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Energetske trende pretvarjamo v pametno rast 
in vpeljujemo inovativne rešitve za zagotavljanje 
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I. UVOD

Ciljna usmerjenost: 
Verjamemo, 
da je z jasno vizijo, 
cilji in vztrajnostjo 
mogoče vse.



POUDARKI LETA 2018

153,1 
GWh

PROIZVEDENA 
ELEKTRIČNA 

ENERGIJA

8
ŠTEVILO OPRAVLJENIH 

PROJEKTOV  
ENERGETSKEGA 
POGODBENIŠTVA

182,5 
tisoč EUR

LETNI FINANČNI PRIHRANEK 
IZ PROJEKTOV 

ENERGETSKEGA 
POGODBENIŠTVA

22,8 
TWh

OBSEG TRGOVANJA 
Z ELEKTRIČNO 

ENERGIJO

21,8 
mio EUR

NOVE NALOŽBE
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1  KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI

Indeks:
83

Sredstva 
v mio EUR

2018
123,6

2017
149,3

Indeks: 
2.147

Indeks: 
1.433

Indeks: 
3.920

Indeks: 
7.280

Indeks: 
380

Indeks: 
103

Letni finančni prihranek iz projektov energetskega 
pogodbeništva v tisoč EUR

Letni prihranek energije iz projektov energetskega 
pogodbeništva v MWh

Preprečevanje emisij CO2 iz projektov energetskega 
pogodbeništva v tonah

Nazivna moč novih proizvodnih objektov OVE 
v MWh

Preprečevanje emisij CO2 s proizvodnjo iz OVE 
v tonah

Število 
zaposlenih

2018
182,5

2018
3.053

2018
1.666

2018
36,4

2018
52.645

2018
32

2017
8,5

2017
213

2017
43

2017
0,5

2017
13.855

2017
31

Indeks: 
182

Kapital 
v mio EUR

2018
57,3

2017
31,5

Indeks: 
237

Indeks: 
105

Indeks: 
100

Indeks: 
374

Nove naložbe 
v mio EUR

Obseg trgovanja z električno energijo
 v TWh1

Proizvedena električna energija družbe 
v GWh

Proizvedena električna energija skupine 
v GWh

2018
21,8

2018
 22,8

2018
3,0

2018
153,1

2017
9,2

2017
21,8

2017
3,0

2017
40,9

1 Vključuje trgovane količine  za svoj in tuj račun.
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2 NAGOVOR VODSTVA

Leto 2018 je bilo za Interenergo običajno in prelomno hkrati.

Običajno zato, ker poslovni model Interenerga izhaja 
iz predpostavke visoke volatilnosti ne le trga energije, 
ampak tudi ekonomije v širšem pomenu te besede. Ekipa 
strokovnjakov Interenerga dokazljivo zna izkoriščati 
priložnosti na trgu, kar nesporno dokazuje rast večine 
kazalnikov preteklega obdobja. Toda poslovni model 
Interenerga ne sloni na uspehih iz preteklega obdobja, 
ampak na vzpostavljanju dolgoročno vzdržnega poslovnega 
modela, ki bo lahko preživel najhujše možne krize, pa naj 
bodo te posledica sprememb v naravnem, poslovnem okolju 
Evrope ali ožje na trgih električne energije. Zavedamo se, 
da ne zmagujejo tisti, ki zmorejo uresničevati priložnosti, 
ampak tisti, ki so odporni na nepredstavljive krize.

Zato je nekaj opaznih premikov v poslovanju Interenerga 
v letu 2018 pričakovanih ravno zaradi nepričakovanosti. 
Za zunanjega opazovalca so nekatere spremembe 
dramatične, za nas pa je prav dramatičnost dokaz, da 
obvladujemo nepredvidljivost.

Interenergo se je po obsegu poslovanja že v letu 2017 
približal največjim slovenskim družbam. Vendar pa naš 
cilj ni obseg, ampak obvladovanje celotne verige dodane 
vrednosti proizvodnje, trgovanja in prodaje električne 
energije. Dokazali smo, da so naši energetski objekti 
pojem tehnološke in poslovne vrhunskosti. S pravo mero 
vložene energije, ob brezkompromisnem spoštovanju 
naravnega in kulturnega okolja, vodimo nekaj izjemnih 
energetskih objektov na Balkanu. Z vrhunskimi 
strokovnjaki in naklonjenostjo do najsodobnejših orodij in 
tehnologij trgujemo uspešno. Mehanizmi, ki jih uvajamo, 
in jih seveda kot poslovno skrivnost ne bomo razkrivali, 
nam dajejo dobro osnovo za optimističen pogled na naše 
trgovanje v naslednjih letih.

Izkušnje proizvodnje in trgovanja so nujno pripeljale do 
razvoja novega stebra, tj. vlaganja v sisteme učinkovite 
rabe energije. V Interenergu menimo, da združujemo 
vsa potrebna znanja, da smo lahko najbolj kompetenten 
partner za svetovanje in izvedbo projektov na področju 
učinkovite rabe energije. V preteklem letu se je ta 
konkurenčna prednost prvič resno odrazila tudi na trgu. 
Prva vlaganja v sisteme učinkovite razsvetljave ter 
učinkovitega ogrevanja javnih in gospodarskih objektov 

so uresničena, nova še sledijo. Trg začenja priznavati, da 
je Interenergo sinonim za energetsko učinkovitost.

Ne nazadnje moramo opozoriti še na eno že na daleč 
vidno spremembo preteklega leta. V okviru skupine Kelag 
smo prevzeli nekaj njihovih dejavnosti, v katerih smo se 
bodisi zaradi poznavanja lokalnega okolja bodisi zaradi 
strokovnega znanja pokazali za optimalnejše upravljalce. 
Prevzeli smo družbi Eko-toplota energetika, d.o.o., in 
Lumbardhi GmbH, lastnico družbe Kelkos sh. p. k. V 
drugem koraku smo kljub konjunkturi nadaljevali s 
konzervativnim pristopom pri pripravi finančnih izkazov 
in postavili trdnejšo podlago za rast v naslednjih letih. 
Kdor razume pasti trga, bo to potezo dobro razumel, kdor 
pa jih ne razume, mu to najverjetneje niti ne bo potrebno, 
ker ga bo odpihnila že naslednja kriza.

Poleg tega se zavedamo, da je človeški kapital največje 
in najpomembnejše sredstvo družbe, ki ga sicer 
finančni izkazi ne vrednotijo. Smo samozavestni in na 
tem področju močni, saj družbo sestavljajo ljudje, ki so 
izjemni strokovnjaki na svojih področjih. Prav to je v tako 
konkurenčnem okolju ključno za ustvarjanje dodane 
vrednosti na trgu. Zato nam je v velik ponos in veselje, da 
zaposlujemo ljudi, ki si delijo vrednote družbe in skupaj 
soustvarjajo zgodbo o uspehu. Zato bi rada ta nagovor 
izkoristila za pohvalo in spodbudo vsem sodelavcem.

Ponos v Interenergu vedno spremljata zadržanost in 
razmislek o tveganjih. Čeprav trgujemo na novih trgih 
(npr. v Grčiji), vlagamo v projekte na podlagi novih 
tehnologij (npr. vetrne elektrarne) in razvijamo nova 
poslovna področja (npr. storitve na osnovi energetskega 
pogodbeništva), veliko raje delamo, kot se hvalimo. Ker 
bo leto 2019 še boljše.

Christian Schwarz in Blaž Šterk

Slika: Christian Schwarz (levo) in Blaž Šterk (desno)

interEnergo

Letno poročilo 2018

9



II. POSLOVNO POROČILO



1 PREDSTAVITEV DRUŽBE

Interenergo, energetski inženiring, d. o. o., je mednarodna 
gospodarska družba (v nadaljevanju tudi Interenergo), ki 
se ukvarja s trgovanjem z električno energijo, vlaganji v 
izgradnjo energetskih objektov za proizvodnjo električne 
energije iz obnovljivih virov ter energetskimi storitvami.

IME DRUŽBE INTERENERGO, energetski inženiring, d. o. o.

SKRAJŠANI NAZIV INTERENERGO, d. o. o.

V ANGLEŠKEM JEZIKU INTERENERGO, energy engineering, Ltd.

SKRAJŠANI NAZIV V 
ANGLEŠKEM JEZIKU

INTERENERGO Ltd.

SEDEŽ Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija

TELEFON +386 (0)1 620 37 00

SPLETNA STRAN www.interenergo.si

E-NASLOV info@interenergo.si

USTANOVITEV 25. 7. 2006

GLAVNA DEJAVNOST 
DRUŽBE

35.111 – Proizvodnja elektrike v 
hidroelektrarnah

LASTNIŠTVO KI-Kelag International, GmbH, 100-odstotni 
lastniški delež

OSNOVNI KAPITAL 10.200.000 EUR

DAVČNA ŠT. SI99144590

MATIČNA ŠT. 2226405000

Timsko delo:  
Vsak od nas je 
pomemben in skupaj 
smo korak pred 
drugimi.

interEnergo
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Vizija, poslanstvo in vrednote

Jedro naše vizije je, da hočemo biti generator, ne pa 
objekt sprememb v energetiki. Spremembe so prav v 
našem obdobju tektonske. Uveljavljati te spremembe je 
najboljši odgovor na tveganja.

Obnovljivi viri so v jedru našega poslovnega modela. 
Kakovostne investicije v energetiki so po definiciji 
zastavljene dolgoročno in premišljeno. Interenergo s 
svojim preteklim delovanjem in povezavo z matično 
družbo KI-Kelag International zagotavlja vizionarski 
razvoj in tudi močno kapitalsko zaledje.

Vizija

Iz električne se spreminjamo v energetsko družbo.

Povečali bomo proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
trgovanje na trgih celinske Evrope ter zagotovili napredne 
sodobne storitve in fleksibilno energetsko oskrbo v regiji.

Poslanstvo

Energetske trende pretvarjamo v pametno rast in 
vpeljujemo inovativne rešitve za zagotavljanje velike 
vrednosti za deležnike.

Vrednote

V proces definiranja vrednot so bili vključeni vsi zaposleni, 
ki so pomagali sodefinirati in soustvariti vrednote.

Ciljna usmerjenost: Verjamemo, da je z jasno vizijo, cilji 
in vztrajnostjo mogoče vse.

 h Sami oblikujemo proces in prioritete za uresničitev 
ciljev.

 h Imamo visoke standarde kakovosti.
 h Smo vztrajni in premagujemo ovire.
 h Sposobni smo dosegati vrhunske rezultate.

Odgovornost: Prevzemamo odgovornost za rezultate 
svojega dela, rezultate sodelavcev in podjetja.

 h Stojimo za svojimi dejanji.
 h Proaktivno odpravljamo pomanjkljivosti.
 h Naredimo vse, kar je v naši moči, in še več, da smo 
uspešni.

 h Vsak zaposleni ustvarja dodano vrednost.

Rast in razvoj: Kakovostne in profesionalne storitve so 
odraz našega nenehnega izobraževanja in vlaganja v 
znanje.

 h V vsaki stvari najdemo možnost izboljšanja.
 h Samoiniciativno skrbimo za osebno in profesionalno 
rast.

 h Iščemo nove rešitve.
 h Usmerjeni smo v tehnologije prihodnosti.

Timsko delo: Vsak od nas je pomemben in skupaj smo 
korak pred drugimi.

 h S sproščenostjo in transparentnostjo ustvarjamo 
prijetno delovno vzdušje.

 h Sodelujemo, se spoštujemo in si pomagamo.
 h Individualne cilje prilagodimo skupnim ciljem.
 h Nihče od nas ne more doseči toliko, kolikor lahko vsi 
skupaj.

12 interEnergo
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Interenergo smo ljudje.
Prepričani smo, 
da smo prav z 
ustvarjanjem visoke 
poslovne klime 
zagotovili, da v 
konkurenčnem in 
kreativnem okolju 
ustvarjamo rezultate.

interEnergo
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POMEMBNEJŠI MEJNIKI

2009 2012

• Začetek poslovanja
• Pridružitev avstrijski skupini 

KELAG Group
• Prihodki družbe so presegli 

200 mio EUR

• Vstop na največjo evropsko 
energetsko borzo EPEX (Nemčija)

• Presežena 1 teravatna ura 
trgovanja

• Vstop na energetsko borzo HUPX 
(Madžarska)

• Postavitev in začetek delovanja 
sončnih elektrarn Martex in Mura

2007 2008 2010 2011

14 interEnergo
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2017 2018

• Vstop na energetsko borzo GME 
(Italija)

• Doseženih 7,2 teravatne ure 
trgovanja

• Začetek trgovanja v Romuniji

• Preseženih 21 teravatnih ur 
trgovanja in 891 mio EUR 
prihodkov

• Vstop na energetsko borzo IBEX 
(Bolgarija)

• Razširitev portfelja sončnih 
elektrarn z enim novim objektom

• Uvedba nove dejavnosti 
energetske storitve

• Sklenitev prve pogodbe 
na področju energetskega 
pogodbeništva

• Razširitev portfelja sončnih 
elektrarn s petimi novimi objekti

• Preseženih 10 teravatnih ur 
trgovanja in 370 mio EUR 
prihodkov

• Vstop na naslednje energetske 
borze: SEEPEX (Srbija), OTE 
(Češka), OKTE (Slovaška), CROPEX 
(Hrvaška)

• Vstop v švicarsko omrežje 
Swissgrid

• Vstop na energetsko borzo HENEX 
(Grčija)

• Trgovanje s finančnimi 
instrumenti na borzi EEX

• Začetek delovanja mHE Medna 
(BIH)

• 8 izvedenih projektov na področju 
energetskega pogodbeništva

2013 2014 2015 2016
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Slika: Organizacijska shema

Organi in organiziranost družbe

V vodstvu družbe Interenergo sta dva direktorja in štirje prokuristi, ki usmerjajo delovanje in razvoj matične družbe 
Interenergo in njenih odvisnih družb. Poslovanje družbe nadzira tričlanski nadzorni svet.

Poslovodstvo:

DIREKTOR Blaž Šterk

DIREKTOR Christian Schwarz

PROKURIST Jože Bajuk

PROKURIST Marcus Stormanns

PROKURIST Ingo Preiss

PROKURIST Alfred Fürst

Nadzorni svet:

PREDSEDNIK Armin Wiersma

NAMESTNIK PREDSEDNIKA Danny Güthlein

ČLAN Bernd Neuner

Poslovodstvo

Službe poslovodstva

Energetske storitve TrgovanjeInvesticije

Trgovanje Analitika Operativa

Splošna 
služba

Pravna 
služba

Upravljanje 
tveganj

IT
Zaledna pisarna

 in finance
Računovodstvo Kontroling

Podpora poslovanju
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Ključni deležniki

Zavedamo se pomena odgovornosti, ki jo imamo do okolja, v katerem delujemo. S tem zavedanjem celovito pristopamo 
do vseh deležnikov, vpletenih v naš poslovni model.

Deležniki Kaj je zanje najpomembneje Kako jih vključujemo

Lastnik  h relevantne in pravočasne informacije
 hposlovanje, ki omogoča izplačilo dobička
 hučinkovito korporativno upravljanje

 h seje nadzornega sveta
 h vpetost zaposlenih Kelaga v odločevalske 
funkcije
 h sodelovanje na skupnih projektih in delavnicah
 h srečanja

Zaposleni  hmožnost razvoja kariere
 hpridobivanje dodatnih znanj
 h strokovno in učinkovito vodenje

 horganiziramo teambuildinge, s katerimi 
ustvarjamo prijetno delovno ozračje
 h izobraževanja
 h skupno športno udejstvovanje

Poslovni partnerji  h spoštovanje poslovnih dogovorov
 hdosledno poravnanje dogovorjenih obveznosti
 h jasna merila za izbor podizvajalcev

 h transparentni, nediskriminatorni postopki nabav 
električne energije in izgradnje elektrarn oz. 
dobava pripadajoče opreme
 h spoštovanje etičnega kodeksa skupine Kelag

Končni odjemalci  h zanesljivost
 h redna dobava energije
 h varnost
 h konkurenčnost

 h redna komunikacija
 h strokovna in tehnična podpora
 hhiter odzivni čas servisne službe
 h informiranje o novostih in delovanju sistemov

Državni organi  h skladnost s predpisi
 h zagotavljanje kakovostnega dostopa do 
električne energije
 hneoporečno in pošteno ravnanje na trgih

 hdosledno spoštovanje veljavnih predpisov
 h korektno sodelovanje z energetskimi, finančnimi 
in drugimi regulatorji

Lokalna in širša skupnost  h sponzorsko in donatorsko sodelovanje pri 
poslovnih, kulturnih, znanstvenih in športnih 
dogodkih ter podvigih
 hnova delovna mesta
 hdostopnost električne energije iz obnovljivih 
virov

 h s širitvijo dejavnosti in novimi projekti 
zagotavljamo nova delovna mesta

Mediji  h redne in aktualne informacije o poslovanju 
družbe in njenih odvisnih družb
 h redno komuniciranje o aktualnih aktivnostih

 h vzdržujemo konstruktiven odnos na podlagi 
stališča, da so dejanja pomembnejša od besed

interEnergo
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Trajnostna usmeritev

Vrh OZN je septembra 2015 sprejel Agendo 2030 za 
trajnostni razvoj, v okviru katere je opredelil 17 ciljev 
trajnostnega razvoja z namenom zmanjševanja 
neenakosti, zagotovitve napredka ter zaščite okolja za 
sedanje in prihodnje generacije. Eno od ključnih vlog pri 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja imajo podjetja.

Cilje OZN smo v največji možni meri vključili v strategijo 
kot podlago trajnostne usmeritve in so v tem poročilu na 
ustreznih mestih tudi izpostavljeni.

V družbi Interenergo smo v letu 2018 deloma prenovili 
obstoječo strategijo za obdobje 2018–2022. Ključne 
opredeljene trende bomo v obdobju 2018–2022 

Slika: Cilji trajnostnega razvoja

spremenili v rezultate in dodano vrednost za lastnika (KI-
Kelag International). Nova strategija 2018−2022 temelji 
na treh ključnih stebrih poslovanja Interenerga, to so 
investicije, trgovanje in energetske storitve.

Strategija upošteva tudi trajnostne vidike družbe in gradi 
na področju trajnostnega razvoja, ki ga pri Interenergu 
razumemo kot poslovno odličnost ter okoljsko in 
družbeno odgovornost. V središču naših vrednot je 
odgovornost do rezultatov našega dela, rezultatov 
sodelavcev in podjetja. Z nenehnim izboljševanjem, ki 
temelji na podlagi raziskav, poskušamo zmanjšati vpliv 
naših elektrarn na okolje oziroma ekosistem. Strateški 
cilji sledijo trajnostnemu razvoju družbe ter upoštevajo 
rast in razvoj družbe, njenih zaposlenih in okolja, v 
katerem deluje Interenergo.

18 interEnergo
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2  USPEŠNOST POSLOVANJA V LETU 2018

V energetskem sektorju sta leto 2018 zaznamovali velika 
volatilnost in splošna rast cene električne energije širom 
Evrope, pri čemer je pomembno vlogo odigrala cena 
emisijskih kuponov, ki je zaradi svoje politične in finančne 
narave težko predvidljiva.

