DRUŽBE INTERENERGO d. o. o., Ljubljana
ZA LETO 2016

KAZALO VSEBINE

I. UVOD

5

POUDARKI LETA 2016
1 PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE
2 NAGOVOR VODSTVA
3 PREDSTAVITEV DRUŽBE

5
6
7
9

II. POSLOVNO POROČILO DRUŽBE

15

1 PREDSTAVITEV POSLOVNEGA OKOLJA IN VPLIVOV NA DELOVANJE
DRUŽBE V LETU 2016
2 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2016
3 STRATEGIJA DRUŽBE
4 UPRAVLJANJE TVEGANJ DRUŽBE
5 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA
6 POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI
7 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA
8 IZJAVA O UPRAVLJANJU

15

III. RAČUNOVODSKO POROČILO DRUŽBE

31

1 RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE
2 RAČUNOVODSKE USMERITVE IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM
IZKAZOM DRUŽBE
3 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA DRUŽBE

31
36

17
19
24
26
26
27
28

79

SEZNAM GRAFOV IN SHEM

Shema I.1: Poudarki leta 2016 družbe Interenergo
Shema I.2.: Organiziranost družbe Interenergo
Shema II.1: Prisotnost na mednarodnih trgih in energetskih borzah
Shema II.2: Lokacije sončnih elektrarn v Sloveniji
Shema II.3: Strateški cilji Interenergo 2016−2020

5
10
17
18
20

Graf II.1: Izobrazbena struktura na ravni družbe

23

Interenergo je leta 2016
ustvaril dobrih 370 milijonov
EUR prihodkov ter realiziral
dobiček iz poslovanja (EBIT) v
vrednosti 2,9 milijona EUR. To
v primerjavi s prejšnjim letom
dokazuje, da skozi nadzorovano
rast utrjujemo svoj položaj
na trgu ter hkrati uspešno
obvladujemo tveganja in
stroškovno strukturo družbe.
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I. UVOD

Shema I.1: Poudarki leta
2016 družbe Interenergo

POUDARKI LETA 2016

2,5 GWh
proizvedene
električne
energije

10,4 TWh

3,2 mio. EUR

obseg trgovanja

dosežen

z električno

EBITDA

energijo

370 mio. EUR
prihodkov od
prodaje
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1 PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE

Ključni podatki družbe Interenergo za leto 2016 ter primerjava s predhodnim letom.

Tabela I.1: Ključni podatki
družbe Interenergo za
leto 2016 ter primerjava
s predhodnim letom

Družba Interenergo

Sredstva v EUR
Kapital v EUR

2016

2015

Odstotna sprememba
2016/2015

91.775.269

71.558.185

28 %

18.580.129

28.234.306

-34 %

370.551.480

255.831.125

45 %

EBIT v EUR

2.883.044

1.360.168

112 %

EBITDA v EUR

3.165.571

1.652.870

92 %

Obseg trgovanja z električno energijo TWh

10,4 TWh

7,2 TWh

44 %

2,5 GWh

2,5 GWh

0%

Prihodki od prodaje v EUR

Lastna proizvedena električna energija

EBITDA je poslovni izid družbe pred finančnimi prihodki in odhodki, davki in
stroški amortizacije opredmetenih dolgoročnih in neopredmetenih sredstev ter
prevrednotovalnimi odhodki kratkoročnih terjatev.
EBIT je poslovni rezultat družbe, v katerega niso vključeni prihodki in odhodki
finančnega poslovanja. Med finančne odhodke so poleg obresti iz prejetih posojil
všteti tudi prevrednotovalni odhodki finančnih sredstev, med finančne prihodke pa
poleg obresti na dana posojila tudi prihodki od izplačil dividend povezanih družb.

Doseženi rezultati v letu 2016
potrjujejo, da je poslovni model
družbe dovolj robusten in odporen
na nenehne spremembe, ki so v
zadnjih letih v energetiki postale
edina stalnica.
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2 NAGOVOR VODSTVA

Interenergo je leta 2016 ustvaril dobrih 370 milijonov
EUR prihodkov ter realiziral dobiček iz poslovanja (EBIT) v
vrednosti 2,9 milijona EUR. To v primerjavi s prejšnjim letom
dokazuje, da skozi nadzorovano rast utrjujemo svoj položaj na
trgu ter hkrati uspešno obvladujemo tveganja in stroškovno
strukturo družbe.
Doseženi rezultati v letu 2016 potrjujejo, da je poslovni model
družbe dovolj robusten in odporen na nenehne spremembe,
ki so v zadnjih letih v energetiki postale edina stalnica.
Proizvodnja in trgovanje sta ključna temelja za nadaljnji
razvoj družbe, ki se s premišljenimi odločitvami spreminja iz
električne v energetsko družbo.
Na področju trgovanja smo tudi letos uspešno izkoriščali
volatilnost cen električne energije, ki nam je omogočila
ustvarjanje dodane vrednosti na trgu. Kljub doseženim
rezultatom ostajamo previdni, saj se zavedamo, da bodo dolgoročno uspešne tiste
družbe, ki se bodo sposobne hitro prilagajati potrebam na trgu ter sprejemati
dobičkonosne odločitve na podlagi informacij, ki bodo zagotavljale konkurenčno
prednost pred drugimi.
Proizvodnja družbe Interenergo pomeni manjši delež prihodkov, saj je proizvodni
portfelj sestavljen iz različnih manjših solarnih objektov po Sloveniji, ki so leta 2016
skupaj proizvedli za 484 tisoč EUR električne energije. Ključen del investicijske
dejavnosti so naložbe v hčerinske družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo električne
energije v MHE. Leta 2016 smo uspešno nadaljevali gradnjo MHE Medna v hčerinski
družbi LSB Elektrane v Republiki Srbski in nadaljevali aktivnosti za pridobivanje
gradbenega dovoljenja za MHE Vrbnica v Črni gori. Zaradi dolgoročnega trenda
upadanja cen električne energije smo uskladili vrednost naših dolgoročnih finančnih
naložb v odvisne družbe, katerih glavna dejavnost je proizvodnja električne energije
iz obnovljivih virov. Z namenom izkazovanja poštenega in realnega stanja poslovanja
smo na ravni družbe pripoznali potrebno slabitev naših naložb v skupni vrednosti 12,7
milijona EUR. Zato je po zaključku poslovnega leta 2016 lastnik dokapitaliziral družbo
z vplačilom dodatnega kapitala v kapitalske rezerve v vrednosti 10 milijonov EUR. Ta
sredstva bodo družbi omogočila povečanje deleža kapitala v obveznostih do virov
sredstev, zmanjšanje zadolženosti, ohranitev stabilne bonitetne ocene in okrepitev
kapitalske strukture.
Ker se v družbi zavedamo, da so sposobni in motivirani zaposleni ključ do
uresničevanja zastavljenih ciljev, smo leta 2016 posebno pozornost namenili tudi
temu. Zaposleni so namreč z aktivnim sodelovanjem sooblikovali sistem vrednot, ki
so jim lastne in poosebljajo kulturo družbe.
Zaradi nenehnega spreminjanja trendov v industriji smo leta 2016 oblikovali strategijo
poslovanja družbe do leta 2020. Proizvodnji in trgovanju električne energije na
veleprodajnih trgih bomo leta 2017 dodali še tretji poslovni steber, kjer bomo dali
poudarek energetskemu pogodbeništvu (ESCO storitve) in maloprodaji električne
energije. Verjamemo, da lahko z znanjem, viri in pridobljenimi izkušnjami ustvarjamo
dodano vrednost za naše stranke tudi v teh dveh segmentih industrije.

Christian Schwarz (levo)
in Anton Papež (desno)
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Vsako uspešno končano leto nas postavlja pred izziv, kako biti še uspešnejši. Zavezani
sprejeti strategiji se podajamo v novo poslovno leto in prepričani smo, da bomo
poslovne cilje znova vsaj dosegli.

Anton Papež, direktor družbe Interenergo, d. o. o.

Christian Schwarz, direktor družbe Interenergo, d. o. o.
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3 PREDSTAVITEV DRUŽBE

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

3.1

Osebna izkaznica

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.com

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.

2226405

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

Nadzorni svet:

DIREKTOR

Anton Papež

PREDSEDNIK

Armin Wiersma

DIREKTOR

Christian Schwarz

ČLAN

Wolfgang Lyssy

PROKURIST

Blaž Šterk

ČLAN

Gerald Berger

PROKURIST

Marcus Stormanns

PROKURIST

Ingo Preiss
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3.3 Organiziranost družbe
Shema I.2.: Organiziranost
družbe Interenergo

Poslovodstvo

Službe poslovodstva

Splošna služba

Investicije

Pravna služba

Podpora poslovanju

Upravljanje s
tveganji

Računovodstvo

Energetske storitve

Kontroling

Trgovanje

Trgovanje

Za dolgoročni razvoj družbe je bil
ključen prevzem 100-odstotnega
deleža s strani družbe KI-KELAG
International GmbH leta 2009.

Zaledna pisarna
in finance

Analitika

Operativa
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3.4 Pomembnejši mejniki v poslovanju družbe Interenergo, d. o. o.
V družbi Interenergo, d. o. o., smo začeli poslovati leta 2007. Za dolgoročni razvoj
družbe je bil ključen prevzem 100-odstotnega deleža s strani družbe KI-KELAG
International GmbH leta 2009. Leta 2012 sta začeli delovati sončni elektrarni Martex
in Mura, portfelj sončnih elektrarn pa se je leta 2014 še razširil, in sicer za pet novih
objektov.
Leta 2016 smo presegli 10 teravatnih ur trgovanja, vstopili pa smo tudi na štiri nove
borze in v eno novo omrežje.

2007
• Začetek
poslovanja

2009
• Pridružitev
avstrijski skupini
KELAG Group

2008
• Vstop na največjo
evropsko
energetsko borzo
(EEX)

2011
• Prihodki družbe
so presegli 200
mio. EUR

2010
• Presežena 1
teravatna ura
trgovanja

2013
• Vstop na
italijansko
energetsko borzo
(GME)

2012
• Vstop na
madžarsko
energetsko borzo
(HUPX)
• Postavitev in
začetek delovanja
sončnih elektrarn
Martex in Mura

2015
• Dosežene 7,2
teravatne ure
trgovanja
• Začetek trgovanja
v Romuniji
neposredno
prek družbe
Interenergo d. o. o.

