OBLIKUJEMO
trajnostno energetsko
prihodnost Slovenije
Predstavitev skupine GEN
in naših rezultatOV v letu 2014

S K U P I N A

Leto 2014,
leto presežkov

Za skupino GEN je bilo leto 2014 poslovno zelo uspešno. Kljub še vedno zaostrenim gospodarskim razmeram smo s premišljenim obvladovanjem tveganj ter zahvaljujoč znanju in izkušnjam naših zaposlenih
uspeli uresničiti ali celo preseči zastavljene cilje. Izkoristili smo izredno
hidrologijo in dosegli rekordno proizvodnjo takorekoč vseh naših elektrarn, ki so glavni motor delovanja skupine GEN.
V preteklem letu so proizvedle 3.648 GWh oziroma 22 % več kot leta 2013.
To je ob visoki varnosti dokaz odlične obratovalne pripravljenosti naših
elektrarn, pa tudi potrditev, da so bila pretekla kontinuirana vlaganja v znanje in opremo upravičena.
Nad pričakovanji so ob zahtevnih tržnih razmerah tudi poslovni rezultati
družbe GEN energija in skupine GEN. Slednja je v letu 2014 zabeležila 29 milijonov evrov dobička in izvedla za 134 milijonov evrov investicij in naložb.
Med najpomembnejšimi so tehnološke nadgradnje v NEK, nadaljevanje izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi in odkup dodatnega lastniškega deleža v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi, s čemer smo dodatno
povečali delež proizvodnje električne energije iz nizkoogljičnih virov.
Ker bodo zaostrene tržne razmere v letošnjem in prihajajočih letih podobno kot za druge energetske družbe tudi za skupino GEN velik izziv, bomo
pozornost usmerjali v proaktivne ukrepe in prilagajanje razmeram na trgu.
Poslovni načrti družb skupine GEN za obdobje naslednjih treh let so zato naravnani razvojno ob hkratnem upoštevanju načela racionalnosti in zahteve
po dolgoročno ekonomičnem in donosnem poslovanju.

Martin Novšak
direktor, GEN energija d.o.o.

Naši rezultati
v letu 2014

poslanstvo
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6.060 GWh

za razvoj in raziskave,
investicije in naložbe

čistega
dobička

rekordna proizvodnja
NEK, od tega pripada
polovica družbi GEN

podaljšanje
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do leta 2043

zanesljivost
zagonov TEB za

POSLOVNA
ODLIČNOST

stabilnost EES

604 GWh

rekordna
proizvodnja
v velikih HE

OBRATOVALNA
UČINKOVITOST

nadgradnja sistemov
vodenja

ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001

okrepitev

nizkoogljičnega portfelja
virov energije:
odkup dodatnega deleža
HESS

VARN O ST I N
Z NAN J E

okoljska
odgovornost

zaposlenih, od
tega več kot 60 %
z vsaj višješolsko
izobrazbo

99,7 %

odlična ocena misije
WANO

• jo učinkovito tržimo in prodajamo
ter
• premišljeno razvijamo in
investiramo v vzdrževanje
obstoječih ter krepitev novih
proizvodnih zmogljivosti.

URESNIČEVANJE
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
V skupini GEN razumemo
odgovornost svojega delovanja kot
proces nenehnega uresničevanja
trajnostnih usmeritev. Prizadevamo
si za:

• okoljsko odgovornost ter
• družbeno skrbnost delovanja
družbe in skupine GEN.

8.222
jedrska varnost in
obratovalna
pripravljenost NEK:

• okoljsko odgovorno, varno in
zanesljivo proizvajamo električno
energijo,

• obratovalno učinkovitost in
poslovno odličnost,

DRUŽBENA
SKRBNOST

1.180

vse proizvedene
električne energije
iz nizkoogljičnih virov

nadaljevanje priprav
za sprejetje odločitve
o projektu JEK 2

Zanesljivo oskrbujemo z
nizkoogljično električno energijo
iz trajnostnih in obnovljivih virov
– jedrske in vodne energije – po
konkurenčnih cenah. Za svoje
deležnike ustvarjamo dodano
vrednost, saj obvladujemo celoten
krog oskrbe z električno energijo:

obiskovalcev
Sveta energije,
projektna
sodelovanja s
šolami in drugimi
deležniki

odprtje spletnega
stičišča o energiji
in energetiki:

www.esvet.si

V presečišču strateških stebrov
trajnostnih usmeritev GEN
sta varnost in znanje, ki sta
ključnega pomena za uspešnost
na vseh navedenih področjih:
obratovalnem, poslovnem,
okoljskem in družbenem.

