih oseb uporabljene tržne in obligacijske zakonitosti. 

Posamezni posli s povezanimi osebami (strankami) so razkriti v poročilu o poslih s 

povezanimi osebami, katero je dostopno na sedežu družbe HESS, d.o.o. 

 

Direktor družbe HESS, d.o.o. v skladu s 545. in 546. členom ZGD-1 izjavlja, da v 

razmerju z obvladujočo družbo GEN energija, d.o.o. in z njo povezanimi družbami iz 

pogodbenih in poslovnih odnosov ni bila prikrajšana in oškodovana.  

 

v EUR

VRSTE DENARNIH TOKOV 2014 2013

Denarni tokovi iz poslovanja 9.649.245 7.895.402 

Denarni tokovi iz naložbenja (6.167.381) (12.046.682)

Denarni tokovi iz financiranja 0 8.000.000 

Denarni izid v obdobju 3.481.864 3.848.720 

v EUR

BILANČNI DOBIČEK 2014 2013

Čisti poslovni izid tekočega leta 3.052.325 2.202.312 

Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave

(zakonskih rezerv, rezerv za lastne deleže in statutarnih rezerv)
(1.526.162) (1.101.156)

Bilančni dobiček 1.526.163 1.101.156 
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V tabeli so prikazane transakcije s povezanimi družbami znotraj skupine GEN v letu 

2014, in sicer v neto zneskih brez DDV. 

 

4.5.7.7 PREJEMKI 

 

Prejemki poslovodstva vključujejo bruto prejemke direktorja, ki so vsebovani v obvestilu 

za napoved dohodnine, premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ter 

povračila stroškov prejeta v letu 2014. 

 

Prejemki članov nadzornega sveta prestavljajo bruto sejnine članov s potnimi stroški za 

opravljanje funkcije v nadzornem svetu prejete v letu 2014. 

 

Prejemki zaposlenih po individualnih pogodbah predstavljajo bruto prejemke, ki so 

vsebovani v obvestilu za napoved dohodnine, premije za prostovoljno dodatno 

pokojninsko zavarovanje ter povračila stroškov prejeta v letu 2014. 

 

Družba v letu 2014 ni odobrila predujmov, posojil ter poroštev tem skupinam oseb. 

 
 

Obveznosti za decembrsko plačo direktorja in zaposlenih po individualni pogodbi ter 

decembrske sejnine članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije v nadzornem svetu 

so izkazane med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi.  

 

4.5.7.8 FINANČNI INŠTRUMENTI IN TVEGANJA 

 

To poglavje je povezano s poglavjem 4.5.6.18 računovodskega poročila in tudi s 

poglavjem o finančnih tveganjih v poslovnem delu. 

4.5.7.8.1  Zaupanjsko (kreditno) tveganje 

 

Kreditna tveganja vplivajo na zmanjšanje gospodarske koristi družbe zaradi plačilne 

nesposobnosti kupcev. Kupci svoje terjatve poravnajo v roku. Konec leta 2014 družba ni 

imela zapadlih terjatev. 

v EUR

DRUŽBA V SKUPINI PRODAJE NAKUPI
TERJATVE na 

31.12.2014

OBVEZNOSTI na 

31.12.2014

GEN energija d.o.o. 1.370.102 195 1.269.984 238

TEB d.o.o. 0 22.957 0 28.008

PARTNER d.o.o. 3.090 193.834 1.131 8.955

Skupaj družbe v skupini 1.373.192 216.986 1.271.115 37.201

Skupaj pridružene družbe 1.223 183.706 325 227.893

SKUPAJ 1.374.415 400.692 1.271.440 265.094

v EUR

Prejemki poslovodstva, članov nadzornega sveta in 

zaposlenih, za katere ne velja tarifni del kolektivne 

pogodbe

PLAČA DRUGI PREJEMKI BONITETE
POVRAČILA 

STROŠKOV
SKUPAJ

Poslovodstvo 120.862 3.608 4.581 1.285 130.336

Člani nadzornega sveta 0 20.328 0 918 21.246

Zaposleni, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe 232.949 11.226 7.237 2.648 254.059

Skupaj prejemki 353.811 35.162 11.817 4.851 405.641
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Terjatve do kupcev za električno energijo na osnovi letnih pogodb so zavarovane z bianco 

menicami. Dani predujmi pa so zavarovani z bančnimi garancijami za zavarovanje vračila 

avansov. Pri ostalih terjatvah zaradi njihove specifičnosti zavarovanje ni potrebno. 

 

 

4.5.7.8.2  Likvidnostno tveganje 

 

Likvidnost je odvisna od učinkovitega upravljanja z denarjem in dinamike investiranja. 

Družba upravlja likvidnostno tveganje s spremljanjem likvidnosti sredstev in obveznosti 

do virov sredstev ter z dnevnim spremljanjem denarnih tokov.  

 

Vse obveznosti družba poravnava v dogovorjenih rokih. Konec leta 2014 družba nima 

zapadlih obveznosti. 

 

Družba ima izdane bančne garancije v višini 410.000 EUR in bianco menice za 

zavarovanje plačila koncesijske dajatve. 

 

 
 

Družba ima prejete bančne garancije za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih 

del in za odpravo napak v garancijskem roku, ki so predložene s strani izvajalcev za 

investicije v teku v višini 14.175.396 EUR.  

 

Z bianco menicami so s strani izvajalcev v največji meri zavarovana plačila do 

podizvajalcev, v manjši meri pa tudi dobra izvedba pogodbenih del. 

4.5.7.8.3  Cenovno tveganje 

 

Skladno z Družbeno pogodbo družba HESS proda vso električno energijo lastnikom v 

razmerju lastniških deležev, zato večino tržnih (cenovnih) tveganj prevzemajo lastniki. 

4.5.7.8.4  Upravljanje s kapitalom 

 

Glavni namen upravljanja s kapitalom je zagotoviti kapitalsko ustreznost, čim večjo 

finančno stabilnost in dolgoročno plačilno sposobnost za potrebe financiranja investicij. 

 

v EUR

DO 3 MESECE
OD 3 DO 6 

MESECEV

OD 6 DO 12 

MESECEV
DO KONCA 3 LETA

OD 4. DO KONCA 

5. LETA
NAD 5 LET SKUPAJ

Kratkoročne poslovne terjatve 3.050.206 0 0 0 0 0 3.050.206

Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0 0 0 0 0

Stanje na dan 31.12.2013 3.050.206 0 0 0 0 3.050.206

Kratkoročne poslovne terjatve 2.720.839 0 0 0 0 2.720.839

Stanje na dan 31.12.2015 2.720.839 0 0 0 0 2.720.839

TERJATVE PO ZAPADLOSTI

TERJATVE ZAPADEJO V PLAČILO

v EUR

DO 3 MESECE
OD 3 DO 6 

MESECEV

OD 6 DO 12 

MESECEV
DO KONCA 3 LETA

OD 4. DO KONCA 

5. LETA
NAD 5 LET SKUPAJ

Kratkoročne poslovne obveznosti 1.828.828 0 270.037 0 0 0 2.098.865

Stanje na dan 31.12.2013 1.828.828 0 270.037 0 0 0 2.098.865

Kratkoročne poslovne obveznosti 4.614.318 601.915 0 0 0 5.216.233

Kratkoročne finančne obveznosti 100.000 0 0 0 0 0 100.000

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 0 744.992 94.955 0 839.947

Stanje na dan 31.12.2015 4.714.318 0 601.915 744.992 94.955 0 6.156.180

OBVEZNOSTI PO ZAPADLOSTI

OBVEZNOSTI ZAPADEJO V PLAČILO
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Poslovodstvo družbe se je odločilo za ohranjanje velikega kapitalskega obsega, da bi tako 

zagotovilo financiranje investicije izgradnje HE na spodnji Savi.  

 

Kapital v družbi predstavlja 98 % vseh obveznosti do virov sredstev. 

 

4.5.7.9 DOGODKI PO DATUMU IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA 

 

Nadzorni svet družbe HESS, d.o.o. je na svoji 76. redni seji podal soglasje direktorju 

družbe za podpis pogodbe o prenosu objektov energetske ureditve, ki skupaj z objekti 

vodne infrastrukture predstavljajo nedeljivo celoto, po nabavni vrednosti, med osnovna 

sredstva MOP. Prenos bo neodplačen. Po podpisani pogodbi bo družba HESS omenjene 

objekte v svojih v poslovnih knjigah prenesla iz gradbenih objektov med neopredmetena 

sredstva, kot vlaganja v pridobitev koncesijske pravice. 

 

Drugih dogodkov, ki bi lahko vplivali na računovodske izkaze leta 2014 in razkritja v 

zvezi z njimi, po datumu Izkaza finančnega položaja v družbi ni bilo. 
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5 RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE HESS  

5.1 REVIZORJEVO POROČILO ZA SKUPINO HESS 
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5.2 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 

 

 

Poslovodstvo je odgovorno, da za vsako posamezno poslovno leto pripravi skupinske 

računovodske izkaze v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 

(MSRP) in veljavno zakonodajo, kot jih je sprejela Evropska unija, in to tako, da ti 

predstavljajo resnično in pošteno sliko poslovanja skupine HESS. 

 

Poslovodstvo upravičeno pričakuje, da bo skupina v dogledni prihodnosti razpolagala z 

ustreznimi viri za nadaljevanje poslovanja, zato so skupinski računovodski izkazi 

pripravljeni na osnovi predpostavke o časovni neomejenosti delovanja skupine. 

 

Odgovornost poslovodstva pri izdelavi skupinskih računovodskih izkazov zajema 

naslednje: 

- računovodske politike so ustrezno izbrane in dosledno uporabljene, 

- presoje in računovodske ocene so razumne in preudarne ter v skladu z načeli 

previdnosti in dobrega gospodarjenja, 

- skupinski računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z MSRP, sprejetimi v 

Evropski uniji. 

 

Poslovodstvo potrjuje, da so skupinski računovodski izkazi pripravljeni skladno z določili 

MSRP brez pridržkov pri njihovi uporabi. 

 

Poslovodstvo je skupinske računovodske izkaze skupine HESS za poslovno leto, ki se je 

končalo na dan 31. 12. 2014, sprejelo dne 7. 4. 2015  

  

 

 

Brežice, 7. 4. 2015  
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5.3 UVODNA POJASNILA K PRIPRAVI SKUPINSKIH RAČUNOVODSKIH 
IZKAZOV 

 

Računovodski del skupinskega računovodskega poročila predstavlja skupinske  

računovodske izkaze s pojasnili Skupine HESS (v nadaljevanju Skupina). 

 

Ker obvladujoča družba skupine HESS pripravlja računovodske izkaze in pojasnila v 

skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), so 

tudi skupinski računovodski izkazi in pojasnila v skladu z Mednarodnimi standardi 

računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija.  

 

Revizijska družba Ernst & Young d.o.o. je revidirala skupinske računovodske izkaze s 

pojasnili in pripravila poročilo neodvisnega revizorja, ki je vključeno na začetku poglavja. 

 

Izjava o odgovornosti uprave, vključuje odgovornost za vse računovodske izkaze Skupine 

HESS. 
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5.4 SKUPINSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI 

5.4.1 SKUPINSKI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA 

 
 

 

 

 

 

  

v EUR

Zap. 

št. 
Postavka

Pojasnila 

5.5.7.1
31. december 2014 31. december 2013

SREDSTVA 279.580.271 272.501.956 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 261.715.107 253.015.147 

I. Neopredmetena sredstva 1 5.391.208 3.876.842 

II. Nepremičnine, naprave in oprema 2 256.189.731 249.108.024 

VII. Druga dolgoročna sredstva 3 92.896 0 

VIII. Odložene terjatve za davek 4 41.272 30.281 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 17.865.164 19.486.809 

II. Zaloge 5 18.763 34.388 

III. Kratkoročne finančne naložbe in posojila 7.200.000 12.000.041 

2. Kratkoročne finančne terjatve in posojila 6 7.200.000 12.000.041 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 7 2.719.911 3.050.356 

VI. Druga kratkoročna sredstva 8 8.197 3.503 

VII. Denar in denarni ustrezniki 9 7.918.293 4.398.521 

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 279.580.271 272.501.956 

A. KAPITAL 10 272.797.472 269.758.063 

I. Vpoklicani kapital 60.200.000 60.200.000 

II. Kapitalske rezerve 202.877.548 202.877.548 

III. Rezerve iz dobička 8.187.379 5.559.937 

IV. Rezerva za pošteno vrednost (25.767) 4.824 

V. Zadržani poslovni izid 1.558.312 1.115.754 

B. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.185.905 223.401 

I. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 11 321.772 197.341 

III. Druge dolgoročne obveznosti 12 24.186 26.060 

V. Dolgoročne poslovne obveznosti 13 839.947 0 

C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 5.596.894 2.520.492 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 14 100.000 0 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 15 5.224.039 2.087.973 

IV. Obveznosti za odmerjeni davek 25 152.406 310.411 

V. Druge kratkoročne obveznosti 16 120.449 122.108 

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v  povezavi z njimi.
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5.4.2 SKUPINSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 SKUPINSKI IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

 

 
 

 

 

 

  

v EUR

Zap. 

št.
Postavka

Pojasnila 

5.5.7.2
2014 2013

1. Čisti prihodki od prodaje 17 15.609.090  13.298.602  

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 18 27.170  12.370  

4. Drugi poslovni prihodki 19 172.141  775.077  

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 15.808.401  14.086.049  

5. Stroški blaga, materiala in storitev 20 1.803.574  1.934.822  

6. Stroški dela 21 2.010.470  1.636.945  

7. Odpisi vrednosti 22 6.381.827  6.067.885  

8. Drugi poslovni odhodki 23 2.305.638  2.079.956  

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 3.306.892  2.366.441  

9. Finančni prihodki 24 191.518  192.388  

10. Finančni odhodki 0  27  

FINANČNI IZID 191.518  192.361  

POSLOVNI IZID PRED DAVKI 3.498.410  2.558.802  

11. Obračunani davek 439.399  313.083  

12. Odloženi davki -10.990  28.809  

DAVEK 25 428.409  341.892  

13. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 26 3.070.001  2.216.910  

    Čisti poslovni izid večinskih lastnikov 1.565.701  1.875.506  

    Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov 1.504.300  341.404  

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

v EUR

Zap. 