2014
• Razširitev
portfelja sončnih
elektrarn s petimi
novimi objekti

2016
• Preseženih 10
teravatnih ur
trgovanja in
370 mio. EUR
prihodkov
• Vstop na
naslednje borze:
SEEPEX (Srbija),
OTE (Češka),
OKTE (Slovaška),
CROPEX
(Hrvaška). Prav
tako smo vstopili
v švicarsko
omrežje
Swissgrid
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3.5 Dejavnosti družbe
Temeljne dejavnosti družbe zajemajo trgovanje z električno energijo, gradnjo in
upravljanje energetskih objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih
virov ter energetsko sanacijo stavb in industrijskih objektov.
Kot del mreže licenciranih družb z električno energijo trgujemo na veleprodajnih trgih.
S to dejavnostjo prispevamo k zanesljivi in cenovno konkurenčni preskrbi z električno
energijo na ciljnih trgih. Obseg trgovanja smo na ravni družbe v zadnjih petih letih
povečali s 3,5 na 10,4 teravatne ure.
Pri izbiri svojih partnerjev sledimo poslovni logiki transparentnosti in dolgoročnega
zaupanja. S takšnimi odnosi vstopamo v zanesljive projekte, ki ustvarjajo korist za
vse vpletene. Premišljenost in dolgoročnost nas vodita tudi pri umeščanju naših
energetskih sistemov v okolje.
S premišljenostjo stopamo tudi naprej. Leta 2017 bomo začeli zagotavljati tehnične
nadgradnje stavb in industrijskih objektov, s katerimi bomo lastnikom teh objektov
pomagali doseči energetske prihranke.

3.6 Poslovna politika družbe
Energetika je industrija, ki v zadnjih letih doživlja neprestane spremembe in veliko
inovacij, ki na eni strani prinašajo nove priložnosti, na drugi pa tudi številna tveganja.
To za Interenergo pomeni, da sledimo trendom, ki jasno kažejo pospešeno
dobičkonosnost obnovljivih virov, a pri tem ne zapadamo v kratkoročno navdušenje.
Kakovostne investicije v energetiki so po definiciji zastavljene dolgoročno in
premišljeno. Interenergo s svojim preteklim delovanjem in povezavo z matično družbo
KI-Kelag International GmbH zagotavlja tako vizionarski razvoj kot močno kapitalsko
zaledje.
Podobno napetost med hitrimi odločitvami in trdnim zaledjem uravnavamo tudi na
področju trgovanja. Odzovemo se hitro in drzno, vendar se ob tem poskušamo izogniti
špekulativni pasti brez jasnih scenarijev in rešitev. To je temelj naše poslovne politike.

3.6.1

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.
Do leta 2020 bomo skozi premišljeno rast dosegli poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v
vrednosti 12 milijonov EUR.

3.6.2

Poslanstvo

Energetske trende pretvarjamo v pametno rast in prinašamo inovativne rešitve za
zagotavljanje visoke vrednosti za deležnike.

InterEnergo Letno poročilo 2016

3.6.3 Vrednote
Leta 2016 smo na novo definirali svoje vrednote. V proces definiranja novih vrednot
so bili aktivno vključeni zaposleni, ki so z aktivno udeležbo na delavnicah pomagali
sodefinirati in soustvariti nove vrednote.
Ciljna usmerjenost: Verjamemo, da je z jasno vizijo, cilji in vztrajnostjo vse mogoče.
hh Sami oblikujemo proces in prioritete za uresničitev ciljev.
hh Imamo visoke standarde kakovosti.
hh Smo vztrajni in premagujemo ovire.
hh Sposobni smo dosegati vrhunske rezultate.
Odgovornost: Prevzamemo odgovornost za rezultate svojega dela, rezultate
sodelavcev in podjetja.
hh Stojimo za svojimi dejanji.
hh Proaktivno odpravljamo pomanjkljivosti.
hh Naredimo vse, kar je v naši moči, in še več, da smo uspešni.
hh Vsak zaposleni ustvarja dodano vrednost.
Rast in razvoj: Kakovostne in profesionalne storitve so odraz našega nenehnega
izobraževanja in vlaganja v znanje.
hh V vsaki stvari najdemo možnost izboljšanja.
hh Samoiniciativno skrbimo za osebno in profesionalno rast.
hh Iščemo nove rešitve.
hh Usmerjeni smo v tehnologije prihodnosti.
Timsko delo: Vsak izmed nas je pomemben in skupaj smo korak pred drugimi.
hh S sproščenostjo in transparentnostjo ustvarjamo prijetno delovno vzdušje.
hh Sodelujemo, se spoštujemo in si pomagamo.
hh Individualne cilje prilagodimo skupnim ciljem.
hh Nihče izmed nas ne more doseči toliko, kolikor lahko vsi skupaj.
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Ključni makroekonomski
kazalniki za leto 2016 kažejo
na nadaljevanje pozitivnih
gospodarskih gibanj v Sloveniji.
Slovensko gospodarstvo se
je tudi v letu 2016 okrepilo in
realiziralo rast. Po podatkih
SURS-a se je BDP leta 2016
povečal za 2,5 odstotka. Izvoz je
bil, tako kot v predhodnem letu,
ključni generator gospodarske
rasti.
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II. POSLOVNO
POROČILO DRUŽBE

1 PREDSTAVITEV POSLOVNEGA OKOLJA IN VPLIVOV NA
DELOVANJE DRUŽBE V LETU 2016

Za uspešno poslovanje pri trgovanju z električno energijo je za družbo pomembno, da
se hitro prilagaja razmeram na energetskih trgih. V zahtevnih gospodarskih razmerah
v letu 2016 smo poslovali uspešno, kar potrjujejo izvedene tekoče investicije in
investicijski načrti za prihodnja leta.

Gospodarsko okolje v Sloveniji leta 2016
Ključni makroekonomski kazalniki za leto 2016 kažejo na nadaljevanje pozitivnih
gospodarskih gibanj v Sloveniji. Slovensko gospodarstvo se je tudi v letu 2016 okrepilo
in realiziralo rast. Po podatkih SURS-a se je BDP leta 2016 povečal za 2,5 odstotka.
Izvoz je bil, tako kot v predhodnem letu, ključni generator gospodarske rasti. Domače
povpraševanje se je to leto povečalo za 2,4 odstotka in tako postaja vse pomembnejše
za gospodarsko rast. Zaupanje v vseh dejavnostih in med potrošniki je bilo v povprečju
leta največje od začetka krize.
Ob ugodnih gospodarskih gibanjih so se izboljšale tudi razmere na trgu dela, število
brezposelnih se je zmanjšalo. Ob koncu leta je bilo brezposelnih 99.615 ljudi, kar je
za 11,9 odstotka manj kot konec leta 2015.
Boljše razmere na trgu dela, naraščajoče zaupanje potrošnikov in vztrajno nizke cene
energije so pripomogle k močnemu povečanju zasebne potrošnje in naložb v prvi
polovici leta 2016.

15
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Inflacija v Sloveniji se je v drugi polovici leta 2016 povečala in septembra, po dveh letih,
spet postala pozitivna ter je v zadnjem četrtletju v povprečju znašala 0,7 odstotka. To
zvišanje je posledica gibanja cen energentov, nekaj pa so k zvišanju prispevale tudi
cene nepredelane hrane. Cene, merjene z indeksom HICP, so se v povprečju znižale
za 0,2 odstotka. Cene so v drugi polovici leta 2016 spet začele rasti pod vplivom
vnovičnega dviga cen nafte in okrepljene zasebne potrošnje.
Kljub pozitivnim obetom pa so po ocenah Banke Slovenije v mednarodnem okolju
še vedno prisotna številna tveganja, ki lahko vplivajo na upočasnitev tujega
povpraševanja. Dejavniki tveganja so spremembe v političnem okolju nekaterih
razvitih držav, povečane družbene neenakosti, medsebojne sankcije med EU in Rusijo
ter geopolitične napetosti na Bližnjem vzhodu.
Viri podatkov o gospodarstvu v letu 2016: Banka Slovenije (Gospodarska in finančna
gibanja, januar 2017), Urad RS za makroekonomske analize in razvoj – UMAR,
Statistični urad RS – SURS, Evropska komisija (Poročilo o državi 2016).

Lastnik je zaradi slabitve naložb
v odvisne družbe po zaključku
bilance dokapitaliziral družbo z
vplačilom dodatnega kapitala v
kapitalske rezerve v vrednosti 10
milijonov EUR, s čimer se je delež
kapitala v obveznostih do virov
sredstev povečal na 31 odstotkov.
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2 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2016

Poslovanje družbe je bilo leta 2016 uspešno. EBITDA družbe je znašala 0,85 odstotka
od prihodkov oziroma 3,2 milijona EUR, kar je za 0,20 odstotne točke več kot v istem
obdobju lani.
Na višino sredstev in obveznosti družbe najbolj vpliva višina poslovnih obveznosti in
terjatev iz trgovanja z električno energijo. Konec leta se obveznosti do dobaviteljev in
terjatve do kupcev nanašajo na dobavljeno in kupljeno električno energijo v decembru.
Sredstva družbe so se konec leta 2016 v primerjavi z letom 2015 povečala za 28
odstotkov oziroma 20,2 milijona EUR. Financiranje poslovanja družbi zagotavlja
matična družba KI-Kelag International GmbH v obliki kapitala in posojil. Delež kapitala
v obveznostih do virov sredstev se je na ravni družbe konec leta 2016 v primerjavi
s prejšnjim letom zmanjšal za 9,7 milijona EUR oziroma 19,2 odstotne točke in
je za družbo znašal 20,2 odstotka znotraj obveznosti do virov sredstev. Razlog za
zmanjšanje kapitala je dolgoročni trend nizkih cen električne energije, zaradi katerega
so bile potrebne slabitve naložb v odvisne družbe, ki izvajajo investicije v obnovljive
vire energije. Iz tega razloga je lastnik po zaključku bilance dokapitaliziral družbo z
vplačilom dodatnega kapitala v kapitalske rezerve v vrednosti 10 milijonov EUR, s
čimer se je delež kapitala v obveznostih do virov sredstev povečal na 31 odstotkov.

2.1

Poslovanje na področju trgovanja

Poslovanje na področju trgovanja družbe Interenergo dosega izjemno rast. Količina
prodane električne energije je na ravni družbe dosegla 10,4 teravatne ure, kar je
44-odstotna rast v primerjavi z letom 2015. Trgovanje je bilo osredotočeno predvsem
na kratkoročno in dolgoročno iskanje priložnosti ter na nenehno prilagajanje
razmeram na trgih.