Na začetek leta  2018 so pomembno vplivale višje 
temperature od povprečnih z izjemo dveh izredno hladnih 
obdobij ob koncu februarja in na začetku marca. Skladno 
z rastjo evropskega BDP je bilo v prvem tromesečju 
mogoče opaziti tudi povečanje porabe električne energije 
(za 3 % glede na isto obdobje v letu 2017). Remonti 
jedrskih reaktorjev v Franciji so se v prvem tromesečju 
postopno zaključevali, s čimer je francoska cena postala 
manj volatilna. Kljub nižjim cenam premoga je bila cena 
obratovanja termoelektrarn zaradi visokih transportnih 
stroškov ob izredno slabi hidrologiji v osrednji in severni 
Evropi ter visokih cenah emisijskih kuponov EUA še vedno 
visoka. Medtem smo bili v centralnih in južnih državah 
Evrope priča nadpovprečni hidrologiji.

Drugo tromesečje se je začelo z blažjimi temperaturami, 
vendar so nadpovprečne temperature v juniju ob rastočih 
cenah energentov in kuponov EUA poskrbele, da so se 
cene električne energije na veleprodajnem trgu po vsej 
Evropi povišale. V aprilu smo predvsem zaradi dobre 
hidrologije in proizvodnje iz vetrne energije v večini 
Evrope dosegli tudi največji delež obnovljivih virov 
električne energije – 38 %. Z višanjem cen kuponov EUA 
in cen premoga, prvotno zaradi visoke porabe v Aziji, so 
imele premogovne elektrarne v tem obdobju zelo nizko 
dobičkonosnost.

Tretje tromesečje je zaznamovalo predvsem 
nadpovprečno toplo poletje. Povečana potreba po hlajenju 
in s tem potreba po električni energiji je pripomogla 
k močno zmanjšanim hidrološkim rezervoarjem po 
celotnem Balkanu in v Romuniji. Visoke cene tudi v 
sicer najnižjih skandinavskih trgih so zaradi izredno 
visokih temperatur in suše dvigovale cene električne 
energije povsod po Evropi. Rekordno nizki nivoji rek 
so onemogočali transport trdih goriv in s tem dodatno 
pripomogli k višji ceni električne energije na trgu na 
debelo.

Poslovno okolje

Gospodarska aktivnost v EU in evrskem območju se je v 
letu 2018 umirila zaradi kombinacije notranjih in zunanjih 
dejavnikov. Gospodarska rast v evrskem območju je v 
zadnjih dveh četrtletjih leta 2018 upadla na 0,2 %, šibek 
zagon pa se nadaljuje tudi na začetku 2019. V letu 2019 
naj bi se nekoliko nižja, vendar še vedno solidna 
gospodarska rast v evrskem območju nadaljevala. V 
mednarodnem okolju se gospodarska aktivnost ob visoki 
stopnji negotovosti prav tako upočasnjuje, obeti pa se za 
posamezne dele sveta zelo razlikujejo.

Upočasnitev rasti v letu 2018 odraža predvsem slabitev 
podpore iz zunanjega okolja, in sicer večjo negotovost 
v zvezi s svetovno trgovinsko politiko in zmanjševanje 
trenda svetovne proizvodnje, oboje pa se je odrazilo 
v šibkejši rasti svetovne trgovine. Kljub temu ostajajo 
temelji evropskega gospodarstva trdni. Izboljšanje 
razmer na trgu dela, nizki stroški financiranja in rahlo 
ekspanzivna fiskalna politika naj bi v prihodnje omogočili 
nadaljevanje umirjene rasti.1

Ocena in napoved rasti makroekonomskih kazalnikov 
za območje EU-28

Medletna stopnja rasti 2018o 2019n 2020n

Realni BDP 1,9 % 1,5 % 1,7 %

Inflacija 1,9 % 1,6 % 1,8 %

Opomba: o – ocena, n – napoved.
Vir: Evropska komisija – Winter 2019 Economic Forecast.

Kljub negotovostim v mednarodnem okolju slovenska 
gospodarska rast še naprej močno presega evrsko 
povprečje in je tako leta 2018 dosegla 4,5 % (4,9 % v 
letu 2017), pri tem pa so jo vodili predvsem močna 
dinamika investicij, visoka potrošnja in neto izvoz. 
Gospodarsko razpoloženje ostaja nad dolgoročnim 
povprečjem. Brezposelnost se je nadalje znižala na 5,1 %, 
kar je na ravni leta 2008, se pa vse več delodajalcev 
srečuje s pomanjkanjem ustrezne delovne sile zaradi 
strukturnih neskladij na trgu dela.2

1  Vir: Evropska komisija.

2  Vir: Evropska komisija, UMAR.
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Na dogajanje v zadnjem tromesečju je dodatno vplivala 
tudi razdelitev nemško-avstrijskega trga z eletrično 
energijo na dva cenovno ločena trga. Zaradi zmanjšanih 
čezmejnih prenosnih zmogljivosti na nemško-avstrijski 
meji se je zmanjšala količina električne energije iz 
cenovno nižje Nemčije v osrednjo in južno evropsko regijo. 
Zaradi višje potrebe po dodatni proizvodnji v tretjem 
tromesečju se je zmanjšala proizvodnja iz hidroelektrarn 
na Balkanu in v Romuniji. K temu je pripomoglo tudi 
razmeroma suho vreme. Z izjemo konca oktobra in 
začetka novembra v regiji nismo zabeležili večjih padavin. 
Razmere v osrednje-zahodni evropski regiji in Italiji so 
se z dodatnimi padavinami v tem obdobju izboljšale, s 
čimer smo opazili upad cen električne energije na trgu 
na debelo. Temperature po Evropi so bile na splošno sicer 
blage in nad večletnim povprečjem.

Dejavnosti družbe

Trgovanje

Leto 2018 je bilo na področju trgovanja usmerjeno v 
razvojne aktivnosti, ki nam bodo omogočile uspešno 
poslovanje na dolgi rok. Začeli smo trgovati s 
standardiziranimi terminskimi pogodbami, ki družbi 
omogočajo dodatne priložnosti za trgovanje in izboljšujejo 
likvidnost na določenih trgih. Dokončali smo projekt 
vzpostavitve najsodobnejšega podatkovnega skladišča 
in prenovili področje analitike, ki zdaj omogoča dostop do 
informacij ne le za družbo Interenergo, ampak za celotno 
skupino Kelag.

Začeli smo trgovati na grški borzi HENEX in evropski 
energetski borzi EEX. Hkrati smo ohranili prisotnost 
na energetskih trgih v Sloveniji, Avstriji, Italiji, Nemčiji, 
Makedoniji, Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, na 
Hrvaškem, Madžarskem, Češkem, Slovaškem, v Romuniji, 
na Kosovu, v Švici in Bolgariji. To nam omogoča lažje 
izkoriščanje razlik v ceni električne energije in povečuje 
fleksibilnost trgovalne strategije.

Slika: Povprečne mesečne SPOT cene električne energije na trgu na debelo v EUR/MWh

* Nord Pool predstavlja povprečje mesečnih SPOT cen električne energije Švedske, Finske, Norveške in Danske.
Vir: Interna analiza.

 Nord Pool*
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Investicije in proizvodnja

Portfelj sončnih elektrarn v Sloveniji je v letu 2018 ostal 
nespremenjen. V portfelju je osem elektrarn s skupno 
nazivno močjo 2,79 MW, ki so v letu 2018 proizvedle 3 GWh 
električne energije. Del te čiste energije je bilo namenjene 
tudi oskrbovanju naših poslovnih prostorov v Ljubljani, kar 
je pripomoglo k zmanjšanju negativnega vpliva na okolje.

V skupini Interenergo smo v letu 2018 zaključili izgradnjo 
mHE Medna in tako razširili portfelj hidroelektrarn, ki 
je 31. decembra 2018 zajemal 13 obratujočih malih 
hidroelektrarn na območju Balkana s skupno nazivno 
močjo 50,2 MW. Hidroelektrarne so lani skupaj proizvedle 
150 GWh električne energije. V Črni gori smo nadaljevali 
aktivnosti za izgradnjo mHE Vrbnica z nazivno močjo 
6,8 MW.

Z januarjem 2018 je družba Interenergo prevzela družbi 
Eko-toplota energetika, d.o.o., in Kelkos sh. p. k. Družba 
Eko-toplota energetika, d.o.o., se ukvarja z dobavljanjem 
toplote z daljinskim ogrevanjem na lesno biomaso. Z 
družbo Eko-toplota energetika, d.o.o, smo vstopili na 
novo energetsko področje oskrbe končnih potrošnikov s 
toplotno energijo, pridobljene iz obnovljivih virov. Z družbo 
Kelkos sh. p. k. pa smo pridobili štiri hidroelektrarne na 
območju Kosova s skupno nazivno močjo 31,5 MW.

S prevzemom družbe Vjetropark Jasenice, d.o.o., smo 
vstopili v nov proizvodni segment, in sicer na področje 
vetrne energije. Na Hrvaškem razvijamo 10-megavatno 
vetrno polje s predvidenim začetkom obratovanja v 
oktobru 2019. Izvedli smo tudi pripravljalne aktivnosti 
za vstop na italijanski trg na področje hidro, sončne in 
vetrne energije.

Pri investicijah nas vedno vodita odgovornost in 
premišljenost. Investicije načrtujemo in izvajamo brez 
zadolževanja pri finančnih ustanovah, saj vsa potrebna 
sredstva zagotovi matična družba v obliki kapitala ali 
posojil. Finančno stanje družbe je zato dobro in stabilno.

Energetske storitve

Po vzpostavitvi področja energetskih storitev smo v letu 
2018 intenzivno razvijali projekte in rešitve za industrijo, 
javni sektor in tudi za zasebne uporabnike. Z energetskim 
pogodbeništvom zagotavljamo tehnične nadgradnje 
stavb in industrijskih objektov ter njihovim lastnikom 
pomagamo doseči energetske prihranke.

BA

EPEX Spot Nemška energetska borza

EEX Evropska energetska borza

OTE Češka energetska borza

OKTE Slovaška energetska borza

Swissgrid Švicarsko omrežje

HUPX Madžarska energetska borza

BSP Southpool Slovenska energetska borza

CROPEX Hrvaška energetska borza

OPCOM Romunska energetska borza

SEEPEX Srbska energetska borza

IBEX Bolgarska energetska borza

GME Italijanska energetska borza

HENEX Grška energetska borza
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Slika: Prisotnost na mednarodnih trgih in energetskih borzah
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Slika: Lokacije elektrarn
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V letu 2018 smo uspešno izvedli skupno kar osem 
projektov s področja energetskega pogodbeništva. Med 
njimi so štirje projekti zamenjave notranje razsvetljave 
v industrijskih objektih, en projekt prenove javne 
razsvetljave, en projekt izgradnje ter dobave toplote 
iz toplotne črpalke in dva projekta izgradnje plinske 
kotlovnice, od tega en v večstanovanjskih stavbah. S 
prevzemom podjetja Eko-toplota energetika, d.o.o., 
smo pridobili en projekt daljinskega sistema ogrevanja 
na lesno biomaso in dva sistema, s pomočjo katerih 
s plinskimi kotli proizvajamo in dobavljamo toplotno 
energijo trgovskima centroma.

Za nadaljnje uspešno poslovanje na področju energetskih 
storitev smo v letu  2018 začeli prenovo centralne 
platforme za nadzor in upravljanje vseh energetskih 
sistemov družbe.

Zaposleni

Brez strokovno izobraženih in visoko angažiranih 
zaposlenih družba ne bi dosegala odličnih poslovnih 
rezultatov. V družbi Interenergo je bilo 31. decembra 2018 
32 zaposlenih. Kadrovsko smo v letu 2018 okrepili 
oddelek analitike ter tako zagotovili trdne temelje za 
nadaljnjo rast in razvoj oddelka.

Stimulativno delovno okolje zaposlenim zagotavlja 
priložnosti za osebni in strokovni razvoj. Zaposleni se 
glede na naravo dela udeležujejo različnih izobraževanj, 
s katerimi poglabljajo svoje znanje in kompetence. 
Leta 2018 se je 16 zaposlenih udeležilo 13 izobraževanj 
z različnih strokovnih področij: finance in računovodstvo, 
informacijske storitve, poslovno svetovanje in 
programiranje. Naši zaposleni se udeležujejo tudi 
različnih konferenčnih dogodkov in srečanj s področja 
energetike.

Nagrajevanje v družbi je sestavljeno iz stalnega in 
variabilnega dela, s katerim je zagotovljena povezava 
med učinkovitostjo dela posameznega zaposlenega in 
njegovo višino plače. Sistemi variabilnega nagrajevanja 
so prilagojeni glede na naravo dela ter zagotavljajo 
spodbudo za proaktivno delovanje in zavzetost 
zaposlenih. V družbi Interenergo vsem zaposlenim, ne 
glede na spol, zagotavljamo enake možnosti nagrajevanja 
za učinkovito opravljeno delo.

V družbi Interenergo se zavedamo pomena vključevanja 
mladih v strokovno usposabljanje, zato ponujamo 
možnost opravljanja študijskih praks in študentskega 
dela. Ta se pogosto razvijejo v dolgoročno sodelovanje 
z redno zaposlitvijo. V letu 2018 sta študijsko prakso 
opravljala dva študenta, študentsko delo pa devet 
študentov. Študentom je dodeljen mentor, s katerim 
spoznavajo osnove svojega strokovnega področja in 
nadgrajujejo svoje znanje s praktičnimi izkušnjami.

V delovnem okolju Interenerga spodbujamo zdrav 
življenjski slog. Družba organizira zdrave obroke na 
delovnem mestu, organizirano je tudi sproščanje na 
delovnem mestu. Zaradi spodbujanja zaposlenih k 
športnim aktivnostim organiziramo udeležbo na športnih 
dogodkih na ravni skupine Kelag in drugih eksternih 
dogodkih (maratoni, teki) ter športne aktivnosti vključujemo 
v teambuildinge. V letu 2018 smo posebno pozornost 
namenili tudi spopadanju s stresom na delovnem mestu 
in na to temo organizirali delavnico. Organizirali smo tudi 
izobraževanje na temo mentorstva in delavnice s področja 
vodenja, namenjene vodstvenemu timu.
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Zaposleni se glede na 
naravo dela udeležujejo 
različnih izobraževanj, 
s katerimi poglabljajo 
svoje znanje in 
kompetence.
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Slika: Izobrazbena struktura

 št. zaposlenih 31. 12. 2018   št. zaposlenih 31. 12. 2017
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Razvoj znanja in kompetenc

Strateška usmerjenost v proizvodnjo električne energije 
iz obnovljivih virov ter zagotavljanje zanesljive dobave 
električne energije in energetskih storitev prispevajo k 
poslovni odličnosti Interenerga. Delujemo transparentno, 
pošteno in z visokimi etičnimi standardi. Z izpolnjevanjem 
nove strategije družbe in ob spremljajočih dobrih 
rezultatih preteklih let verjamemo v dolgoročen uspeh. 
Trajnostni razvoj družbe temelji na krepitvi položaja 
na mednarodnih trgih z električno energijo, vlaganjih v 
obnovljive vire energije in na zagotavljanju energetskih 
storitev.

Svojo poslovno odličnost nenehno nadgrajujemo, sledimo 
energetskim trendom in v skladu z njimi uvajamo 
inovacije. V letu  2018 smo vzpostavili podatkovno 
skladišče z najsodobnejšo tehnologijo, ki nam zagotavlja 
informacije za sprejemanje pravih odločitev. Inovacije in 
najsodobnejše tehnološke rešitve skušamo v kar največji 
meri uvajati tudi v proizvodne enote in energetske 
prenove, tako smo na primer v mHE Medna zaradi 
izboljšane učinkovitosti izbrali netipično kaplanovo 
turbino.

V partnerstva pri projektih stopamo s preverjenimi 
poslovnimi partnerji, ki tudi sami sledijo visokim 
poslovnim standardom.

V skladu z inovacijami nadgrajujemo in optimiziramo 
tudi lastno delovanje. V letu 2018 smo z optimizacijo 
poslovanja, ki je zajemala digitalizacijo in avtomatizacijo 
procesov, postavili temelje za uspešno poslovanje v 
prihodnosti. Nadgradili smo sistem upravljanja tveganj 
in začeli projekte nadgradnje podpornih sistemov.
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Sodelovanje z družbenim okoljem

Na energetskem trgu aktivno sodelujemo pri oblikovanju 
poštene cene električne energije. Z investicijami v 
proizvodne enote na Balkanu vplivamo na razvoj teh 
območij in posredno, z zagotavljanjem delovnih mest, tudi 
na izboljšanje socialnega položaja lokalnega prebivalstva. 
Ob gradnji novih proizvodnih enot izboljšujemo tudi 
infrastrukturo na teh območjih, saj je z gradnjo objektov 
povezana tudi gradnja cestnih povezav, daljnovodov in 
v primeru hidroelektrarn protipoplavnih zaščit. Vse te 
dejavnosti zvišujejo standard bivanja na teh območjih.

Z vlaganjem v obnove energetskih sistemov izboljšujemo 
kakovost bivanja v javnih in zasebnih objektih, 
zmanjšujemo stroške porabe energije in povečujemo 
zanesljivost sistemov. Pri energetskih storitvah vedno 
sodelujemo z lokalnimi partnerji in tako krepimo lokalno 
gospodarstvo.

Redno sodelujemo tudi s fakultetami na področju priprave 
bodočih študentov na trg dela. Študentom ponujamo 
prakso, s katero pridobijo vpogled v posamezna delovna 
področja družbe.

Zavedamo se pomena vlaganj v razvoj lokalne skupnosti, 
v kateri delujemo. Leta 2018 smo tako finančno podprli 
organizacije na področju kulture, izobraževanja in športa.

S sponzorskimi sredstvi smo podprli:

 h društvo elektrotehnikov – Stromar.si,
 h projekt Zlati kamen, sistem za spodbujanje in 
spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave,

 h konferenco Dnevi energetikov,
 h Festival Ljubljana,
 h posvet Poslovanje z nepremičninami GZS.

Z donacijami smo podprli:

 h Slovensko mednarodno združenje žensk (SILA),
 h Rotary klub.

Okoljska odgovornost

V središču naše dejavnosti je odgovornost do okolja. 
S proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov 
zagotavljamo čisto energijo. Pri proizvodnji električne 
energije iz obnovljivih virov se v ozračje ne sproščajo 
izpusti CO2, ki so glavni vzrok za podnebne spremembe. 
Z vlaganjem v energetske obnove dosegamo boljšo 
energetsko učinkovitost stavb, ki so posledično manj 
obremenjujoče za okolje.

Družba je v letu 2018 s svojimi elektrarnami, ki temeljijo 
na obnovljivih virih, proizvedla 153 GWh električne 
energije. Po podatkih ENTSO-E – Mix 2015 je pri 
proizvodnji električne energije v povprečju v ozračje 
izpuščenih 343,84 g CO2 na kilovatno uro. To pomeni, da 
je družba s svojimi naložbami v elektrarne prispevala k 
zmanjšanju izpusta za približno 53 tisoč ton emisij CO2.
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Pri gradnji proizvodnih enot dosledno upoštevamo okoljske 
in tehnične standarde skupine Kelag. Pri umeščanju 
objektov v okolje odgovorno sledimo vsem lokalnim in 
evropskim zakonodajnim okvirom. Z zagotavljanjem 
učinkovitih tehnologij za proizvodnjo električne energije 
omogočamo, da so energetski izkoristki kar največji in 
okoljski vplivi hkrati kar najmanjši. Tehnologija, ki jo 
uporabljajo naše elektrarne, je učinkovita, zanesljiva in 
okolju prijazna. Poleg učinkovite proizvodnje vlagamo v 
izboljšanje energetske učinkovitosti objektov naših strank. 
Tako dosegamo manjšo porabo energije in prispevamo k 
manjši obremenjenosti okolja.