Obratovalna
učinkovitost
in poslovna
odličnost

Obratovalno učinkovitost naših elektrarn dosegamo z zagotavljanjem sinergij med naravnimi danostmi ter inženirskim znanjem in usposobljenostjo. Učinkovita proizvodnja
električne energije, s katero trgujemo in jo prodajamo, je pomembna podlaga za našo
poslovno odličnost.
Leto 2014 je bilo za skupino GEN leto presežkov z vidika obratovalne učinkovitosti in poslovne
odličnosti. Naše elektrarne so obratovale nadpovprečno, saj smo tako v jedrski elektrarni (NEK) kot v
velikih hidroelektrarnah na Savi (SEL in HESS) dosegli rekordno proizvodnjo. TEB pa je z zanesljivostjo
zagonov potrdila svojo pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti elektroenergetskega sistema
Slovenije.
NEK je v letu 2014 s stabilnim obratovanjem dosegla rekordno proizvodnjo 6.060 GWh (od tega GEN
oziroma Republiki Sloveniji pripada polovica, torej 3.030 GWh). V tem letu ni bil načrtovan remont,
prav tako ni bilo drugih, nenačrtovanih zaustavitev. Hkrati je bilo to leto, v katerem smo obeležili 40.
obletnico postavitve temeljnega kamna za NEK.
Beležili smo izredno hidrologijo, ki je pomembno prispevala k temu, da smo v hidroelektrarnah dosegli najvišjo proizvodnjo v zgodovini – tako v SEL (479 GWh) kot v HESS (125 GWh za GEN). Bogate
naravne danosti smo v celoti izkoristili po zaslugi premišljenih dosedanjih vlaganj in vzdrževanja
proizvodnih objektov ter nenehnega načrtnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.

Proizvodne enote skupine GEN so
v letu 2014 proizvedle 3.648 GWh
električne energije, kar je 22 % več
kot leto prej.

JEDRSKA elektrarna

Hidroelektrarne

Plinska elektrarna

NEK

SEL

HESS

TEB

3.030 GWh

479 GWh

125 GWh

11 GWh

Mali obnovljivi
viri energije

3 GWh

Proizvodnja električne energije v letu 2014: 3.648 GWh

Ključni podatki skupine in družbe
GEN za leto 2014 in primerjava s
predhodnim letom
Z izjemno učinkovitostjo proizvodnje
električne energije v lastnih enotah, s
skrbnim upravljanjem skupine GEN in
z učinkovitim upravljanjem tveganj
na področju trgovanja in prodaje
električne energije smo dosegli
29 mio EUR čistega dobička, kar je
40 % več kot v letu 2013.

Postavka
Sredstva v mio EUR

Skupina

Družba

2014

2013

2014

2013

873,04

727,39

522,82

511,56

Kapital v mio EUR

675,71

520,67

425,68

416,08

Prihodki v mio EUR

739,81

682,83

175,25

183,08

31,57

24,29

17,29

18,03

EBIT v mio EUR
EBITDA v mio EUR

76,99

67,61

18,53

19,36

Čisti dobiček v mio EUR

29,08

20,75

17,39

15,57

Dodana vrednost v mio EUR

112,55

102,12

21,42

22,19

Čista donosnost sredstev

3,63 %

2,88 %

3,36 %

3,03 %

Čista donosnost kapitala

4,86 %

4,04 %

4,13 %

3,78 %

Prodana električna energija v GWh

15.697

12.603

3.687

3.301

Okoljska
odgovornost

Električno energijo proizvajamo iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov energije:
jedrske in vodne energije. Tako na nacionalni ravni pomagamo pri zniževanju povprečja
izpustov CO2 na proizvedeno kWh. Naše elektrarne dvigujejo kakovost življenja lokalnih
skupnosti, ob tem pa minimalno vplivajo na okolje in prostor.
Kar 99,7 % vse električne energije, proizvedene v elektrarnah skupine GEN, smo v letu 2014 pridobili
iz trajnostnih in obnovljivih virov: jedrske in vodne energije. Tako smo tudi v letu 2014 pomembno
prispevali k uresničevanju nizkoogljične proizvodnje električne energije. Učinkovito in varno ter z
mislijo na ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja in blaženje podnebnih sprememb.
Okoljska odgovornost je pomemben element politike kakovosti in zagotavljanja varnosti v družbah
skupine GEN, od katerih nekatere že več let razpolagajo tudi s certifikati na področju sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001.
Naša najvišja prioriteta je nenehno izboljševanje varnosti. Varnostna kultura je v središču vseh ravni
našega odgovornega delovanja. V pomembnem delu jo uresničujemo tudi z odgovornim odnosom
do prebivalcev in okolja, v katerem delujemo.