Shema II.1: Prisotnost
na mednarodnih trgih in
energetskih borzah
DE

EPEX Spot
CZE

SVK

AUT

CH

SI

IT

HUN
HR
BIH SRB
CG KOS
MK

RO

Nemška energetska borza

OTE

Češka energetska borza

OKTE

Slovaška energetska borza

Swissgrid

Švicarsko omrežje

HUPX

Madžarska energetska borza

OPCOM

Romunska energetska borza

BSP Southpool

Slovenska energetska borza

CROPEX

Hrvaška energetska borza

SEEPEX

Srbska energetska borza

GME

Italijanska energetska borza
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K dobičkonosnosti in rasti na področju trgovanja so leta 2016 veliko prispevali krepitev
oddelka za trgovanje z električno energijo, nadaljnji razvoj analitičnega oddelka ter
razvijanje podpornega informacijskega sistema.
Leta 2016 smo trgovali na energetskih trgih v Sloveniji, Avstriji, Italiji, Nemčiji,
Makedoniji, Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, Madžarskem, Češkem,
Slovaškem, v Romuniji in na Kosovu. V skladu s strategijo smo leta 2016 vstopili tudi
na nove borze SEEPEX (Srbija), OTE (Češka), OKTE (Slovaška), CROPEX (Hrvaška)
in v švicarsko omrežje Swissgrid. To nam omogoča lažje izkoriščanje razlik v ceni
električne energije in povečuje fleksibilnost trgovalne strategije.

2.2 Poslovanje na področju investicij in proizvodnje električne energije
Portfelj sončnih elektrarn v Sloveniji je ostal enak in šteje sedem elektrarn s skupno
nazivno močjo 2,33 MW, ki so leta 2016 skupaj proizvedle 2,5 GWh električne energije.
Del te čiste energije je bilo namenjene tudi za oskrbovanje naših poslovnih prostorov
v Ljubljani, kar je pripomoglo k zmanjšanju negativnega vpliva na okolje.

Shema II.2: Lokacije
sončnih elektrarn v
Sloveniji

Murska
Sobota
Lendava
Limbuš

Trebnje
Volčja Draga

Mokronog
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3 STRATEGIJA DRUŽBE

V družbi Interenergo smo leta 2016 na novo definirali svojo strategijo. Ključne
identificirane trende bomo v obdobju 2016–2020 spremenili v rezultate in dodano
vrednost za našega lastnika (KI-Kelag International GmbH).
Nova strategija še vedno temelji na dveh ključnih stebrih, to sta investicije in trgovanje,
ter jima dodaja tretjega, in sicer prodajo in storitve. Nova strategija upošteva
tudi trajnostne vidike družbe in gradi na področjih trajnostnega razvoja, ki jih pri
Interenergu razumemo kot poslovno odličnost, okoljsko odgovornost in družbeno
odgovornost.

3.1

Fokus strategije 2016−2020

Z izhodišči trendov v energetskem sektorju smo razvili osredotočeno strategijo, ki
nam bo pomagala doseči strateške cilje.
Naši strateški cilji za obdobje 2016−2020 so prikazani v shemi na strani 20.
Za doseganje teh ciljev smo v zadnjih letih zgradili osnovne temelje, ki jih bomo v
naslednjih letih v skladu s strategijo nadgrajevali. Nadaljevali smo z vlaganji, ki se
osredotočajo na hidro in sončno energijo, za potrebe trgovanja smo vstopili na nove
borze ter postavili novo poslovno dejavnost, imenovano prodaja in storitve.

Nova strategija še vedno temelji
na dveh ključnih stebrih, to sta
investicije in trgovanje, ter jima
dodaja tretjega, in sicer prodajo in
storitve. Nova strategija upošteva
tudi trajnostne vidike družbe in
gradi na področjih trajnostnega
razvoja, ki jih pri Interenergu
razumemo kot poslovno odličnost.
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FINANČNE PREDNOSTI
Shema II.3: Strateški cilji
Interenergo 2016−2020

hh Visoka investicijska moč v stabilne vire (7,5 milijonov EUR letno).
hh Do leta 2020 načrtujemo preseči poslovni izid iz poslovanja (EBIT)
v višini 12 milijonov EUR.
hh Razširiti poslovne segmente, ki bodo ustvarili nove vire prihodkov
in dodatne vrednosti za lastnika.

INVESTICIJE

TRGOVANJE

PRODAJA / STORITVE

hh Razviti in izvajati nove
investicijske priložnosti
v hidro, sončni in vetrni
energiji. Poglobiti odtis
na trgu.

hh Poglobiti in razširiti
aktivnosti trgovanja.
Podvojiti prihodke
in poslovni izid iz
poslovanja.

hh Razviti nov sklop storitev.
Osredotočanje na
energetsko pogodbeništvo
(ESCO storitve) in
specializirane storitve
prodaje na drobno.
Izhodišče za razvoj
dejavnosti predstavlja
združitev z Eko-Toplota
Energetika d. o. o..

hh Doseči naslednjo stopnjo
odličnosti in zagotoviti
nadaljno rast.

RAZVOJ
ZAPOSLENIH
izobraževanje,
prenos spretnosti
in znanja,
ciljna stimulacija,
dvig vodstvenih
kompetenc.

TRŽNA
USMERJENOST
sistematično prepoznati
tržne potenciale, dvigniti
prepoznavnost družbe in
razširiti poslovno skupnost,
poiskati nova in okrepiti
obstoječa
partnerstva.

SODELOVANJE
Z DRUŽBO KELAG
izkoristiti sinergije v vseh
strateških enotah,
še posebej
v trgovanju.
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3.2 Trajnostna usmeritev družbe
Skladno z novo strategijo in vrednotami sledimo trajnostnemu razvoju družbe.
Zavedamo se pomena odgovornosti, ki jo imamo do okolja, v katerem delujemo. S
tem zavedanjem celovito pristopamo do vseh deležnikov, ki so vpleteni v naš poslovni
model.

Deležniki

Kaj je zanje najpomembnejše

Kako jih vključujemo

Lastnik

hh relevantne in pravočasne informacije
hh poslovanje, ki omogoča izplačilo
dobička
hh učinkovito korporativno upravljanje

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

Zaposleni

hh možnost razvoja kariere
hh pridobivanje dodatnih znanj
hh strokovno in učinkovito vodenje

hh organiziramo team buildinge, s
katerimi ustvarimo prijetno delovno
ozračje
hh izobraževanja
hh skupno športno udejstvovanje

Poslovni
partnerji

hh spoštovanje poslovnih dogovorov
hh dosledno poravnavanje dogovorjenih
obveznosti
hh jasna merila za izbor podizvajalcev

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

Državni organi

hh skladnost s predpisi
hh zagotavljanje kakovostnega dostopa
do električne energije

hh dosledno spoštovanje veljavnih
predpisov
hh korektno sodelovanje z energetskimi
regulatorji

Lokalna in
širša skupnost

hh sponzorsko in donatorsko
sodelovanje pri poslovnih, kulturnih,
znanstvenih in športnih dogodkih ter
podvigih
hh nova delovna mesta
hh dostopnost električne energije iz
obnovljivih virov energije

hh s širitvijo dejavnosti in novimi projekti
zagotavljamo nova delovna mesta

Mediji

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

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

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.
Strateške stebre uresničevanja trajnostnega razvoja razumemo kot:
hh poslovno odličnost,
hh okoljsko odgovornost,
hh družbeno odgovornost.
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3.2.1

Poslovna odličnost

Poslovno odličnost družbe zagotavlja strateška usmerjenost v zagotavljanje zanesljive
proizvodnje in dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije.
Delujemo transparentno, pošteno in z visokimi etičnimi standardi. Z izpolnjevanjem
nove strategije družbe verjamemo v dolgoročen uspeh. Trajnostni razvoj družbe
temelji na krepitvi položaja pri mednarodnem trgovanju z električno energijo in
vlaganjih v obnovljive vire energije.
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.
S poslovno odličnostjo, ki se kaže v dobrih poslovnih rezultatih, uresničujemo našo
odgovornost do lastnikov.

3.2.2

Okoljska odgovornost

V središču naše dejavnosti je odgovornost do okolja. S proizvodnjo električne energije
iz obnovljivih virov energije zagotavljamo čisto energijo. Pri proizvodnji električne
energije iz obnovljivih virov se namreč v ozračje ne sproščajo izpusti CO2, ki so glavni
vzrok za podnebne spremembe.
Pri gradnji proizvodnih enot dosledno upoštevamo okoljske in tehnične standarde
skupine Kelag. Pri umeščanju objektov v okolje odgovorno sledimo vsem lokalnim in
evropskih zakonodajnim okvirov.

3.2.3

Družbena odgovornost

Kot uspešen akter v družbi se zavedamo pomena, ki ga ima vlaganje v razvoj lokalne
skupnosti, v kateri delujemo. Leta 2016 smo tako finančno podprli organizacije na
področju kulture, izobraževanja in športa.
S sponzorskimi sredstvi smo podprli:
hh Festival Ljubljana (Litovski komorni orkester),
hh EN-LITE, Društvo za spodbujanje energetske pismenosti,
hh Kolesarsko društvo TEAM 753,
hh Vaterpolo zvezo Črne gore/Vaterpolo reprezentanco Črne gore.
Z donacijami pa smo podprli:
hh Rotary klub,
hh Slovensko mednarodno združenje žensk (SILA).
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3.2.4
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Kompetence in razvoj zaposlenih

Brez strokovno izobraženih in visoko angažiranih zaposlenih družba ne bi dosegala
odličnih poslovnih rezultatov. V družbi Interenergo je bilo na dan 31. decembra 2016
26 zaposlenih.
Vodstvo družbe skrbi za strokovno usposabljanje zaposlenih, ki je prilagojeno
potrebam v lokalnih okoljih, kjer poslujemo. Zavedamo se, da lahko le zaposleni, ki
poznajo specifike lokalnega okolja, dobro in učinkovito opravljajo svoje delo.
Stimulativno delovno okolje zagotavlja našim zaposlenim priložnosti za osebni in
strokovni razvoj. Glede na naravo dela posameznih zaposlenih se ti udeležujejo
različnih izobraževalnih dogodkov in konferenc, s čimer poglabljajo svoje znanje in
kompetence.
Plačilni sistem v družbi je sestavljen iz stalnega in variabilnega dela plače, s katerim je
zagotovljena povezava med učinkovitostjo dela posameznega zaposlenega in njegovo
višino plače. Sistemi variabilnega nagrajevanja so prilagojeni glede na naravo dela in
zagotavljajo spodbudo za proaktivno delovanje in zavzetost zaposlenih.
V družbi se zavedamo, da je za uspešno delovanje pomembno tudi delovno ozračje.
Tako smo leta 2016 organizirali pet večjih dogodkov za zaposlene: delavnico na
temo kreativnega razmišljanja, team building na Koroškem (v sklopu katerega smo
si s kolesi ogledali rudnik Mežica ter obiskali Dravske elektrarne) in delavnico na
temo soustvarjanja vrednot družbe. Skupaj smo se udeležili tudi dveh tekov, in sicer
Business run Ljubljana in Ljubljanskega maratona.