Na področju investicij v objekte hidroelektrarn posebno 
pozornost posvečamo čim manjšemu vplivu na biotsko 
raznovrstnost življenja v vodi, zato izbiramo najnovejše 
tehnologije z majhnimi vplivi na okolje in razvijamo rešitve, 
ki dodajajo vrednost lokalnemu okolju. Tak primer so 
ureditve ribjih stez ob naših objektih, ki postavljajo standard 
za gradnje malih hidroelektrarn na območju Balkana.

Naši projekti energetskih prenov imajo velike učinke na 
okolje z vidika prihranka energije in zmanjšanja izpustov 
CO2. Z vlaganjem v izboljšanje energetske učinkovitosti 
objektov smo z do zdaj izvedenimi projekti prihranili 
3.053 MWh energije in zmanjšali izpuste CO2 za 1.666 ton.

Družba je s proizvodnjo električne 
energije iz obnovljivih virov ter s 
projekti energetskega pogodbeništva 
prispevala k zmanjšanju izpustov emisij 
CO2  za 55 tisoč ton.
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3 UPRAVLJANJE TVEGANJ

Ker so tveganja sestavni del naše dejavnosti, je 
pomembno, da se jih zavedamo in jih obvladujemo. 
Zato imamo v družbi vzpostavljen sistem za upravljanje 
tveganj, ki zagotavlja, da so vsa tveganja prepoznana, 
ocenjena in ustrezno obvladovana. To nam omogoča, da je 

razmerje med donosom in tveganji v skladu s sprejetimi 
politikami skupine Kelag in usmeritvami vodstva.

Tveganja, ki so upravljana, so razdeljena v pet glavnih 
skupin: tržna, kreditna, finančna, operativna in druga.

Tržna tveganja Kreditna tveganja Finančna tveganja Operativna tveganja Druga tveganja

Cenovno tveganje Tveganje neplačila Likvidnostno tveganje Organizacijsko tveganje Pravno tveganje

Tveganje nizke 
likvidnosti na trgu

Tveganje nedobave Tveganje upravljanja 
človeških virov

Deželno tveganje

Valutno tveganje Tveganje napačne 
ocene

Politično tveganje

Obrestno tveganje Tveganje prekinitve 
poslovanja

Tveganje spremembe 
zakonodaje

V letu 2018 je družba okrepila oddelek za upravljanje 
tveganj. Ta je naredil velik korak na področju obvladovanja 
tržnih in kreditnih tveganj. Tako se v imenu družbe 
sklepajo samo posli, ki so v skladu s ciljnim profilom 
tveganja in donosa družbe. Te družba spremlja z 
uporabo enega izmed vodilnih sistemov za trgovanje in 
obvladovanje tveganj (angl. ETRM), ki nam omogoča še 
večji nadzor nad tveganji in donosnostjo trgovanja. Dober 
pregled nad sklenjenimi posli je ključnega pomena za 
sprejemanje pravočasnih in pravilnih odločitev, ki so v 
korist družbi. Prav tako smo dodatno zmanjšali kreditno 
izpostavljenost, ki se poleg že obstoječih oblik zavarovanj, 
zdaj ščiti tudi pri ustreznih zunanjih ustanovah.

Tržna tveganja

Tržna tveganja izhajajo iz trga električne energije 
in finančnih trgov ter prek nihanja cen, obrestnih 
mer, menjalnih tečajev vplivajo na poslovanje in 
dobičkonosnost družbe. Zato se vse večje spremembe v 
tržnih tveganjih spremljajo in ocenjujejo na dnevni ravni.

Cenovno tveganje izhaja iz potencialne spremembe 
cen na trgu, ki bi imela negativen učinek na poslovanje. 
Cenovnemu tveganju so izpostavljene sklenjene in še 
nedobavljene pogodbe za električno energijo.

Tveganju nizke likvidnosti na trgu je družba izpostavljena 
prek odprtih pozicij, ki jih v primeru nizke likvidnosti na 
trgu ni mogoče zapreti po »pošteni ceni«. Tveganje se 
obvladuje prek stalnega spremljanja odprtih pozicij in 
analiziranja likvidnosti na posameznih trgih.

Valutnemu tveganju so izpostavljeni posli, ki niso 
nominirani v evrih. Ker družba ni naklonjena sprejemanju 
valutnega tveganja in ker to ni del njene glavne dejavnosti, 
so pomembni posli, ki so sklenjeni v tuji valuti, ustrezno 
zavarovani prek valutnih terminskih pogodb.

Obrestno tveganje pomeni možnost izgube zaradi 
neugodnega gibanja obrestnih mer na trgu. Družba 
izkazuje terjatve in obveznosti za dolgoročna posojila 
s fiksno obrestno mero, zato spremembe referenčnih 
obrestnih mer na trgu ne vplivajo na višino stroškov 
financiranja družbe.

Kreditna tveganja

Kreditno tveganje je tveganje, da pogodbena stranka 
ne bo izpolnila vseh svojih pogodbenih obveznosti, kar 
posledično negativno vpliva na denarni tok družbe. Družba 
je kreditnemu tveganju izpostavljena prek že dobavljenih 
količin, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb (tveganje 
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neplačila), ter prek količin, ki še niso bile dobavljene in bi 
jih ob prekinitvi pogodbe morali nadomestiti na trgu po 
ceni, drugačni od tiste v prvotno sklenjeni pogodbi.

V družbi je vzpostavljeno aktivno upravljanje kreditnih 
tveganj in obvladovanje finančne izpostavljenosti družbe 
do poslovnih partnerjev, ki temelji na doslednem izvajanju 
sprejetih internih pravilnikov skupine Kelag ter v njih 
natančno opredeljenih postopkov prepoznavanja kreditnih 
tveganj in ocenjevanja izpostavljenosti, določanja limitov 
dovoljene izpostavljenosti in sprotnega spremljanja 
izpostavljenosti družbe v razmerju do posameznega 
poslovnega partnerja. Pri partnerjih, kjer je kreditno 
tveganje ocenjeno za veliko, družba dodatno zahteva 
ustrezno obliko zavarovanja.

Finančna tveganja

Likvidnostno tveganje pomeni sposobnost družbe 
poravnati obveznosti do deležnikov. Tveganje se 
kratkoročno obvladuje s stalnim spremljanjem in 
napovedovanjem (prostega) denarnega toka, dnevnim 
spremljanjem izpostavljenosti do partnerjev ter 
doslednimi in učinkovitimi izterjavami zapadlih terjatev. 
Dolgoročno likvidnost zagotavljajo odobrene kreditne 
linije pri nadrejeni družbi in poslovnih bankah ter 
ustrezna kapitalska struktura, ki omogoča finančno 
stabilnost družbe.

Operativna tveganja

Operativna tveganja so v družbi opredeljena kot tveganja, 
povezana z organizacijo delovnih procesov, upravljanjem 
človeških virov, napačnimi ocenami in tveganji, ki izhajajo 
iz prekinitve poslovanja.

Organizacijsko tveganje izhaja iz pomanjkanja in/ali 
nedelovanja sistema notranjih nadzorov, neučinkovite in 
nepravilne razdelitve odgovornosti med zaposlenimi ter 
kot posledica človeških napak.

Tveganje napačne ocene bi družba realizirala v primeru 
uporabe napačnega modela za ocenjevanje tveganj.

Tveganje prekinitve poslovanja je povezano z izpadom 
informacijskega sistema, izpadom električne energije 
in podobno.

Operativna tveganja družba obvladuje z vzpostavljenimi 
poslovnimi procesi, ki vključujejo notranje nadzore 
ter natančne opise delovnih zadolžitev posameznih 
oddelkov in zaposlenih. Poleg tega se zaposleni nenehno 
izobražujejo in usposabljajo. Za stabilnost informacijskega 
sistema je poskrbljeno prek brezprekinitvenega napajanja 
in s stalnimi varnostnimi kopijami podatkovnih baz.

Druga tveganja

Poleg naštetih tveganj je družba izpostavljena še drugim 
tveganjem, kot so pravno, deželno in politično tveganje 
ter tveganje spremembe zakonodaje. Na druga tveganja, 
z izjemo pravnih tveganj, družba nima neposrednega 
vpliva, zato jih pozorno spremlja in ocenjuje učinek 
sprememb na poslovanje družbe.

Pravna tveganja so opredeljena kot tveganja izgube 
vrednosti zaradi neskladnosti z ustreznimi zakoni in 
predpisi ter se pojavljajo predvsem kot posledica pogodb 
in sporazumov, ki niso jasno določeni in dokumentirani. 
Družba obvladuje tveganja s kombinacijo notranjih 
kompetenc in najemanja zunanjih pravnih strokovnjakov.

Deželno in politično tveganje se nanašata na nestabilno 
gospodarsko okolje in politični sistem v posamezni 
državi. Ker je družba prisotna na številnih evropskih 
trgih, sta stalno spremljanje dogajanj in hitro odzivanje 
na spremembe ključna za uspešno poslovanje družbe.

interEnergo

Letno poročilo 2018

29



Tveganje spremembe zakonodaje obvladujemo z aktivnim 
sodelovanjem in odprto komunikacijo z institucijami 
in strokovnjaki, neposredno vpletenimi v proces 
spreminjanja zakonov, uredb in direktiv.

Verjetnost

Teža Stopnja verjetnosti Verjetnost realizacije

5 Zelo pogosto Vsaj enkrat tedensko

4 Pogosto Vsaj enkrat mesečno

3 Občasno Vsaj dvakrat letno

2 Redko Vsaj enkrat letno

1 Zelo redko Vsaj enkrat na tri leta

Pomembnost

Teža Stopnja pomembnosti Učinek realizacije

5 Kritično Nad 500.000 EUR

4 Zelo pomembno Od 250.001 do 500.000 EUR

3 Pomembno Od 100.001 do 250.000 EUR

2 Manj pomembno Od 50.001 do 100.000 EUR

1 Nepomembno Manj kot 50.000 EUR

Matrika tveganj

Družba je tveganja vrednotila po verjetnosti in 
pomembnosti ter jih razporedila v matriko. Največji 
tveganji sta cenovno in kreditno tveganje, medtem ko je 
obrestno tveganje najmanjše. V letu 2018 sta se cenovno 
in kreditno tveganje zmanjšala, saj je družba sprejela 
ustrezne ukrepe.

Slika: Matrika tveganj
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4  IZJAVA O UPRAVLJANJU

V skladu z določbo petega odstavka 70. člena Zakona o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 55/2015) družba 
Interenergo kot del poslovnega dela letnega poročila 
podaja naslednjo izjavo o upravljanju.

Sklicevanje na kodeks o upravljanju

Družba Interenergo je pri svojem delu in poslovanju v 
letu 2018 sledila Kodeksu upravljanja za nejavne družbe 
(avtorji: Združenje nadzornikov Slovenije, Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Gospodarska 
zbornica Slovenije), objavljenem na spletni strani 
www.gzs.si (v nadaljevanju: kodeks).

Podatki o obsegu odstopanja od kodeksa o upravljanju

Družba Interenergo je pri upravljanju v letu  2018 
odstopala od naslednjih določb kodeksa:

Točka 2.1.2. Ker je Interenergo družba z enim 
družbenikom, njen akt o ustanovitvi ne določa 
mehanizmov reševanja sporov med družbeniki ter 
možnosti, meril in postopkov izstopa ali izključitve 
družbenikov.

Točka 2.4. Akt o ustanovitvi je javno objavljen na spletni 
strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve, zato menimo, da dodatna objava na 
spletni strani družbe Interenergo ni potrebna.

Točka 2.7. Cilji Interenerga so opredeljeni v drugih 
dokumentih družbe, zato njihovo vnovično navajanje v 
aktu o ustanovitvi ni potrebno.

Točka 2.8. Ključna razmerja med organi družbe, odnosi 
z družbeniki in deležniki ter poglavitne usmeritve 
upravljanja družbe z upoštevanjem njenih dolgoročnih 
ciljev so določeni v internih aktih družbe, zato menimo, 
da sprejetje politike upravljanja družbe ni potrebno.

Točka 4.3.2. Vse člane nadzornega sveta imenuje edini 
družbenik in tisti, ki so povezani z njim ali njegovo 
matično družbo.

Točka 4.6.2. Vse člane nadzornega sveta imenuje edini 
družbenik in tisti, ki so povezani z njim ali njegovo 
matično družbo.

Točka 4.6.4. Leta 2018 v organu nadzora ni bilo vsaj 
20 odstotkov članov predstavnikov vsakega spola.

Točka 5.12. Čeprav se Interenergo po merilih iz Zakona 
iz gospodarskih družb uvršča med velike družbe, zaradi 
majhnega števila zaposlenih in posledično manjše 
kompleksnosti upravljanja ustanovitev komisij po našem 
mnenju ni potrebna.

Točka 9.2. Vse člane organe nadzora ustrezno 
usposablja matična družba edinega družbenika, pri 
kateri so zaposleni, zato sprejetje ločenega programa 
usposabljanja družbe Interenergo ni potrebno.

Točka 11.3.5. Notranjo revizijo družbe Interenergo 
opravlja služba notranje revizije matične družbe edinega 
družbenika.
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Glavne značilnosti sistemov notranjih nadzorov 
in upravljanja tveganj v povezavi s postopkom 
računovodskega poročanja

Zaradi zagotavljanja večje transparentnosti, učinkovitosti 
in odgovornega poslovanja ima družba vzpostavljen 
delujoč sistem notranjih nadzorov in upravljanja tveganj, 
ki ustreza organizacijski strukturi. Sistem notranjih 
nadzorov je podprt z ustreznim informacijskim sistemom, 
ki omogoča družbi natančno, ažurno in celovito 
obdelovanje podatkov na dnevni, tedenski, mesečni 
in letni ravni. To družbi zagotavlja, da so informacije o 
poslovanju popolne in da računovodski izkazi ob koncu 
poslovnega leta prikazujejo pošteno stanje družbe.

Podatki o delovanju skupščine družbe in njenih ključnih 
pristojnostih ter opis pravic delničarjev in načinu 
njihovega uveljavljanja

Družbenik samostojno odloča o spremembah in 
dopolnitvah akta o ustanovitvi družbe; statusnih 
spremembah družbe; sprejemu letnega poročila, 
če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če 
poslovodstvo in nadzorni svet prepustita odločitev 
o sprejemu letnega poročila družbeniku; uporabi 
bilančnega dobička ali pokrivanju izgube; vplačilu in 
vračanju naknadnih vplačil; postavitvi in odpoklicu 
nadzornega sveta; podelitvi razrešnice poslovodstvu 
in nadzornemu svetu; delitvi in prenehanju poslovnih 
deležev; povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala; 
imenovanju revizorja družbe; zastopanju družbe v sodnih 
postopkih proti poslovodjem; prenehanju družbe; drugih 
zadevah, ki jih določa zakon.

Družbenik sprejema svoje odločitve tako, da jih vpiše v 
posebno knjigo sklepov.

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

V vodstvu družbe Interenergo sta dva direktorja in 
štirje prokuristi, ki usmerjajo delovanje in razvoj družbe 
Interenergo ter njenih odvisnih družb. Poslovanje 
družbe nadzira tričlanski nadzorni svet. Seznam članov 
poslovodstva in nadzornega sveta je zapisan v poglavju 
o predstavitvi družbe.

Politika raznolikosti

Družba Interenergo nima sprejete politike raznolikosti v 
organih vodenja in nadzora. Kandidati za člane organov 
vodenja in nadzora so izbrani na podlagi strokovnega 
znanja, kompetenc in delovnih izkušenj, pri čemer ni 
diskriminacije na podlagi spola, starosti ali izobrazbe. 
Interenergo sicer s sledenjem kodeksu o upravljanju 
nejavnih družb in drugimi internimi akti zagotavlja 
transparentno in dobro upravljanje.
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5  IZJAVA O ODGOVORNOSTI 
POSLOVODSTVA

Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za leto, končano 31. decembra 2018, ter 
uporabljene računovodske usmeritve in pojasnila k računovodskim izkazom.

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo letnega poročila tako, da to prikazuje resnično 
in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov poslovanja za leto 2018.

Poslovodstvo potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske 
usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelih previdnosti in dobrega 
gospodarja. Poslovodstvo tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili 
izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter skladno z veljavno 
zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

Poslovodstvo je tudi odgovorno za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejetje 
ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar 
in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.

Davčne oblasti lahko kadar koli v petih letih po poteku leta, v katerem je treba davek 
odmeriti, preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne 
obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov 
in dajatev. Poslovodstvo družbe ni seznanjeno z okoliščinami, ki bi lahko povzročile 
morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Christian Schwarz in Blaž Šterk

Ljubljana, 29. 3. 2019
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III. RAČUNOVODSKO POROČILO

Odgovornost:  
Prevzemamo 
odgovornost za 
rezultate svojega 
dela, rezultate 
sodelavcev in 
podjetja.



1 RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE

1.1 Izkaz finančnega položaja 31. decembra 2018

v EUR > Pojasnila 31. 12. 2018 31. 12. 2017

SREDSTVA 123.566.627 149.323.232

Nekratkoročna sredstva 52.240.720 42.209.703

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve

2.4.1 439.771 521.877

Nepremičnine, naprave in oprema 2.4.2 3.454.225 2.763.044

Nekratkoročne finančne naložbe 2.4.3 48.038.211 38.656.928

Nekratkoročne poslovne terjatve 2.4.4 67.489 108.711

Odložene terjatve za davek 2.4.5 241.024 159.143

Kratkoročna sredstva 71.325.907 107.113.529

Kratkoročne finančne naložbe 2.4.6 6.519.035 1.962.376

Kratkoročne poslovne terjatve 2.4.7 47.732.595 89.908.093

Terjatve za davek od dohodka 564.837 101.380

Denar in denarni ustrezniki 2.4.8 7.210.063 9.990.704

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 2.4.9 9.299.378 5.150.976

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 123.566.627 149.323.232

Kapital 2.4.10 57.285.620 31.496.246

Osnovni kapital 10.200.000 10.200.000

Kapitalske rezerve 65.450.000 35.450.000

Rezerve iz dobička 95.722 95.722

Preneseni čisti poslovni izid -14.249.476 -17.165.592

Čisti poslovni izid -4.210.626 2.916.117

Nekratkoročne obveznosti 2.4.11 29.883.589 28.277.995

Nekratkoročne finančne obveznosti 29.660.916 27.974.000

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 222.673 303.995

Kratkoročne obveznosti 36.397.418 89.548.991

Kratkoročne poslovne obveznosti 2.4.12 22.729.166 80.090.395

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 2.4.13 13.668.252 9.458.597

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.
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1.2 Izkaz poslovnega izida za leto 2018

v EUR > Pojasnila 2018 2017

Prihodki od prodaje 2.4.14 666.865.447 891.205.092

Drugi poslovni prihodki 2.4.14 1.235.467 54.791

Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški 
materiala

2.4.15 -664.585.919 -884.284.833

Stroški storitev 2.4.16 -1.756.917 -1.451.903

Stroški dela 2.4.17 -2.122.679 -2.374.087

Odpisi vrednosti 2.4.18 -482.120 -737.276

Drugi poslovni odhodki 2.4.19 -44.177 -148.395

Poslovni izid iz poslovanja -890.898 2.263.389

Finančni prihodki 2.4.20 3.814.659 2.548.269

Finančni odhodki 2.4.21 -7.098.476 -1.268.392

Poslovni izid iz financiranja -3.283.817 1.279.876

Poslovni izid pred obdavčitvijo -4.174.714 3.543.265

Davek iz dobička 2.4.22 -35.911 -627.149

Čisti poslovni izid -4.210.626 2.916.117

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.