št.
Postavka 2014 2013

13. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 3.070.001  2.216.910  

15. Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki zaposlencev (30.591) 4.824

Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid (30.591) 4.824

19. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA 3.039.410  2.221.734  

    Celotni vseobegajoči donos večinskih lastnikov 1.550.099  1.879.587  

    Celotni vseobegajoči donos manjšinskih lastnikov 1.489.311  342.147  

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v  povezavi z njimi.
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5.4.4 SKUPINSKI IZKAZ DENARNEGA TOKA 

 

 
 

 

  

v EUR

Zap. 

št.
Postavka 2014 2013

A. Denarni tokovi iz poslovanja

a) Postavke izkaza poslovnega izida 9.064.145 8.497.078

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 15.781.232 14.073.679

Poslovni odhodki (razen za prevrednotenje in amortizacijo) in finančni odhodki iz 

poslovnih obveznosti
(6.119.683) (5.651.750)

Davek iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v  poslovnih odhodkih (597.404) 75.149

b) Spremembe poslovnih postavk Izkaza finančnega izida 595.833 (579.445)

Začetne manj končne poslovne terjatve 322.666 (830.119)

Začetna manj končna druga sredstva (97.591) 152

Začetne manj končne odložene terjatve za davek (10.991) 28.809

Začetne manj končne zaloge 15.626 (7.547)

Končni manj začetni poslovni dolgovi 275.815 119.482

Končne manj začetne druge obveznosti in rezervacije 90.308 109.778

c) Denarni tok, ustvarjen pri poslovanju 9.659.978 7.917.633

B. Denarni tokovi iz naložbenja

a) Prejemki pri naložbenju 45.199.336 19.690.937

Prejemki za obresti 199.336 190.937

Prejemki pri danih kratkoročnih posojilih 0 7.000.000

Prejemki pri drugih kratkoročnih naložbah 45.000.000 12.500.000

b) Izdatki pri naložbenju (51.339.543) (31.735.483)

Izdatki pri neopredmetenih sredstv ih (vključno s predujmi) (1.619.892) (11.192)

Izdatki pri nepremičninah, napravah in opremi (vključno s predujmi) (9.519.651) (7.213.291)

Izdatki pri naložbah v odvisne družbe, pridružene in skupaj obv ladovane družbe 0 (11.000)

Izdatki pri drugih kratkoročnih naložbah (40.200.000) (24.500.000)

c) Denarni tok, ustvarjen pri naložbenju (6.140.207) (12.044.546)

C. Denarni tokovi iz financiranja

a) Prejemki pri financiranju 0 8.000.000

Prejemki od vplačanega kapitala 0 8.000.000

b) Izdatki pri financiranju 0 (12.935)

Izdatki za izplačila div idend oz. deležev v dobičku 0 (12.935)

c) Denarni tok, ustvarjen pri financiranju 0 7.987.065

D. Denarna sredstva in denarni ustrezniki na začetku obdobja 4.398.521 538.369

Povečanje/(zmanjšanje) denarnih sredstev in denarnih ustreznikov 3.519.771 3.860.152

E. Denarna sredstva in denarni ustrezniki na koncu obdobja 7.918.292 4.398.521

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v  povezavi z njimi.
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5.4.5 SKUPINSKI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA 
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A.1. Stanje 1.1.2013 60.200.000 194.877.548 0 3.849.977 0 0 608.804 259.332.960

A.2. Stanje 1.1.2013 60.200.000 194.877.548 0 3.849.977 0 0 608.804 259.536.329

B.1. Transakcije z lastniki 0 8.000.000 0 0 0 0 0 8.000.000

d) Vnos dodatnih vplačil kapitala 8.000.000 8.000.000

B.2. Spremembe celotnega vseobsegajočega donosa 0 0 0 0 4.824 0 2.216.910 2.221.734

a) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 2.216.910 2.216.910

b) Druge spremembe v vseobsegajočem donosu 4.824 4.824

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 1.709.960 0 0 (1.709.960) 0

a)
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na 

druge sestavine kapitala
608.804 (608.804) 0

b)
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala 

po sklepu organov vodenja in nadzora
1.101.156 (1.101.156) 0

c) Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine 608.804 (608.804) 0

C. Stanje 31.12.2013 60.200.000 202.877.548 0 5.559.937 4.824 0 1.115.754 269.758.063

A.1. Stanje 31.12.2013 60.200.000 202.877.548 0 5.559.937 4.824 0 1.115.754 269.758.063

A.2. Stanje 1.1.2014 60.200.000 202.877.548 0 5.559.937 4.824 0 1.115.754 269.758.063

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

B.2. Spremembe celotnega vseobsegajočega donosa 0 0 0 0 (30.591) 0 3.070.001 3.039.410

a) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 3.070.001 3.070.001

b) Druge spremembe v vseobsegajočem donosu (30.591) (30.591)

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 124 2.627.318 0 14.597 (2.642.040) 0

a)
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na 

druge sestavine kapitala
1.115.754 (1.115.754) 0

b)
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala 

po sklepu organov vodenja in nadzora
124 1.526.162 (1.526.286) 0

c) Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine 1.101.156 (1.101.156) 0

Stanje 31.12.2014 60.200.000 202.877.548 124 8.187.255 (25.767) 14.597 1.543.715 272.797.472

BILANČNI DOBIČEK 0 0 0 0 0 0 1.543.715 1.543.715

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v  povezavi z njimi.
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5.5 POJASNILA K SKUPINSKIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 

5.5.1 POROČAJOČA DRUŽBA 

 

Skupinske računovodske izkaze za skupino HESS sestavlja obvladujoča družba 

Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (v nadaljevanju obvladujoča družba). Naslov 

registriranega sedeža obvladujoče družbe je Cesta bratov Cerjakov 33a, Brežice, kjer so 

na voljo skupinski računovodski izkazi kot del letnega poročila družbe. 

 

Skupinske računovodske izkaze za skupino GEN sestavlja obvladujoča družba GEN 

energija, d.o.o. (v nadaljevanju GEN energija). Skupinsko letno poročilo za skupino GEN 

je na voljo na sedežu družbe GEN energija. 

 

Poslovno leto je enako koledarskemu letu. V nadaljevanju so predstavljeni skupinski 

računovodski izkazi za leto, ki se je končalo dne 31. decembra 2014.  

 

5.5.1.1 Družbe vključene v skupino HESS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

5.5.2 PODLAGA ZA SESTAVO 

 

Pri pripravi računovodskih izkazov na dan 31.12.2014 je skupina upoštevala: 

- MSRP, ki vključujejo Mednarodne računovodske standarde (MRS), Pojasnila 

Stalnega odbora za pojasnjevanje (SOP), Mednarodne standarde računovodskega 

poročanja (MSRP) in Pojasnila Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov 

računovodskega poročanja (OPMSRP), kot jih je sprejela Evropska unija (v 

nadaljevanju EU), 

- Zakon o gospodarskih družbah, 

- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in njegove podzakonske akte, 

- Pravilnik o računovodstvu družbe HESS, d.o.o. in 

- Energetski zakon. 

ODVISNA DRUŽBA DEJAVNOST % LASTNIŠTVA 
% GLASOVNIH 

PRAVIC

Partner d.o.o. Montaža industrijskih strojev in naprav 100 % 100 %

NASLOV

Cesta bratov Cerjakov 33a, Brežice

v EUR

ODVISNA DRUŽBA SREDSTVA
OBVEZNOSTI 

(brez kapitala)
PRIHODKI

ČISTI POSLOVNI IZID 

POSLOVNEGA LETA 

VIŠINA CELOTNEGA 

KAPITALA 

Partner d.o.o. 59.338 18.853 193.838 17.676 40.485

Naziv družbe oz. skupine Država sedeža družbe

Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. Slovenija

Partner d.o.o. Senovo Slovenija
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a) Trenutno veljavni standardi in pojasnila 

 

Računovodske usmeritve, uporabljene pri pripravi računovodskih izkazov, so enake kot 

pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto, končano na 31. 12. 2013, izjemo 

novo sprejetih ali spremenjenih pojasnil, ki so stopili v veljavo s 1. 1. 2014 in so 

navedeni v nadaljevanju.  

 

- MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige 

(prenova) 

- MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje (dopolnitev) – Pobotanje 

finančnih sredstev in finančnih obveznosti  

- MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi, MRS 27 Ločeni računovodski 

izkazi 

- MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih 

- MRS 39 Finančni instrumenti (dopolnilo): pripoznavanje in merjenje - 

Prenova izpeljanih finančnih instrumentov in nadaljevanje 

obračunavanja varovanja pred tveganjem 

- MRS 36 Oslabitev sredstev (dopolnilo)  – Razkritja nadomestljive 

vrednosti nefinančnih sredstev 

- OPMSRP  21: Dajatve 

 

- MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige 

(prenova) 

Standard je bil dopolnjen kot posledica uvedbe novih standardov MSRP 11 Skupni 

aranžmaji, MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih in MRS 28 Finančne naložbe v 

pridružena podjetja, ki se odslej imenuje MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja 

in skupne podvige. Navedene spremembe ne vplivajo na skupinske računovodske izkaze, 

saj skupina nima finančnih naložb v pridružena podjetja in skupne podvige.  

 

- MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje (dopolnilo) - Pobotanje 

finančnih sredstev in finančnih obveznosti 

Dopolnilo pojasnjuje pomen izraza »pravnomočna pravica do pobotanja« in upoštevanje 

meril iz MRS 32, ki veljajo za mehanizme poravnave centralnih klirinških družb, ki ne 

uporabljajo sočasnih bruto mehanizmov poravnave. Navedene spremembe ne vplivajo na 

računovodske izkaze skupine, saj družbe v skupini nimajo sklenjenih nobenih dogovorov 

o pobotanju.   

 

- MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 27 Ločeni 

računovodski izkazi 

Ta standard nadomešča standard MRS 27 Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi v 

delu, ki se nanaša na skupinske računovodske izkaze. Obenem obravnava vprašanja, ki 

so povzeta v SOP-12 Konsolidacija – podjetja za posebne namene. MSRP 10 uvaja 

enoten model obvladovanja za vsa podjetja, tudi za podjetja za posebne namene. 

Spremembe, ki jih uvaja MSRP 10 bodo od poslovodstva zahtevale pomembne presoje 

pri določitvi obvladovanih podjetij, ki jih mora obvladujoče podjetje vključiti v 

konsolidacijo v primerjavi z zahtevami MRS 27. Spremembe standarda ne vplivajo na 

skupinske računovodske izkaze, ker ima obvladujoča družba 100 % delež v svoji odvisni 

družbi in ne bo vpliva na presojanje vključenosti v konsolidacijo. 
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- MSRP 12 Razkrivanje deležev v drugih družbah 

Ta standard vključuje vsa razkritja v zvezi s skupinskimi računovodskimi izkazi, 

vsebovanimi v MRS 27, kakor tudi razkritja, vsebovana v MRS 28 in MRS 31. Ta razkritja 

se nanašajo na deleže podjetja v odvisnih družbah, skupnih aranžmajih, pridruženih 

družbah in strukturiranih podjetjih. Poleg tega novi standard uvaja tudi vrsto novih 

razkritij. Dodatna razkritja v skladu z zahtevami standarda so predstavljena v poglavju 

5.5.1.1, v računovodskem poročilu skupine.  

 

- MRS 39 Finančni instrumenti (dopolnilo): pripoznanje in merjenje - 

Prenova izvedenih finančnih instrumentov in nadaljevanje obračunavanja 

varovanja pred tveganjem 

Spremembe standarda omogočajo nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganji v 

primerih, ko podjetje izvedeni finančni instrument, ki je bil označen kot instrument za 

varovanje pred tveganjem, prenovi z namenom izpolnjevanja določenih meril. 

Sprememba standarda uvaja izjemo od zahteve po prekinitvi obračunavanja varovanja 

pred tveganjem v določenih okoliščinah, v katerih pride ob obračunu tega instrumenta, 

do spremembe pri nasprotni stranki tega instrumenta. Navedene spremembe ne vplivajo 

na računovodske izkaze, saj v tekočem ali predhodnih obdobjih svojih izpeljanih finančnih 

instrumentov ni spreminjala.  

 

- MRS 36 Oslabitev sredstev (dopolnilo) - Razkritje nadomestljive 

vrednosti nefinančnih sredstev)  

S to spremembo Odbor umika iz standarda zahteve, ki so nepričakovane posledice 

spremembe standarda MSRP 13. Obenem prenovljeni standard zahteva razkritje 

nadomestljive vednosti sredstva ali vsake denar ustvarjajoče enote, za katero je podjetje 

v obdobju poročanja pripoznalo ali odpravilo oslabitev. Glede na zahtevo prenovljenega 

standarda, poslovodstvo skupine ne razkriva ne razkriva nadomestljive vrednosti 

nefinančnih sredstev, ker ni bilo slabitev sredstev.  

 

- OPMSRP 21: Dajatve 

Odbor za pojasnjevanje mednarodnih računovodskih standardov s to spremembo 

podrobneje pojasnjuje obračun obveznosti za dajatve (razen davka od dohodka pravnih 

oseb) v računovodskih izkazih podjetij. Pojasnilo  podrobneje pojasnjuje uporabo MRS 37 

Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva. MRS 37 določa merila za 

pripoznanje obveznosti, vključno z zahtevo, da ima podjetje sedanje obveze, ki so 

posledica  obvezujočih preteklih dogodkov. Odbor pojasnjuje, da podjetje pripozna 

obveznost plačila dajatve v trenutku, ko pride do dejavnosti, ki jo opisuje navezujoča se 

zakonodaja, in ki povzroči plačilo dajatve. Pojasnilo ne vpliva na skupinske računovodske 

izkaze, saj je skupina že v predhodnih obdobjih svoje obveznosti pripoznala v skladu z 

določili MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva skladno z zahtevami 

OPMSRP 21.   