Graf II.1: Izobrazbena
struktura na ravni družbe

višješolska izobrazba (46 %)

magisterij (12 %)

visoka izobrazba (42 %)
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4 UPRAVLJANJE TVEGANJ DRUŽBE

Podjetniške dejavnosti pomenijo, da brez tveganja ni priložnosti. Zato je naš ključni
cilj, da v vsakem trenutku zagotavljamo ustrezno spremljanje izpostavljenosti družbe
tveganjem ter učinkovito obvladujemo in prepoznavamo tveganja. V ta namen imamo
vzpostavljen sistem obvladovanj tveganj, ki obravnava tveganja v povezavi z našimi
dejavnostmi in tudi tveganja iz našega tržnega okolja.
Pravila in minimalni standardi družbe zagotavljajo sistematično in enotno upravljanje
tveganj. Glavni cilj na ravni družbe je obvladovati tveganja, ki jih delimo v pet kategorij:
tržna, finančna, pravna, operativna in druga tveganja. Tveganja so opredeljena in
vodena za vsako poslovno enoto.

4.1

Tržna tveganja

Spremembe cen električne energije in nihanja menjalnih tečajev so ključna tržna
tveganja v družbi Interenergo.
Tržno tveganje je opredeljeno kot morebitna izguba zaradi spremembe cen na trgu.
Temu so lahko izpostavljene sklenjene, toda še nedobavljene pogodbe za električno
energijo, in taka vrsta tveganja se povečuje z nihanjem oziroma volatilnostjo cen.
Nestanovitnost in razvoj cen surovin močno vplivata na dobiček družbe, zato sta
pod stalnim nadzorom. Interenergo spremlja aktivnosti oddelka za trgovanje ter
primerja stopnjo tveganja s tisto, določeno v internih pravilnikih, politikah in odločitvah
poslovodstva. Politika družbe Interenergo ni naklonjena tveganju.
Valutno tveganje večinoma izhaja iz nakupov in prodaj blaga, katerega izvor leži
zunaj prodajalčevega ali kupčevega valutnega območja. Zato da se zmanjša valutno
tveganje, je večina pogodb o nakupu in prodaji električne energije sklenjena v evrski
valuti. Družba je izpostavljena tveganju spremembe valute RON in HUF, kar je
posledica poslovanja v državah Romunije in Madžarske. Pri spremljanju pozicij, ki so
sklenjene v tujih valutah, so sprejeti ukrepi za učinkovito obvladovanje in zmanjšanje
izpostavljenosti nihanja tečaja.

4.2 Finančna tveganja
Med finančna tveganja uvrščamo kreditno in likvidnostno tveganje.
Kreditno tveganje je tveganje, da pogodbena stranka ne bo izpolnila svojih pogodbenih
obveznosti, kar posledično vpliva na denarni tok družbe. Kreditno tveganje obstaja za
sklenjene pogodbe do dejanskega datuma poravnave (poravnalno tveganje) in dobavo
do konca pogodbeno dogovorjenega dobavnega roka.
Kreditno tveganje na področju trgovanja z električno energijo obvladujemo s
standardnimi pogodbami EFET, ki določajo splošni pravni okvir. Ta tveganja so
obvladovana z izvedbo začetnega preverjanja kreditne sposobnosti in stalnim
spremljanjem kreditne sposobnosti skladno z vrednostjo pogodb z vsakim trgovcem
z električno energijo. Zahtevana jamstva in trgovalni limiti so izraženi v absolutnih
številkah in mejah, ki so določene za vsakega partnerja glede na ustrezen sistem
kreditnih linij, ki se aktivno spremlja. Pri določenih partnerjih, kjer je izraženo večje
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kreditno tveganje, so zahtevana določena zavarovanja bodisi z bančnimi garancijami,
garancijami matične družbe (PCG) ali drugimi zavarovanji.
Likvidnostno tveganje je finančno tveganje, povezano z likvidnostjo družbe ali
posameznega finančnega instrumenta.
Likvidnostno tveganje družbe je bilo leta 2016 majhno. Za tekoče financiranje
trgovalne dejavnosti imamo možnost izrabe okvirnega kredita pri banki Unicredit ali
kratkoročnega posojila, ki ga ponuja nadrejena družba KI Kelag International GmbH.
Narava opravljanja glavne dejavnosti družbe izključuje kreditiranje strank z daljšim
odlogom plačila, kar dodatno pripomore k manjši izpostavljenosti tovrstnim tveganjem.
Trgovalno dejavnost na debelo opravljamo z omejenim številom partnerjev, ki se
pojavljajo kot kupec in dobavitelj hkrati. Zaradi tega razloga se večina terjatev in
obveznosti sproti pobota, nepobotane obveznosti pa se redno poravnavajo znotraj
20-dnevnega roka za plačilo.
Že več let dosegamo stabilne in dobre kazalnike likvidnosti, med dobavitelji pa smo
poznani kot partner z brezhibno plačilno disciplino.

4.3 Pravna tveganja
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.
V Interenergu imamo potrebne pravne kompetence in po potrebi sodelujemo z
lokalnimi odvetniškimi pisarnami. Uporabljamo sporazume EFET in tudi standardna
besedila za zakonsko določene dokumente (bančne garancije, garancije matične
družbe, zagotovitvena pisma itd.). Pravna tveganja pozorno spremljata oddelek za
upravljanje tveganj in pravni oddelek. Vsako leto je opravljena revizija določenih
oddelkov v družbi, ki je vezana na Pravilnik za zagotavljanje skladnosti poslovanja s
strani tuje agencije, ki ob ustreznosti revizije izda tudi certifikat.

4.4 Operativna tveganja
Operativna tveganja so opredeljena kot tveganja, povezana z informacijskim sistemom,
notranjimi nadzori in zaposlenimi. Če bi bila taka tveganja pomembna, bi lahko družba
utrpela finančno izgubo.
Operativna tveganja obvladujemo z natančno opredelitvijo poslovnih procesov,
notranjih nadzorov, opisov delovnih nalog itd. Poleg tega se zaposleni nenehno
izobražujejo in usposabljajo, v ustrezne poslovne procese pa je implementirano tudi
načelo štirih oči.

4.5 Tveganja spremembe obrestne mere
Obrestno tveganje pomeni možnost izgube zaradi neugodnega gibanja obrestnih
mer na trgu. Družba izkazuje obveznosti za dolgoročno posojilo, ki ga je zagotovila
nadrejena družba KI Kelag International GmbH s fiksno obrestno mero, s čimer
izključujemo obrestna tveganja ob spremembi obrestne mere.
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4.6 Druga tveganja
Družba se spoprijema še z drugimi tveganji, kot so regulatorno, politično, naložbeno
tveganje itd., ki so vključena v sistem za upravljanje tveganj družbe Interenergo in jih
skrbno spremljajo ustrezni oddelki v družbi.

5 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA

Po zaključku leta 2016 je lastnik dokapitaliziral družbo z vplačilom dodatnega kapitala
v kapitalske rezerve v vrednosti 10.000.000 EUR. To je družbi Interenergo omogočilo
povečanje deleža kapitala v obveznostih do virov sredstev, zmanjšanje zadolženosti,
ohranitev stabilne bonitetne ocene in okrepitev kapitalske strukture.
Družba je v marcu 2017 pridobila sončno elektrarno z močjo 456 kWp na lokaciji
Kolodvorska 11, Ormož. Ocenjena vrednost naložbe je 475.000 EUR.

6 POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI

Kot odvisna družba smo v okoliščinah, ki so bile znane v trenutku, ko je bil opravljen
pravni posel ali storjeno ali opuščeno dejanje, pri vsakem pravnem poslu z matično
družbo dobili ustrezno vračilo. S tem, ko je bilo storjeno ali opuščeno dejanje, družba
Interenergo ni bila prikrajšana.

Naš ključni cilj je, da v vsakem
trenutku zagotavljamo ustrezno
spremljanje izpostavljenosti
družbe tveganjem ter učinkovito
obvladujemo in prepoznavamo
tveganja.
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7 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA

Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za leto, končane 31. decembra 2016,
ter uporabljene računovodske usmeritve in pojasnila k računovodskim izkazom na
straneh od 31 do 77.
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo letnega poročila tako, da to prikazuje resnično
in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov poslovanja za leto 2016.
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.
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 kadarkoli 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.
Direktor:
Christian Schwarz

Ljubljana, 24. april 2017

Direktor:
Anton Papež
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8 IZJAVA O UPRAVLJANJU

V skladu z določbo 5. 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 2016 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 kodeksov o upravljanju
Družba Interenergo je pri upravljanju v letu 2016 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 sprejem politike upravljanja družbe
ni potreben.
Točka 4.3.2. Vse člane nadzornega sveta imenuje edini družbenik ter tisti, ki so
povezani z njim ali njegovo matično družbo.
Točka 4.6.2. Vse člane nadzornega sveta imenuje edini družbenik ter tisti, ki so
povezani z njim ali njegovo matično družbo.
Točka 4.6.4. Leta 2016 v organu nadzora ni bilo vsaj 20 odstotkov članov predstavnikov
vsakega spola.
Točka 5.12. Čeprav se Interenergo po merilih iz Zakona o gospodarskih družbah
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 organov nadzora ustrezno usposablja matična družba edinega
družbenika, pri kateri so zaposleni, zato sprejem ločenega programa usposabljanja
družbe Interenergo ni potreben.

InterEnergo Letno poročilo 2016

Točka 11.3.5. Notranjo revizijo družbe Interenergo opravlja služba notranje revizije
matične družbe edinega družbenika.