1.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za leto 2018

v EUR > 2018 2017

Čisti poslovni izid -4.210.626 2.916.117

Celotni vseobsegajoči donos -4.210.626 2.916.117

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.
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1.4 Izkaz denarnih tokov za leto 2018

v EUR > Pojasnila 2018 2017

A. Denarni tokovi pri poslovanju

a) Postavke izkaza poslovnega izida

Poslovni izid pred obdavčitvijo -4.174.714 3.543.265

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v 
poslovnih odhodkih

2.4.22 -35.911 -627.149

Prilagoditve za amortizacijo 2.4.18 465.105 363.254

Prilagoditev za prevrednotovalne poslovne odhodke 2.4.18 707 345.344

Prilagoditve za finančne prihodke iz financiranja 2.4.20 -1.246.199 -2.548.269

Prilagoditve za finančne odhodke iz financiranja 2.4.21 7.016.518 1.204.838

Skupaj postavke izkaza poslovnega izida 2.025.505 2.281.284

b) Spremembe čistih obratnih sredstev – poslovnih 
postavk izkaza finančnega položaja

Začetne manj končne poslovne terjatve 2.4.7 38.871.313 -42.468.986

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 2.4.9 -4.122.944 -2.445.530

Začetne manj končne odložene terjatve za davek 2.4.5 -81.881 -66.375

Končni manj začetni poslovni dolgovi 2.4.12 -57.442.550 36.238.533

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in 
rezervacije

2.4.13 4.209.655 6.493.313

Skupaj postavke čistih obratnih sredstev – poslovnih 
postavk izkaza finančnega položaja

-18.566.408 -2.249.045

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju -16.540.903 32.239

B. Denarni tokovi pri naložbenju

a) Prejemki pri naložbenju

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku 
drugih, ki se nanašajo na naložbenje

2.4.20 1.246.199 2.548.269

Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev 2.4.2 2.000 4.000

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 2.4.3 4.302.108 250.000

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 2.4.6 865.585 2.070.215

Skupaj prejemki pri naložbenju 6.415.892 4.872.483

b) Izdatki pri naložbenju

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 2.4.1 -34.214 -102.318

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 2.4.2 -1.065.423 -538.892
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v EUR > Pojasnila 2018 2017

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 2.4.3 -16.389.735 -8.400.000

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 2.4.6 -2.543.000 -3.302.867

Skupaj izdatki pri naložbenju -20.032.371 -12.344.077

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju -13.616.480 -7.471.594

C. Denarni tokovi pri financiranju

a) Prejemki pri financiranju

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih 
obveznosti

2.4.11 89.651.500 83.400.000

Skupaj prejemki pri financiranju 89.651.500 83.400.000

b) Izdatki pri financiranju

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 2.4.21 -1.427.267 -1.204.838

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 2.4.11 -60.847.493 -71.500.000

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 0 0

Skupaj izdatki pri financiranju -62.274.759 -72.704.838

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju 27.376.741 10.695.162

Č. Končno stanje denarnih sredstev

a) Denarni izid v obdobju -2.780.641 3.255.806

b) Začetno stanje denarnih sredstev 9.990.703 6.734.897

c) Skupaj končno stanje denarnih sredstev 7.210.062 9.990.703

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.
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1.5 Izkaz sprememb lastniškega kapitala za leto 2018

v EUR > Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobička

Preneseni 
čisti 

dobiček/
izguba

Čisti dobiček/
izguba 

poslovnega 
leta

Skupaj 
kapital

A.1 Stanje na dan 31. 12. 2017 10.200.000 35.450.000 95.722 -17.165.592 2.916.117 31.496.246

B.1 Spremembe lastniškega kapitala 0 30.000.000 0 0 0 30.000.000

č) Vnos dodatnih vplačil kapitala 0 30.000.000 0 0 0 30.000.000

B.2 Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja

0 0 0 0 -4.210.626 -4.210.626

a) Vnos čistega poslovnega izida 
leta 2018

0 0 0 0 -4.210.626 -4.210.626

B.3 Spremembe v kapitalu 0 0 0 2.916.116 -2.916.116 0

a) Razporeditev dela čiste izgube 
poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala

0 0 0 2.916.116 -2.916.116 0

C. Stanje na dan 31. 12. 2018 10.200.000 65.450.000 95.722 -14.249.476 -4.210.625 57.285.620

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.

interEnergo

Letno poročilo 2018

39



1.6 Izkaz sprememb lastniškega kapitala za leto 2017

v EUR > Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobička

Preneseni 
čisti 

dobiček/
izguba

Čisti dobiček/
izguba 

poslovnega 
leta

Skupaj 
kapital

A.1 Stanje na dan 31. 12. 2016 10.200.000 25.450.000 95.722 -7.511.416 -9.654.176 18.580.130

B.1 Spremembe lastniškega kapitala 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000

č) Vnos dodatnih vplačil kapitala 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000

B.2 Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja

0 0 0 0 2.916.116 2.916.116

a) Vnos čistega poslovnega izida 
leta 2017

0 0 0 0 2.916.116 2.916.116

B.3 Spremembe v kapitalu 0 0 0 -9.654.176 9.654.176 0

a) Razporeditev dela čiste izgube 
poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala

0 0 0 -9.654.176 9.654.176 0

C. Stanje na dan 31. 12. 2017 10.200.000 35.450.000 95.722 -17.165.592 2.916.116 31.496.246

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.

1.7 Izkaz bilančnega izida za leto 2018

v EUR > 2018 2017

Čisti poslovni izid poslovnega leta -4.210.626 2.916.116

Preneseni čisti poslovni izid preteklih let -14.249.476 -17.165.592

Bilančni izid -18.460.102 -14.249.476

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.
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2.1 Poročajoča družba

Interenergo, energetski inženiring, d. o. o., je družba s 
sedežem na naslovu Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana. 
Interenergo je mednarodna družba in vodi skupino 
Interenergo. Družba Interenergo in njene odvisne družbe 
delujejo na energetskih trgih srednje in jugovzhodne 
Evrope. Primarni poslovni cilj in temeljna odgovornost 
družbe so varna in poslovno učinkovita dobava električne 
energije, izvedba investicijskih projektov, usmerjenih 
k ekonomsko, okoljsko in družbeno odgovornemu 
izkoriščanju obnovljivih virov energije, ter energetske 
storitve.

Predstavljeni računovodski izkazi družbe za poslovno 
leto, ki se je končalo 31. decembra 2018, prikazujejo 
resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe.

Računovodske izkaze, pripravljene za obdobje od 
1. januarja 2018 do 31. decembra 2018, je poslovodstvo 
odobrilo 29. marca 2019.

Letno poročilo je na voljo na sedežu družbe Interenergo, 
Tivolska 48, Ljubljana, konsolidirano letno poročilo 
celotne skupine Kelag pa hrani družba KELAG-
Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft kot nadrejena 
družba večje skupine družb na naslovu Arnulfplatz 2, 
Postfach 176, Klagenfurt am Wörthersee, Avstrija. Družba 
Interenergo bo v enem mesecu od objave konsolidiranega 
letnega poročila skupine Kelag objavila njegov prevod.

2.2  Podlaga za sestavo računovodskih 
izkazov družbe

2.2.1 Izjava o skladnosti

Računovodski izkazi družbe so sestavljeni v skladu z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 
(MSRP), kot jih je sprejela EU, in v skladu z določili Zakona 
o gospodarskih družbah.

Pri pripravi sta upoštevani temeljni računovodski 
predpostavki o časovni neomejenosti poslovanja in 
nastanku poslovnega dogodka.

2.2.2 Podlage za merjenje

Računovodski izkazi družbe so pripravljeni na podlagi 
izvirnih vrednosti.

2.2.3 Funkcijska in predstavitvena valuta

Računovodski izkazi družbe so predstavljeni v evrih (EUR), 
ki je tudi funkcijska valuta družbe. Vse računovodske 
informacije so zaokrožene na eno enoto, zaradi česar 
lahko prihaja do nepomembnih odstopanj v seštevkih v 
preglednicah.

2.2.4 Uporaba ocen in presoje

Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov v 
skladu z MSRP podati ocene, presoje in predpostavke, 
ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev ter 
na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov 
in odhodkov. Dejanski rezultati se lahko od teh ocen 
razlikujejo.

Ocene in navedene predpostavke je treba stalno 
pregledovati. Popravki računovodskih ocen se pripoznajo 
za obdobje, v katerem se ocena popravi, ter za vsa 
prihodnja leta, na katera popravek vpliva.

Ocene in predpostavke so večinoma povezane z oslabitvijo 
nekratkoročnih in kratkoročnih finančnih naložb in 
poslovnih terjatev ter so podrobneje predstavljene v 
poglavju 2.3.

2.2.5 Spremembe računovodskih usmeritev

Družba je 1. januarja 2018 začela uporabljati MSRP 15 
Prihodki iz pogodb s kupci in MSRP  9 Finančni 
instrumenti. Nekaj drugih standardov prav tako velja od 
1. januarja 2018, vendar ti ne vplivajo na računovodske 
izkaze družbe. Družba sprememb ni aplicirala na 
predhodna obdobja, tako da so primerjalni podatki v teh 
računovodskih izkazih skladni s predhodno veljavnimi 
standardi. Podrobnejši opis sprememb standardov je v 
nadaljevanju.

2  POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM DRUŽBE
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MSRP 9 Finančni instrumenti

Ta standard nadomešča MRS 39 Finančni instrumenti: 
pripoznavanje in merjenje, pri čemer še naprej velja 
izjema po MRS  39 glede obračunavanja varovanja 
poštene vrednosti portfelja finančnih sredstev ali 
finančnih obveznosti pred obrestnim tveganjem, tako 
da podjetja v tem primeru lahko izberejo računovodsko 
usmeritev in bodisi uporabijo MRSP 9 bodisi še naprej 
uporabljajo MRS 39 za obračunavanje vseh varovanj 
pred tveganjem, vse dokler ne začne veljati standard na 
podlagi projekta IASB na področju makro obračunavanja 
varovanja pred tveganjem.

Podlage za merjenje finančnih sredstev – odplačna 
vrednost , poštena vrednost  prek drugega 
vseobsegajočega donosa (PVIVD), poštena vrednost prek 
poslovnega izida (PVIPI) – so sicer podobne kot v MRS 39, 
vendar so merila razvrščanja v ustrezno kategorijo 
merjenja bistveno drugačna.

Finančno sredstvo se meri po odplačni vrednosti, če sta 
izpolnjena naslednja pogoja:

 h finančno sredstvo se poseduje v okviru poslovnega 
modela, katerega cilj je posedovanje finančnih 
sredstev zaradi prejemanja pogodbenih denarnih 
tokov;

 h v skladu s pogodbenimi pogoji finančnega sredstva 
na določene datume nastajajo denarni tokovi, 
ki so izključno odplačila glavnice in obresti na 
neporavnano glavnico.

Poleg tega se lahko podjetje v zvezi z netrgovalnimi 
kapitalskimi instrumenti nepreklicno odloči, da 
poznejše spremembe poštene vrednosti (vključno 
z dobički in izgubami iz tečajnih razlik) predstavi v 
drugem vseobsegajočem donosu. Teh pozneje v nobenih 
okoliščinah ne sme prerazvrstiti v poslovni izid.

Za dolžniške instrumente, merjene po PVIVD, se prihodki 
od obresti, pričakovane kreditne izgube in dobički ali izgube 
iz tečajnih razlik pripoznajo v poslovnem izidu enako kot 
za sredstva, merjena po odplačni vrednosti. Drugi dobički 
ali izgube se pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu 
in se ob odpravi pripoznanja prerazvrstijo v poslovni izid.

Ta model oslabitve po MSRP  9 nadomešča model 
»nastalih izgub« po MRS 39 z v prihodnost usmerjenim 
modelom »pričakovanih kreditnih izgub« (PKI), kar 
pomeni, da se bodo popravki vrednosti zaradi oslabitev 
lahko pripoznali brez čakanja na škodni dogodek. Novi 
model oslabitve se uporablja za finančna sredstva, 
merjena po odplačni vrednosti ali PVIVD, razen naložb 
v kapitalske instrumente, in tudi za sredstva iz pogodb.

V skladu z MSRP 9 se popravek vrednosti za izgubo meri 
na eni od naslednjih podlag:

 h na 12-mesečnih pričakovanih kreditnih izgubah. 
To so pričakovane kreditne izgube, ki izhajajo iz 
možnih dogodkov neplačila v 12 mesecih po datumu 
poročanja;

 h na pričakovanih kreditnih izgubah v celotnem obdobju 
trajanja. To so pričakovane kreditne izgube, ki izhajajo 
iz vseh možnih dogodkov neplačila v pričakovanem 
obdobju trajanja finančnega instrumenta.

MSRP 9 vključuje nov splošen model obračunavanja 
varovanja pred tveganjem, ki obračunavanje varovanja 
pred tveganjem bolj približa upravljanju tveganj. Vrste 
razmerij varovanja – poštena vrednost, denarni tok 
in čista finančna naložba v posel v tujini – ostajajo 
nespremenjene, potrebna pa je dodatna presoja.

Standard vsebuje nove zahteve glede doseganja, 
nadaljevanja in prenehanja obračunavanja varovanja pred 
tveganjem ter dovoljuje, da se kot varovane postavke 
pripoznajo dodatne izpostavljenosti.

Vpeljava MSRP  9 nima pomembnega vpliva na 
računovodske izkaze družbe v obračunskem letu, saj:

 h družba nima finančnih sredstev in obveznosti, ki bi 
morale biti prevrednotene zaradi prerazvrstitve, zato 
novi standard v tem delu ne vpliva na računovodske 
izkaze družbe;

 h dodatno oblikovan popravek vrednosti terjatev na 
podlagi modela pričakovanih kreditnih izgub ni 
materialne vrednosti, saj se skladno s standardno 
EFET pogodbo o prodaji in nakupu električne 
energije velika večina terjatev in obveznosti iz 
naslova prodaj in nakupov električne energije med 
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seboj pobota, razlika pa je plačana v roku (tj. 20. v 
mesecu, ki sledi mesecu dobave). Hkrati je družba 
za obračunsko leto sklenila pogodbo o zavarovanju 
terjatev do kupcev s kreditno zavarovalnico, na 
podlagi katere so večinoma zavarovana kreditna 
tveganja in zaradi česar so se pričakovane kreditne 
izgube pomembno zmanjšale. Prav tako je družba 
na podlagi analize postavila nove okvire za 
trgovanje z namenom omejitve izpostavljenosti in 
učinkovitejšega nadzora nad tržnimi in kreditnimi 
tveganji ter s tem prav tako pomembno zmanjšala 
izpostavljenost kreditnemu tveganju in pričakovanim 
kreditnim izgubam, zato novi standard v tem delu ne 
vpliva pomembno na računovodske izkaze družbe;

 h družba ne uporablja obračunavanja varovanja pred 
tveganjem, zato novi standard v tem delu ne vpliva 
na računovodske izkaze družbe.

MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci

Novi standard zagotavlja okvir na podlagi petstopenjskega 
modela za določanje, kdaj in v kakšnem znesku se 
pripoznajo prihodki, ki nadomešča napotke glede 
pripoznanja prihodkov v MSRP 18. Novi model določa, da 
se prihodki pripoznajo, ko podjetje prenese (ali prenaša) 
pravico obvladovanja sredstev ali storitev na stranko, 
in sicer v znesku, do katerega podjetje pričakuje, da 
bo upravičeno. Odvisno od tega, ali so določena merila 
izpolnjena, se prihodki pripoznajo:

 h postopoma, na način, ki prikazuje, kako podjetje 
izvaja obveze; ali

 h v trenutku, ko se pravica obvladovanja prenese na 
stranko.

MSRP 15 določa tudi načela, ki jih mora podjetje uporabljati 
za razkrivanje koristnih kvalitativnih in kvantitativnih 
informacij uporabnikom računovodskih izkazov o naravi, 
znesku, časovnem okviru in negotovosti prihodkov in 
denarnih tokov, ki izhajajo iz pogodbe s kupcem.

Glede na naravo poslovanja in vrste prihodkov družbe se 
čas pripoznanja in merjenje njenih prihodkov z uporabo 
MSRP 15 nista spremenila, zato novi standard ne vpliva 
na računovodske izkaze družbe.

2.3  Pomembne računovodske usmeritve 
družbe

Družba je dosledno uporabila v nadaljevanju opredeljene 
računovodske politike za vsa obdobja, predstavljena v 
priloženih računovodskih izkazih. V nekaterih primerih 
so bile opravljene določene prerazvrstitve zneskov 
med posameznimi postavkami. Pri tem so bili zaradi 
primerljivosti prerazvrščeni tudi zneski v primerjalnih 
obdobjih.

Tuje valute

Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v funkcijsko 
valuto družbe po referenčnem tečaju ECB na dan posla. 
Denarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti 
ob koncu poročevalskega obdobja, se preračunajo v 
funkcijsko valuto po takrat veljavnem referenčnem 
tečaju ECB. Pozitivne ali negativne tečajne razlike so 
razlike med odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na 
začetku obdobja, popravljeno za višino veljavnih obresti 
in plačil med obdobjem, ter odplačno vrednostjo v tuji 
valuti, preračunano po referenčnem tečaju ECB na koncu 
obdobja. Nedenarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji 
valuti in izmerjene po pošteni vrednosti, se pretvorijo v 
funkcijsko valuto po referenčnem tečaju ECB na dan, ko 
je določena višina poštene vrednosti. Tečajne razlike se 
pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

Neopredmetena sredstva

Med neopredmetenimi sredstvi se pripoznajo predvsem 
plačila za razvoj programske opreme, nakupi programske 
opreme in služnostne pravice. Med dolgoročnimi 
aktivnimi časovnimi razmejitvami so pripoznani 
dolgoročno odloženi stroški.

Neopredmetena sredstva so izkazana po svoji nabavni 
vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti 
in nabrano izgubo zaradi oslabitve.

Neopredmetena sredstva se posamično enakomerno 
časovno amortizirajo v dobi koristnosti brez upoštevanja 
preostale vrednosti.
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Leta 2018 je družba uporabljala naslednje amortizacijske 
stopnje:

Programska oprema 25 %

Služnostne pravice 6,7 %

Pripoznanje neopredmetenih sredstev se odpravi ob 
odtujitvi ali kadar se od njihove uporabe ali poznejše 
odtujitve ne pričakujejo nikakršne gospodarske koristi. 
Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodsko 
vrednostjo odtujenih neopredmetenih sredstev se vključi 
v izkaz poslovnega izida.

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale 
vrednosti se preverijo na koncu vsakega poslovnega leta 
ter po potrebi prilagodijo.

Nepremičnine, naprave in oprema

Nepremičnine, naprave in oprema so izkazane po svoji 
nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek 
vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitev. Nabavna 
vrednost vključuje stroške, ki se neposredno pripisujejo 
nabavi sredstev.