Struktura proizvodnih virov
električne energije v skupini GEN in
v Sloveniji v letih 2014 in 2013
V primerjavi z nacionalnim portfeljem
virov za proizvodnjo električne
energije je naš portfelj zaradi svoje
nizkoogljičnosti okoljsko sprejemljivejši.
Temelji na trajnostnih in obnovljivih
virih energije – jedrski in vodni energiji.

skupina gen

slovenija

Mali proizvajalci

TEB

1%

0,3 %

SEL + HESS

Termoelektrarne

16,6 %
15,4 %
2014

21 %

0,2 %

36 %

83,1 %

Skupina
GEN

SLO
povprečje

TE

38 %

2013

2014

2013

NEK

Proizvodni portfelj skupine GEN je z vidika
izpustov CO2 v primerjavi s slovenskim
portfeljem virov za proizvodnjo električne
energije okoljsko sprejemljiv in trajnostno
naravnan. Na nacionalni ravni so imele
tudi v letu 2014 največje izpuste na
proizvedeno kWh termoelektrarne, in sicer
1,2 kg CO2/kWh. To je skoraj trikrat več od
slovenskega povprečja, ki znaša 460 g CO2/kWh.
Povprečje izpustov CO2 na kWh, proizvedeno
v skupini GEN, pa zaradi nizkoogljične jedrske
in vodne energije znaša le 3 g CO2/kWh.

Hidroelektrarne

1%
32 %

84,4 %

Primerjava izpustov CO2
na proizvedeno kWh v letu 2014

31 %

Jedrska elektrarna

40 %

0,003 kg CO2 /kWh

0,460 kg CO2 /kWh
1,200 kg CO2 /kWh

Družbena
skrbnost

Varnost in znanje sta v presečišču našega odgovornega delovanja na obratovalnem, poslovnem, okoljskem in družbenem področju.
Naša prioriteta na področju varnosti je zagotavljanje jedrske varnosti. Z varnostno kulturo so prežeti
vsi odločevalski in delovni procesi družb skupine GEN.
Med 1.180 zaposlenimi skrbimo za nadgrajevanje znanja, zato se nenehno izobražujemo in usposabljamo. Prav tako si z različnimi projekti in aktivnostmi prizadevamo širiti znanje o energiji in energetiki med našimi ključnimi deležniki. To je pomembna podlaga za odgovorno oblikovanje energetske
prihodnosti Slovenije.
Na vseh ravneh načrtovanja in izvajanja odločevalskih in delovnih aktivnosti v skupini GEN imajo
prednost varnostni vidiki obratovanja NEK in hidroelektrarn. Upoštevamo jih tudi pri pripravi projekta drugega bloka jedrske elektrarne (JEK 2) in pri drugih strateških razvojnih projektih.
Premišljeno moderniziramo opremo ter vzdržujemo in izboljšujemo varnostno kulturo in ozaveščenost zaposlenih.
Zaradi tovrstnih ukrepov se NEK uvršča v zgornjo četrtino jedrskih objektov v svetu po kriteriju varnega in stabilnega obratovanja. Visoko raven zagotavljanja jedrske varnosti so potrdili tudi rezultati
obsežnega strokovnega pregleda misije WANO, ki je bil zaključen novembra 2014. NEK je prejela najvišjo skupno oceno za jedrsko varnost in obratovalno pripravljenost. Člani misije so pri ocenjevanju
pozitivno izpostavili tudi nadpovprečno visoko uresničevanje priporočil iz mednarodnih obratovalnih izkušenj in dosežke NEK na področju varnostne kulture.
Več kot 60 % vseh 1.180 zaposlenih v skupini GEN ima vsaj višješolsko izobrazbo. Ključna strokovna
področja, na katerih zaposlujemo visoko izobražene kadre, so jedrska tehnika, jedrska energetika,
elektrotehnika, jedrska fizika, strojništvo in ekonomija.

Izobrazbena struktura zaposlenih v
družbah skupine GEN:
Od 1.180 zaposlenih nas ima več kot
60 % vsaj višješolsko izobrazbo. Svoje
delovanje, poslovanje ter strateške
načrte in razvoj temeljimo na znanju,
strokovnosti in predanosti dosežkom
znanosti.

18

31

doktorji/doktorice znanosti

467

ostali
zaposleni

magistri/magistrice znanosti

713

379

zaposlenih
s strokovno
izobrazbo 6/I.,
6/II., 7., 8/I.,
8/II. ravni

131

višješolski diplomanti/diplomantke

univerzitetni
diplomanti/diplomantke

154

visokošolski diplomanti/diplomantke

V letu 2014 smo sprejeli:

Intenzivno si prizadevamo za širitev znanja o energiji in energetiki v slovenski družbi. Zavedamo se,

8.222 obiskovalcev v Svetu energije,
našem interaktivnem multimedijskem
središču o energiji in energetiki,
in
8.597 obiskovalcev
v elektrarnah skupine GEN.

da je uresničevanje poslanstva skupine GEN v veliki meri odvisno od razumevanja vprašanj in izzivov
prihodnje oskrbe z energijo.
Izvedli smo številne projekte sodelovanja s šolami iz vse Slovenije ter novembra 2014 odprli spletno
stičišče o energiji in energetiki eSvet (www.esvet.si).