Glavne značilnosti sistemov notranjih nadzorov in upravljanja tveganj v povezavi
s postopkom računovodskega poročanja
Z namenom zagotavljanja večje transparentnosti, učinkovitosti ter odgovornega
poslovanja ima družba vzpostavljen delujoč sistem notranjih nadzorov in upravljanja
s tveganji, 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 trije prokuristi, ki usmerjajo
delovanje in razvoj družbe Interenergo ter njenih odvisnih družb. Poslovanje družbe
nadzira tričlanski nadzorni svet.
Poslovodstvo:

Nadzorni svet:

DIREKTOR

Anton Papež

PREDSEDNIK

Armin Wiersma

DIREKTOR

Christian Schwarz

ČLAN

Wolfgang Lyssy

PROKURIST

Blaž Šterk

ČLAN

Gerald Berger

PROKURIST

Marcus Stormanns

PROKURIST

Ingo Preiss
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Družba Interenergo in njene
odvisne družbe delujejo na
energetskih trgih srednje in
jugovzhodne Evrope. Primarni
poslovni cilj in temeljna
odgovornost družbe sta varna
in poslovno učinkovita dobava
električne energije ter izvedba
investicijskih projektov, ki
so usmerjeni k ekonomsko,
okoljsko in družbeno
odgovornemu izkoriščanju
obnovljivih virov energije.
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III. RAČUNOVODSKO
POROČILO DRUŽBE
1 RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE

1.1

Izkaz finančnega položaja na dan 31. decembra 2016
v EUR
Pojasnila

SREDSTVA
Nekratkoročna sredstva

31. 12. 2016

31. 12. 2015
popravljeno

1. 1. 2015
popravljeno

91.775.269

71.558.185

52.974.623

33.663.912

40.896.775

32.011.641

513.599

503.018

503.375

Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve

2.4.1

Nepremičnine, naprave in oprema

2.4.2

2.523.825

2.731.327

2.951.700

Nekratkoročne finančne naložbe

2.4.3

30.506.928

37.557.899

28.301.360

Nekratkoročne poslovne terjatve

2.4.4

26.792

16.793

16.792

Odložene terjatve za davek

2.4.5

Kratkoročna sredstva

92.768

87.738

238.414

58.111.357

30.661.410

20.962.982

Kratkoročne finančne naložbe

2.4.6

729.723

476.351

275.678

Kratkoročne poslovne terjatve

2.4.7

47.971.750

25.567.814

16.151.564

Terjatve za davek od dohodka

2.4.8

0

147.949

6.415

Denar in denarni ustrezniki

2.4.9

6.734.897

3.449.896

3.705.832

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

2.4.10

2.674.987

1.019.400

823.493

91.775.269

71.558.185

52.974.623

18.580.130

28.234.306

16.915.121

Osnovni kapital

10.200.000

10.200.000

10.200.000

Kapitalske rezerve

25.450.000

25.450.000

15.450.000

Rezerve iz dobička

95.722

95.722

95.722

Preneseni čisti poslovni izid

-7.511.416

-8.830.601

-3.761.640

Čisti poslovni izid

-9.654.176

1.319.185

-5.068.961

26.261.416

20.841.475

19.994.165

26.074.000

20.789.000

19.964.000

187.416

52.475

30.165

46.933.723

22.482.404

16.065.337

0

10.000

0

2.4.13

43.600.449

21.116.399

14.068.836

367.991

0

0

2.4.14

2.965.283

1.356.005

1.996.501

KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Kapital

Nekratkoročne obveznosti

2.4.11

2.4.12

Nekratkoročne finančne obveznosti

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti

Kratkoročne poslovne obveznosti
Obveznost za davek od dohodka
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.
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1.2

Izkaz poslovnega izida za leto 2016

Pojasnila

Prihodki od prodaje

2.4.15

Drugi poslovni prihodki
Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški
porabljenega materiala

2.4.16-18

v EUR
2015

2016
370.551.480

255.831.125

18.015

56.006

-363.669.987

-251.432.789

Stroški storitev

2.4.19

-1.692.587

-1.049.312

Stroški dela

2.4.20

-1.948.798

-1.673.452

Odpisi vrednosti

2.4.21

-317.512

-292.702

Drugi poslovni odhodki

2.4.22

Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki

2.4.23

Finančni odhodki

2.4.24

Poslovni izid iz financiranja
Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davek od dobička

2.4.25

Čisti poslovni izid

-57.567

-78.707

2.883.044

1.360.168

2.056.626

1.521.132

-13.967.157

-1.298.429

-11.910.531

222.703

-9.027.487

1.582.871

-626.689

-263.686

-9.654.176

1.319.185

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.

1.3

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za leto 2016

v EUR
2016

2015

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

-9.654.176

1.319.185

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

-9.654.176

1.319.185

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.
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1.4
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Izkaz denarnih tokov za leto 2016

v EUR
2016

2015

-9.027.487

1.582.871

-626.689

-263.686

282.528

285.201

34.984

0

Prilagoditve za finančne prihodke iz financiranja

-2.056.626

-1.514.426

Prilagoditve za finančne odhodke iz financiranja

13.966.644

1.298.428

2.573.354

1.388.389

-22.300.970

-9.557.785

-1.653.081

-192.113

A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
Prilagoditve za amortizacijo
Prilagoditev za prevrednotovalne poslovne odhodke

Skupaj postavke izkaza poslovnega izida
b) Spremembe čistih obratnih sredstev – poslovnih postavk izkaza finančnega položaja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Skupaj postavke čistih obratnih sredstev – poslovnih postavk izkaza finančnega
položaja
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju

-5.030

150.676

22.986.981

7.069.873

1.609.278

-640.496

637.179

-3.169.845

3.210.533

-1.781.456

2.056.626

1.514.426

B. Denarni tokovi pri naložbenju
a) Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev

0

9.576

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb

2.508.919,50

8.251.822

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

2.188.662,32

1.391.193,87

6.754.208

11.167.018

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-47.934

-46.856

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

-40.179

-30.986

-8.198.920

-17.521.508

Skupaj prejemki pri naložbenju
b) Izdatki pri naložbenju

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Skupaj izdatki pri naložbenju
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju

-2.442.034

-1.591.866

-10.729.067

-19.191.215

-3.974.859

-8.024.198

0

10.000.000

73.500.000

61.725.000

C. Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
Skupaj prejemki pri financiranju

0

0

73.500.000

71.725.000
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v EUR
2016

2015

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

-1.225.672

-1.285.282

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

-68.215.000

-60.900.000

-10.000

10.000

-69.450.672

-62.175.282

4.049.328

9.549.718

b) Izdatki pri financiranju

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Skupaj izdatki pri financiranju
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju
Č. Končno stanje denarnih sredstev
a) Denarni izid v obdobju

3.285.001

-255.936

b) Začetno stanje denarnih sredstev

3.449.896

3.705.832

c) Skupaj končno stanje denarnih sredstev

6.734.897

3.449.896

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.

1.5

Izkaz sprememb lastniškega kapitala za leto 2016

Preneseni
čisti dobiček/
izguba

Čisti dobiček/
izguba
poslovnega
leta

Skupaj kapital

95.722

-8.830.601

1.319.185

28.234.306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.2. Celotni vseobsegajoči
donos poročevalskega obdobja

0

0

0

0

-9.654.176

-9.654.176

a) Vnos čistega poslovnega izida
leta 2016

0

0

0

0

-9.654.176

-9.654.176

B.3. Spremembe v kapitalu

0

0

0

1.319.185

-1.319.185

0

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

0

0

0

1.319.185

-1.319.185

0

10.200.000

25.450.000

95.722

-7.511.416

-9.654.176

18.580.130

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Rezerve iz
dobička

10.200.000

25.450.000

B.1. Spremembe lastniškega
kapitala

0

č) Vnos dodatnih vplačil kapitala

v EUR

A.2 Stanje 31. 12. 2015
(popravljeno)

C. Stanje na dan 31. 12. 2016

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.
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1.6

Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe za leto 2015

Preneseni
čisti dobiček/
izguba

Čisti dobiček/
izguba posl.
leta

Skupaj
kapital

95.722

-2.874.141

-5.068.961

17.802.620

0

0

-887.499

0

-887.499

10.200.000

15.450.000

95.722

-3.761.640

-5.068.961

16.915.121

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

1.319.185

1.319.185

a) Vnos čistega poslovnega
izida leta 2015

0

0

0

0

1.319.185

1.319.185

0

0

0

-5.068.961

5.068.961

0

0

0

0

-5.068.961

5.068.961

0

v EUR

A.1. Stanje 1. 1. 2015
(prvotno poročano)

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Rezerve iz
dobička

10.200.000

15.450.000

0

b) Popravek napake
A.2 Stanje 1. 1. 2015
(popravljeno)
B.1. Spremembe lastniškega
kapitala

B.3. Spremembe v kapitalu
a) Razporeditev dela čiste
izgube poročevalskega
obdobja na druge sestavine
kapitala
C. Stanje na dan 31. 12. 2015
(popravljeno)

10.200.000

25.450.000

95.722

-8.830.601

1.319.185

28.234.306

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.

1.7

Izkaz bilančne izgube za leto 2016

v EUR
2016

2015 popravljeno

Čisti poslovni izid poslovnega leta

-9.654.176

1.319.185

Preneseni čisti dobiček/izguba

-7.511.416

-8.830.601

-17.165.592

-7.511.416

Bilančna izguba

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.
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2 RAČUNOVODSKE USMERITVE IN POJASNILA K
RAČUNOVODSKIM IZKAZOM DRUŽBE

2.1

Poročajoča družba

Interenergo, energetski inženiring, d. o. o., je družba s sedežem v Sloveniji. Naslov
registriranega sedeža je Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana. Interenergo, d. o. o., 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 sta varna in poslovno učinkovita dobava električne
energije ter izvedba investicijskih projektov, ki so usmerjeni k ekonomsko, okoljsko in
družbeno odgovornemu izkoriščanju obnovljivih virov energije.
Predstavljeni računovodski izkazi družbe za poslovno leto, ki se je končalo 31.
decembra 2016, prikazujejo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe.

2.2 Podlaga za pripravo računovodskih izkazov družbe
2.2.1

Izjava o skladnosti

Pri pripravi sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki o časovni neomejenosti
poslovanja in nastanku poslovnega dogodka.
Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za mednarodne računovodske
standarde (IASB), ter s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih
standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija,
in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah.
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov temeljijo na razumljivosti, ustreznosti,
zanesljivosti in primerljivosti. Upoštevane so bile enake računovodske usmeritve kot
v predhodnem letu.