Opredmetena osnovna sredstva se posamično 
enakomerno časovno amortizirajo v dobi koristnosti brez 
upoštevanja preostale vrednosti.

Leta 2018 je družba uporabljala naslednje amortizacijske 
stopnje:

Proizvajalne naprave 6,7–8,9 %

Strojna in elektronska oprema 10–20 %

Računalniška in komunikacijska oprema 50 %

Druga oprema 20 %

Vlaganja v OS v tuji lasti 20–30,8 %

Pripoznanje opredmetenih osnovnih sredstev se odpravi 
ob odtujitvi ali če se od njihove uporabe ali odtujitve ne 
pričakujejo več prihodnje gospodarske koristi. Razlika 
med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodsko 
vrednostjo odtujenih opredmetenih osnovnih sredstev 
se vključi v izkaz poslovnega izida.

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale 
vrednosti se preverijo na koncu vsakega poslovnega leta 
ter po potrebi prilagodijo.

Naložbe v odvisne družbe

Družba finančne naložbe v odvisne družbe, ki so 
prikazane med nekratkoročnimi finančnimi naložbami, 
vrednoti po nabavni vrednosti. Na dan izkaza finančnega 
položaja se oceni, ali obstajajo kakšni nepristranski 
dokazi o morebitni oslabljenosti finančnih naložb. Družba 
za izračun nadomestljive vrednosti uporabi metodo 
prihodnjih denarnih tokov (ključne predpostavke so 
razkrite v poglavju 2.4.3.1).

Oslabitev naložb se pripozna v izkazu poslovnega izida.

Finančni instrumenti

Družba med svojimi finančnimi instrumenti izkazuje:

 h finančna sredstva, ki jih sestavljajo nekratkoročne 
finančne naložbe, nekratkoročne poslovne terjatve, 
kratkoročne finančne naložbe, kratkoročne poslovne 
terjatve, denar in denarni ustrezniki, ter

 h finančne obveznosti, ki jih sestavljajo nekratkoročne 
finančne obveznosti in kratkoročne poslovne 
obveznosti.
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Finančni instrumenti so razvrščeni v skupine glede na 
njihovo merjenje a) po odplačni vrednosti, b) po pošteni 
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa ali 
c) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, in sicer 
na podlagi poslovnega modela podjetja za upravljanje 
finančnih sredstev in značilnosti pogodbenih denarnih 
tokov finančnega sredstva. Poslovni model se nanaša 
na način, na katerega podjetje upravlja finančna 
sredstva, da bi ustvarjalo denarne tokove. To pomeni, da 
poslovni model določa, ali bodo denarni tokovi izhajali iz 
prejemanja pogodbenih denarnih tokov, prodaje finančnih 
sredstev ali obojega, in sicer:

 h Finančna sredstva v okviru poslovnega modela, 
katerega cilj je posedovati sredstva z namenom 
prejemanja pogodbenih denarnih tokov, se 
upravljajo za potrebe ustvarjanja denarnih tokov s 
prejemanjem pogodbenih plačil v obdobju trajanja 
instrumenta. Ti finančni instrumenti se merijo po 
odplačni vrednosti. Ta sredstva se navadno hranijo 
do datuma zapadlosti, v pogodbenem roku pa se 
zbirajo pogodbeno dogovorjeni denarni tokovi. 
Večina finančnih sredstev, ki jih izkazuje družba, 
je dodeljena temu poslovnemu modelu, in sicer 
nekratkoročne in kratkoročne finančne naložbe, 
nekratkoročne in kratkoročne poslovne terjatve ter 
denarna sredstva in njihovi ustrezniki.

 h Pri finančnih sredstvih v okviru poslovnega modela, 
katerega cilj je prejemati pogodbene denarne tokove 
in prodajati finančna sredstva, se poslovodstvo 
odloči, da sta prejemanje denarnih tokov in tudi 
prodaja finančnih sredstev bistvena za doseganje 
cilja poslovnega modela. Ti finančni instrumenti 
se merijo po pošteni vrednosti prek drugega 
vseobsegajočega donosa. Družba tovrstnih sredstev 
ne izkazuje.

 h Finančna sredstva se merijo po pošteni vrednosti 
prek poslovnega izida, če ne spadajo v poslovni 
model, katerega cilj je posedovati sredstva z 
namenom prejemanja pogodbenih denarnih 
tokov, ali poslovni model, katerega cilj se dosega 
s prejemanjem pogodbenih denarnih tokov in tudi 
prodajo finančnih sredstev, pač pa v poslovni model, 
po katerem družba upravlja finančna sredstva s 
ciljem ustvarjati denarne tokove s prodajo sredstev. 
Družba v tej skupini izkazuje izpeljane finančne 

instrumente, s katerimi trguje v okviru svoje 
trgovalne dejavnosti, in sicer pogodbe za finančne 
čezmejne prenosne zmogljivosti in valutne terminske 
pogodbe, katerih poštena vrednost za vse odprte 
posle se na dan izkaza finančnega položaja določi 
na podlagi javno dostopnih podatkov o vrednostih 
tovrstnih instrumentov na organiziranem trgu.

 h Finančne obveznosti se vedno merijo po odplačni 
vrednosti, razen če so namenjene trgovanju. V 
tem primeru se merijo po pošteni vrednosti prek 
poslovnega izida. Družba večino svojih poslovnih in 
finančnih obveznosti izkazuje po odplačni vrednosti.

Finančno sredstvo ali obveznost mora biti na začetku 
izmerjena po pošteni vrednosti. Če se finančno sredstvo 
ali obveznost ne izmeri po pošteni vrednosti prek 
poslovnega izida, je treba poleg poštene vrednosti pri 
začetnem pripoznanju upoštevati tudi transakcijske 
stroške posla. Transakcijski stroški so dodatni stroški, ki 
jih je mogoče neposredno pripisati nakupu finančnega 
sredstva.

Oslabitve sredstev

Družba na datum poročanja oceni nadomestljivo vrednost 
sredstva, da presodi, ali obstaja kakšno objektivno 
znamenje oslabitve sredstva. Finančno sredstvo se šteje 
za oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih 
je razvidno, da so se zaradi enega ali več dogodkov 
zmanjšali pričakovani prihodnji denarni tokovi iz naslova 
tega sredstva. Vse izgube zaradi oslabitve družba izkaže 
v poslovnem izidu obdobja.

Finančna sredstva

Družba najmanj enkrat na leto preverja, ali obstajajo 
kazalniki oslabitve finančnih sredstev, in sicer:

 h Oslabitev vrednosti nekratkoročnih in kratkoročnih 
naložb, kamor so umeščene naložbe v odvisne 
družbe in dana posojila (kratkoročna in dolgoročna) 
odvisnim družbam, se oceni posamično, in sicer se 
ocena vrednosti teh sredstev izračuna na podlagi 
ocene pričakovanih denarnih tokov za posamezne 
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denar ustvarjajoče enote po metodi diskontiranih 
bodočih denarnih tokov. Izguba zaradi oslabitve v 
zvezi s finančnim sredstvom se izračuna kot razlika 
med knjigovodsko vrednostjo sredstva in sedanjo 
vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov. 
Metodologija, predpostavke in viri negotovosti so 
podrobneje predstavljeni v poglavju 2.4.3.

 h Oslabitev vrednosti nekratkoročnih in kratkoročnih 
poslovnih terjatev se izvede individualno glede 
na znane informacije o kreditnem tveganju in 
skupinsko glede na njihove skupne značilnosti 
pri izpostavljenosti tveganjem. MSRP 9 je uvedel 
model pričakovanih kreditnih izgub za terjatve, kjer 
je treba poleg zgodovinskih podatkov o izterljivosti 
upoštevati tudi druge notranje in zunanje dejavnike, 
ki nakazujejo plačilno sposobnost dolžnika v 
prihodnje. Družba je za določitev slabitev terjatev 
na podlagi modela pričakovanih kreditnih izgub 
oblikovala matriko, ki temelji na preteklih podatkih o 
neplačilih in je prilagojena za pričakovane prihodnje 
izgube na osnovi napovedi gospodarske rasti v 
panogi na relevantnih trgih, na podlagi katere 
oblikuje popravek vrednosti za vse terjatve, ki niso 
oslabljene individualno.

Nefinančna sredstva

Družba najmanj enkrat letno preverja, ali obstajajo 
kazalniki oslabitve pomembnih nefinančnih sredstev, ki 
jih sestavljajo proizvajalne naprave in oprema projektov 
energetskega pogodbeništva. Oslabitev vrednosti teh 
nefinančnih sredstev se oceni posamično, in sicer na 
podlagi ocene pričakovanih denarnih tokov za posamezne 
denar ustvarjajoče enote po metodi diskontiranih 
bodočih denarnih tokov. Izguba zaradi oslabitve v zvezi z 
nefinančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, 
se izračuna kot razlika med knjigovodsko vrednostjo 
sredstva in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih 
denarnih tokov.

Kapital

Celotni kapital družbe je njegova obveznost do lastnika, ki 
zapade v plačilo, če družba preneha delovati. Opredeljen 
je z zneski, ki jih je vložil lastnik, ter z zneski, ki so 
nastali pri poslovanju in pripadajo lastniku. Zmanjšujejo 
ga izplačila in morebitna izguba pri poslovanju. Celotni 
kapital sestavljajo osnovni kapital, kapitalske rezerve, 
rezerve iz dobička in zadržani čisti dobiček/izguba.

Prihodki

Prihodki so kosmati pritoki gospodarskih koristi v 
obdobju, ko nastajajo med rednim delovanjem družbe, 
če povzročajo povečanje lastniškega kapitala, razen 
povečanj iz novih vplačil prinašalcev lastniškega kapitala.

Prihodki se pripoznajo, ko družba prenese pravico 
obvladovanja sredstev ali storitev na kupca, in sicer 
v vrednosti, do katere se pričakuje, da bo upravičeno. 
Odvisno od tega, ali so določena merila izpolnjena, se 
prihodki pripoznajo a) postopoma, na način, ki prikazuje, 
kako družba izvaja obveze, ali b) v trenutku, ko se pravica 
obvladovanja prenese na kupca. Izhajajo iz poslovnih 
dogodkov prodaje proizvodov in blaga, opravljanja storitev 
ter uporabe sredstev družbe pri drugih, ki prinašajo 
obresti in dividende.

Način in trenutek izpolnitve izvršitvene obveze in 
pripoznavanja prihodkov za posamezne vrste blaga 
oziroma storitve sta prikazana v tabeli na naslednji strani.
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Vrsta blaga/storitve Način in trenutek izpolnitve izvršitvene obveze Pripoznavanje prihodkov skladno 
z MSRP 15 (od 1. 1. 2018)

Prodaja električne 
energije in 
čezmejnih prenosnih 
zmogljivosti

Prenos obvladovanja nad blagom preide na kupca v trenutku dobave. 
Račun se izda konec meseca za vse dobave v tekočem mesecu. Skladno 
z določili standardne pogodbe EFET je plačilni rok 20. v mesecu, ki 
sledi mesecu dobave, prodaje in nakupi električne energije z istim 
partnerjem pa se navadno med seboj pobotajo.

V trenutku dobave

Inženirske storitve Pri izvajanju storitev na že izgrajenih sredstvih (elektrarnah) prenos 
obvladovanja nad storitvijo preide na kupca v trenutku, ko je storitev 
opravljena. Račun se izda konec meseca za vse storitve v tekočem 
mesecu.
Pri izvajanju storitev na sredstvih v izdelavi izvajanje obveze ustvarja 
oziroma povečuje sredstvo, pri čemer kupec obvladuje sredstvo med 
njegovim ustvarjanjem (npr. gradnja elektrarne), storitev pa se zaračuna 
kupcu letno skladno s stopnjo dokončanosti projekta.

Za storitve na izgrajenih sredstvih 
– v trenutku, ko je storitev 
opravljena oz. za storitve na 
sredstvih v izdelavi – postopoma

Energetske storitve Prenos obvladovanja nad storitvijo preide na kupca v trenutku, ko je 
storitev opravljena. Račun se izda konec meseca za storitve, opravljene 
v tekočem mesecu.

V trenutku, ko je storitev 
opravljena

Komisijske storitve Prenos obvladovanja nad storitvijo preide na kupca v trenutku, ko je 
storitev opravljena. Račun se izda konec meseca za tekoči mesec.

V trenutku, ko je storitev 
opravljena

V komisijskih poslih družba nastopa kot agent, saj pri 
komisijskem trgovanju družba ni samostojna, temveč 
trguje v skladu s smernicami, navodili in odobritvami 
stranke, za kar prejema nadomestilo v obliki provizije, 
hkrati pa pri tem ni izpostavljena tržnemu, kreditnemu 
in valutnemu tveganju.

Glede na naravo poslovanja in vrste prihodkov družbe se 
čas pripoznanja in merjenje njenih prihodkov z uporabo 
MSRP 15 nista spremenila. Negotovosti pri pripoznavanju 
prihodkov ni, zato ocene niso potrebne.

Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo 
se v zvezi s finančnimi naložbami in tudi v zvezi s 
terjatvami. Obsegajo prihodke od obresti na naložbe, 
prihodke od odsvojitve finančnih sredstev, spremembe 
poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti 
skozi poslovni izid in pozitivne neto tečajne razlike iz 
financiranja, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

Odhodki

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih 
koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem 
sredstva ali povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče 
zanesljivo izmeriti. Odhodki se razvrščajo na poslovne in 
finančne odhodke.

Družba trguje z električno energijo na veleprodajnem 
trgu. Poslovni odhodki pri nabavi električne energije 
se pripoznajo, ko je električna energija prejeta na kraj 
dobave, ki je pogodbeno dogovorjen, in ko so vsa tveganja 
prenesena s prodajalca na kupca.

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z 
obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki 
za naložbenje. Prve sestavljajo predvsem obresti na 
prejeta posojila, drugi pa so predvsem prevrednotovalni 
finančni odhodki. Obsegajo stroške izposojanja, negativne 
neto tečajne razlike iz financiranja, spremembe poštene 
vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi 
poslovni izid in izgube zaradi oslabitve vrednosti finančnih 
sredstev, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.
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Davek od dohodka

Davki vključujejo obveznosti za obračunani in odloženi 
davek. Izkažejo se v izkazu poslovnega izida, razen 
v tistem delu, v katerem se nanašajo na postavke, ki 
se izkazujejo neposredno v drugem vseobsegajočem 
donosu.

Obveznosti za odmerjeni davek temeljijo na obdavčljivem 
dobičku za leto. Obdavčljivi dobiček se razlikuje od 
čistega dobička, poročanega v izkazu poslovnega izida, 
ker izključuje postavke prihodkov ali odhodkov, ki so 
obdavčljive ali odbitne v drugih letih, in tudi postavke, ki 
nikoli niso obdavčljive ali odbitne. Obveznost družbe za 
obračunani davek se izračuna z uporabo davčnih stopenj, 
veljavnih na dan poročanja.

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 posamičnih računovodskih izkazih družbe. Odloženi 
davek se določi z uporabo davčnih stopenj, za katere 
se pričakuje, da bodo veljale, ko bo odložena terjatev za 
davek realizirana ali bo odložena obveznost za davek 
poravnana. Odložena terjatev za davek se pripozna v 
obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na voljo 
prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v 
prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev.

Poštena vrednost

Pri merjenju poštene vrednosti nefinančnega in 
finančnega sredstva mora družba upoštevati zmožnost 
tržnega udeleženca ustvarjati gospodarske koristi s 
skrajno in najboljšo uporabo sredstva ali z njegovo 
prodajo drugemu udeležencu na trgu, ki bo sredstvo 
uporabil v skrajni in najboljši meri.

Družba uporablja metode vrednotenja, ki so primerne 
v danih okoliščinah in za katere so na voljo zadostni 
podatki, predvsem z uporabo ustreznih tržnih vhodnih 
podatkov in minimalno uporabo netržnih vhodnih 
podatkov.

Vsa sredstva in obveznosti, ki so v računovodskih izkazih 
merjena ali razkrita po pošteni vrednosti, so razvrščena 
v hierarhijo poštene vrednosti na podlagi najnižje ravni 
vhodnih podatkov, pomembnih za merjenje celotne 
poštene vrednosti:

 h 1. raven – tržne cene (neprilagojene) z delujočega 
trga za podobna sredstva in obveznosti;

 h 2. raven – model vrednotenja, ki neposredno ali 
posredno temelji na tržnih podatkih;

 h 3. raven – model vrednotenja, ki ne temelji na tržnih 
podatkih.

Za sredstva in obveznosti, ki so bila v računovodskih 
izkazih pripoznana že v predhodnih obdobjih, družba 
ob zaključku vsakega obdobja poročanja ugotovi, ali je 
prišlo do prehoda med ravnmi, tako da vnovič preveri 
razporeditev sredstev, ob upoštevanju najnižje ravni 
vhodnih podatkov, pomembnih za merjenje celotne 
poštene vrednosti.

Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v 
katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe 
stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za 
prikazano obračunsko obdobje. Izkaz denarnih tokov je 
sestavljen po posredni metodi v skladu z MSRP. V tem 
izkazu so izkazani denarni tokovi v obdobju, nastali pri 
poslovanju, naložbenju in financiranju. Denarni tokovi 
so v izkazu denarnih tokov predstavljeni v nepobotanih 
zneskih. Podatki iz izkaza denarnih tokov izvirajo iz 
izkaza finančnega položaja in izkaza poslovnega izida z 
upoštevanjem ustreznih prilagoditev za denarne tokove.

Novi standardi in pojasnila ter spremembe veljavnih 
standardov

Novi standardi in pojasnila, navedeni v nadaljevanju, še 
niso veljavni in se med pripravo letnih računovodskih 
izkazov za poslovno leto, ki se je končalo 
31. decembra 2018, niso upoštevali. Družba bo ustrezne 
standarde in pojasnila uporabila pri pripravi svojih 
računovodskih izkazov ob njihovi uveljavitvi.
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Novi standardi in pojasnila, ki jih je sprejela EU, vendar še 
ne veljajo

MSRP 16 Najemi

MSRP  16 nadomešča MRS  17 Najemi in povezana 
pojasnila. Standard odpravlja dozdajšnji dvojni model 
obračunavanja najemov in namesto tega od podjetij 
zahteva, da večino najemov prikažejo bilančno, z uporabo 
enega samega modela, ter tako odpravijo razlikovanje 
med poslovnim in finančnim najemom.

V skladu z MSRP 16 je pogodba najemna pogodba 
oziroma vsebuje najem, če se z njo prenaša pravica do 
obvladovanja uporabe določenega sredstva za določeno 
obdobje v zameno za nadomestilo. Za take pogodbe novi 
model od najemnika zahteva, da pripozna sredstvo, ki 
pomeni pravico do uporabe, in obveznost iz najema. 
Sredstvo, ki pomeni pravico do uporabe, se amortizira, 
na obveznost iz najema pa tečejo obresti. Zaradi tega 
bodo za večino najemov stroški nastali na začetku, čeprav 
bo najemnik plačeval enake letne najemnine.

Novi standard za najemnike uvaja številne omejene 
izjeme, ki vključujejo:

 h najeme, ki imajo trajanje najema največ 12 mesecev 
in nimajo možnosti nakupa;

 h najeme, pri katerih je sredstvo, ki je predmet najema, 
sredstvo majhne vrednosti (»potrošna dobrina«).