 

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

veljavi 

 

Standardi in pojasnila, ki so predstavljena v nadaljevanju, do datuma računovodskih 

izkazov družbe še niso stopila v veljavo. Družba bo ustrezne standarde in pojasnila 

uporabila pri pripravi svojih računovodskih izkazov, ob njihovi uveljavitvi. 
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- MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva in MRS 38 Neopredmetena 

dolgoročna sredstva (dopolnilo): Pojasnilo sprejemljivih metod za obračun 

amortizacije 

Dopolnilo standarda velja za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2016 ali pozneje. 

Dopolnilo pojasnjuje usmeritve vsebovane v MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva in 

MRS 38 Neopredmetena dolgoročna sredstva ki določajo, da prihodki odražajo vzorec 

gospodarskih koristi, ki jih podjetje ustvari pri poslovanju (katerega del je sredstvo) in ne 

gospodarske koristi, ki jih podjetje porabi z uporabo sredstva. Glede na to podjetje 

amortizacijo sredstev ne more obračunati na podlagi razmerja med ustvarjenimi prihodki 

in prihodki, ki jih podjetje pričakuje, da jih bo ustvarilo, temveč lahko to razmerje 

uporabi le v zelo omejenih okoliščinah za obračun amortizacije neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev.  Dopolnila še ni potrdila EU. Skupina ne pričakuje, da bodo 

dopolnitve standarda vplivale na njene skupinske računovodske izkaze saj za obračun 

amortizacije nedolgoročnih sredstev skupina ne uporablja prihodkovne metode.  

 

- MRS 19 Zaslužki zaposlencev (dopolnilo) Prispevki zaposlencev  

Dopolnilo velja za letna obdobja z začetkom 1. februarja 2015 ali pozneje in obravnava 

prispevke zaposlencev ali tretjih v program z določenimi zaslužki. Namen dopolnila je 

poenostaviti obračun prispevkov, ki so neodvisni od delovne dobe zaposlenca, na primer 

prispevki zaposlencev, ki so obračunani na podlagi določenega odstotka plače. 

Poslovodstvo skupine ocenjuje, da dopolnitve standarda ne bodo vplivale na njene  

skupinske računovodske izkaze, saj nobena od družb v skupini nima vzpostavljenega 

načrta zaslužkov zaposlencev, v katerega bi se zbirali prispevki zaposlencev ali tretjih 

oseb. 

 

- MSRP 9 Finančni instrumenti – Razporeditev in merjenje 

Standard velja za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2018 ali pozneje. Zgodnja 

uporaba standarda je dovoljena. Prenovljeni standard vsebuje zahteve vseh posameznih 

faz projekta prenove MRP 9 in nadomešča standard MRS 39 Finančni instrumenti: 

Pripoznavanje in merjenje ter vse predhodne različice standarda MSRP 9. Prenovljeni 

standard uvaja nove zahteve glede razvrščanja in merjenja finančnih sredstev in 

obveznosti, pripoznanja njihove oslabitve in računovodskega varovanja pred tveganji. 

Standarda še ni potrdila EU. Sprejem prenovljenega standarda MSRP 9 bo imel vpliv na  

razvrščanje in merjenje finančnih sredstev skupine, ne bo pa vplival na razvrstitev in 

merjenje njenih finančnih obveznosti.  

 

- MSRP 14 razmejitve, ki izhajajo iz reguliranih storitev 

Standard velja za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2016 ali pozneje. Namen 

standarda je zagotoviti večjo primerljivost računovodskega poročanja podjetij, ki se 

ukvarjajo z regulirano dejavnostjo, pri kateri vlada regulira oskrbo in ceno določene vrste 

dejavnosti. Ta kategorija vključuje dobavo plina, električne energije in vode. Regulirane 

cene teh dobrin imajo lahko pomemben vpliv na prihodke ter obdobje v katerem so 

prihodki realizirani. V okviru obsežnega projekta namerava Odbor v kratkem objaviti 

dokument za razpravo. Glede na izid navedenega projekta je Odbor sprejel odločitev, da 

kot začasno rešitev objavi MSRP 14.  MSRP 14 je neobvezen standard, ki podjetjem 

omogoča, da ob prvi uporabi Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, v večji 

meri nadaljujejo z obračunavanjem razmejitev ki izhajajo iz reguliranih storitev v skladu 

s predhodno splošno sprejetimi računovodskimi načeli. Zaradi večje primerljivosti s 

podjetji, ki svoje računovodske izkaze že pripravljajo po MSRP a ne pripoznavajo teh 

postavk, morajo podjetja, ki se odločijo za uporabo novega standarda, regulirane 
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postavke časovnih razmejitev pripoznati ločeno od drugih postavk. Podjetje, ki svoje 

računovodske izkaze že pripravlja po MSRP, novega standarda ne sme uporabiti. Novega 

standarda še ni  potrdila EU. Glede na to, da skupina svoje računovodske izkaze že 

pripravlja na podlagi zahtev mednarodnih standardov računovodskega poročanja, novi 

standard nima nikakršnega vpliva nanjo.  

 

- MSRP 15 Prihodki iz pogodb s strankami 

Uporaba novega standarda velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali 

pozneje. Novi standard MSRP 15 uvaja nov pet-stopenjski model pripoznanja prihodkov, 

ki jih podjetje doseže  na podlagi pogodb s strankami (z nekaterimi izjemami) ne glede 

na vrsto posla iz katerega izhajajo prihodki ali gospodarske panoge. Zahteve standarda 

veljajo tudi za pripoznanje in merjenje dobičkov in izgub pri prodaji nekaterih nefinančnih 

sredstev, ki jih podjetje ne ustvari v okviru rednega poslovanja (npr. prodaja 

opredmetenih osnovnih sredstev ali neopredmetenih dolgoročnih sredstev). Standard od 

podjetij zahteva izčrpno razkritje vključno z razdružitvijo celotnih prihodkov, informacije 

o izpolnjevanju obvez, spremembah stanj na računih sredstev in obveznosti med 

različnimi obdobji ter ključne presoje in ocene poslovodstva. Novega standarda še ni  

potrdila EU. Poslovodstvo skupine ocenjuje, da sprejetje novega standarda ne bo vplivalo 

na skupinske računovodske izkaze. 

 

- MRS 27: Ločeni računovodski izkazi (dopolnilo) 

Dopolnitve veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016. Dopolnitve standarda 

MRS 27 podjetjem omogočajo, da v svojih ločenih računovodskih izkazih naložbe v 

odvisne družbe, skupaj obvladovana in pridružena podjetja pripoznajo po kapitalski 

metodi. Dopolnilo bo podjetjem v določenih zakonodajnih pristojnostih omogočilo lažji 

prehod na MSRP pri pripravi ločenih računovodskih izkazov in s tem znižanje stroškov 

skladnosti, ne da bi bile zaradi tega informacije za vlagatelje okrnjene. Novega standarda 

še ni  potrdila EU. Skupina ne pričakuje, da bodo dopolnitve standarda vplivale na njene 

skupinske računovodske izkaze.  

 

- Dopolnila standarda MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 

28 Investicije v pridružena in skupaj obvladovana podjetja: Prodaja ali 

prispevek sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženim ali skupaj 

obvladovanim podjetjem  

Dopolnilo obravnava neskladja med zahtevami standardov MSRP 10 in MRS 28 pri prodaji 

ali prispevku sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženim ali skupaj obvladovanim 

podjetje. V skladu z novimi dopolnili standardov podjetje celoten znesek dobička ali 

izgube pri prodaji pripozna kadar gre za poslovanje ne glede na to ali je del odvisne 

družbe ali ne. Delni dobiček ali izgubo podjetje pripozna kadar je v posel vključeno 

sredstvo, ki ni del poslovanja, tudi če so sredstva del odvisne družbe. Dopolnila 

standardov veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2016 ali pozneje. Novega 

dopolnila še ni potrdila EU. Poslovodstvo skupine ocenjuje, da dopolnila standardov ne 

bodo vplivala na skupinske računovodske izkaze. 

 

Letne izboljšave MSRP v obdobju 2010-2012   

V obdobju 2010-2012 je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde objavil 

sklop sprememb spodaj navedenih standardov, ki so veljavni za letna obdobja z 

začetkom 1. februarja 2015 ali pozneje. Poslovodstvo skupine ocenjuje, da spremembe 

standardov  ne bodo pomembno vplivale na njene skupinske računovodske izkaze. 

Izboljšave standardov vključujejo: 
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- MSRP 3 Poslovne združitve: Dopolnilo pojasnjuje, da se po prvotnem 

pripoznanju, nakupi  deležev, ki niso opredeljeni kot kapitalski deleži, merijo po pošteni 

vrednosti skozi izkaz poslovnega izida ne glede na to, ali spadajo okvir zahtev standarda 

MSRP Finančni instrumenti ali ne.   

- MSRP 8 Poslovni odseki: Dopolnilo od podjetja zahteva razkritje poslovodskih 

presoj za  določitev skupnih meril v zvezi s poslovnimi odseki in pojasnjuje, da sme 

sredstva   poročevalskega segmenta uskladiti s celotnimi sredstvi podjetja samo, če 

redno poroča o sredstvih poslovnega odseka.   

- MSRP 13 Merjenje poštene vrednosti: V poglavju Podlaga za zaključke 

dopolnilo MSRP 13 podrobneje pojasnjuje, da z objavo MSRP 13 in dopolnili standardov 

MSRP 9 in MRS 39 ne odpravlja možnosti, da podjetje  kratkoročne terjatve in 

obveznosti, za katere ne obstaja dogovor o višini obrestne mere, vrednoti v višini zneska, 

ki je naveden na računu, v kolikor je vpliv razobrestenja terjatev in obveznosti 

nepomemben.    

- MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva: Dopolnilo pojasnjuje, da mora 

podjetje ob prevrednotenju sredstva njegovo bruto neodpisano vrednost prilagoditi 

skladno s prevrednotenjem njegove neodpisane vrednosti.   

- MRS 24 Razkrivanje povezanih strank: Dopolnilo pojasnjuje, da je 

upravljavsko podjetje, t.j. podjetje, ki drugemu podjetju posreduje ključne storitve 

upravljanja, povezana stranka.  

- MRS 38 Neopredmetena dolgoročna sredstva: Dopolnilo pojasnjuje, da mora 

podjetje ob  prevrednotenju neopredmetenega dolgoročnega sredstva njegovo bruto 

neodpisano vrednost prilagoditi skladno s prevrednotenjem njegove neodpisane 

vrednosti.   

 

Letne izboljšave standardov in pojasnil v obdobju 2011-2013  

V obdobju 2011-2013 je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde objavil 

sklop sprememb spodaj navedenih standardov, ki so veljavni za letna obdobja z 

začetkom 1. januarja 2015 ali pozneje.  Poslovodstvo skupine ocenjuje, da spremembe 

standardov  ne bodo pomembno vplivale na njene skupinske računovodske izkaze. 

Izboljšave standardov vključujejo: 

- MSRP 1 Prva uporaba mednarodnih standardov računovodskega 

poročanja. Dopolnilo pojasnjuje, da lahko podjetje izbere med uporabo trenutno 

veljavnega standarda ali spremenjenega standarda, katerega uporaba še ni obvezna. 

Zgodnja uporaba standarda je dovoljena pod pogojem, da ga podjetje uporabi dosledno v 

vseh obdobjih, ki so predstavljena v računovodskih izkazih, ki so prvič pripravljeni v 

skladu z MSRP.  

- MSRP 3 Poslovne združitve: Dopolnilo pojasnjuje, da obračun ustanovitve 

skupnega aranžmaja v računovodskih izkazih tega skupnega aranžmaja ne sodi v sklop 

zahtev standarda MSRP 3.  

- MSRP 13 Merjenje poštene vrednosti: Dopolnilo pojasnjuje, da izjeme od 

zahtev MSRP 13, kot jih določa člen 52 standarda MSRP 13, veljajo za vse pogodbe, ki 

spadajo v okvir zahtev MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje ali MSRP 

9 Finančni instrumenti, ne glede na to, ali izpolnjujejo opredelitev finančnih sredstev ali 

finančnih obveznosti po MRS 32 Finančni instrumenti: Predstavljanje.    

- MRS 40 Naložbene nepremičnine: Dopolnilo pojasnjuje, da mora podjetje pri 

določitvi ali določen posel ustreza opredelitvi poslovne združitve v skladu z MSRP 13 

Poslovne združitve kakor tudi  opredelitvi naložbene nepremičnine po MRS 40 naložbene 

nepremičnine, ločeno in neodvisno  uporabiti določila obeh standardov.  

 



        Letno poročilo 2014 

 

113  

Letne izboljšave standardov in pojasnil v obdobju 2012-2014  

V obdobju 2012-2014 je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde objavil 

sklop sprememb spodaj navedenih standardov, ki so veljavni za letna obdobja z 1. 

januarja 2016 ali pozneje. Novih dopolnil še ni potrdila EU. Poslovodstvo skupine 

ocenjuje, da spremembe standardov  ne bodo pomembno vplivale na njene skupinske 

računovodske izkaze. Izboljšave standardov vključujejo:   

- MSRP 5 Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljena poslovanja: 

Dopolnilo pojasnjuje,  da sprememba metode odsvojitve sredstev (s prodajo ali 

razdelitvijo med lastnike) ne predstavlja novega načrta prodaje temveč le nadaljevanje 

prvotnega načrta in tako ne pride do prekinitve izpolnjevanja zahtev MSRP 5. Dopolnilo 

tudi pojasnjuje, da sprememba metode prodaje sredstev ne spreminja datuma njihove 

razvrstitve.  

- MSRP 7 Finančni instrumenti: Razkritja: Dopolnilo pojasnjuje, da lahko 

storitvena pogodba, v kateri je določena cena storitev, predstavlja neprestano udeležbo v 

finančnem sredstvu. Poleg tega dopolnilo tudi pojasnjuje, da v zgoščenih medletnih 

računovodskih izkazih podjetij razkritja v skladu z MSRP 7 v zvezi s pobotanjem finančnih 

sredstev in finančnih obveznosti niso potrebna.  