2.2.2

Podlage za merjenje

Sredstva in obveznosti do virov sredstev družbe se ob začetnem pripoznanju
ovrednotijo po nabavni vrednosti. Računovodski izkazi družbe so pripravljeni
upoštevajoč izvirne vrednosti posameznih računovodskih postavk.

2.2.3

Funkcijska in predstavitvena valuta

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, torej v funkcijski valuti družbe. Vse
računovodske informacije so predstavljene v evrih.
Sredstva in obveznosti, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v
domačo valuto po referenčnem tečaju ECB.
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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 v glavnem povezane z:
hh oceno dobe koristnosti amortizljivih sredstev,
hh oslabitvijo dolgoročnih sredstev.
Družba najmanj enkrat na leto preverja, ali obstajajo indikatorji slabitve dolgoročnih
sredstev. Po stanju na dan 31. decembra 2016 in 31. decembra 2015 je družba preverila
potrebo po slabitvi na osnovi ocene pričakovanih denarnih tokov za posamezne denar
ustvarjajoče enote. V pojasnilu 2.4.3.1 so navedene ključne predpostavke, na katerih
temelji test slabitve, ki je pripeljal do slabitve nekratkoročnih finančnih naložb.

2.3 Osnova za pripravo računovodskih izkazov družbe
2.3.1

Povezane osebe

Na dan 31. decembra 2016 je imela družba naslednje lastniške deleže v odvisnih
družbah:
hh Interenergo, d. o. o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, 10000 Zagreb, Hrvaška (v
100-odstotni lasti Interenergo, d. o. o., Ljubljana);
hh Interenergo, d. o. o., Sarajevo, ul. Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, BiH
(v 100-odstotni lasti Interenergo, d. o. o., Ljubljana)
hh PLC Interenergo, d. o. o., Beograd, Osmana Đikića 30, 11000 Beograd, Srbija (v
100-odstotni lasti Interenergo, d. o. o., Ljubljana);
hh Interenergo Makedonia, d. o. o. e. l., Skopje, Gančo Hadžipanzov 32, 1000 Skopje,
Makedonija (v 100-odstotni lasti Interenergo, d. o. o., Ljubljana);
hh EHE, d. o. o., Banja Luka, Dunavska 1c, 78000 Banja Luka, BiH (v 100-odstotni
lasti Interenergo, d. o. o., Ljubljana);
hh IEP energija, d. o. o., Gornji Vakuf − Uskoplje, Vrbaska 42, 70240 Gornji Vakuf −
Uskoplje, BiH (v 100-odstotni lasti Interenergo, d. o. o., Ljubljana);
hh Inter-Energo, d. o. o., Gornji Vakuf – Uskoplje, Vrbaska 42, 70240 Gornji Vakuf −
Uskoplje, BiH (v 100-odstotni lasti Interenergo, d. o. o., Ljubljana);
hh LSB Elektrane, d. o. o., Banja Luka, Dunavska 1c, 78000 Banja Luka, BiH (v
100-odstotni lasti Interenergo, d. o. o., Ljubljana);
hh MHE Vrbnica, d. o. o., Podgorica, Ulica 8. marta 74, 81000 Podgorica, Črna gora
(v 70-odstotni lasti obvladujoče družbe);
hh Interenergo Kosova, d. o. o., Sali Çeku str., Gogaj Building App. 14, Dečani, Kosovo
(v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe).
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Družba je posredno udeležena še v naslednjih odvisnih družbah :
hh Hidrowatt, d. o. o., Beograd, Osmana Đikića 30, 11000 Beograd, Srbija (v
88,87-odstotni lasti družbe PLC Interenergo, d. o. o.);
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
družbi Interenergo.
Računovodske izkaze, pripravljene za obdobje od 1. januarja 2016 do
31. decembra 2016, je poslovodstvo odobrilo 24. aprila 2017.
Letno poročilo je na voljo na sedežu družbe Interenergo, d. o. o., 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, Celovec, Avstrija. Družba Interenergo, d. o. o., bo v enem
mesecu od objave konsolidiranega letnega poročila skupine KELAG objavila njegov prevod.

2.3.2

Računovodski izkazi

Celoten sklop računovodskih izkazov obsega:
hh izkaz finančnega položaja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih
virov ob koncu poslovnega leta;
hh izkaz poslovnega izida, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v
poslovnem letu;
hh izkaz drugega vseobsegajočega donosa;
hh izkaz denarnih tokov, ki prikazuje spremembo denarnih sredstev v obračunskem
obdobju;
hh izkaz sprememb lastniškega kapitala, ki prikazuje vse spremembe lastniškega
kapitala za poročevalsko poslovno leto;
hh pojasnila, ki obsegajo pregled vseh pomembnih računovodskih usmeritev, in
drugo pojasnjevalno gradivo.
Teoretično možne postavke, ki v družbi ne prihajajo v poštev, se ne prikazujejo.
Računovodske usmeritve, uporabljene pri pripravi računovodskih izkazov družbe, so
enake kot pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto, končano 31. decembra
2015, z izjemo novosprejetih ali spremenjenih standardov in pojasnil, ki so začeli veljati
1. januarja 2016 in so navedeni v nadaljevanju.

2.3.3

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 bilance stanja in
izkaza poslovnega izida z upoštevanjem ustreznih prilagoditev za denarne tokove.
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Prihodki vseh vrst so pobotani z odhodki vseh vrst brez amortizacije, tako da se
namesto teh postavk pri denarnih tokovih pri poslovanju pojavlja nova postavka
poslovni izid pred obdavčitvijo. Pri tem je poslovni izid pred obdavčitvijo skupaj z davki
iz dobička prilagojen za amortizacijo in druge nedenarne postavke ter tiste postavke,
pri katerih so denarni učinki denarni tokovi pri naložbenju in financiranju. Poleg
tega so upoštevane tudi spremembe čistih obratnih sredstev v obdobju (in časovnih
razmejitev) poslovnih postavk bilance stanja.
Podatke za postavke (prejemke in izdatke) izkaza denarnih tokov smo pridobili na
naslednji način:
a) z dopolnjevanjem postavk poslovnih prihodkov ter poslovnih in finančnih
prihodkov iz poslovnih terjatev in finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti iz
izkaza poslovnega izida s spremembami obratnih sredstev, časovnih razmejitev,
rezervacij in odloženih davkov v obdobju;
b) iz poslovnih knjig družbe (za denarne tokove pri naložbenju in financiranju).

2.3.4

Novi sprejeti standardi in pojasnila

2.3.4.1 Standardi, pojasnila in spremembe objavljenih standardov, ki še niso veljavni
Novi standardi in pojasnila, navedeni v nadaljevanju, še niso veljavni in se med
pripravo letnih računovodskih izkazov za poslovno leto, ki se je končalo na dan 31.
decembra 2016, niso upoštevali. Družba bo ustrezne standarde in pojasnila uporabila
pri pripravi svojih računovodskih izkazov ob njihovi uveljavitvi.

MSRP 9 Finančni instrumenti
Ta standard nadomešča MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje, z
izjemo, da MRS 39 ostaja v veljavi v primeru ščitenja poštene vrednosti portfelja
finančnih sredstev ali finančnih obveznosti pred tveganjem spremembe obrestne
mere; družbe se lahko odločajo med uporabo računovodskega ščitenja skladno z
MSRP 9 ali obstoječim obračunavanjem varovanja pred tveganjem po MRS 39 v vseh
primerih obračunavanja.
Čeprav sta temelja dovoljenega merjenja finančnih sredstev – odplačna vrednost,
poštena vrednost skozi drugi vseobsegajoči donos (PVDVD) in poštena vrednost skozi
poslovni izid (PVPI) – podobna MRS 39, se merila za določitev ustreznega merjenja
pomembno razlikujejo.
Finančno sredstvo se izmeri po odplačni vrednosti, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
hh sredstva se vodijo v okviru poslovnega modela, ki je namenjen zbiranju
pogodbenih denarnih tokov;
hh pogodbena določila vsebujejo natančne datume denarnih tokov, ki so zgolj
plačila glavnice in obresti od neplačane glavnice.
Nadalje lahko družba naknadne spremembe poštene vrednosti (vključno pozitivne
in negativne tečajne razlike) kapitalskega instrumenta, ki ni namenjen trgovanju,
nepreklicno predstavi v okviru drugega vseobegajočega donosa. Omenjene naknadne
spremembe se v nobenem primeru ne morejo več prerazvrstiti v poslovni izid.
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Dolžniški instrumenti, ki so izmerjeni po pošteni vrednosti skozi preostali
vseobsegajoči donos, prihodki od obresti, pričakovane kreditne izgube ter pozitivne in
negativne tečajne razlike se pripoznajo v poslovnem izidu na enak način kot sredstva,
izmerjena po odplačni vrednosti. Drugi dobički in izgube so pripoznani v drugem
vseobsegajočem donosu in so po odpravi pripoznanja prerazvrščeni med poslovni izid.
Model izračuna oslabitve skladno z MSRP 9 nadomešča model nastalih izgub, kot ga
pozna MRS 39, ki zajema tudi model pričakovanih kreditnih izgub; to pomeni, da se
bo oslabitev lahko pripoznala, še preden sploh bo izguba.
MSRP 9 vsebuje nov splošni model obračunavanja varovanja pred tveganjem, ki
zadevno obračunavanje bolje prilagaja obvladovanju tveganj. Različne vrste razmerij
varovanja pred tveganjem – poštena vrednost, denarni tok in neto naložbe v tuje
družbe – ostanejo nespremenjene, vendar je potrebna dodatna ocena.
Standard vsebuje nove zahteve, ki jih je treba izpolniti (nadaljevanje in ustavitev
obračunavanja varovanja pred tveganjem), in omogoča dodatnim vrstam
izpostavljenosti, da se obravnavajo kot varovane postavke.
Potrebna so dodatna obsežna razkritja v zvezi z obvladovanjem tveganj in z
dejavnostmi varovanja pred tveganji.
Sprememba velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2018; uporablja se
za nazaj, razen izjemoma. Uporaba pred tem datumom je dovoljena.
Družba ni ocenila vpliva novega standarda na poslovanje družbe.

MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci
Novi standard zagotavlja okvir, ki nadomešča trenutna navodila za pripoznanje
prihodkov po MSRP. Družbe uporabljajo petstopenjski model za določitev, kdaj
točno pripoznati prihodke in do katere višine. Novi model opredeljuje, da se prihodki
pripoznajo takrat oziroma ko družba prenese nadzor blaga in storitev na stranko, in
sicer v vrednosti, do katere družba pričakuje, da je upravičena. Z ozirom na izpolnjena
merila se prihodki pripoznajo:
hh čez čas in na način, ki prikazuje poslovanje družbe; ali
hh v trenutku, ko je nadzor blaga in storitev prenešen na kupca.
Prav tako MSRP 15 uvaja načela, ki družbo zavezujejo k zagotavljanju kakovostnih in
obsežnih razkritij, ki uporabnikom računovodskih izkazov dajejo uporabne informacije
v zvezi z vrsto, višino, časovnim vidikom ter negotovostjo prihodkov in denarnih tokov,
ki izhajajo iz pogodb s kupci.
Sprememba velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018.
Uporaba pred tem datumom je dovoljena.
Družba ni naredila ocene vpliva novega standarda na poslovanje družbe.
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MSRP 16 Najemi
MSRP 16 nadomešča MRS 17 Najemi in povezana pojasnila. Standard odpravlja model
dvojnega obračunavanja najemov in namesto tega od družbe zahteva, da večino
najemov iz bilance stanja obračunava z enotnim modelom brez razlikovanja med
poslovnim in finančnim najemom.
Skladno z MSRP 16 se za pogodbo o najemu šteje pogodba, ki za določeno obdobje
daje pravico do uporabe določenega sredstva v zameno za plačilo. Nov model za take
pogodbe določa, da najemnik pripozna pravico do uporabe sredstva in obveznost
iz najema. Pravica do uporabe sredstva se amortizira, obresti pa se pripišejo k
obveznosti. To povzroča skoncentriran vzorec stroškov za večji del najemov, četudi
najemnik plačuje stalne letne najemnine.
Nov standard za najemnike uvaja številne omejene izjeme, ki vključujejo:
hh najeme za 12 mesecev ali manj, brez nakupne možnosti, in
hh najeme, kjer ima zadevno sredstvo majhno vrednost (poceni/cenovno nizki
najemi/‘small-ticket’ leases).
Z uvedbo novega standarda pa se obračunavanje najema za najemodajalca ne bo
pomembno spremenilo in razlikovanje med poslovnim in finančnim najemom zanj
ostaja v veljavi.
Sprememba velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali
pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena, če družba uporablja tudi MSRP 15.
Družba ni ocenila vpliva novega standarda na poslovanje družbe.

Dopolnilo k MRS 7
Dopolnilo zahteva dodatna razkritja, ki bodo uporabnikom pomagala vrednotiti
spremembe v obveznostih iz financiranja, vključno spremembe denarnih tokov
in nedenarne spremembe (na primer vpliv pozitivnih in negativnih tečajnih razlik,
spremembe pri prevzemu ali izgubi nadzora nad podružnicami, spremembe poštene
vrednosti).
Sprememba velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017.
Uporablja se za nazaj. Uporaba pred tem datumom je dovoljena.
Družba ni ocenila vpliva dopolnila na poslovanje družbe.

Dopolnilo k MRS 12: Pripoznanje terjatev za odložene davke v zvezi z
nerealiziranimi izgubami
Dopolnilo natančneje pojasnjuje, kako in kdaj v določenih primerih obračunati odložene
terjatve za davek ter kako določiti višino prihodnjih obdavčljivih prihodkov za namen
presoje pripoznavanja odloženih terjatev za davek.
Sprememba velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017.
Uporablja se za nazaj. Uporaba pred tem datumom je dovoljena.
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Družba ni ocenila vpliva dopolnila na poslovanje družbe.

OPMSRP 22 Transakcije v tujih valutah in predujmi
V pojasnilu je razjasnjeno, kako določiti datum transakcije za namen določitve
menjalnega tečaja, ki se uporabi ob začetnem pripoznanju s tem povezanega sredstva,
odhodka ali prihodka (ali njegovega dela) ob odpravi pripoznanja nedenarnega
sredstva ali nedenarne obveznosti v zvezi z danim ali prejetim predujmom v tuji
valuti. V takšnem primeru je datum transakcije enak datumu, na katerega družba
najprej pripozna nedenarno sredstvo ali nedenarno obveznost v zvezi z danim ali
prejetim predujmom.
Sprememba velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali
pozneje.
Družba ni naredila ocene vpliva pojasnila na poslovanje družbe.

2.3.5

Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev

Predstavljamo posamezne kategorije v skladu z mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja, v katerih so predpisana razkritja in vse pomembne zadeve.
Uporabljene računovodske usmeritve ter narava in stopnja pomembnosti razkritij
so opredeljeni v internih aktih posameznih družb. Pri vseh pomembnih prikazanih
zneskih v računovodskih izkazih smo razkrili tudi primerjalne informacije iz preteklega
obdobja, vključujemo pa jih tudi v številčne in opisne informacije. Primerjalni podatki
so prilagojeni tako, da so v skladu s predstavitvijo informacij v tekočem letu.
Računovodske usmeritve, navedene v nadaljevanju, so bile dosledno uporabljene v
vseh obdobjih, ki so prikazana v računovodskih izkazih družbe.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
V postavki neopredmetena sredstva se pripoznajo predvsem plačila za razvoj
programske opreme, nakupi programske opreme ter služnostne pravice za strehe.
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so pripoznane kot dolgoročno odloženi stroški.
Neopredmetena sredstva se pripoznajo, če je verjetno, da bodo v družbo pritekale
gospodarske koristi, povezane z njimi, in če je mogoče njihovo nabavno vrednost
zanesljivo izmeriti. Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo po nabavni vrednosti.
Neopredmeteno sredstvo se po začetnem pripoznanju izkazuje po njegovi nabavni
vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube zaradi oslabitve v
skladu z izbranim modelom nabavne vrednosti.
Sredstvo izpolnjuje sodilo razpoznavnosti v opredelitvi neopredmetenega sredstva, če:
hh je ločljivo, to pomeni, da se lahko loči ali razdeli od družbe ter proda, prenese,
licencira, da v najem ali zamenja posamično ali skupaj s povezano pogodbo,
sredstvom ali obveznostjo, ali
hh izhaja iz pogodbenih ali drugih pravnih pravic, ne glede na to, ali so te pravice
prenosljive ali ločljive od družbe oziroma od drugih pravic in obvez.
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Kot metoda amortiziranja je uporabljena metoda enakomernega časovnega
amortiziranja. Amortiziranje neopredmetenih sredstev se začne, ko je neopredmeteno
sredstvo s končno dobo koristnosti na voljo za uporabo. Amortizljivi znesek
neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti se strogo dosledno razporedi
na celotno dobo njegove koristnosti. Doba in metoda amortiziranja se pregledata
najmanj na koncu vsakega poslovnega leta.
Pripoznanje neopredmetenih sredstev se odpravi ob odtujitvi ali kadar se od njihove
uporabe ali poznejše odtujitve ne pričakujejo nikakršne gospodarske koristi.
V knjigovodskih evidencah se izkazujejo posebej nabavna vrednost, posebej
amortizacijski popravek vrednosti in posebej nabrana izguba zaradi oslabitve, v izkazu
finančnega položaja pa le knjigovodska vrednost.

Nepremičnine, naprave in oprema
Opredmetena osnovna sredstva se pripoznajo, če je verjetno, da bodo pritekale
gospodarske koristi, povezane z njimi, in če je mogoče njihovo nabavno vrednost
zanesljivo izmeriti. Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki
jo sestavljajo nakupna cena, carine in nevračljive nakupne dajatve po odštetju vseh
trgovinskih in drugih popustov ter stroški spravljanja sredstva na njegovo mesto in
v stanje, kjer sredstvo lahko deluje v skladu s pričakovanji poslovodstva. Pozneje
nastali stroški, povezani z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, povečujejo njihove
nabavne vrednosti, če povečujejo njihove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno
ocenjenimi. Opredmeteno osnovno sredstvo se po začetnem pripoznanju izkazuje
po njegovi nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube
zaradi oslabitve v skladu z izbranim modelom nabavne vrednosti.
Opredmetena osnovna sredstva se posamično enakomerno časovno amortizirajo v
dobi koristnosti brez upoštevanja preostale vrednosti.
Leta 2015 in 2016 je družba uporabljala naslednje amortizacijske stopnje:
hh Sončne elektrarne
hh Računalniki in računalniška oprema
hh Druga oprema

6,67−8,89 %
50 %
20 %

Opredmetena osnovna sredstva se posamično enakomerno časovno amortizirajo v
dobi koristnosti brez upoštevanja preostale vrednosti.
Pripoznanje opredmetenih osnovnih sredstev je odpravljeno 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.
V knjigovodskih evidencah se izkazujejo posebej nabavna vrednost in posebej
amortizacijski popravek vrednosti, v izkazu finančnega položaja pa le knjigovodska
vrednost.
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Finančni instrumenti
Neizvedeni finančni instrumenti
Neizvedeni finančni instrumenti vključujejo naložbe v kapital in dolžniške vrednostne
papirje, poslovne in druge terjatve, prejeta in dana posojila ter poslovne in druge
obveznosti.

Naložbe v odvisne družbe
Dolgoročne finančne naložbe v kapital odvisnih družb se vrednotijo po nabavni
vrednosti. Udeležba v dobičku odvisne družbe je pripoznana v poslovnem izidu
družbe, ko ta pridobi pravico do izplačila udeležbe. Če je zaradi izgube odvisne družbe
potrebna oslabitev naložbe, se znesek izgube zaradi oslabitve izmeri kot razlika med
knjigovodsko vrednostjo naložbe in sedanjo vrednostjo pričakovanih bodočih denarnih
tokov.

Posojila in terjatve
Posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, ki ne
kotirajo na delujočem trgu. Takšna sredstva so na začetku pripoznana po pošteni
vrednosti, povečani za neposredne stroške posla. Po začetnem pripoznanju se posojila
in terjatve izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavnih obresti ter zmanjšani za
izgube zaradi oslabitve. Posojila in terjatve zajemajo dana posojila, poslovne in druge
terjatve. Poplačljivost terjatev na ravni družbe se preverja mesečno za vsako terjatev
posebej. Letno se ocenijo dokazi o potrebi po oslabitvi vsake individualne terjatve. Če
se oceni, da knjigovodska vrednost terjatve presega njeno pošteno, to je udenarljivo
vrednost, se terjatev slabi.
Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, čisti znesek pa se prikaže v izkazu
finančnega položaja, le če ima družba pravno pravico bodisi poravnati čisti znesek
ali unovčiti sredstvo in hkrati poravnati svojo obveznost.