Ne glede na to ostane obračunavanje pri najemodajalcu 
večinoma nespremenjeno, ker se ohrani razlikovanje med 
poslovnim in finančnim najemom.

Sprememba velja za letna obdobja, ki se začnejo 
1. januarja 2019 ali pozneje.

Družba predvideva, da bo novi standard na datum prve 
uporabe pomembno vplival na računovodske izkaze, 
saj bo morala v izkazu finančnega položaja pripoznati 
sredstva in obveznosti v zvezi s poslovnimi najemi, v 
katerih nastopa kot najemnik. Družba bo pripoznala 
nova sredstva in obveznosti za svoje poslovne najeme, 
in sicer najem poslovnih prostorov (dve najemni pogodbi, 
sklenjeni do leta 2021), najem osebnih avtomobilov (dve 

pogodbi o operativnem lizingu, sklenjeni do leta 2020) 
ter najem birotehniške opreme (pogodba, sklenjena do 
leta 2021). Narava in stroški v zvezi s temi najemi se 
bodo tako spremenili, saj bo družba pripoznala stroške 
amortizacije pravice do uporabe sredstev in stroške 
obresti za obveznosti iz najema. V preteklosti je družba 
pripoznala stroške poslovnega najema v času najema ter 
sredstva in obveznosti v obsegu, v katerem je bila časovna 
razlika med dejanskimi plačili najema in pripoznanimi 
odhodki. Na podlagi trenutno dostopnih informacij družba 
ocenjuje, da bo pripoznala dodatne obveznosti iz najema 
v višini 378 tisoč EUR dne 1. januarja 2019.

OPMSRP 23 Negotovosti glede obravnavanja davka iz 
dohodka

OPMSRP 23 pojasnjuje obračunavanje davka iz dohodka, 
ki ga morajo davčni organi šele potrditi, pri čemer poskuša 
tudi okrepiti preglednost. OPMSRP 23 pravi, da je ključni 
preskus ta, ali je verjetno, da bo davčni organ potrdil 
obračunavanje, ki ga je izbralo podjetje. Če je verjetno, da 
bo davčni organ sprejel negotovo obračunavanje, potem 
so zneski davka, prikazani v računovodskih izkazih, 
skladni z davčno napovedjo, z merjenjem odmerjenega 
in odloženega davka pa ni povezana nobena negotovost. 
Sicer se obdavčljivi dobiček (ali davčna izguba), davčna 
osnova in neizrabljene davčne izgube določijo na način, ki 
bolje kaže izid v zvezi z negotovostjo, in sicer z uporabo 
enega samega najverjetnejšega zneska ali pričakovane 
vrednosti (vsote z verjetnostjo tehtanih zneskov). Podjetje 
mora domnevati, da bo davčni organ proučil stanje in bil 
v celoti seznanjen z vsemi pomembnimi informacijami.

Sprememba velja za letna obdobja, ki se začnejo 
1. januarja 2019 ali pozneje.

Družba predvideva, da pojasnilo na datum prve uporabe 
ne bo pomembno vplivalo na njene računovodske izkaze, 
saj ne deluje v kompleksnem večnacionalnem davčnem 
okolju.
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Novi standardi in pojasnila, ki jih EU še ni potrdila

MRS 19 Zaslužki zaposlencev

Spremembe zahtevajo, da družba uporablja trenutne 
in posodobljene predpostavke, ko pride do spremembe 
programa in spremembe, omejitve ali skrčenja zaradi 
določitve stroškov sprotnega službovanja in čistih obresti 
v poročevalskem obdobju po spremembi programa.

Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali 
pozneje. Te spremembe še niso sprejete s strani EU.

Družba predvideva, da spremembe na datum prve 
uporabe ne bodo pomembno vplivale na njene 
računovodske izkaze.

MRS 1 Predstavitev računovodskih izkazov in MRS 8 
Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih 
ocen in napake

Spremembe pojasnjujejo in usklajujejo opredelitev 
koncepta »pomembnosti« ter zagotavljajo smernice 
za izboljšanje doslednosti pri uporabi tega koncepta, 
kadar koli se uporablja v okviru MSRP.

Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali 
pozneje. Te spremembe še niso sprejete s strani EU.

Družba predvideva, da spremembe na datum prve 
uporabe ne bodo pomembno vplivale na njene 
računovodske izkaze.
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2.4  Razkritja k postavkam v računovodskih izkazih

2.4.1  Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 439.771 521.877

Dolgoročne premoženjske pravice 419.876 476.343

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 6.665 6.908

Neopredmetena dolgoročna sredstva v pridobivanju 13.230 38.627

Med dolgoročne premoženjske pravice spadajo programska 
oprema v vrednosti 232.866  evrov (31.  12.  2017: 
268.126 evrov) ter služnostni pravici za uporabo streh 
za postavitev sončnih elektrarn na objektih Martex v 

vrednosti 76.077 evrov (31. 12. 2017: 84.948 evrov) in Mura 
v vrednosti 110.933 evrov (31. 12. 2017: 123.269 evrov), 
neopredmetena dolgoročna sredstva v pridobivanju pa 
vključujejo investicije v razvoj programske opreme.

Gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev družbe za leto 2018

v EUR > Dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve

Premoženjske 
pravice

Neopredmetena 
sredstva v 

pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2018 6.908 747.796 38.627 793.331

Pridobitve in prenosi -243 59.854 -25.397 34.214

Stanje 31. 12. 2018 6.665 807.650 13.230 827.545

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2018 0 -271.453 0 -271.453

Amortizacija 0 -116.321 0 -116.321

Stanje 31. 12. 2018 0 -387.774 0 -387.774

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2018 6.908 476.343 38.627 521.877

Stanje 31. 12. 2018 6.665 419.876 13.230 439.771
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Gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev družbe za leto 2017

v EUR > Dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve

Premoženjske 
pravice

Neopredmetena 
sredstva v 

pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2017 2.997 439.204 248.811 691.012

Pridobitve in prenosi 3.911 308.592 -210.184 102.318

Stanje 31. 12. 2017 6.908 747.796 38.627 793.331

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2017 0 -177.413 0 -177.413

Amortizacija 0 -94.040 0 -94.040

Stanje 31. 12. 2017 0 -271.453 0 -271.453

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2017 2.997 261.791 248.811 513.599

Stanje 31. 12. 2017 6.908 476.343 38.627 521.877

2.4.2 Nepremičnine, naprave in oprema

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Nepremičnine, naprave in oprema 3.454.225 2.763.044

Proizvajalne naprave 2.320.029 2.586.464

Druge naprave in oprema 859.570 176.580

Druge naprave in oprema v izdelavi 274.626 0
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Proizvajalne naprave vključujejo sončne elektrarne, 
medtem ko druge naprave in oprema vključujejo strojno 
in elektronsko opremo projektov na podlagi energetskega 
pogodbeništva (31. 12. 2018: 571.032 evrov, 31. 12. 2017: 
0 evrov), osebne avtomobile (31. 12. 2018: 105.052 evrov, 
31. 12. 2017: 65.023 evrov), vlaganja v osnovna sredstva 
v tuji lasti (31. 12. 2018: 81.921 evrov, 31. 12. 2017: 
0 evrov) in drugo opremo (31. 12. 2018: 101.565 evrov, 
31. 12. 2017: 111.557 evrov).

Med proizvajalne naprave spadajo: sončna elektrarna 
v Volčji Dragi na objektu Martex (SE Martex), sončna 
elektrarna na objektu Mura v Murski Soboti (SE Mura), 
sončne elektrarne v Trebnjem, Limbušu in Lendavi 
pod skupnim imenom Galaksija (SE Galaksija) ter 
sončna elektrarna na objektu Jeruzalem v Ormožu (SE 
Jeruzalem).

Knjigovodska vrednost sončnih elektrarn na 
poročevalni datum znaša: SE Martex 544.903 evrov 
(2017: 608.408 evrov), SE Mura 886.804 evrov (2017: 
985.415  evrov), SE Galaksija 519.271  evrov (2017: 

585.085 evrov) in SE Jeruzalem 369.051 evrov (2017: 
407.556 evrov). Vse sončne elektrarne so zavarovane in 
nobena ni zastavljena.

Družba je 31.  decembra  2018 ocenila vrednosti 
posameznih sončnih elektrarn in ugotovila, da njihova 
nadomestljiva vrednost ne odstopa bistveno od njihove 
knjigovodske vrednosti, zaradi česar družba v letu 2018 ni 
pripoznala izgub zaradi oslabitev vrednosti proizvajalnih 
naprav.

Ocena nadomestljive vrednosti je bila narejena z uporabo 
na donosu temelječega načina ocenjevanja vrednosti 
po metodi diskontiranih bodočih denarnih tokov. Kot 
predpostavke so se upoštevali predvideni prihodki od 
prodaje proizvedene električne energije, pri čemer 
so bile proizvodne količine ocenjene na podlagi študij 
osončenosti, instaliranih zmogljivosti in izkoristkov 
panelov, ter strukture obratovalnih stroškov. Uporabljena 
diskontna stopnja je bila izračunana kot tehtano 
povprečje stroškov kapitala za investicije v elektrarne 
ob upoštevanju tveganja države.

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2018

v EUR > Proizvajalne naprave Druge naprave in oprema Skupaj

Nabavna vrednost

Začetno stanje 1. 1. 2018 3.665.602 277.059 3.942.661

Pridobitve 0 1.065.423 1.065.423

Izločitve 0 -25.457 -25.457

Končno stanje 31. 12. 2018 3.665.602 1.317.024 4.982.627

Popravek vrednosti

Začetno stanje 1. 1. 2018 -1.079.138 -100.479 -1.179.617

Amortizacija -266.436 -82.349 -348.785

Končno stanje 31. 12. 2018 -1.345.574 -182.828 -1.528.402

Neodpisana vrednost

Začetno stanje 1. 1. 2018 2.586.464 176.580 2.763.044

Končno stanje 31. 12. 2018 2.320.029 1.134.196 3.454.225
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Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2017

v EUR > Proizvajalne naprave Druge naprave in oprema Skupaj

Nabavna vrednost

Začetno stanje 1. 1. 2017 3.229.185 205.043 3.434.228

Pridobitve 436.417 102.475 538.892

Izločitve 0 -30.459 -30.459

Končno stanje 31. 12. 2017 3.665.602 277.059 3.942.661

Popravek vrednosti

Začetno stanje 1. 1. 2017 -822.347 -88.056 -910.403

Amortizacija -256.791 -12.423 -269.214

Končno stanje 31. 12. 2017 -1.079.138 -100.479 -1.179.617

Neodpisana vrednost

Začetno stanje 1. 1. 2017 2.406.838 116.987 2.523.825

Končno stanje 31. 12. 2017 2.586.464 176.580 2.763.044

2.4.3 Nekratkoročne finančne naložbe

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Nekratkoročne finančne naložbe 48.038.211 38.656.928

Naložbe v odvisne družbe 13.721.230 3.006.820

Dolgoročna posojila odvisnim družbam 34.316.982 35.650.108
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2.4.3.1 Naložbe v odvisne družbe

Med nekratkoročnimi finančnimi naložbami družba izkazuje naložbe v naslednje odvisne družbe:

v EUR > Delež Knjigovodska vrednost 
naložbe

Kapital odvisne družbe Čisti poslovni izid 
odvisne družbe

31. 12. 2018 31. 12. 2017 31. 12. 2018 31. 12. 2017 2018 2017

EHE d.o.o. 100 % 516.002 516.002 4.112.567 4.624.821 -512.253 -602.339

Interenergo d.o.o. 100 % 399.105 399.105 409.741 496.152 -85.008 41.226

PLC Interenergo d.o.o. 100 % 0 0 454.720 974.556 3.714 128.934

 Hidrowatt d.o.o. 89 % 0 0 469.546 359.983 106.604 84.973

Interenergo Makedonija d.o.o.e.l. 100 % 258.613 258.613 20.436 88.019 -67.725 21.250

LSB Elektrane d.o.o. 100 % 0 0 -1.766.533 -74.647 -1.691.886 -86.986

Inter-Energo d.o.o. 100 % 1.816.100 0 4.583.070 888.595 -113.593 -139.881

MHE Vrbnica d.o.o.. 70 % 7.000 7.000 -61.307 -25.712 -34.079 -18.401

Interenergo d.o.o.-Kosova Sh.p.k. 100 % 10.000 10.000 -3.079 1.311 -4.390 -6.294

Lumbardhi Beteiligungs GmbH 90 % 7.531.500 0 8.344.343 0 -4.597 0

 KelKos Energy Sh.p.k. 90 % 0 0 6.641.216 0 167.893 0

Eko-toplota energetika d.o.o. 100 % 1 0 -67.654 0 432.100 0

Vjetropark Jasenice d.o.o. 100 % 3.182.908 0 1.087.923 0 -6.464 0

IEP energija d.o.o. - 0 1.816.100 0 3.761.425 0 -9.860

Interenergo Zagreb d.o.o. (v likvidaciji) - 0 0 0 266.011 0 -27.678

Skupaj 13.721.230 3.006.820 24.224.989 11.360.514 -1.809.684 -615.055

Družba je na začetku leta od povezane družbe iz skupine 
Kelag prevzela 100-odstotni delež v družbi Eko-toplota 
energetika d.o.o., ki ima v lasti sistem za daljinsko 
ogrevanje na lesno biomaso ter upravlja toplotna sistema 
v dveh trgovskih centrih, ter 90-odstotni delež v družbi 
Lumbardhi GmbH, 100-odstotne lastnice družbe Kelkos 
Energy Sh.p.k., ki ima v lasti štiri hidroelektrarne na 

reki Dečanska Bistrica na Kosovem. Julija 2018 je bil 
zaključen likvidacijski postopek družbe Interenergo 
d.o.o. na Hrvaškem, v istem mesecu pa je bila družba 
IEP Energija d.o.o. pripojena k družbi Inter-energo d.o.o. iz 
Gornjega Vakufa, ki zdaj upravlja pet malih hidroelektrarn 
na reki Vrbas v Bosni in Hercegovini.
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Gibanje naložb v odvisne družbe

v EUR > 2018 2017

Stanje na dan 1. 1. 3.006.820 3.006.820

Nove pridobitve 10.714.409 0

Izločitve -39.599 0

Odprava slabitve 39.599 0

Stanje na dan 31. 12. 13.721.230 3.006.820

Družba je 31.  decembra  2018 ocenila vrednosti 
posameznih elektrarn v lasti odvisnih družb in ugotovila, 
da njihova nadomestljiva vrednost ne odstopa bistveno 
od njihove knjigovodske vrednosti, zaradi česar družba v 
letu 2018 ni pripoznala izgub zaradi oslabitev finančnih 
naložb. Ocena vrednosti je bila narejena z uporabo na 
donosu temelječega načina ocenjevanja vrednosti 
po metodi diskontiranih bodočih denarnih tokov. Kot 
predpostavke so se upoštevali predvideni prihodki od 
prodaje proizvedene električne energije, ocenjeni na 
podlagi hidroloških krivulj, ocenjena vrednost investicij 
v gradnjo elektrarn, trajanja koncesijske dobe, višine 
koncesijske dajatve in strukture drugih obratovalnih 
stroškov (industrijski standard, kombiniran s historično 
analizo na drugih primerljivih elektrarnah v lasti družbe 
in skupine Kelag). Uporabljene diskontne stopnje po 
posameznih državah so bile izračunane kot tehtano 
povprečje stroškov kapitala za investicije v elektrarne 
ob upoštevanju tveganja posamezne države.

Tehtano povprečje stroškov kapitala v %

Bosna in Hercegovina 9,40

Hrvaška 6,55

Kosovo 9,40

Srbija 8,15

Slovenija 5,25

Črna Gora 8,40

Vrednost investicij je ocenjena z uporabo metode 
diskontiranih denarnih tokov, določenih v skladu s 
trajanjem koncesijskega obdobja. Ker so različne 
elektrarne začele obratovati v različnih časovnih obdobjih, 
sega upoštevano časovno obdobje do leta 2056.

Nadomestljiva vrednost temelji na naslednjih 
predpostavkah:

 h Letna proizvodnja električne energije je enaka 
ocenjeni proizvodnji, kot so jo potrdili pristojni organi 
in matična družba. Izjema so elektrarne, pri katerih 
petletno povprečje proizvodnje, normalizirane za 
enkratne dogodke, ne dosega prvotno predvidene 
proizvodnje. Pri teh elektrarnah so bile proizvodne 
količine ustrezno zmanjšane.

 h V prvi fazi so bile kot cene proizvedene električne 
energije določene tarife »feed-in«. Prehod na tržno 
ceno električne energije, katere višino ocenjuje 
eksterna študija, bo izveden, ko bodo napovedane 
tržne cene električne energije presegle tarifo »feed-
in«, najpozneje pa ob izteku obdobja »tarife feed-in«.

 h Operativni stroški izhajajo iz industrijskega 
standarda, izračunanega na podlagi dolgoletnih 
izkušenj iz gradnje hidroelektrarn skupine Kelag in 
podatkov za obdobje 2014–2018.

 h Trajanje projekta je enako trajanju koncesijskega 
obdobja.

Medtem ko je metodologija izračuna v primerjavi z 
ocenami slabitev, ki jih je družba opravila v predhodnem 
letu, ostala enaka, so bile ključne spremembe 
predpostavk slabitev letos naslednje:

 h Pri eni od elektrarn je prišlo do zmanjšanja 
proizvodnih količin zaradi omejitve zmogljivosti z 
namenom doseganja višje tarife »feed-in«.

 h Pri eni od elektrarn je prišlo do znižanja tarife 
»feed-in«, saj je bila predvidena tarifa »feed-in« 
nadomeščena z dejansko, ki je bila določena ob 
začetku obratovanja elektrarne v sredini leta 2018.
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Družba meni, da navedene spremembe predpostavk 
pripomorejo k pravilnejšemu in realnejšemu vrednotenju 
nekratkoročnih naložb v odvisne družbe. V skladu z 
rezultati opravljene analize, ki je vključevala zgoraj 
navedene spremembe predpostavk, ni bilo potrebe po 
oslabitvi vrednosti nekratkoročnih naložb.

Analiza občutljivosti vrednosti nekratkoročnih naložb na 
spremembe tehtanega povprečja stroškov kapitala je 
pokazala, da bi v primeru povečanja tehtanega stroška 
kapitala za eno odstotno točko in ob predpostavki, 
da druge spremenljivke ostanejo nespremenjene, to 
pomenilo potrebo po oslabitvi vrednosti naložbe v odvisno 
družbo EHE d. o. o. v vrednosti 516.002 evrov. Vrednosti 
naložb v druge odvisne družbe se ne bi spremenile.

2.4.3.2 Dolgoročna posojila odvisnim družbam

Družba med dolgoročnimi posojili izkazuje posojila, dana 
odvisnim družbam, ki se obrestujejo po fiksni obrestni 
meri, določeni v skladu z neodvisnim tržnim načelom 
(angl. arm‘s length principle). Posojila zapadejo v plačilo 
leta 2030 in so nezavarovana.

Gibanje dolgoročnih posojil odvisnim družbam

v EUR > 2018 2017

Stanje na dan 1. 1. 35.650.108 27.500.108

Nova posojila 8.558.234 8.400.000

Vračila posojil -4.302.108 -250.000

Slabitev -5.589.251 0

Stanje na dan 31. 12. 34.316.982 35.650.108

Potreba po oslabitvi vrednosti dolgoročnih posojil 
odvisnim družbam se je presojala skupaj s testom 
slabitve naložb po metodi diskontiranih bodočih denarnih 
tokov (pojasnilo 2.4.3.1). V skladu z rezultati opravljene 
analize je bilo treba oslabiti vrednost dolgoročno danih 
posojil odvisni družbi LSB Elektrane, d.o.o. v vrednosti 
5.589.251 evrov.