KAKO
NAPREJ?

Prizadevali si bomo za oblikovanje zanesljive, nizkoogljične in konkurenčne energetske
prihodnosti Slovenije.
Dosedanji dosežki skupine GEN so zdrav temelj
slovenskega gospodarstva. Za deležnike ustvarjamo dodano vrednost, saj obvladujemo celoten
krog oskrbe z električno energijo.
Nekatere rezultate iz leta 2014 bomo glede na naravne danosti in razmere na trgu v prihodnje težko ponovili. Druge bomo skušali ohraniti ali celo
preseči. Pripravljene imamo strateške razvojne
načrte in investicije, ki bodo pomembno prispevali k varni, zanesljivi, nizkoogljični in konkurenčni energetski sedanjosti in prihodnosti Slovenije.
Strateški razvojni načrti in investicije skupine GEN
prispevajo k zanesljivi oskrbi z nizkoogljično energijo po konkurenčnih cenah, zato bodo usmerjeni
v:
• nadaljevanje izgradnje HE na spodnji Savi,
• nadaljevanje tehnološke nadgradnje NEK,
• zamenjavo plinskih blokov v TEB,
• priprave na gradnjo HE na srednji Savi.

Projekt JEK 2
Osrednji in hkrati najzahtevnejši razvojni projekt
skupine GEN je načrtovanje in priprava na gradnjo
drugega bloka jedrske elektrarne Krško (JEK 2) ter
s tem povezani razvoj znanja in kadrov.
Skupina GEN se zavzema za strokovno utemeljen,
učinkovit in transparenten način dolgoročne
uporabe jedrske energije z razširitvijo proizvodnih
zmogljivosti. Z izgradnjo drugega jedrskega bloka
lahko Slovenija uresniči pomemben del začrtane
poti, ki vodi v nizkoogljično družbo, hkrati
pa zagotovi konkurenčno ceno proizvedene
električne energije, ki bo pripomogla k ohranjanju
ali celo povečanju konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva.
Projekt JEK 2 je prešel v fazo, ko moramo pridobiti jasno stališče lastnika, Republike Slovenije.
Sprejeti je treba strateško odločitev o energetski
prihodnosti Slovenije.

Prizadevamo si za dokončanje verige
hidroelektrarn na spodnji in srednji Savi,
ki bo zagotovila optimalno izkoriščanje
razpoložljivega vodnega potenciala za
proizvodnjo električne energije iz obnovljivega
vira, povečale pa se bodo tudi stabilnost,
konkurenčnost in fleksibilnost obratovanja
elektroenergetskega sistema RS.

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

Proizvodnja električne energije

Proizvodnja električne energije v

ARJE, analize in raziskave na
področju jedrske energetike, d.o.o.

v jedrski elektrarni

hidroelektrarnah

S K U P I N A

www.nek.si

www.sel.si

GEN energija d.o.o.

GEN-I, d.o.o.

Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.

Vrbina 17, 8270 Krško
Telefon: 07 49 10 112
Telefaks: 07 49 01 118
info@gen-energija.si
www.gen-energija.si

Trgovanje, prodaja in

Proizvodnja električne energije v

ZEL-EN,
razvojni center energetike d.o.o.

odkup električne energije

hidroelektrarnah

Razvojno-raziskovalna dejavnost na

www.gen-i.si

www.he-ss.si

področju energetike

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Srednjesavske elektrarne d.o.o.

Proizvodnja električne energije

Proizvodnja električne energije v

v termoelektrarni in zagotavljanje

hidroelektrarnah

Storitve na področju jedrske energetike

www.zel-en.si

sistemske rezerve
www.teb.si

Enote za proizvodnjo električne energije
v skupini GEN
Hidroelektrarna Moste
Hidroelektrarna vrhovo
Hidroelektrarna boštanj

Hidroelektrarna Mavčiče
Sončna elektrarna Mavčiče

Hidroelektrarna Medvode

Hidroelektrarna arto - Blanca
Hidroelektrarna krško

Sončna elektrarna Medvode

Nuklearna elektrarna krško

Sončna elektrarna vrhovo
Termoelektrarna brestanica
Sončna elektrarna brestanica
Sončna elektrarna gen

Prisotnost skupine GEN
na trgih električne
energije in na
energetskih borzah

Prisotnost na energetski borzi
Prisotnost na trgih električne energije na debelo
Prisotnost na trgih električne energije na drobno in debelo
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