- MRS 19 Zaslužki zaposlencev: Dopolnilo pojasnjuje, da mora podjetje globino 

trga visoko kakovostnih podjetniških obveznic oceniti na podlagi valute v kateri je 

izražena obveznost in ne glede na državo v kateri se obveznost nahaja. V kolikor globina 

trga za visoko kakovostne podjetniške obveznice  v tej valuti ne obstaja, mora podjetje 

uporabiti stopnjo donosa državnih obveznic.  

- MRS 34 Medletno računovodsko poročanje: Dopolnilo pojasnjuje, da mora 

podjetje razkritja vključiti v medletne računovodske izkaze ali,  kadar so le-ti del večjega 

medletnega poročila (npr. v okviru komentarja za poslovodstvo ali poročila o tveganjih), 

s sklicevanjem na medletne računovodske izkaze med posameznimi obdobji. Odbor je 

tudi določil, da morajo podjetja posredovati uporabnikom tudi druge informacije iz 

medletnega računovodskega na enaki podlagi in istočasno kot medletne računovodske 

izkaze. Če uporabniki nimajo dostopa do drugih informacij na omenjen način se šteje, da 

je medletno računovodsko poročilo nepopolno.  

 

- MSRP 10, MSRP 12 in MRS 28: Investicijska podjetja: Uporaba izjeme od 

zahtev konsolidacije  (dopolnila) 

Dopolnila obravnavajo tri vprašanja, ki so se pojavila v praksi pri uporabi izjeme od 

zahtev konsolidacije za investicijska podjetja. Dopolnila veljajo za letna obdobja z 

začetkom 1. januarja 2016 ali pozneje. Dopolnila pojasnjujejo, da izjeme od predstavitve 

konsolidiranih računovodskih izkazov veljajo za matično družbo, ki je odvisna družba 

investicijskega podjetja, kadar investicijsko podjetje svoje deleže v vseh svoje odvisnih 

družbah izmeri po pošteni vrednosti. Poleg tega dopolnila tudi pojasnjujejo, da je v 

konsolidacijo vključena samo odvisna družba, ki ni obenem investicijsko podjetje in ki 

investicijskemu podjetju nudi podporne storitve. Vse ostale odvisne družbe 

investicijskega podjetja se izmerijo po pošteni vrednosti. Dopolnila standarda MRS 28 

Investicije v pridružena in skupaj obvladovana podjetja omogočajo investitorju da, pri 

uporabi kapitalske metode, ohrani metodo poštene vrednosti, ki jo pridružena in skupaj 

obvladovana podjetja investicijskega podjetja uporabijo pri merjenju svojih deležev v 

odvisnih družbah. Novih dopolnil še ni potrdila EU. Navedene spremembe ne vplivajo na 

računovodske izkaze skupine, saj nobena od družb ne izpolnjuje opredelitve naložbenega 

podjetja v skladu z MSRP 10.  
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- MRS 1: Spodbuda razkritja (Dopolnilo) 

Dopolnila standarda MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov spodbujajo podjetja, da 

pri odločanju katere informacije razkriti in kako jih uvrstiti v računovodske izkaze, 

uporabijo strokovno presojo. Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 

2016 ali pozneje. Dopolnila je pojasnjujejo obstoječe zahteve standarda MRS 1 in ne 

uvajajo nikakršnih pomembnejših sprememb. Dopolnila obravnavajo pomembnost, vrstni 

red pojasnil, vmesne zneske in razdruževanje, računovodske usmeritve in predstavitev 

postavk izkaza drugega vseobsegajočega dobička iz naslova investicij, ki so merjena po 

kapitalski metodi. Novih dopolnil še ni potrdila EU. Poslovodstvo skupine ocenjuje, da na 

podlagi sprememb standarda ne bo večjih (pomembnejših) sprememb pri razkritjih. 

 

5.5.3 PODLAGA ZA MERJENJE 

 

Skupinski računovodski izkazi so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti bilančnih 

postavk družb v skupini. 

 

5.5.4 VALUTNA POROČANJA 

5.5.4.1 Funkcijska in predstavitvena valuta 

 

Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov, ki je 

hkrati funkcijska in predstavitvena valuta družbe. Zaradi zaokroževanja vrednostnih 

podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj v seštevkih v preglednicah.  

 

5.5.5 UPORABA OCEN IN PRESOJ 

 

Priprava skupinskih računovodskih izkazov zahteva, da poslovodstvo oblikujejo določene 

ocene in predpostavke, ki vplivajo na izkazane zneske sredstev in obveznosti, prihodkov 

in odhodkov ter razkritja pogojnih sredstev in obveznosti v poročevalnem obdobju.  

 

Ocene in predpostavke temeljijo na preteklih izkušnjah in drugih dejavnikih, ki se v danih 

okoliščinah štejejo za utemeljene, na podlagi katerih so izražene presoje o knjigovodski 

vrednosti sredstev in obveznosti. Ker so ocene in predpostavke podvržene subjektivni 

presoji in določeni stopnji negotovosti, se poznejši dejanski rezultati lahko razlikujejo od 

ocen. Ocene se redno preverjajo. Spremembe računovodskih ocen se pripoznajo v 

obdobju, v katerem so bile ocene spremenjene, če sprememba vpliva samo na to 

obdobje, ali v obdobju spremembe in v prihodnjih obdobjih, če sprememba vpliva na 

prihodnja obdobja. 

 

Ocene in predpostavke so prisotne pri naslednjih presojah: 

- oceni dobe koristnosti sredstev, ki se amortizirajo (razkritje 5.5.7.1.1 in 

5.5.7.1.2), 

- oceni rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi (razkritje 

5.5.7.1.11). 
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5.5.6 POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE 

 

Skupinski računovodski izkazi so izdelani na osnovi računovodskih usmeritev, prikazanih 

v nadaljevanju. Navedene računovodske usmeritve so uporabljene za obe predstavljeni 

leti, razen če ni drugače navedeno. 

 

Kadar je bilo potrebno, smo primerjalne informacije prilagodili, tako da so v skladu s 

predstavitvijo informacij v tekočem letu.  

5.5.6.1 Osnova za uskupinjevanje 

 

Skupinski računovodski izkazi vključujejo računovodske izkaze obvladujoče družbe in 

odvisnih družb. Odvisne družbe so tiste, ki jih obvladuje Skupina. To pomeni, da ima 

Skupina zmožnost odločati o finančnih in poslovnih usmeritvah družbe za pridobivanje 

koristi iz njenega delovanja. Računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v skupinske 

računovodske izkaze od datuma, ko se obvladovanje začne, do datuma, ko preneha. 

 

Računovodski izkazi družb skupine so združeni v skupinske računovodske izkaze na 

podlagi popolnega uskupinjevanja. Računovodski izkazi so združeni od postavke do 

postavke, tako da se seštevajo sorodne postavke sredstev, dolgov, kapitala, prihodkov in 

odhodkov.  

 

Pri sestavi skupinskih računovodskih izkazov so izločena stanja terjatev in obveznosti 

med družbami v Skupini, prihodki in odhodki ter nerealizirani dobički in izgube, ki 

izhajajo iz poslov znotraj skupine. 

5.5.6.2 Neopredmetena sredstva 

 

Neopredmetena sredstva sodijo med dolgoročna sredstva in omogočajo izvajanje 

dejavnosti družb Skupine, pri tem pa fizično ne obstajajo. Med neopredmetenimi sredstvi 

so izkazane premoženjske pravice in dobro ime. 

 

Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. V 

nabavno vrednost se vštejejo tudi uvozne ali nevračljive nakupne terjatve, po odštetju 

trgovskih in drugih popustov, ter vsi stroški, neposredno pripisljivi pripravljanju sredstva 

za nameravano uporabo.  

 

Kasneje se vrednost znižuje za znesek obračunane amortizacije, evidentirane na kontu 

popravka vrednosti. V izkazu finančnega položaja je izkazana knjigovodska vrednost, kot 

razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti. 

 

Za poznejše merjenje neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti.  

 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob 

upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela neopredmetenega 

sredstva. Amortizacija se začne obračunavati od nabavne vrednosti, ko je sredstvo 

razpoložljivo za uporabo. 

 

Amortizacijske metode, dobe koristnosti skupin neopredmetenih sredstev se preverijo ob 

koncu vsakega poslovnega leta in po potrebi prilagodijo.  
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Dobro ime se pojavi pri uskupinjevanju in predstavlja presežek nabavne vrednosti nad 

deležem družbe v pošteni vrednosti pridobljenih razpoznavnih sredstev, obveznosti in 

pogojnih obveznosti odvisne družbe na datum pridobitve. Dobro ime se ne amortizira 

ampak se najmanj enkrat letno preveri morebitna znamenja za slabitev. Vsaka oslabitev se 

takoj pripozna v skupinskem izkazu poslovnega izida in se naknadno ne odpravi. Ob 

odtujitvi odvisne družbe se ustrezni znesek dobrega imena vključi v ugotavljanje 

dobička/izgube pri prodaji in vpliva na poslovni izid skupine. 

 

Ocenjene dobe koristnosti za posamezna neopredmetena sredstva so: 

 

 
 

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

povečujejo prihodnje gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se stroški 

nanašajo. Vsi drugi stroški so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko pride do 

njih. 

5.5.6.3 Nepremičnine, naprave in oprema 

 

Nepremičnine, naprave in oprema (v nadaljevanju osnovna sredstva) so del dolgoročnih 

sredstev v lasti družb Skupine, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti družb. 

Vključujejo zemljišča, zgradbe, proizvajalno opremo, drugo opremo in sredstva v gradnji 

in izdelavi. 

 

Osnovno sredstvo je ob začetnem pripoznanju izkazano po nabavni vrednosti, ki jo 

sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je 

mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo. Stroški 

izposojanja, ki se pripišejo neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v 

pripravi, to je do aktivacije sredstva, se pripoznajo kot del nabavne vrednosti takega 

sredstva.  

 

Nabavna vrednost osnovnih sredstev večjih vrednosti je razdeljena na posamezna 

osnovna sredstva z različnimi dobami koristnosti.   

 

Nabavna vrednost ne vsebuje stroškov razgradnje oz. odstranitve osnovnih sredstev.  

 

Družbe pri osnovnih sredstvih ne izkazuje preostale vrednosti. 

 

Za poznejše merjenje nepremičnin, naprav in opreme se uporablja model nabavne 

vrednosti.  

 

Za osnovna sredstva sta v knjigovodskih razvidih izkazani posebej nabavna vrednost in 

posebej popravek vrednosti, v izkazu finančnega položaja pa so osnovna sredstva 

SKUPINA NEOPREDMETENIH SREDSTEV
AMORTIZACIJSKA 

STOPNJA v %

ŽIVLJENJSKA DOBA v 

letih

Računalniški programi 8-33,33 3-12,5

Koncesijske pravice 2-2,2 45,5-50

Dolgoročne premoženjske pravice 2 50
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izkazana po knjigovodski vrednosti kot razliki med nabavno vrednostjo in popravkom 

vrednosti. 

 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob 

upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela osnovnega 

sredstva. Zemljišča in sredstva v gradnji oziroma izdelavi se ne amortizirajo. Amortizacija 

se začne obračunavati, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. Nadomestni deli večjih 

vrednosti so evidentirani med osnovnimi sredstvi in se amortizirajo v dobi koristnosti 

sredstva, za katerega so bili nabavljeni. 

 

Ocenjene dobe koristnosti za posamezne nepremičnine, naprave in opremo so: 

 

 
 

Dobe koristnosti pomembnih osnovnih sredstev se preverijo ob koncu vsakega 

poslovnega leta in po potrebi prilagodijo.  

 

V primeru podaljšanja dobe koristnosti družba zmanjša, v primeru skrajšanja dobe 

koristnosti pa poveča že obračunane stroške amortizacije v obravnavanem poslovnem 

letu. Prilagoditev dobe koristnosti je potrebno preračunati tako, da se bo sredstvo 

zamortiziralo v novi predvideni dobi koristnosti. Sprememba dobe koristnosti se 

obravnava kot sprememba računovodske ocene ter vpliva le na obdobje, v katerem je 

bila računovodska ocena spremenjena in na vsako naslednje obdobje v preostali dobi 

koristnosti.  

 

Stroški, ki nastajajo v zvezi z osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno 

vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi.  

 

Stroški zamenjave nekega dela osnovnega sredstva se pripišejo knjigovodski vrednosti 

tega sredstva, če je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom 

tega sredstva, pritekale v družbo, in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. 

Vsi drugi stroški (npr. tekoče vzdrževanje) so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, 

takoj ko pride do njih. 

 

SKUPINA NEPREMIČNIN, NAPRAV IN 

OPREME

AMORTIZACIJSKA 

STOPNJA v %

ŽIVLJENJSKA DOBA v 

letih

Zgradbe 1,5-3 33,33-67

Deli zgradb 3,33-10 10-33

Proizvajalna oprema 2-10 10-50

Deli proizvajalne opreme 5-20 5-20

Računalniška oprema 20-33,3 3-5

Pohištvo 10 10

Drobni inventar 20 5

Osebna vozila 20 5

Druga vozila 14 7



        Letno poročilo 2014 

 

118  

Dobički in izgube, nastali pri odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme, se ugotavljajo kot 

razlika med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odtujenega sredstva in 

se izkažejo med drugimi poslovnimi prihodki oziroma odpisi vrednosti.  

 

Družba brezplačno pridobljena sredstva amortizira in za znesek obračunane amortizacije 

znižuje dolgoročno odložene prihodke, izkazane med obveznostmi.   

5.5.6.4 Finančni instrumenti 

 

Finančni instrumenti Skupine so neizpeljana finančna sredstva in neizpeljane finančne 

obveznosti. 

5.5.6.4.1  Neizpeljana finančna sredstva 

 

Neizpeljana finančna sredstva družb Skupine vključujejo denar in denarne ustreznike, 

terjatve in posojila.  

 

Pripoznanje finančnega sredstva se odpravi, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih 

tokov iz tega sredstva ali ko se prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz 

finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem se prenesejo vsa tveganja in koristi iz 

lastništva finančnega sredstva.  

 

Posojila in terjatve 

 

Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z nespremenljivimi ali določljivimi 

plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu.  