Analiza občutljivosti vrednosti dolgoročnih posojil 
odvisnim družbam na spremembe tehtanega povprečja 
stroškov kapitala (WACC) je pokazala, da bi ob spremembi 
diskontne stopnje za eno odstotno točko v obe smeri 
in ob predpostavki, da druge spremenljivke ostanejo 
nespremenjene, to pomenilo manjšo oziroma dodatno 
potrebo po oslabitvi danih posojil odvisnim družbam 
EHE d.o.o. in LSB Elektrane d.o.o., kot je prikazano v 
spodnji tabeli. Vrednosti posojil drugim odvisnim družbe 
se ne bi spremenile.

Analiza občutljivosti vrednosti nekratkoročnih danih 
posojil odvisnim družbam

v EUR > WACC  - 1 o.t. WACC WACC + 1 o.t.

EHE d.o.o. 0 0 -786.272

LSB Elektrane 
d.o.o.

-4.335.924 -5.589.251 -6.636.374

Skupaj -4.335.924 -5.589.251 -7.422.646

2.4.4 Nekratkoročne poslovne terjatve

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Nekratkoročne poslovne 
terjatve

67.489 108.711

Nekratkoročne terjatve iz 
finančnega najema

0 81.918

Nekratkoročne poslovne 
terjatve do drugih

67.489 26.793

Med dolgoročne poslovne terjatve so razvrščene 
dolgoročno dane varščine in dolgoročna terjatev do 
služnostnega upravičenca, prevzeta ob nakupu SE 
Jeruzalem.
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2.4.5 Odložene terjatve za davek

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Odložene terjatve za davek 241.024 159.143

Iz slabitev poslovnih terjatev 157.261 159.143

Iz prenesenih neizkoriščenih 
davčnih olajšav

81.736 0

Iz začasnih razlik v dobi 
koristnosti osnovnih 
sredstev

2.027 0

Gibanje odloženih terjatev za davek

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Sprememba odloženih 
terjatev za davek

81.881 66.375

Iz slabitev poslovnih terjatev -1.882 66.375

Iz prenesenih neizkoriščenih 
davčnih olajšav

81.736 0

Iz začasnih razlik v dobi 
koristnosti osnovnih 
sredstev

2.027 0

2.4.6 Kratkoročne finančne naložbe

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Kratkoročne finančne naložbe 6.519.035 1.962.376

Kratkoročna posojila 
odvisnim družbam

3.444.000 921.000

Kratkoročna posojila drugim 14.000 0

Kratkoročne terjatve za 
obresti iz posojil

3.061.035 1.041.376

Povečanje kratkoročnih terjatev za obresti je posledica 
neto povečanja nekratkoročnih in kratkoročnih posojil 
odvisnim družbam ter zamika plačil obresti v naslednje 
obračunsko obdobje.

Gibanje kratkoročnih posojil odvisnim družbam

v EUR > 2018 2017

Stanje na dan 1. 1. 921.000 164.000

Nova posojila 2.523.000 757.000

Stanje na dan 31. 12. 3.444.000 921.000

Gibanje kratkoročnih terjatev za obresti iz posojil

v EUR > 2018 2017

Stanje na dan 1. 1. 1.041.376 560.653

Povečanje 2.879.244 2.545.867

Zmanjšanje -859.585 -2.065.145

Stanje na dan 31. 12. 3.061.035 1.041.376
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Potreba po oslabitvi vrednosti kratkoročno danih posojil 
in terjatev za obresti se je presojala skupaj s testom 
slabitve naložb in dolgoročno danih posojil po metodi 
diskontiranih bodočih denarnih tokov (pojasnili 2.4.3.1 
in  2.4.3.2). V skladu z rezultati opravljene analize 
družba v letu 2018 ni pripoznala izgub zaradi oslabitev 
vrednosti kratkoročnih finančnih naložb, je pa pripoznala 
oslabitev vrednosti dolgoročnih posojil odvisnim družbam 
(pojasnilo 2.4.3.2).

2.4.7 Kratkoročne poslovne terjatve

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Kratkoročne poslovne terjatve 47.732.595 89.908.093

Terjatve do domačih kupcev 2.097.155 11.321.239

Terjatve do tujih kupcev 24.029.589 49.671.341

Terjatve do odvisnih in 
nadrejenih družb

12.105.938 27.142.774

Terjatve za dana predplačila 
in varščine

9.383.346 2.026.151

Terjatve za davke 793.846 537.642

Druge terjatve 114.755 10.886

Popravek vrednosti terjatev -792.034 -801.939

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev se nanašajo 
na prodajo električne energije in čezmejnih prenosnih 
zmogljivosti v decembru 2018. Terjatve do kupcev in 
obveznosti do dobaviteljev iz trgovanja z električno 
energijo se skladno z določili standardne pogodbe EFET 
lahko med seboj pobotajo. Poboti se nanašajo na terjatve 
do domačih, tujih in tudi povezanih kupcev, ki na drugi 
strani nastopajo tudi kot dobavitelji; pobotov je bilo v 
decembru 2018 več kot v primerljivem obdobju, ker se 
je več partnerjev pojavilo tako na prodajni kot na nakupni 
strani in je bilo posledično možno pobotanje v večjem 
obsegu, hkrati pa je tudi več partnerjev do zaključka 
obračunskega obdobja potrdilo predlagane pobote, zaradi 
česar je stanje terjatev do kupcev 31. decembra 2018 
pomembno nižje od stanja na 31. decembra 2017.

Terjatve za dana predplačila in varščine se nanašajo na 
dana predplačila na podlagi pogodb o nakupu električne 
energije ter danih varščin za trgovanje na evropskih 
energetskih borzah. Vrednost danih predplačil za 
nakupe električne energije (kliring plačila) in varščin za 
zavarovanje sklenjenih poslov na energetskih borzah 
je odvisno od obsega nakupov električne energije na 
posameznih energetskih borzah v obravnavanem 
obdobju; v decembru  2018 je bilo v primerjavi z 
decembrom 2017 več nakupov električne energije na 
borzah, zaradi česar so tudi terjatve iz tega naslova višje.

31. decembra 2018 je bilo 75 % terjatev do kupcev 
zavarovanih s kreditnim zavarovanjem pri zavarovalnici 
ali z drugimi oblikami kreditnih zavarovanj (leta 2017: 
11 %). Leta 2018 je družba oblikovala za 707 evrov 
popravkov vrednosti terjatev na osnovi modela 
pričakovanih kreditnih izgub (leta 2017: 349.344 evrov 
na podlagi individualnega popravka vrednosti). Družba 
je za določitev slabitev terjatev na podlagi modela 
pričakovanih kreditnih izgub oblikovala matriko, ki 
temelji na preteklih podatkih o neplačilih, prilagojenih 
za pričakovane prihodnje izgube. Pričakovanih kreditnih 
izgub za terjatve do odvisnih družb ni, saj družba vsem 
svojim odvisnim družbam zagotavlja financiranje ter ima 
na voljo vse informacije za poslovodenje in sprejemanje 
ključnih odločitev, zaradi česar je verjetnost njihovega 
neplačila enaka nič.

Gibanje popravka vrednosti terjatev

v EUR > 2018 2017

Stanje 1. 1. -801.939 -452.595

Oblikovanje popravka -707 -349.344

Odprava popravka 10.611 0

Stanje 31. 12. -792.034 -801.939

Družba 31. decembra 2018 in 31. decembra 2017 ne 
izkazuje terjatev do članov uprave in članov nadzornega 
sveta.
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2.4.8 Denar in denarni ustrezniki

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Denarna sredstva 7.210.063 9.990.704

Denarna sredstva na računih 6.756.071 5.470.496

Kratkoročni depoziti 453.992 4.520.208

2.4.9 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

v EUR > 31.12.2018 31.12.2017

Aktivne časovne razmejitve 9.299.378 5.150.976

Kratkoročno odloženi stroški 341.399 523.816

Kratkoročno nezaračunani 
prihodki od prodaje ČPZ

1.095.286 837.849

Kratkoročno nezaračunani 
prihodki od prodaje 
električne energije

7.779.612 3.670.311

Kratkoročno nezaračunani 
prihodki odvisnim družbam

83.080 119.000

Družba je konec poslovnega leta  2018 razmejila 
nezaračunane prihodke od decembrske prodaje 
električne energije, ki se večinoma nanašajo na prihodke 
od prodaje električne energije na borzah in prodajo 
čezmejnih prenosnih zmogljivosti v decembru 2018. 
Družba je razmejila prihodke na podlagi realiziranih 
trgovalnih podatkov, ki so zajeti iz trgovalnega sistema 
in vključujejo vse prihodke na podlagi potrjenih pogodb 
o prodaji električne energije z dobavo v decembru 2018, 
za katere bo skladno s pogodbenimi določili dokončen 
obračun narejen v letu 2019. Ti pokrivajo pretežno 
prodajo električne energije na energetskih borzah, 
ki jih te samofakturirajo, do zaključka obračunskega 
obdobja pa teh obračunov še nismo prejeli. Ker je 
bilo prodaj na energetskih borzah v tem obdobju v 
primerjavi s primerljivim obdobjem več, je tudi vrednost 
nezaračunanih prihodkov iz tega naslova višja.

Kratkoročno odloženi stroški se nanašajo na nabavo 
čezmejnih prenosnih zmogljivosti ter letne članarine, 
naročnine in zavarovanja.

2.4.10 Kapital

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Kapital 57.285.620 31.496.246

Osnovni kapital 10.200.000 10.200.000

Kapitalske rezerve 65.450.000 35.450.000

Zakonske rezerve 95.722 95.722

Preneseni čisti poslovni izid -14.249.476 -17.165.592

Čisti poslovni izid tekočega 
leta

-4.210.626 2.916.117

Leta 2018 je lastnik dokapitaliziral družbo s pretvorbo 
nekratkoročnih finančnih obveznosti v kapitalske rezerve 
v vrednosti 30.000.000 evrov.

2.4.11 Nekratkoročne obveznosti

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Nekratkoročne obveznosti 29.883.589 28.277.995

Nekratkoročne finančne 
obveznosti

29.660.916 27.974.000

Dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve

222.673 303.995

Nekratkoročne finančne obveznosti družbe se 
večinoma nanašajo na posojilo družbe KI-Kelag 
International v vrednosti 26.778.007 evrov (31. 12. 2017: 
27.974.000 evrov), prejeto po tržni obrestni meri in 
nezavarovano. Rok vračila posojila je leta 2030. Posojilo 
je namenjeno financiranju naložb v projekte obnovljivih 
virov energije in projekte na podlagi energetskega 
pogodbeništva ter zagotavljanju likvidnosti pri trgovanju 
z električno energijo. Preostale nekratkoročne finančne 
naložbe se nanašajo na obveznosti v zvezi z nakupom 
naložbe na Hrvaškem, od katerih bo pretežni del 
poravnan predvidoma do konca leta 2019 oziroma ko 
bodo izpolnjeni odložni pogoji na strani prodajalca.
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Gibanje nekratkoročnih finančnih obveznosti

v EUR > 2018 2017

Stanje na dan 1. 1. 27.974.000 26.074.000

Nova posojila 92.534.408 83.400.000

Vračila posojil -90.847.493 -81.500.000

Stanje na dan 31. 12. 29.660.916 27.974.000

2.4.12 Kratkoročne poslovne obveznosti

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Kratkoročne poslovne 
obveznosti

22.729.166 80.090.395

Obveznosti do domačih 
dobaviteljev

1.753.750 12.006.812

Obveznosti do tujih 
dobaviteljev

11.703.906 38.367.261

Obveznosti do odvisnih in 
nadrejenih družb

4.159.965 27.678.821

Obveznosti za prejeta 
predplačila in varščine

4.885.185 1.818.005

Obveznosti do zaposlenih 124.729 78.394

Druge obveznosti 101.632 141.102

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev se 
nanašajo na obveznosti v zvezi z nabavo električne 
energije in s tem povezanimi stroški decembra 2018. 
Terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev iz naslova 
trgovanja z električno energijo se skladno z določili 
standardne pogodbe EFET lahko med seboj pobotajo. 
Poboti se nanašajo na obveznosti do domačih, tujih in 
tudi povezanih dobaviteljev, ki na drugi strani nastopajo 
tudi kot kupci; pobotov je bilo v decembru 2018 več kot 
v primerljivem obdobju, ker se je več partnerjev pojavilo 
na prodajni in tudi na nakupni strani ter je bilo posledično 
možno pobotanje v večjem obsegu, hkrati pa je tudi več 
partnerjev do zaključka obračunskega obdobja potrdilo 
predlagane pobote, zaradi česar je stanje obveznosti do 
dobaviteljev na 31. decembra 2018 pomembno nižje od 
stanja na 31. decembra 2017.

Obveznosti za prejeta predplačila in varščine se nanašajo 
na prejeta predplačila na podlagi pogodb o prodaji 
električne energije. Vrednost prejetih predplačil za 
prodaje električne energije na energetskih borzah (kliring 
plačila) je odvisna od obsega prodaj električne energije 
na posameznih energetskih borzah v obravnavanem 
obdobju; v decembru  2018 je bilo v primerjavi z 
decembrom 2017 prodaj električne energije na borzah 
več, zaradi česar so tudi obveznosti iz tega naslova višje.

Druge kratkoročne obveznosti obsegajo zlasti nezapadle 
obveznosti za prispevke iz in na obračunane plače.
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2.4.13  Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Kratkoročne pasivne  
časovne razmejitve

13.668.252 9.458.597

Vnaprej vračunani stroški 
ČPZ in stroški, povezani s 
trgovanjem

1.045.699 361.656

Vnaprej vračunani stroški 
nabave električne energije

12.420.128 8.698.274

Drugi vnaprej vračunani 
stroški

196.797 394.140

Kratkoročno odloženi 
prihodki

5.628 4.527

Družba med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi 
razmejitvami v večini prikazuje kratkoročno vnaprej 
vračunane odhodke za nabavljeno električno energijo 
ter trgovalne stroške in odhodke nabave čezmejnih 
prenosnih zmogljivosti za december 2018. Družba je 
razmejila stroške na podlagi realiziranih trgovalnih 
podatkov, zajetih iz trgovalnega sistema, in vključujejo 
vse odhodke na podlagi potrjenih pogodb o nabavi 
električne energije z dobavo v decembru 2018, za katere 
bo skladno s pogodbenimi določili dokončni obračun 
narejen v letu 2019, do zaključka obračunskega obdobja 
pa teh obračunov še nismo prejeli. V decembru 2018 je 
bilo manjkajočih računov za 13 % celotne nabavljene 
vrednosti električne energije, v primerljivem obdobju pa 
za 9 %, zaradi česar so vračunani stroški sorazmerno višji.

2.4.14 Poslovni prihodki

v EUR > 2018 2017

Poslovni prihodki 668.100.914 891.259.883

Prihodki od trgovanja z 
električno energijo

664.975.903 889.430.422

Prihodki od prodaje 
proizvedene električne 
energije

536.233 539.179

Prihodki od prodaje storitev 1.353.310 1.235.491

Drugi poslovni prihodki 1.235.467 54.791

Družba je v primerjavi s predhodnim letom dosegla nižje 
prihodke od trgovanja z električno energijo. Razlogi so 
predvsem, da je družba del trgovanja s fizičnega trga 
prenesla na finančni trg, kjer trguje s standardiziranimi 
terminskimi pogodbami na borzi EEX, prihodki in 
odhodki iz tega naslova pa so v izkazih družbe prikazani 
v netiranem znesku. Hkrati je družba na podlagi analize 
postavila nove okvire za trgovanje z namenom omejitve 
izpostavljenosti ter učinkovitejšega nadzora nad tržnimi 
in kreditnimi tveganji. Posledično se posli sklepajo v 
skladu s ciljnim profilom tveganja in donosa družbe. 
Znižanje prihodkov je tako med drugim posledica 
omejitev trgovanja na bolj tveganih trgih in trgovanja s 
pogodbami z daljšo ročnostjo. Na drugi strani je družba 
začela izvajati storitve komisijske prodaje in nabave 
električne energije, pri katerih v svojem imenu in za 
tuj račun izvršuje transakcije na področju trgovanja z 
električno energijo, za kar zaračunava provizijo, izkazano 
med drugimi poslovnimi prihodki.

Med prihodki od prodaje storitev so vključene storitve 
trgovanja in zaračunane inženirske storitve nadzora 
izgradnje malih hidroelektrarn, opravljene odvisnim 
družbam.

v EUR > 2018 2017

Poslovni prihodki 668.100.914 891.259.883

Prihodki od prodaje kupcem 440.914.338 658.764.953

Prihodki od prodaje 
odvisnim in nadrejenim 
družbam

227.186.575 232.494.931

2.4.15  Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški 
materiala

v EUR > 2018 2017

Nabavna vrednost prodanega 
blaga

-664.506.508 -884.225.407

Stroški materiala -79.411 -59.426
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Nabavna vrednost prodanega blaga vključuje nabavno 
vrednost električne energije in z njo povezane stroške. V 
stroške materiala so vključeni stroški goriva, porabljene 
energije, pisarniškega materiala in literature ter odpis 
drobnega inventarja.

Družba je imela v primerjavi s predhodnim letom nižje 
odhodke iz trgovanja z električno energijo. Razlogi 
so predvsem, da je družba del trgovanja s fizičnega 
prenesla na finančni trg, kjer trguje s standardiziranimi 
terminskimi pogodbami na borzi EEX, prihodki in 
odhodki iz tega naslova pa so v izkazih družbe prikazani 
v netiranem znesku. Hkrati je družba na podlagi analize 
postavila nove okvire za trgovanje z namenom omejitve 
izpostavljenosti ter učinkovitejšega nadzora nad tržnimi 
in kreditnimi tveganji. Posledično se posli sklepajo v 
skladu s ciljnim profilom tveganja in donosa družbe. 
Znižanje odhodkov iz trgovanja je tako med drugim 
posledica omejitev trgovanja na bolj tveganih trgih in 
trgovanja s pogodbami z daljšo ročnostjo.

 2.4.16 Stroški storitev

v EUR > 2018 2017

Stroški storitev -1.756.917 -1.451.903

Stroški intelektualnih 
storitev

-450.305 -363.305

Povračilo stroškov 
zaposlenim v zvezi z delom

-77.891 -73.108

Stroški najemnin -358.597 -288.965

Bančni stroški -236.543 -226.151

Stroški vzdrževanj -167.545 -167.810

Stroški zavarovanj -110.478 -30.062

Stroški študentskega dela -91.868 -82.376

Stroški trženja -104.673 -115.141

Drugi stroški storitev -159.017 -104.985

Drugi stroški storitev med drugim vključujejo 
izobraževalne, komunikacijske in druge storitve.

2.4.17 Stroški dela

v EUR > 2018 2017

Stroški dela -2.122.679 -2.374.087

Stroški plač -1.667.243 -1.896.732

Stroški pokojninskih in 
socialnih zavarovanj

-322.593 -353.277

Drugi stroški dela -132.842 -124.078

31. decembra 2018 je imela družba 32 redno zaposlenih 
(leta 2017: 31). Stroški dela so v letu 2018 v primerjavi s 
preteklim letom nižji zaradi nižjih variabilnih prejemkov 
zaposlenih, ki so odvisni od rezultata družbe. Družba 
nima oblikovanih rezervacij za odpravnine in jubilejne 
nagrade, ker je znesek nepomemben glede na število in 
starost zaposlenih.