 

Vključena so med kratkoročna sredstva, razen za zapadlosti večje od 12 mesecev po 

datumu izkaza finančnega položaja. V tem primeru so razvrščena med dolgoročna 

sredstva. Posojila in terjatve so v izkazu finančnega položaja izkazana med finančnimi in 

poslovnimi sredstvi po odplačni vrednosti z upoštevanjem veljavne obrestne mere in 

zajemajo dana posojila, dane depozite, terjatve do kupcev in terjatve do drugih. 

 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 

 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki zajemajo gotovino, denar na transakcijskem 

računu in bančne depozite do treh mesecev. Izkazani so po izvirni vrednosti.  

5.5.6.4.2  Neizpeljane finančne obveznosti 

 

Neizpeljane finančne obveznosti zajemajo poslovne in druge obveznosti. Vse finančne 

obveznosti so na začetku pripoznane na datum poravnave, ko družba postane pogodbena 

stranka v zvezi z instrumentom. Družbe Skupine odpravijo pripoznanje finančne obveznosti 

če so obveze, določene v pogodbi, izpolnjene, razveljavljene ali zastarane. 

 

Neizpeljane finančne obveznosti se na začetku izkazujejo po pošteni vrednosti, povečani za 

stroške, ki se neposredno pripisujejo poslu. Po začetnem pripoznanju se finančne 

obveznosti izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavnih obresti.  
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5.5.6.5 Zaloge 

 

Zaloge so vrednotene po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši 

izmed njiju. Izvirna vrednost zajema nabavno vrednost, ki jo sestavljajo nakupna cena, 

uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene 

popuste.  

 

Če se cene v obračunskem obdobju novo nabavljenih količinskih enot razlikujejo od cen 

količinskih enot iste vrste v zalogi, se med letom za zmanjšanje teh količin uporablja 

metoda zaporednih cen (fifo). 

5.5.6.6 Oslabitev sredstev 

5.5.6.6.1  Finančna sredstva 

 

Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je 

razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih prihodnjih 

denarnih tokov iz naslova tega sredstva, ki se dajo zanesljivo izmeriti. 

 

Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev so lahko naslednji: neizpolnitev ali kršitev s 

strani dolžnika; znaki, da bo dolžnik šel v stečaj; izginotje delujočega trga za tovrstni 

instrument.  

 

Oblikovanje popravkov terjatev je individualno. 

5.5.6.6.2  Nefinančna sredstva 

 

Družbe skupine ob vsakem datumu poročanja preverijo knjigovodsko vrednost pomembnih 

nefinančnih sredstev z namenom, da ugotovijo, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni 

znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva.  

 

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je vrednost pri uporabi ali 

poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju 

vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na 

njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne 

tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namen 

preizkusa oslabitve se sredstva, ki jih ni mogoče preizkusiti posamično, uvrstijo v 

najmanjšo možno skupino sredstev, ki ustvarjajo denarne tokove iz nadaljnje uporabe in ki 

so pretežno neodvisna od prejemkov drugih sredstev ali skupin sredstev (denar 

ustvarjajoča enota).  

 

Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova/njena 

knjigovodska vrednost presega njegovo/njeno nadomestljivo vrednost. Slabitev se izkaže v 

izkazu poslovnega izida.  

 

Družbe skupine izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih ob koncu poročevalskega 

obdobja ovrednotijo in tako ugotovijo, če je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne 

obstaja. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi 

katerih družba določi nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve sredstva se 

odpravi do višine, do katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne preseže 
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knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri 

sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve. 

5.5.6.7 Kapital 

 

Osnovni kapital in kapitalske rezerve predstavljajo denarne in stvarne vložke lastnika 

obvladujoče družbe. 

Druge rezerve so zneski, ki so namensko zadržani iz dobička iz prehodnih let obvladujoče 

družbe. Oblikovane so na podlagi sklepa ustreznega organa vodenja in nadzora. 

 

Rezerva za pošteno vrednost predstavlja znesek aktuarskih dobičkov oziroma izgub pri 

odpravninah ob upokojitvi na podlagi aktuarskega izračuna. 

 

V zadržanem poslovnem izidu so izkazani nerazporejeni čisti poslovni izidi družb v 

Skupini. 

5.5.6.8 Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 

 

Družbe Skupine so v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim 

pravilnikom zavezane k izplačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi 

upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne 

obstajajo. 

 

Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in jubilejne 

nagrade, diskontirane na konec poslovnega leta. Izračun je narejen za vsakega 

zaposlenega tako, da upošteva stroške odpravnin ob upokojitvi in stroške vseh 

pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izračun pripravi aktuar. Plačila za odpravnine 

ob upokojitvi in izplačila jubilejnih nagrad zmanjšujejo oblikovane rezervacije. 

5.5.6.9 Druga sredstva in obveznosti 

 

Med drugimi sredstvi so izkazane kratkoročne aktivne časovne razmejitve (odloženi 

stroški).  

Odloženi stroški oziroma odhodki so zneski, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo 

poslovnega izida.  

 

Med drugimi obveznostmi so izkazane dolgoročne in kratkoročne pasivne časovne 

razmejitve (vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki). 

Vnaprej vračunani stroški so zneski, ki se še niso pojavili, ampak se bodo v prihodnje in že 

trenutno vplivajo na poslovni izid.  

Odloženi prihodki so odloženi prihodki, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili 

predvidene odhodke. Mednje uvrščamo tudi vrednost brezplačno pridobljenih sredstev. 

5.5.6.10 Pogojne obveznosti in pogojna sredstva 

 

Pogojna obveznost je: 

- možna obveznost, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katere obstoj potrdi samo 

pojavitev ali nepojavitev enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki jih družba 

ne obvladuje v celoti; ali 

- sedanja obveza, ki izhaja iz preteklih dogodkov, vendar se ne pripozna, ker ni 
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verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo 

gospodarske koristi, ali zneska obveze ni mogoče izmeriti dovolj zanesljivo. 

 

Pogojno sredstvo je možno sredstvo, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katerega obstoj 

potrdi le pojavitev ali nepojavitev enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki jih 

družba ne obvladuje v celoti.  

 

Družbe Skupine pogojnih obveznosti in sredstev še ne pripoznajo v Izkazu finančnega 

položaja.  

5.5.6.11 Prihodki  

 

Prihodki iz prodaje se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz 

tega naslova, in sicer zmanjšani za vračila in popuste, rabate za nadaljnjo prodajo in 

količinske popuste. Prihodki se izkažejo, ko je kupec prevzel vse pomembne oblike 

tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sredstva, ko obstaja gotovost glede 

poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih stroškov.  

 

Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so prihodki od odprave in črpanja 

drugih obveznosti ter prejete odškodnine, pogodbene kazni in podobni prihodki.  

 

Finančni prihodki predstavljajo prihodke obresti od danih posojil, depozitov in denarnih 

sredstev.  

5.5.6.12 Odhodki  

 

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 

povezano z zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče 

zanesljivo izmeriti.  

 

Stroški materiala so izvirni stroški kupljenega materiala, in sicer stroški pomožnega 

materiala za vzdrževanje nepremičnin, naprav in opreme, drobnega inventarja, katerega 

doba koristnosti ne presega leta dni, pisarniškega materiala, strokovne literature in 

drugega.  

 

Stroški storitev so izvirni stroški kupljenih storitev, in sicer storitev za vzdrževanje, 

reprezentance, zavarovalnih premij, plačilnega prometa in drugih bančnih storitev (razen 

obresti), najemnin, svetovalnih storitev, službenih potovanj in podobnih storitev.  

 

Med odpisi vrednosti so izkazani stroški amortizacije, ki so povezani z doslednim 

prenašanjem vrednosti amortizirljivih nepremičnin, naprav in opreme, amortizirljivih 

neopredmetenih sredstev. Prav tako so med odpisi vrednosti izkazane izgube pri odpisu 

osnovnih sredstev. 

 

Stroški dela so izvirni stroški, ki se nanašajo na obračunane plače in ostala izplačila 

zaposlenim v bruto zneskih pa tudi na dajatve, ki se obračunavajo od te osnove in niso 

sestavni del bruto zneskov. Med stroški dela so tudi oblikovane rezervacije za jubilejne 

nagrade in odpravnine ob upokojitvi. 
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Drugi poslovni odhodki vključujejo koncesnine, izdatke za varstvo okolja in druge dajatve. 

Med drugimi poslovnimi odhodki so izkazane tudi donacije. 

5.5.6.13 Obdavčitev 

 

Davki vključujejo obveznosti za odmerjeni davek in odloženi davek. Odmerjeni davek je 

izkazan v skupinskem izkazu poslovnega izida. Odloženi davek je izkazan v skupinskem 

izkazu poslovnega izida in skupinskem izkazu finančnega položaja.  

Obveznosti za odmerjeni davek temeljijo na obdavčljivem dobičku za leto. Obdavčljivi 

dobiček se razlikuje od čistega dobička, poročanega v poslovnem izidu, ker izključuje 

postavke prihodkov ali odhodkov, ki so obdavčljive ali odbitne v drugih letih, in tudi 

postavke, ki niso nikoli obdavčljive ali odbitne. Obveznost družbe za odmerjeni davek se 

izračuna z uporabo davčnih stopenj, ki so veljavne na dan poročanja.  

 

V primeru, da je obveznost za odmerjeni davek nižja od plačanih akontacij, se izkaže 

terjatev za odmerjeni davek. 

 

Odloženi davek je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti po izkazu finančnega 

položaja za začasne razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti 

ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi v računovodskih izkazih. Odloženi davek iz 

dobička se določi z uporabo davčnih stopenj (in zakonov), ki so bili veljavni na dan 

skupinskega izkaza finančnega položaja in za katere se pričakuje, da bodo uporabljeni, ko 

se odložena terjatev za davek realizira ali pa se odložena obveznost za davek poravna.   

 

Terjatev za odloženi davek se pripozna, če obstaja verjetnost, da bo v prihodnosti na 

razpolago obdavčljiv dobiček, iz katerega bo mogoče koristiti začasne razlike. Predstavlja 

višino obračunanega davka od dohodka pravnih oseb od odbitnih začasnih razlik. 

5.5.6.14 Skupinski izkaz drugega vseobsegajočega donosa 

 

Družbe Skupine nimajo finančnih naložb, ki bi jih izkazovale po poštenih vrednostih, prav 

tako nefinančna sredstva ne vrednotijo po pošteni vrednosti. Med postavkami drugega 

vseobsegajočega donosa je izkazana aktuarska izguba oziroma dobiček pri odpravninah ob 

upokojitvi na podlagi aktuarskega izračuna. 

5.5.6.15 Skupinski izkaz denarnega toka 

 

V skupinskem izkazu denarnega toka prikazujemo spremembe stanja denarnih sredstev in 

denarnih ustreznikov za poslovno leto, za katero se sestavlja. Skupinski izkaz denarnega 

toka je za del, ki se nanaša na poslovanje, sestavljen po posredni metodi iz podatkov 

izkazov finančnega položaja in izkazov poslovnega izida Skupine, za del, ki se nanaša na 

naložbenje in financiranje pa je sestavljen po neposredni metodi.  

5.5.6.16 Poročanje po odsekih 

 

Skupina v letnem poročilu ne razkriva poslovanja po odsekih. Poročanje po odsekih morajo 

v letnih poročilih razkriti družbe, s katerih lastniškimi ali dolžniškimi vrednostnicami se 

javno trguje in družbe, ki šele izdajajo lastniške ali dolžniške vrednostnice na javnih trgih 

vrednostnic. 
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5.5.6.17 Določanje poštene vrednosti 

 

Finančni instrumenti so izkazani po pošteni vrednosti. Poštena vrednost je znesek, s 

katerim je mogoče prodati sredstvo ali zamenjati obveznost med dobro obveščenima in 

voljnima strankama v premišljenem poslu.   

 

Družbe Skupine za finančne naložbe in ostale finančne inštrumente ocenjujejo, da so 

poštene vrednosti enake knjigovodskim vrednostim. 

5.5.6.18 Obvladovanje finančnih tveganj 

 

Zaznavanje tveganj in njihovo obvladovanje je podrobneje opredeljeno v poslovnem delu 

letnega poročila v poglavju 2.13 Upravljanje s tveganji. 

Pri pojasnilih k skupinskim računovodskim izkazom so finančna tveganja predstavljena v 

povezavi s postavkami v skupinskih računovodskih izkazih (5.5.7.8 Finančni instrumenti in 

tveganja). 
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5.5.7 RAZKRITJA K SKUPINSKIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

5.5.7.1 SKUPINSKI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA 

1) Neopredmetena sredstva 

 

Pretežni del dolgoročnih premoženjskih pravic sestavljajo odplačni prenosi 

koncesijskih pravic za HE, sofinanciranja povezana s koncesijsko pravico za izkoriščanje 

vodnega potenciala Spodnje Save in programska oprema. 

 

Odplačni prenos koncesijske pravice za HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE 

Brežice predstavlja obveznost do družbe Savskih elektrarn Ljubljana po določilih 

Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. Prav tako iz 

Koncesijske pogodbe izhaja obveznost za sofinanciranje brvi Breg – Šmarčna, 

povezovalni vodovod Rore – Sotelsko in cesto Videm –Sotelsko. 

 

Med programsko opremo v uporabi so izkazani računalniški programi za izvajanje 

monitoringa na spodnji Savi in računalniški program za vodenje poslovnih knjig in 

investicije v teku. 

 

Odplačni prenos koncesijske pravice za HE Brežice se vodi še kot investicija v teku in se 

bo pričel amortizirati, ko bo HE usposobljena za uporabo. 

 

Dobro ime je bilo oblikovano zaradi presežka nabavne vrednosti dolgoročne finančne 

naložbe nad knjigovodsko vrednostjo kapitala odvisne družbe. 

 

 

v EUR

NEOPREDMETENA SREDSTVA 31. december 2014 31. december 2013

Dolgoročne premoženjske pravice 5.388.419 3.874.053

Dobro ime 2.789 2.789

Neopredmetena sredstva 5.391.208 3.876.842

v EUR

GIBANJE NEOPREDMETENIH  SREDSTEV
DOLGOROČNE 

PREMOŽENJSKE PRAVICE
DOBRO IME SKUPAJ

Nabavna vrednost 1.1.2013 4.236.192 0 4.236.192

Pridobitve 11.192 2.789 13.981 

Odtujitve (484) 0 (484)

Nabavna vrednost 31.12.2013 4.246.900 2.789 4.249.689 

Odpisana vrednost 1.1.2013 274.696 0 274.696 

Amortizacija 98.635 0 98.635 

Odtujitve (484) 0 (484)

Odpisana vrednost 31.12.2013 372.847 0 372.847

Knjigovodska vrednost 1.1.2013 3.961.496 0 3.961.496

Knjigovodska vrednost 31.12.2013 3.874.053 2.789 3.876.842
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2) Nepremičnine, naprave in oprema 

 

Vrednost nepremičnin sestavljajo zemljišča in zgradbe, ki jih predstavljajo energetski 

objekti HE Boštanj, Arto - Blanca in Krško.  

 

Proizvajalna oprema predstavlja energetsko opremo HE Boštanj, Arto - Blanca in 

Krško, med ostalo opremo pa je izkazana oprema za monitoring, računalniška oprema, 

pohištvo, avtomobili, druga oprema ter drobni inventar, ki ne presega vrednosti 500 EUR, 

se pa uporablja več kot leto dni. 

 

Med investicijami v teku so izkazane naložbe v gradbene objekte HE na spodnji Savi v 

višini 26.251.935 EUR in opremo HE na spodnji Savi v višini 2.439.279 EUR. 

 

Družba je v letu 2014 aktivirala nepremičnine, naprave in opremo v skupni vrednosti 

207.677 EUR, in sicer: 

 

- gradbene objekte višini 33.763 EUR, 

- proizvajalno opremo in nadomestne dele HE v višini 84.609 EUR ter 

- drugo opremo HE 89.305 EUR. 

 

Odtujitve nepremičnin, naprav in opreme predstavljajo odpise poškodovane opreme. 

Odpis investicije v teku pa v glavnini predstavlja študijo in obratovalna navodila za verigo 

HE pri visokih vodah, ki je bila prenesena med odhodke. Več v poglavju 5.5.7.2 točka 

22).  

 

Na nepremičninah ni vpisanih hipotek niti ni osnovnih sredstev v finančnem najemu. 

 

Znaki slabitev pri nepremičninah, napravah in opremi ni bilo ugotovljenih, ker so vsa 

osnovna sredstva v uporabi največ pet let. Gre pa za vrednosti v velike energetske 

objekte in opremo z dobo koristnosti od 20 let naprej. 

 

v EUR

GIBANJE NEOPREDMETENIH  SREDSTEV
DOLGOROČNE 

PREMOŽENJSKE PRAVICE
DOBRO IME SKUPAJ

Nabavna vrednost 1.1.2014 4.246.900 2.789 4.249.689

Pridobitve 1.619.892 0 1.619.892

Nabavna vrednost 31.12.2014 5.866.792 2.789 5.869.581

Odpisana vrednost 1.1.2014 372.847 0 372.847

Amortizacija 105.526 0 105.526

Odpisana vrednost 31.12.2014 478.373 0 478.373

Knjigovodska vrednost 1.1.2014 3.874.053 2.789 3.876.842

Knjigovodska vrednost 31.12.2014 5.388.419 2.789 5.391.208



        Letno poročilo 2014 

 

126  

 
 

 
 

 
 

3) Druga dolgoročna sredstva 

 

Med drugimi dolgoročnimi sredstvi v višini 92.896 EUR Skupina izkazuje stroške 

odobritve in vodenja kredita za investicijo HE Brežice, ki se nanašajo na celotno dobo 

trajanja kredita. Stroški se bodo prenašali na investicijo v teku HE Brežice do konca 

izgradnje HE. Od začetka obratovanja HE Brežice pa do zadnjega vračila obroka kredita 

in obresti, pa se bodo stroški odobritve prenesli na stroške.  

v EUR

NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA 31. december 2014 31. december 2013

Zemljišča 67.000 67.000

Zgradbe 125.476.377 127.579.228

Proizvajalna oprema 101.053.995 104.761.116

Druga oprema 901.145 1.033.472

Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju 28.691.214 15.667.208

Nepremičnine, naprave in oprema 256.189.731 249.108.024

v EUR

GIBANJE NEPREMIČNIN, NAPRAV 

IN OPREME
ZEMLJIŠČA ZGRADBE

PROIZVAJALNA 

OPREMA
DRUGA OPREMA

NEPREMIČNINE, 

NAPRAVE IN 

OPREMA V 

PRIDOBIVANJU

SKUPAJ

Nabavna vrednost 1.1.2013 67.000 86.389.963 75.845.604 1.530.776 109.042.767 272.876.110 

Pridobitve 4.149.429 4.149.429 

Odtujitve (298.671) (131.487) (18.437) 0 (448.595)

Prenosi  iz investicij v teku 49.729.722 47.404.893 390.373 (97.524.988) 0 

Nabavna vrednost 31.12.2013 67.000 135.821.014 123.119.010 1.902.712 15.667.208 276.576.944 

Odpisana vrednost 1.1.2013 0 6.323.049 14.975.166 650.051 0 21.948.266 

Amortizacija 1.951.964 3.406.542 224.093 0 5.582.599 

Odtujitve (33.227) (23.814) (4.904) 0 (61.945)

Odpisana vrednost 31.12.2013 0 8.241.786 18.357.894 869.240 0 27.468.920 

Knjigovodska vrednost 1.1.2013 67.000 80.066.914 60.870.438 880.725 109.042.767 250.927.844 

Knjigovodska vrednost 31.12.2013 67.000 127.579.228 104.761.116 1.033.472 15.667.208 249.108.024 

v EUR

GIBANJE NEPREMIČNIN, NAPRAV IN OPREME ZEMLJIŠČA ZGRADBE
PROIZVAJALNA 

OPREMA
DRUGA OPREMA

NEPREMIČNINE, 

NAPRAVE IN 

OPREMA V 

PRIDOBIVANJU

SKUPAJ

Nabavna vrednost 1.1.2014 67.000 135.821.014 123.119.010 1.902.712 15.667.208 276.576.944 

Pridobitve 13.358.008 13.358.008 

Odtujitve (20.242) (11.034) (126.325) (157.601)

Prenosi  iz investicij v teku 33.763 84.609 89.305 (207.677) 0 

Nabavna vrednost 31.12.2014 67.000 135.854.777 123.183.377 1.980.983 28.691.214 289.777.351 

Odpisana vrednost 1.1.2014 0 8.241.786 18.357.894 869.240 0 27.468.920 

Amortizacija 2.136.614 3.786.668 221.019 0 6.144.301 

Odtujitve (15.180) (10.421) 0 (25.601)

Odpisana vrednost 31.12.2014 0 10.378.400 22.129.382 1.079.838 0 33.587.620 

Knjigovodska vrednost 1.1.2014 67.000 127.579.228 104.761.116 1.033.472 15.667.208 249.108.024 

Knjigovodska vrednost 31.12.2014 67.000 125.476.377 101.053.995 901.145 28.691.214 256.189.731 
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4) Odložene terjatve za davek 

 

V letu 2014 so bile na novo oblikovane odložene terjatve za davek iz naslova 

oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine in razlike med poslovno in 

davčno amortizacijo. 

 

Terjatve za odloženi davek so pripoznane v skupinskem izkazu poslovnega izida. 

 

Črpanje oziroma zmanjšanje terjatev za odloženi davek izhaja iz porabe rezervacij za 

jubilejne nagrade in odpravnine ter črpanja za razliko med poslovno in davčno 

amortizacijo. 

 

Konec leta Skupina izkazuje terjatve za odloženi davek v višini 41.272 EUR. 

 

Obveznosti za odloženi davek Skupina v letu 2014 ni obračunala. 

 

 
 

5) Zaloge 

 

Zaloge predstavljajo rezervni deli za vzdrževanje hidroelektrarn, ki so potrebni za hitro 

odpravo napak proizvodne opreme in s tem zagotavljanja zanesljivega obratovanja 

proizvodnje.  

 

Z inventuro se je uskladilo stanje zalog rezervnih delov za HE. 

 
 

6) Kratkoročne finančne terjatve in posojila 

 

Med kratkoročnimi finančnimi terjatvami Skupine so izkazani vezani depoziti družb 

Skupine na bankah z ročnostjo nad tremi meseci. 

 

v EUR

GIBANJE ODLOŽENIH TERJATEV ZA DAVEK REZERVACIJE AMORTIZACIJA DRUGO SKUPAJ

Stanje na dan 1.1.2013 11.513 9.921 37.656 59.090

V breme/(dobro) poslovnega izida 5.671  3.175  (37.656) (28.809)

Stanje na dan 31.12.2013 17.184 13.097 0 30.281

Stanje na dan 1.1.2014 17.184 13.097 0 30.281

V breme/(dobro) poslovnega izida 10.577  414 0  10.991  

Stanje na dan 31.12.2014 27.761 13.511 0 41.272

v EUR

ZALOGE 31. december 2014 31. december 2013

Zaloga rezervnih delov in materiala 18.763 34.388

SKUPAJ 18.763 34.388
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7) Kratkoročne poslovne terjatve 

 

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini, kratkoročne terjatve do 

pridruženih družb in kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo terjatve iz 

naslova prodaje električne energije in terjatve za najemnino poslovnih prostorov. 

 

Med danimi predujmi Skupina konec leta 2014 izkazuje terjatve za plačane, a še ne 

opravljene storitve izobraževanja zaposlenih in vnaprej plačano strokovno literaturo. 

 

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do državnih in drugih institucij so 

izkazane terjatve do države za vstopni davek na dodano vrednost, terjatve do države za 

preveč plačane akontacije vodnih povračil za leto 2014 in terjatve do državnih in drugih 

institucij za refundacije boleznin in nesreč pri delu.  

 

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih sestavljajo terjatve do bank za obresti 

depozitov. 

 

V postopkih uskupinjevanja je bilo izločenih 10.086 EUR kratkoročnih poslovnih terjatev. 

 

V oktobru 2014 je družba prešla iz skupine HSE v skupino GEN, zato so kratkoročne 

poslovne terjatve na dan 31. 12. 2013 izkazane do družb v skupini HSE, na dan 31. 12. 

2014 pa do družb v skupini GEN. 

 

v EUR

KRATKOROČNE FINANČNE 

TERJATVE IN POSOJILA
31. december 2014 31. december 2013

Do drugih 7.200.000 12.000.041

SKUPAJ 7.200.000 12.000.041

v EUR

GIBANJE KRATKOROČNIH FINANČNIH TERJATEV IN POSOJIL DANI DEPOZITI

Stanje 1. januarja 12.000.041

Povečanje 40.200.000

Plačila (45.000.041)

Stanje  31. decembra 7.200.000
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8) Druga kratkoročna sredstva 

 

Med drugimi kratkoročnimi sredstvi so izkazani kratkoročno odloženi stroški, ki ob 

svojem nastanku še ne bremenijo poslovnega izida. Druga kratkoročna sredstva v višini 

8.197 EUR se nanašajo na stroške strokovne literature ter stroške odobritve in vodenja 

kredita, ki bodo v naslednjem letu prenesena na investicijo v teku HE Brežice.  

 
 

9) Denar in denarni ustrezniki 

 
 

10) Kapital 

 

Vrednost osnovnega kapitala Skupine se v letu 2014 ni spremenila. 

 

Kapitalske rezerve se niso povečale. 

 

v EUR

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 31. december 2014 31. december 2013

Do družb v skupini 1.269.984 1.887.915

Do pridruženih družb 325 0

Do kupcev 1.242.420 343.397

Dani predujmI 685 134

Do državnih in drugih inštitucij 196.440 801.322

Do drugih 10.057 17.588

SKUPAJ 2.719.911 3.050.356

v EUR

DRUGA KRATKOROČNA SREDSTVA 31. december 2014 31. december 2013

Odloženi stroški 8.197 3.503

SKUPAJ 8.197 3.503

v EUR

DENAR IN DENARNI USTREZNIKI 31. december 2014 31. december 2013

Gotovina 0 7

Denarna sredstva na računih 1.268.293 1.024.815

Depoziti na odpoklic 6.650.000 3.373.699

SKUPAJ 7.918.293 4.398.521
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Druge rezerve iz dobička predstavljajo del prenesenih dobičkov obvladujoče družbe in 

so podrobneje razkrite pri izkazu sprememb lastniškega kapitala. 

 

Rezerva za pošteno vrednost predstavlja zneske nabranih aktuarskih dobičkov in 

izgub preteklih in tekočega leta pri odpravninah ob upokojitvi na podlagi aktuarskega 

izračuna. 

 

Zadržani poslovni izid predstavlja nerazporejen dobiček tekočega leta obvladujoče 

družbe v višini 1.526.163 EUR in poslovni izid tekočega leta odvisne družbe v višini 

17.552 EUR ter poslovni izid preteklega leta odvisne družbe v višini 14.597 EUR.   

 

Kapital odvisnih družb je v postopku uskupinjevanja izločen v višini 8.211 EUR. 

 

 
 

11) Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 

 

Konec leta 2014 Skupina izkazuje rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade, ki 

so oblikovane na podlagi aktuarskega izračuna na dan 31. 12. 2014.  

 

Pri aktuarskem izračunu se je upoštevalo: 

- število zaposlenih v družbah na dan 31. 12. 2014 (spol, starost, skupna in 

pokojninska delovna doba, povprečna neto in bruto plača za obdobje julij-

september 2014),  

- način izračuna odpravnin in jubilejnih nagrad v družbah, 

- letna rast povprečne plače v Republiki Sloveniji za leto 2015 2 %, za leto 2016  

2,4 % in za nadaljnja leta 3,0 %, 

- diskontna obrestna mera 3,2 %, 

- fluktuacija zaposlenih glede na starostne razrede. 

 

Družbe v Skupini so v letu 2014 oblikovale rezervacije v višini 83.544 EUR ter povečale 

rezervacije za aktuarske dobičke v višini 54.192 EUR. Črpanje rezervacij predstavljajo 

izplačane jubilejne nagrade v višini 13.305 EUR.  