Prejemki poslovodij, ki vključujejo bruto prejemke, 
druge prejemke v zvezi z delom, bonitete in premije 
za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, 
so leta  2018 znašali 284.913  evrov (leta  2017: 
296.646 evrov).
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Izobrazbena struktura zaposlenih
Št. zaposlenih Povprečno št. zaposlenih

31. 12. 2018 31. 12. 2017 2018 2017

Srednja (V.) 1 1 1 0,5

Visoka – 1. stopnje (VI.1, VI.2) 11 11 11 11,5

Visoka – 2. stopnje (VII.) 17 16 16,5 13,5

Magistrska (VIII.1) 3 3 3 3

Skupaj 32 31 31,5 28,5

2.4.18 Odpisi vrednosti

v EUR > 2018 2017

Odpisi vrednosti -482.120 -737.276

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih -707 -349.344

Amortizacija neopredmetenih sredstev -116.321 -94.040

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme -365.092 -293.891

2.4.19 Drugi poslovni odhodki

v EUR > 2018 2017

Drugi poslovni odhodki -44.177 -148.395

Donacije -1.987 -2.434

Članarine -4.401 -2.581

Takse in druge dajatve -19.989 -27.213

Negativne tečajne razlike 0 -96.867

Drugi stroški -17.800 -19.302

2.4.20 Finančni prihodki

v EUR > 2018 2017

Finančni prihodki 3.814.659 2.548.269

Finančni prihodki iz deležev in danih posojil odvisnim družbam 3.800.272 2.545.867

Finančni prihodki iz danih posojil drugim 3.129 23

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 11.258 2.379
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2.4.21 Finančni odhodki

v EUR > 2018 2017

Finančni odhodki -7.098.476 -1.268.392

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb -5.589.251 0

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od nadrejene družbe -1.403.371 -1.201.204

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank -23.896 -3.634

Neto negativne tečajne razlike -81.958 -63.554

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb se nanašajo na slabitev dolgoročnih posojil v vrednosti 
5.589.251 evrov (pojasnilo 2.4.3.2).

2.4.22 Davek iz dobička

v EUR > 2018 2017

Davek iz dobička 117.792 693.524

Odložen davek -81.881 -66.375

Skupaj davek iz dobička 35.911 627.149

Poslovni izid pred obdavčitvijo -4.174.714 3.543.265

Obračunan davek -793.196 673.220

Davek od prihodkov, ki zmanjšujejo davčno osnovo -156.315 0

Davek od odhodkov, ki povečujejo davčno osnovo 1.084.828 86.767

Davek od odhodkov, ki zmanjšujejo davčno osnovo -7.524 0

Davek od davčnih olajšav -10.450 -66.516

Vpliv slabitev obratnih sredstev na odložene davke 1.882 -66.375

Vpliv neizrabljenih olajšav na odložene davke -81.736 0

Vpliv drugih začasnih razlik na odložene davke -2.027 0

Vpliv popravka davka iz preteklih let 448 52

Skupaj davek iz dobička 35.911 627.149

Efektivna davčna stopnja (v %) -0,86 17,70
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2.5  Finančni instrumenti in obvladovanje tveganj

V nadaljevanju so predstavljena razkritja v zvezi s finančnimi tveganji: kreditnim, likvidnostnim in valutnim.

2.5.1 Kreditno tveganje

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Nekratkoročne finančne terjatve 34.316.982 35.650.108

Nekratkoročne poslovne terjatve 67.489 108.711

Kratkoročne finančne terjatve 6.519.035 1.962.376

Kratkoročne poslovne terjatve 47.732.595 89.908.093

Denar in denarni ustrezniki 7.210.063 9.990.704

Skupaj 95.846.163 137.619.991

Med finančnimi sredstvi, izpostavljenimi kreditnemu tveganju, so po vrednosti največja postavka kratkoročne poslovne 
terjatve. Leta 2018 je bilo s kreditnim zavarovanjem ali drugimi oblikami kreditnih zavarovanj zavarovanih 75 % 
(leta 2017: 11 %) terjatev do kupcev, izključujoč odvisne in nadrejene družbe.

Analiza starosti terjatev brez terjatev do države in danih predujmov

v EUR > Bruto vrednost 
31. 12. 2018

Popravek 
31. 12. 2018

Bruto vrednost 
31. 12. 2017

Popravek 
31. 12. 2017

Nezapadlo 34.575.075 0 85.232.183 0

Zapadlo od 1 do 30 dni 1.533.093 0 424.043 0

Zapadlo od 31 do 90 dni 212.012 0 893.856 0

Zapadlo od 91 do 180 dni 81.442 0 105.806 0

Zapadlo več kot 180 dni 1.831.061 -792.034 1.479.465 -801.939

Skupaj 38.232.683 -792.034 88.135.353 -801.939

Terjatve, zapadle nad 180 dni, za katere ni bil oblikovan popravek vrednosti, se nanašajo na terjatve do odvisnih družb, 
katerih pričakovane kreditne izgube so enake nič.
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Gibanje popravka vrednosti danih posojil

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Začetno stanje -3.407.383 -3.407.383

Oblikovanje popravkov vrednosti -5.589.251 0

Končno stanje -8.996.634 -3.407.383

Gibanje popravka vrednosti terjatev brez terjatev do države in danih predujmov

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Začetno stanje -801.939 -452.595

Oblikovanje popravkov vrednosti -707 -349.344

Plačila predhodno oslabljenih terjatev 10.611 0

Končno stanje -792.034 -801.939

2.5.2 Likvidnostno tveganje

V družbi je vzpostavljeno aktivno in sprotno spremljanje likvidnosti in načrtovanje vseh denarnih tokov. Družba je v 
letih 2017 in 2018 svoje obveznosti poravnavala brez plačilnih zamud.

V nadaljevanju so prikazane obveznosti glede na rok zapadlosti.

Obveznosti družbe po zapadlosti na 31. 12. 2018

v EUR > Knjigovodska 
vrednost

Vrednost s 
predvidenimi 

obrestmi

Zapadlost do 
1 leta

Zapadlost od 
1 do 5 let

Zapadlost nad 
5 let

Prejeta nekratkoročna posojila in 
predvidene obresti

29.660.916 33.457.898 18.946.870 2.255.845 12.255.183

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 222.673 222.673 66.847 108.450 47.376

Obveznosti do dobaviteljev 22.729.166 22.729.166 22.729.166 0 0
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Obveznosti družbe po zapadlosti na 31. 12. 2017

v EUR > Knjigovodska 
vrednost

Vrednost s 
predvidenimi 

obrestmi

Zapadlost do 
1 leta

Zapadlost od 
1 do 5 let

Zapadlost nad 
5 let

Prejeta nekratkoročna posojila in 
predvidene obresti

27.974.000 44.035.809 4.418.512 4.949.847 34.667.450

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 303.995 303.995 1.923 295.181 6.891

Obveznosti do dobaviteljev 80.090.395 80.090.395 80.090.395 0 0

2.5.3 Valutno tveganje

Družba je v okviru trgovanja z električno energijo izpostavljena valutnim tveganjem predvsem v romunskem levu 
(RON). Aktivno se ukvarja z uravnavanjem in zavarovanjem valutnih poslov − v ta namen sklepa tudi valutne terminske 
pogodbe. Na poročevalni dan je bila poštena vrednost valutnih terminskih pogodb 11.414 evrov (leta 2017: 0 evrov).

v EUR > 31. 12. 2018

Skupaj EUR RON HUF CZK BAM BGN HRK

Kratkoročne poslovne terjatve 47.732.595 41.981.861 4.892.172 0 46.518 7.660 757.167 47.218

Denar in denarni ustrezniki 7.210.063 5.224.837 1.606.939 108.468 8.112 34.884 226.822 0

Kratkoročne poslovne obveznosti -22.729.166 -21.618.759 -459.638 -605.873 1.308 698 -46.711 -192

Izpostavljenost izkaza finančnega 
položaja

32.213.492 25.587.939 6.039.473 -497.404 55.938 43.242 937.278 47.025

v EUR > 31. 12. 2017

Skupaj EUR RON HUF CZK BAM BGN HRK

Kratkoročne poslovne terjatve 89.908.093 83.813.509 5.645.297 0 66.566 10.535 325.021 47.166

Denar in denarni ustrezniki 9.990.704 7.134.217 2.473.725 74.850 16.897 194.518 96.497 0

Kratkoročne poslovne obveznosti -80.090.395 -76.819.657 -3.264.378 0 0 -993 -1.550 -3.816

Izpostavljenost izkaza finančnega 
položaja

19.808.403 14.128.069 4.854.644 74.850 83.463 204.060 419.967 43.350
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Poslovni rezultati, ki jih z 
vsakim letom dosežemo 
in tudi presežemo, 
kažejo na odgovorno 
rast in razvoj družbe.
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2.5.4 Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Neizpeljani finančni instrumenti

Sredstva, vrednotena po odplačni vrednosti

Finančne terjatve 40.836.016 40.836.016 37.612.483 37.612.483

Poslovne terjatve (brez terjatev do države in 
predplačil)

37.519.987 37.519.987 87.453.011 87.453.011

Denar in denarni ustrezniki 7.210.063 7.210.063 9.990.704 9.990.704

Skupaj 85.566.066 85.566.066 135.056.198 135.056.198

Obveznosti, vrednotene po odplačni vrednosti

Finančne obveznosti -29.660.916 -29.660.916 -27.974.000 -27.974.000

Poslovne obveznosti (brez obveznosti do države in 
predplačil)

-17.742.349 -17.742.349 -78.131.288 -78.131.288

Skupaj -47.403.265 -47.403.265 -106.105.288 -106.105.288

Izpeljani finančni instrumenti

Izpeljani finančni instrumenti (sredstva) 102.905 102.905 0 0

Izpeljani finančni instrumenti (obveznosti) 0 0 0 0

Skupaj 102.905 102.905 0 0

Finančne instrumente uvrščamo na tri ravni glede na izračun njihove poštene vrednosti:

 h 1. raven – sredstva in obveznosti po tržni ceni;
 h 2. raven – sredstva in obveznosti, ki se ne uvrščajo v 1. raven, njihova vrednost pa je določena neposredno ali 
posredno na podlagi primerljivih tržnih podatkov;

 h 3. raven – sredstva in obveznosti, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov.
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Finančni instrumenti, razkriti po pošteni vrednosti, glede na hierarhijo določanja poštene vrednosti

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

1. raven 2. raven 3. raven Skupaj 1. raven 2. raven 3. raven Skupaj

Poštena vrednost 
sredstev

Sredstva, merjena po 
pošteni vrednosti

Finančna sredstva 
po pošteni vrednosti 
prek poslovnega 
izida

102.905 0 0 102.905 0 0 0 0

Sredstva, merjena po 
odplačni vrednosti, 
kjer je poštena 
vrednost razkrita

Finančne terjatve 0 0 40.836.016 40.836.016 0 0 37.612.483 37.612.483

Poslovne terjatve 
(brez terjatev do 
države in predplačil)

0 0 37.519.987 37.519.987 0 0 87.453.011 87.453.011

Denar in denarni 
ustrezniki

0 0 7.210.063 7.210.063 0 0 9.990.704 9.990.704

Skupaj sredstva 102.905 0 85.566.066 85.668.971 0 0 135.056.198 135.056.198

Poštena vrednost 
obveznosti

Obveznosti, merjene 
po nabavni vrednosti, 
kjer je poštena 
vrednost razkrita

Finančne obveznosti 0 0 -29.660.916 -29.660.916 0 0 -27.974.000 -27.974.000

Poslovne obveznosti 
(brez obveznosti do 
države in predplačil)

0 0 -17.742.349 -17.742.349 0 0 -78.131.288 -78.131.288

Skupaj obveznosti 0 0 -47.403.265 -47.403.265 0 0 -106.105.288 -106.105.288

Družba na 1. raven uvršča valutne terminske pogodbe in pogodbe za finančne čezmejne prenosne zmogljivosti. Vsi 
drugi finančni instrumenti so razvrščeni na 3. raven.
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2.6 Posli s povezanimi osebami

31. decembra 2018 je imela družba naslednje lastniške deleže v odvisnih družbah:

Odvisna družba Naslov Država Delež

EHE d.o.o. Dunavska 1C, 78000 Banja Luka BA 100 %

Interenergo d.o.o. Fra Anđela Zvizdovića 1A/8, 71000 Sarajevo BA 100 %

PLC Interenergo d.o.o. Osmana Đikića 30, 11000 Beograd RS 100 %

Hidrowatt d.o.o.* Osmana Đikića 30, 11000 Beograd RS 88,87 %

Interenergo Makedonija d.o.o.e.l. Gančo Hađipanzov 32, 1000 Skopje MK 100 %

LSB Elektrane d.o.o. Dunavska  1C, 78000 Banja Luka BA 100 %

Inter-Energo d.o.o. Vrbaska 42, 70240 Gornji Vakuf - Uskoplje BA 100 %

MHE Vrbnica d.o.o. Ulica 8. marta 74, 8100 Podgorica ME 70 %

Interenergo d.o.o.-Kosova Sh.p.k. Sali Çeku str., Gogaj Building App. 14, Dečani XK 100 %

Lumbardhi Beteiligungs GmbH Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT 90 %

KelKos Energy Sh.p.k.** Sali Çeku str., Gogaj Building App. 14, Dečani XK 90 %

Eko-toplota energetika d.o.o. Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana SI 100 %

Vjetropark Jasenice d.o.o. Podudbina 15, 53234 Udbina HR 100 %

* Posredno – družba je v 88,87-odstotni lasti PLC Interenergo d.o.o.

** Posredno – družba je v 100-odstotni lasti Lumbardhi Beteiligungs GmbH.

V letu 2018 je bila likvidirana družba Interenergo d.o.o. Zagreb, družba IEP energija d.o.o. pa je bila pripojena družbi 
Inter-Energo d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje.

V računovodskih izkazih družbe Interenergo so med prometom in stanji pod postavkami povezanih družb prikazani 
tudi prometi in stanja do družb KI-Kelag International GmbH in KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, ki 
sta nadrejeni družbi družbe Interenergo.

V nadaljevanju so prikazani posli s povezanimi družbami. Vse transakcije s povezanimi družbami so opravljene na 
podlagi neodvisnega tržnega načela, ki velja za transakcije z nepovezanimi osebami.
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Poslovne transakcije s povezanimi družbami

v EUR > Terjatve Obveznosti Prihodki Odhodki

31. 12. 2018 31. 12. 2017 31. 12. 2018 31. 12. 2017 2018 2017 2018 2017

Nadrejene družbe

KELAG-Kärntner 
Elektrizitäts-AG

6.158.325 24.217.631 1.162.867 24.787.876 199.098.065 182.097.058 149.463.220 181.382.524

KI-KELAG 
International GmbH

0 685 154.578 80.162 0 685 153.841 157.975

Odvisne družbe

EHE d.o.o. 11.796 11.522 102 546 32.376 17.644 2.570 9.090

Interenergo d.o.o. 879.951 1.416.970 641.270 2.422.146 14.661.000 23.828.609 22.147.570 8.232.733

PLC Interenergo 
d.o.o.

548.801 441.965 28.254 105.014 3.028 25.061.482 111.571 21.118.923

Interenergo 
Makedonija d.o.o.e.l.

3.935.180 758.111 2.172.893 283.077 13.046.036 1.184.974 14.414.321 468.583

LSB Elektrane d.o.o. 158.717 4.447 0 0 175.826 189.243 0 0

Inter-Energo d.o.o. 0 8.674 0 0 5.321 16.603 0 0

MHE Vrbnica d.o.o. 358.980 291.103 0 0 71.315 64.739 0 0

KelKos Energy 
Sh.p.k.

316 0 0 0 316 0 0 0

Eko-toplota 
energetika d.o.o.

642 1.802 0 0 13.827 20.236 0 0

Vjetropark Jasenice 
d.o.o.

64.620 0 0 0 64.620 0 0 0

IEP energija d.o.o. 0 20 0 0 3.880 6.802 0 0

Interenergo Zagreb 
d.o.o. (v likvidaciji)

0 0 0 0 0 6.857 0 0

Skupaj 12.117.327 27.152.930 4.159.965 27.678.821 227.175.609 232.494.931 186.293.093 211.369.828

interEnergo

Letno poročilo 2018

73



Finančne transakcije s povezanimi družbami

v EUR > Finančne terjatve Finančne obveznosti Finančni prihodki Finančni odhodki

31. 12. 2018 31. 12. 2017 31. 12. 2018 31. 12. 2017 2018 2017 2018 2017

Nadrejene družbe

KI-KELAG 
International GmbH

0 0 26.778.007 27.974.000 0 0 1.403.371 1.201.204

Odvisne družbe

EHE d.o.o. 18.307.094 18.269.044 0 0 1.215.604 1.304.388 0 0

Interenergo d.o.o. 833 0 0 0 5.894 3.197 0 0

PLC Interenergo d.o.o. 0 0 0 0 548.801 0 0 0

Interenergo 
Makedonija d.o.o.e.l.

0 353.507 0 0 11.578 11.169 0 0

LSB Elektrane d.o.o. 20.586.499 18.650.170 0 0 1.316.329 1.075.602 0 0

Inter-Energo d.o.o. 2.443.281 2.807.312 0 0 187.852 137.350 0 0

MHE Vrbnica d.o.o. 3.583.539 939.832 0 0 123.708 14.161 0 0

Interenergo d.o.o.-
Kosova Sh.p.k.

3.083 0 0 0 83 0 0 0

Eko-toplota 
energetika d.o.o.

2.426.126 0 0 0 108.929 0 0 0

Vjetropark Jasenice 
d.o.o.

2.468.196 0 0 0 18.196 0 0 0

Skupaj 49.818.650 41.019.866 26.778.007 27.974.000 3.536.973 2.545.867 1.403.371 1.201.204
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2.7 Pogojne obveznosti

Pogojne obveznosti družbe se nanašajo na bančne in korporativne garancije za zavarovanje pravočasnega plačila, 
za dobro izvedbo poslov in za resnost danih ponudb.

v EUR > 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Pogojne obveznosti 39.229.560 33.963.821

Dane korporativne garancije odvisnim družbam 0 1.000.000

Dane korporativne garancije drugim 22.200.000 19.850.000

Dane bančne garancije 17.006.492 13.096.253

Dane menice 23.068 17.568

2.8  Pomembnejši dogodki po datumu poročanja

Kot del izpolnjevanja zastavljene strategije je družba 1. januarja 2019 svoj portfelj naložb okrepila z nakupom 
100-odstotnega deleža družbe Zarja ekoenergija d.o.o., ki upravlja dva sistema za daljinsko ogrevanje na lesno 
biomaso v Moravčah in Semiču.
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Rast in razvoj
Kakovostne in 
profesionalne 
storitve so odraz 
našega nenehnega 
izobraževanja in vlaganja 
v znanje.
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3  MNENJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA

78 interEnergo

Letno poročilo 2018



interEnergo

Letno poročilo 2018

79



80 interEnergo

Letno poročilo 2018







Svojo poslovno odličnost nenehno nadgrajujemo, 
sledimo energetskim trendom in v skladu z njimi 
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