 

 

v EUR

KAPITAL 31. december 2014 31. december 2013

Vpoklicani kapital 60.200.000 60.200.000

Kapitalske rezerve 202.877.548 202.877.548

Rezerve iz dobička 8.187.379 5.559.937

Rezerva za pošteno vrednost (25.767) 4.824

Zadržani poslovni izid 1.558.312 1.115.754

Skupaj kapital 272.797.472 269.758.063
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V spodnji tabeli je prikazana analiza občutljivosti za pomembne aktuarske predpostavke. 

 

 
 

12) Druge dolgoročne obveznosti 

 

Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi je prikazana vrednost brezplačno dobavljene 

opreme za HE Blanca dobavitelja Končar iz Zagreba. Oprema je usposobljena za uporabo 

in se amortizira, za višino obračunane amortizacije pa se znižujejo obveznosti in se 

izkažejo drugi prihodki. 

 
 

v EUR

GIBANJE REZERVACIJ ZA ODPRAVNINE IN 

JUBILEJNE NAGRADE

REZERVACIJE ZA 

ODPRAVNINE

REZERVACIJE ZA 

JUBILEJNE 

NAGRADE

SKUPAJ

Stanje na dan 1.1.2013 69.586 83.918 153.504 

Oblikovanje, povečanje 16.474 45.934 62.408 

Zmanjšanje - črpanje 0 (10.186) (10.186)

Zmanjšanje - odprava (4.824) (3.561) (8.385)

Stanje na dan 31.12.2013 81.236 116.105 197.341 

Stanje na dan 1.1.2014 81.236 116.105 197.341 

Oblikovanje, povečanje 73.826 63.910 137.736 

Zmanjšanje - črpanje 0 (13.305) (13.305)

Stanje na dan 31.12.2014 155.062 166.710 321.772 

v EUR

PARAMETRI
REZERVACIJE ZA 

ODPRAVNINE

REZERVACIJE ZA 

JUBILEJNE 

NAGRADE

SKUPAJ

Sprememba diskontne obrestne mere

Znižanje diskontne obrestne mere za 0,5 % 11.956 8.911 20.867 

Povečanje diskontne obrestne mere za 0,5 % (10.789) (8.194) (18.983)

Sprememba rasti plač

Zmanjšanje rasti plač za 0,5 % /letno (10.433) (7.921) (18.354)

Povečanje rasti plač za 0,5 % /letno 11.408 8.506 19.914 

v EUR

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 31. december 2014 31. december 2013

Druge dolgoročne obveznosti 24.186 26.060

SKUPAJ 24.186 26.060
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13) Dolgoročne poslovne obveznosti 

 

Med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi v višini 839.947 EUR družbe Skupine 

izkazujejo zadržane dolgoročne obveznosti do dobaviteljev pri gradnji HE Brežice in 

Mokrice, ki bodo predvidoma zapadle v plačilo v prihodnjih letih, do leta 2019.  

 
 

14) Kratkoročne finančne obveznosti 

 

Kratkoročne finančne obveznosti predstavljajo obveznosti do banke za plačilo 

stroškov odobritve in vodenja kredita v višini 100.000 EUR, ki je bila poravnana v 

začetku januarja 2015. Pogodbo s SID banko za investicijo HE Brežice je obvladujoča 

družba podpisala konec decembra 2014 v višini 20 milijonov evrov, prvo črpanje kredita 

bo v aprilu 2015, drugo črpanje pa v letu 2016. 

 

15) Kratkoročne poslovne obveznosti 

 

Kratkoročne obveznosti do družb v skupini, do pridruženih družb in obveznosti 

do dobaviteljev predstavljajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za naložbe v 

izgradnjo HE na spodnji Savi.  

 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme predstavlja unovčena prejeta bančna 

garancija od dobavitelja opreme Montavar metalna nova d.o.o. – v stečaju za dobro 

izvedbo del. Garancijska doba je potekla, zato bodo sredstva vrnjena dobavitelju oziroma 

banki na poziv banke, ki je izdala bančno garancijo.  

 

v EUR

GIBANJE DRUGIH DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI SKUPAJ

Stanje na dan 1.1.2013 27.933 

Zmanjšanje - črpanje (1.873)

Stanje na dan 31.12.2013 26.060 

Stanje na dan 1.1.2014 26.060 

Zmanjšanje - črpanje (1.874)

Stanje na dan 31.12.2014 24.186 

v EUR

DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 31. december 2014 31. december 2013

Do dobaviteljev 839.947 0

SKUPAJ 839.947 0
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Kratkoročne obveznosti do zaposlencev sestavljajo obveznosti za čiste plače in 

nadomestila, povračila stroškov v zvezi z delom ter prispevki in dohodnina iz plač, ki 

bremenijo zaposlene, za mesec december 2014. 

 

Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij so sestavljene iz obveznosti 

za obračunani DDV, prispevkov delodajalca na plače in dohodnine ter prispevkov iz sejnin 

nadzornega sveta ter drugih izplačil, obveznosti za koncesijo in vodna povračila ter 

obveznosti za plačilo prispevka zaradi neizpolnitve kvot zaposlenih invalidov. 

 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti predstavljajo obveznosti iz naslova 

prejemkov članov nadzornega sveta za december in obveznosti za odtegljaje iz plač za 

december 2014 in druga izplačila. 

 

V oktobru 2014 je družba prešla iz skupine HSE v skupino GEN, zato so kratkoročne 

poslovne obveznosti na dan 31. 12. 2013 izkazane do družb v skupini HSE, na dan 31. 

12. 2014 pa do družb v skupini GEN. 

 

 
 

V postopkih uskupinjevanja je bilo izločenih 10.086 kratkoročnih poslovnih obveznosti. 

 

16) Druge kratkoročne obveznosti 

 

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi so izkazane obveznosti za neizkoriščene 

dopuste s prispevki za leto 2014, popravek odbitka DDV, ki bo povečeval obveznost za 

plačilo DDV v naslednjih letih in vnaprej vračunane stroške dela poslovodstva na podlagi 

sklepa nadzornega sveta, ki imajo odložen datum izplačila po pogodbi o zaposlitvi.  

 

    

v EUR

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 31. december 2014 31. december 2013

Do družb v skupini 28.246 237.259

Do pridruženih družb 227.893 0

Do dobaviteljev 4.384.086 1.612.584

Predujmi 53.122 53.122

Do zaposlencev 145.588 120.491

Do državnih in drugih institucij 379.591 50.646

Drugo 5.513 13.871

SKUPAJ 5.224.039 2.087.973

v EUR

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 31. december 2014 31. december 2013

Vnaprej vračunani stroški 120.449 122.108

SKUPAJ 120.449 122.108
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5.5.7.2 SKUPINSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

17) Čisti prihodki od prodaje 

 

Glavnino čistih prihodkov od prodaje predstavljajo prihodki iz naslova prodaje električne 

energije iz hidroelektrarn in prodajo računovodskih, finančnih in drugih storitev. 

 

V postopku uskupinjevanja je bilo izločenih 196.924 EUR čistih prihodkov od prodaje 

storitev odvisne in obvladujoče družbe, ki so bili medsebojno zaračunani. 

 
 

18) Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 

 

Usredstveni lastni proizvodi in storitve v višini 27.170 EUR se nanašajo na izgradnjo HE 

(izvajanje hidrogeološkega in hidrološkega monitoringa na območju akumulacijskih 

bazenov HE v času izgradnje HE). 

 

19) Drugi poslovni prihodki  

 

Med drugimi poslovnimi prihodki so izkazani amortizacija brezplačno pridobljenih 

osnovnih sredstev, prihodki od prodaje osnovnih sredstev, odškodnine od zavarovalnic in 

pogodbenih izvajalcev del, prihodki od najemnin ter prihodki od zmanjšanja obveznosti 

za neizkoriščene dopuste iz leta 2013. 

 
 

 

 

 

 

v EUR

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2014 2013

a) na domačem trgu 15.609.090 13.298.602

Električne energije 15.607.605 13.274.244

Ostalih storitev 1.485 24.358

Skupaj čisti prihodki od prodaje 15.609.090 13.298.602

v EUR

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 2014 2013

Prihodki od odprave rezervacij 0 3.561

Črpanje odloženih prihodkov 1.873 1.873

Dobički pri prodaji stalnih sredstev in odprava 

slabitve terjatev
518 475.713

Prihodki od odškodnin in pogodbenih kazni 126.790 279.502

Drugi poslovni prihodki 42.960 14.428

Skupaj drugi poslovni prihodki 172.141 775.077
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20) Stroški blaga, materiala in storitev 

 

Med stroški materiala in storitev so v glavnini izkazani stroški rezervnih delov za 

vzdrževanje, stroški storitev vzdrževanja ter stroški povezani z obratovanjem HE 

Boštanj, HE Arto - Blanca in HE Krško.  

 

V postopku uskupinjevanja je bilo izločenih 169.754 EUR stroškov storitev vzdrževanja in 

intelektualnih storitev. 

 
 

Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2014 je bilo porabljeno 5.800 EUR, za 

druge namene niso bile najete storitve revizorja.  

 

21) Stroški dela 

 

Stroški dela so obračunani v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, kolektivno 

pogodbo elektrogospodarstva oz. individualnimi pogodbami o zaposlitvi.  

 

Med stroški plač so prikazane plače in nadomestila zaposlencem, med drugimi stroški 

dela pa regres, drugi prejemki zaposlenih, bonitete in druga nadomestila zaposlenim ter 

prehrana in prevoz. Stroške zavarovanja sestavljajo prispevki delodajalca v višini 16,1 % 

in stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja.  

 

Med stroški dela so prikazane tudi oblikovane rezervacije za jubilejne nagrade in 

odpravnine ob upokojitvi. 

 

v EUR

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 2014 2013

Stroški energije 40.178 42.696

Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje 115.845 77.357

Stroški drobnega inventarja 27.347 22.476

Ostali stroški materiala 32.439 33.953

Skupaj stroški materiala 215.809 176.482

Stroški transportnih storitev 33.219 33.472

Storitve vzdrževanja 737.496 903.141

Stroški najemnin 1.310 244

Stroški povračil zaposlencev v zvezi z delom 9.013 7.242

Stroški zavarovanja in bančnih storitev 250.373 242.517

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 154.909 226.411

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 113.144 137.786

Stroški storitev fizičnih oseb 161.071 102.764

Ostali stroški storitev 127.230 104.763

Skupaj stroški storitev 1.587.765 1.758.340

Skupaj stroški blaga, materiala in storitev 1.803.574 1.934.822
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Struktura zaposlenih po stopnjah strokovne izobrazbe je predstavljena v poslovnem delu 

letnega poročila. 

 

22) Odpisi vrednosti 

 

Odpisi vrednosti so sestavljeni iz amortizacije neopredmetenih sredstev, amortizacije 

opredmetenih osnovnih sredstev ter neodpisane vrednosti uničenih in odpisanih osnovnih 

sredstev. 

 

Večji del odpisov osnovnih sredstev predstavlja odpis investicije v teku, ki predstavlja 

študijo in obratovalna navodila za verigo HE pri visokih vodah. Odpisi zmanjšujejo 

vrednost nepremičnin, naprav in opreme v pridobivanju (poglavje 5.5.7.1 točka 2).  

 

 
 

23) Drugi poslovni odhodki 

 

Druge poslovne odhodke v glavnini sestavljajo koncesijske dajatve za HE Boštanj, HE 

Arto - Blanca in HE Krško, dajatve za vodna povračila, nadomestilo za uporabo stavbnega 

zemljišča, stroški za monitoringe, donacije, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja 

invalidov zaradi neizpolnjevanja kvot, nagrade za obvezno delovno prakso in stroški 

obresti po aktuarskem izračunu obveznosti rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine 

ob upokojitvi. 

 

v EUR

STROŠKI DELA 2014 2013

Plače 1.442.191 1.195.102

Stroški pokojninskih zavarovanj 183.759 155.117

Stroški drugih zavarovanj 108.765 90.714

Drugi stroški dela 275.755 196.012

Skupaj stroški dela 2.010.470 1.636.945

v EUR

ODPISI VREDNOSTI 2014 2013

Amortizacija neopredmetenih sredstev 105.526 98.636

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 6.144.301 5.582.599

Prodaja in odpisi NNO in NS 132.000 386.650

Skupaj odpisi 6.381.827 6.067.885
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24) Finančni prihodki 

 

Med finančnimi prihodki so izkazane obračunane obresti depozitov. 

 
 

25) Davki  

 

Skladno z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb se davek za leto 2014 plačuje po 

stopnji 17% od ugotovljene davčne osnove v davčnem obračunu družbe.  

 

V davčnih obračunih družb Skupine za leto 2014 so bile koriščene davčne olajšave za 

investiranje v opremo, za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in olajšave za 

donacije, ki so zniževale davčno osnovo.  

 

Odmerjeni davek družb Skupine za leto 2014 znaša 439.399 EUR. Družbe Skupine konec 

leta 2014 izkazujejo obveznosti za plačilo iz naslova odmerjenega davka 152.406 EUR.  

 

Družbe v Skupini so v letu 2014 na podlagi davčnih obračunov za leto 2013 plačale 

akontacije davka od dohodkov v višini 286.933 EUR, plačale obveznost za plačilo davka 

od dohodka pravnih oseb za leto 2014 v višini 310.411 EUR. Odlivi iz naslova plačil davka 

od dohodkov pravnih oseb v letu 2014 skupaj znašajo 597.404 EUR. 

 

Med odloženimi davki družba izkazuje odložene terjatve za davek. Vrednostno je 

oblikovanje in črpanje prikazano v razkritju pri terjatvah za odložene davke v poglavju  

5.5.7.1 točka 4). 

 

v EUR

DRUGI POSLOVNI ODHODKI 2014 2013

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 2.543 2.543

Koncesije 1.560.760 1.303.631

Izdatki za varstvo okolja 644.053 464.688

Donacije 65.990 57.820

Drugi stroški oz. odhodki 32.292 251.274

Skupaj drugi stroški 2.305.638 2.079.956

v EUR

FINANČNI PRIHODKI 2014 2013

Obresti iz danih posojil in depozitov 191.518 192.388

Skupaj finančni prihodki 191.518 192.388
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Pri ugotavljanju osnove za odmerjeni davek so bili prihodki in odhodki, ugotovljeni v 

skladu z MSRP, korigirani v smislu povečanja in znižanja davčne osnove, kar je prikazano 

v spodnji tabeli.  

 
 

26) Čisti poslovni izid  

 

Čisti poslovni izid v višini 3.070.001 EUR predstavlja čisti dobiček obvladujoče družbe v 

višini 3.052.325 EUR in poslovni izid odvisne družbe v višini 17.677 EUR. 

 
 

5.5.7.3 SKUPINSKI IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

 

V izkazu drugega vseobsegajočega donosa družba izkazuje aktuarski dobiček pri 

odpravninah ob upokojitvi na podlagi aktuarskega izračuna v višini 30.591 EUR. 

 

5.5.7.4 SKUPINSKI IZKAZ DENARNIH TOKOV 

 

V skupinskem izkazu denarnih tokov so prikazane spremembe stanja denarnih sredstev 

za poslovno leto.  

Podatki v skupinskem izkazu denarnih tokov so dobljeni iz izkazov denarnih tokov družb 

v Skupini, z upoštevanjem izločanja v postopku konsolidacije.  

 

v EUR

IZRAČUN OBRAČUNANEGA DAVKA 2014 2013

Poslovni izid pred davki 3.498.410 2.558.802 

Izračunani davek po veljavni davčni stopnji 594.730 434.996 

Davek od prihodkov, ki znižujejo davčno osnovo 0 (303)

Davek od davčnih olajšav (191.962) (153.394)

Davek od odhodkov, ki znižujejo davčno osnovo (2.755) (1.322)

Davek od davčno nepriznanih odhodkov 39.386 33.105 

Davek od ostalih sprememb v davčnem obračunu 0 0 

Davek 439.399 313.083 

Efektivna davčna stopnja 12,56% 12,24%

v EUR

VRSTA POSLOVNEGA IZIDA 2014 2013

Kosmati donos iz poslovanja 15.808.401 14.086.049

Poslovn izid iz poslovanja 3.306.892 2.366.441

Finančni izid 191.518 192.361

Poslovni izid pred davki 3.498.410 2.558.802

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 3.070.001 2.216.910
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5.5.7.5 SKUPINSKI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA 

 

V skupinskem izkazu sprememb lastniškega kapitala so predstavljene spremembe 

sestavin kapitala v poslovnem letu.  

 

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja se je povečal za čisti dobiček 

tekočega leta Skupine v višini 3.070.001 EUR in zmanjšal za aktuarski dobiček 30.591 

EUR. 

 

Na posameznih postavkah kapitala Skupine je v tekočem letu prišlo do sprememb v višini 

2.627.442 EUR, in sicer: 

 po sklepu skupščine obvladujoče družbe se je polovica čistega dobička 

obvladujoče družbe leta 2013 v višini 1.101.156 EUR prenesla med druge rezerve 

iz dobička, 

 po sklepu nadzornega sveta na predlog poslovodstva obvladujoče družbe se je 

polovica čistega poslovnega izida obvladujoče družbe leta 2014 v višini 1.526.286 

EUR prenesla med druge rezerve iz dobička, 

 oblikovanje zakonskih rezerv odvisne družbe v višini 124 EUR, da predstavljajo 

zakonske rezerve 10 % osnovnega kapitala. 

 

Bilančni dobiček se na ravni Skupine ne ugotavlja.   

 

5.5.7.6 POVEZANE OSEBE 

 

Med prodajo in nakupi je izkazan promet vseh poslov (brez DDV), vključno s finančnimi 

prihodki in odhodki. 

 

 
 

 

v EUR

VRSTE DENARNIH TOKOV 2014 2013

Denarni tokovi iz poslovanja 9.659.979 7.917.633 

Denarni tokovi iz naložbenja (6.140.207) (12.044.546)

Denarni tokovi iz financiranja 0 7.987.065 

Denarni izid v obdobju 3.519.772 3.860.152 

v EUR

DRUŽBA V SKUPINI PRODAJE NAKUPI DANA POSOJILA
TERJATVE na 

31.12.2014

OBVEZNOSTI na 

31.12.2014

GEN energija d.o.o. 1.370.102 195 0 1.269.984 238

TEB d.o.o. 0 22.957 0 0 28.008

Skupaj družbe v skupini 1.370.102 23.152 0 1.269.984 28.246

Skupaj pridružene družbe 1.223 183.706 0 0

SKUPAJ 1.371.325 206.858 0 1.269.984 28.246
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5.5.7.7 PREJEMKI 

 

Prejemki poslovodstva vključujejo bruto prejemke direktorja, ki so vsebovani v obvestilu 

za napoved dohodnine, premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ter 

povračila stroškov prejeta v letu 2014. 

 

Prejemki članov nadzornega sveta prestavljajo bruto sejnine članov s potnimi stroški za 

opravljanje funkcije v nadzornem svetu prejete v letu 2014. 

 

Prejemki zaposlenih po individualnih pogodbah predstavljajo bruto prejemke, ki so 

vsebovani v obvestilu za napoved dohodnine, premije za prostovoljno dodatno 

pokojninsko zavarovanje ter povračila stroškov prejeta v letu 2014. 

 

Družba v letu 2014 ni odobrila predujmov, posojil ter poroštev tem skupinam oseb. 

 
 

5.5.7.8 FINANČNI INŠTRUMENTI IN TVEGANJA 

 

To poglavje je povezano s poglavjem 5.5.6.18 računovodskega poročila in tudi s 

poglavjem o finančnih tveganjih v poslovnem delu. 

5.5.7.8.1 Zaupanjsko (kreditno) tveganje 

 

Družbe Skupine svoje storitve prodajajo obvladujoči družbi, ki svoje terjatve poravnava v 

rokih. Konec leta 2014 Skupina ni imela zapadlih terjatev. 

 

Terjatve do kupcev za električno energijo na osnovi letnih pogodb so zavarovane z bianco 

menicami. Dani predujmi pa so zavarovani z bančnimi garancijami za zavarovanje vračila 

avansov. Pri ostalih terjatvah zaradi njihove specifičnosti zavarovanje ni potrebno. 

 

 

5.5.7.8.2 Likvidnostno tveganje 

 

Likvidnost je odvisna od učinkovitega upravljanja z denarjem in dinamike investiranja. 

Družba upravlja likvidnostno tveganje s spremljanjem likvidnosti sredstev in obveznosti 

do virov sredstev ter z dnevnim spremljanjem denarnih tokov.  

 

v EUR

Prejemki poslovodstva, članov nadzornega sveta in 

zaposlenih, za katere ne velja tarifni del kolektivne 

pogodbe

PLAČA DRUGI PREJEMKI BONITETE
POVRAČILA 

STROŠKOV
SKUPAJ

Poslovodstvo 120.862 11.425 4.581 1.285 138.153

Člani nadzornega sveta 0 20.328 0 918 21.246

Zaposleni, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe 232.949 11.226 7.237 2.648 254.059

Skupaj prejemki 353.811 42.979 11.817 4.851 413.458

v EUR

DO 3 MESECE
OD 3 DO 6 

MESECEV

OD 6 DO 12 

MESECEV
DO KONCA 3 LETA

OD 4. DO KONCA 

5. LETA
NAD 5 LET SKUPAJ

Kratkoročne poslovne terjatve 3.050.356 0 0 0 0 0 3.050.356

Stanje na dan 31.12.2013 3.050.356 0 0 0 0 0 3.050.356

Kratkoročne poslovne terjatve 2.719.911 0 0 0 0 0 2.719.911

Stanje na dan 31.12.2014 2.719.911 0 0 0 0 0 2.719.911

TERJATVE PO ZAPADLOSTI

TERJATVE ZAPADEJO V PLAČILO
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Konec leta 2014 Skupina nima zapadlih obveznosti. 

 

Za zavarovanje plačila koncesijske dajatve so bile izdane bančne garancije in bianco 

menice. 

 

 

5.5.7.8.3 Cenovno tveganje 

 

Obvladujoča družba skladno s svojo Družbeno pogodbo proda vso električno energijo 

lastnikom v razmerju lastniških deležev, zato večino tržnih tveganj prevzemajo lastniki. 

 

Odvisna družba svoje storitve prodaja nadrejeni družbi, zato cenovno tveganje prevzema 

obvladujoča družba. 

5.5.7.8.4 Upravljanje s kapitalom 

 

Glavni namen upravljanja s kapitalom je zagotoviti kapitalsko ustreznost, čim večjo 

finančno stabilnost in dolgoročno plačilno sposobnost za potrebe financiranja investicij. 

 

Poslovodstvo družbe se je odločilo za ohranjanje velikega kapitalskega obsega, da bi tako 

zagotovilo financiranje investicije izgradnje HE na spodnji Savi.  

 

Kapital Skupine predstavlja 98 % vseh obveznosti do virov sredstev. 

 

5.5.7.9 DOGODKI PO DATUMU IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA 

 

Nadzorni svet družbe HESS, d.o.o. (obvladujoča družba Skupine HESS) je na svoji 76. 

redni seji podal soglasje direktorju družbe za podpis pogodbe o prenosu objektov 

energetske ureditve, ki skupaj z objekti vodne infrastrukture predstavljajo nedeljivo 

celoto, po nabavni vrednosti, med osnovna sredstva MOP. Prenos bo neodplačen. Po 

podpisani pogodbi bo družba HESS omenjene objekte v svojih v poslovnih knjigah 

prenesla iz gradbenih objektov med neopredmetena sredstva, kot vlaganja v pridobitev 

koncesijske pravice. 

 

Drugih dogodkov,  ki bi lahko vplivali na skupinske računovodske izkaze leta 2014 in 

razkritja v zvezi z njimi, po datumu skupinskega izkaza finančnega položaja v družbah 

Skupine ni bilo. 

 

v EUR

DO 3 MESECE
OD 3 DO 6 

MESECEV

OD 6 DO 12 

MESECEV
DO KONCA 3 LETA

OD 4. DO KONCA 

5. LETA
NAD 5 LET SKUPAJ

Kratkoročne poslovne obveznosti 1.817.936 0 270.037 0 0 0 2.087.973

Stanje na dan 31.12.2013 1.817.936 0 270.037 0 0 0 2.087.973

Kratkoročne poslovne obveznosti 4.622.124 601.915 0 0 0 5.224.039

Kratkoročne finančne obveznosti 100.000 0 0 0 0 0 100.000

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 0 744.992 94.955 0 839.947

Stanje na dan 31.12.2014 4.722.124 0 601.915 744.992 94.955 0 6.163.986

OBVEZNOSTI PO ZAPADLOSTI

OBVEZNOSTI ZAPADEJO V PLAČILO
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6 KONTAKTNI PODATKI 

 

 

Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. 

 

Naslov                                                   Cesta bratov Cerjakov 33 A 

                                                            8250 BREŽICE 

                                                            Slovenija 

 

Telefon                                                  +386 7 49 92 860 

 

Fax                                                        +386 7 49 92 880 

 

Elektronska pošta                                    info@he-ss.si 

 

Spletna stran družbe HESS, d.o.o.              http://www.he-ss.si/ 
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POMEN KRATIC 

 
ARSO Agencija RS za okolje 
DDV Davek na dodano vrednost 
DPN Državni prostorski načrt 
EBIT Poslovni izid iz poslovanja 
EBITDA Poslovni izid iz poslovanja skupaj z amortizacijo 
EE Električna energija 
EIMV 
ELES 

Elektroinštitut Milan Vidmar 
Elektro – Slovenija d.o.o. 

EU Evropska unija 
EUR, € Evro 
FIFO Metoda zaporednih cen 
GD 
GEN 
GIS 
GJI 

Gradbeno dovoljenje 
GEN energija d.o.o. 
Gas insulated substation (s plinom SF6 izolirano) 
Gospodarska javna infrastruktura 

GW, GWh Gigavat, gigavatna ura 
HE Hidroelektrarna 
HEAB Hidroelektrarna Arto - Blanca 
HEBO 
HEBR 
HEKK 
HEMO 

Hidroelektrarna Boštanj 
Hidroelektrarna Brežice 
Hidroelektrarna Krško 
Hidroelektrarna Mokrice 

HESS Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. 
HSE Holding Slovenske elektrarne d.o.o. 
HSE–Invest Holding Slovenske elektrarne – Invest  Družba za inženiring in 

izgradnjo energetskih objektov d.o.o. 
INFRA INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. 
IS 
ISO 

Informacijski sistem 
Mednarodna organizacija za standardizacijo 

IT Informacijska tehnologija 
kV Kilovolt 
KW, KWh Kilovat, kilovatna ura 
MOSS Monitoring spodnje Save 
MKO Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
MRS Mednarodni računovodski standardi 
MSRP Mednarodni standardi računovodskega poročanja 
MW, MWh Megavat, megavatna ura 
NEK Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. 
NS 
OC 

Nadzorni svet 
Obrtna cona  

OHSAS Sistem vodenja poklicnega zdravja in varstva pri delu 
OMRS 
OP 

Odbor za mednarodne računovodske standarde 
Okoljsko poročilo 

OPMSRP 
 
OVS 

Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega 
poročanja 
Okoljevarstveno soglasje 

PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
PVO Poročilo o vplivih na okolje 
RGP 
RS 
R&I 
SDH 
SEL 

RGP d.o.o. – Rudarski gradbeni programi 
Republika Slovenija 
Razvoj in investicije 
Slovenski državni holding, d.d. 
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. 

SID 
SOD 
SOP 

Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana 
Slovenska odškodninska družba d.d. 
Stalni odbor za pojasnjevanje 
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SRS Slovenski računovodski standardi 
TEB Termoelektrarna Brestanica d.o.o. 
VPP Varstvo pred požarom  
VZD Varnost in zdravje pri delu 
ZGD  Zakon o gospodarskih družbah 
ZVO Zakon o varstvu okolja 
ZPKEPS-1 Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 

spodnje Save (Ur. list RS, št. 87/2011 z vsemi spremembami) 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