Oslabitve sredstev
Finančna sredstva
Družba na datum poročanja oceni nadomestljivo vrednost finančnega 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.
Ocena vrednosti finančnih sredstev je narejena z uporabo na donosu temelječega
načina ocenjevanja vrednosti po metodi diskontiranih bodočih denarnih tokov. Kot
predpostavke so bili upoštevani predvideni prihodki od prodaje proizvedene električne
energije, ocenjeni na podlagi proizvodnih zmogljivosti posameznega sredstva, trajanja
vključenosti v sistem podpor, njihovih pripadajočih hidroloških krivulj trajanja,
eksterno napovedanih prihodnjih cen električne energije, ocenjene vrednosti investicije
v gradnjo objekta, trajanja koncesijske dobe, deleža koncesijske dajatve in strukture
obratovalnih stroškov.
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Družba ob koncu vsakega poslovnega leta presoja, ali obstajajo znamenja oslabitve
finančnih sredstev. Pri tem je družba pozorna na doseženo količino proizvedene
električne energije posameznega sredstva, projekcije dolgoročnih cen električne
energije, potencialne spremembe trajanja koncesijskega obdobja, spremembe
tehtanega povprečja stroškov kapitala in operativnih stroškov posameznih sredstev.
Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni
vrednosti, se izračuna kot razlika med odplačno vrednostjo sredstva in pričakovanimi
prihodnjimi denarnimi tokovi, razobrestenimi s tehtanim povprečjem stroška kapitala.
Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, ki je na voljo za prodajo, se
izračuna glede na njegovo trenutno pošteno vrednost.
Pri pomembnih finančnih sredstvih se oslabitev oceni posamično. Med pomembna
finančna sredstva družba uvršča nekratkoročne in kratkoročne finančne naložbe ter
nekratkoročne in kratkoročne poslovne terjatve. Pri poslovnih terjatvah družba stalno
spremlja poslovanje in likvidnost kupcev, na podlagi katerih se določajo zahtevana
zavarovanja in limiti. Če kupec ne plača, družba najprej preveri, ali gre za kratkoročne
likvidnostne težave ali dolgoročne solventnostne. Če kupec ne poravna svojih obveznosti
v naslednjih 90 dneh oziroma do konca poslovnega leta, družba slabi nezavarovani del
terjatve. Ocena oslabitve preostalih finančnih sredstev se izvede skupinsko glede na
njihove skupne značilnosti pri izpostavljenosti posameznim tveganjem.
Vse izgube zaradi oslabitve družba izkaže v poslovnem izidu obdobja.

Nefinančna sredstva
Družba ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost svojih nefinančnih
sredstev in odloženih terjatev za davke, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če
takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva.
Nadomestljiva vrednost sredstva najmanjše denar ustvarjajoče enote je njena
vrednost pri uporabi ali poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer
tista, ki je večja. Pri določanju vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji
denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere
pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja,
značilna za sredstvo.

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v blagajni in vloge na vpogled.
Prekoračitve na tekočem računu pri banki, ki jih je mogoče poravnati na poziv in so
sestavni del vodenja denarnih sredstev in družbe, so v izkazu denarnih tokov vključene
med sestavine denarnih sredstev in njihovih ustreznikov.

Kratkoročne časovne razmejitve
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročne odložene stroške
(odhodke) in kratkoročno nezaračunane prihodke.
Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo
dejavnosti, s katero se družba ukvarja. Kratkoročno nezaračunani prihodki se pojavijo,
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če se pri ugotavljanju poslovnega izida utemeljeno upoštevajo prihodki, družba pa
zanje še ni dobila plačila niti jih še ni zaračunala. Družba na začetku meseca izstavlja
račune za proizvedeno ter prodano električno energijo in prenosne kapacitete za
pretekli mesec, zato se kratkoročne aktivne časovne razmejitve iz naslova kratkoročno
nezaračunanih prihodkov nanašajo na prodajo električne energije v decembru.
Kratkoročno odložene stroške prenašamo v poslovni izid časovno enakomerno v
obdobju, na katerega se nanašajo, medtem ko kratkoročno nezaračunane prihodke
prenašamo v poslovni izid na podlagi izstavljenih računov.
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške
(odhodke) in kratkoročno odložene prihodke.
Vnaprej vračunane stroške sestavljajo stroški, ki so pričakovani, vendar za njih še
nismo prejeli računov in se nanašajo na obdobje, za katerega se ugotavlja poslovni
izid. Družba na začetku meseca prejme račune za nabavljeno električno energijo
in prenosne kapacitete za pretekli mesec, zato se kratkoročne pasivne časovne
razmejitve iz naslova vnaprej vračunanih stroškov/odhodkov nanašajo na nabavo
električne energije v decembru ter stroške, povezane s trgovanjem.
Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če so storitve že zaračunane, družba pa
jih še ni opravila. Prihodki se lahko kratkoročno odložijo tudi, ko je upravičenost do
pripoznanja prihodkov v trenutku prodaje še dvomljiva.
Vnaprej vračunane stroške/odhodke prenašamo v poslovni izid na podlagi prejetih
računov, medtem ko kratkoročno odložene prihodke prenašamo v poslovni izid
časovno enakomerno v obdobju, na katerega se nanašajo.

Kapital
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička in
prenesena čista izguba iz prejšnjih let.
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja je sestavljen iz čistega
poslovnega izida poročevalskega obdobja in drugega vseobsegajočega donosa, ki
vsebuje postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznani v poslovnem izidu.

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 so pripoznani, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi oziroma
povečujejo lastniški kapital družbe in jih je mogoče zanesljivo izmeriti. Izhajajo iz
poslovnih dogodkov prodaje proizvodov, opravljanja storitev ter uporabe sredstev
družbe pri drugih, ki prinašajo obresti in dividende.
Sestavljajo jih poslovni in finančni prihodki. Poslovni prihodki so prihodki od prodaje
električne energije in kapacitet ter drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi
učinki.
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Prihodki od prodaje so pripoznani, če so na kupca prenesena vsa pomembna
tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastništva oziroma če je na kupca prenesena pravna
upravičenost ali posest. Znesek prihodkov je mogoče zanesljivo oceniti, če je verjetno,
da bodo gospodarske koristi, povezane s poslom, pritekale v družbo, in če je stroške,
ki so nastali v zvezi s poslom, mogoče zanesljivo izmeriti.
Družba trguje z električno energijo na veleprodajnem trgu. Prihodki od prodaje
električne energije se pripoznajo, ko je električna energija dostavljena veletrgovcu na
kraj dobave, ki je pogodbeno dogovorjen, in ko so prenesena vsa tveganja s prodajalca
na kupca.
Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi
naložbami in tudi v zvezi s terjatvami. Obsegajo prihodke od obresti od naložb,
prihodke od dividend, prihodke od odsvojitve finančnih sredstev, ki so na voljo za
prodajo, spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi
poslovni izid ter pozitivne tečajne razlike iz financiranja, ki se pripoznajo v izkazu
poslovnega izida. Prihodki od obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku z uporabo
efektivne obrestne mere. Prihodki od dividend se pripoznajo na dan, ko je uveljavljena
delničarjeva pravica do plačila, kar je pri družbah, ki kotirajo na borzi, praviloma
datum, ko pravica do tekoče dividende preneha biti povezana z delnico.

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 odhodke, finančne odhodke in
druge odhodke. Poslovni odhodki in finančni odhodki so redni odhodki.
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 stroški danih obresti, drugi pa so predvsem prevrednotovalni finančni
odhodki. Obsegajo stroške izposojanja, negativne 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. Stroški izposojanja se v izkazu poslovnega izida pripoznajo po
metodi efektivnih obresti, razen tistih, ki se pripišejo nepremičninam, opremi in
napravam v gradnji ali pripravi.

Zaslužki zaposlencev
Zaslužki zaposlencev zajemajo kratkoročne zaslužke sedanjih zaposlencev, kot so
plače s prispevki za socialno zavarovanje, plačila za letne in bolezenske dopuste,
regres za letni dopust, nedenarne zaslužke in druge bonitete ter prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje.
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Davek od dohodka
Davek od dohodka poslovnega leta vključuje odmerjeni in odloženi davek. Davek od
dohodka se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v delu, ki je povezan s postavkami,
izkazanimi neposredno v vseobsegajočem donosu.
Odmerjeni davek se obračuna od obdavčljivega dobička za poslovno leto po davčnih
stopnjah, ki veljajo na datum poročanja, in od morebitne prilagoditve davčnih
obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti.
Pri izkazovanju odloženega davka se uporablja metoda obveznosti po izkazu
finančnega položaja, pri čemer se upoštevajo začasne razlike med knjigovodsko
vrednostjo sredstev in obveznostmi za potrebe finančnega poročanja ter vrednostmi
za potrebe davčnega poročanja. Pri tem so izvzete naslednje začasne razlike: začetno
pripoznanje sredstev ali obveznosti v poslu, kjer ne gre za poslovne združitve in ki ne
vpliva niti na računovodski niti na obdavčljivi dobiček, in razlike v zvezi z naložbami
v odvisne družbe in skupaj obvladovane družbe v tisti vrednosti, za katero obstaja
verjetnost, da ne bo popravljena v predvidljivi prihodnosti. Prav tako se odloženi davek
ne izkaže, ko gre za obdavčljive začasne razlike ob začetnem pripoznanju dobrega
imena. Znesek odloženega davka temelji na pričakovanem načinu povračila oziroma
poravnave knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti ob uporabi davčnih stopenj,
veljavnih na datum poročanja. Odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za
davek se pobotajo, če obstaja zakonska pravica pobotati odmerjene terjatve za davek
in odmerjene obveznosti za davek od dohodka ter so odloženi davki vezani na isto
obdavčljivo pravno osebo in isti davčni organ.
Odložena terjatev za davek se pripozna v vrednosti verjetnega razpoložljivega
prihodnjega obdavčljivega dobička, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti
odloženo terjatev. Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega
ni več verjetno, da bo zanj mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.
Za izračun odložene terjatve za davek je bila za leto 2015 uporabljena davčna stopnja
17 odstotkov, za leto 2016 pa 19 odstotkov.

Poslovni izid iz poslovanja
Poslovni izid iz poslovanja je opredeljen kot dobiček pred obdavčitvijo in finančnimi
postavkami. Finančne postavke zajemajo obresti od denarnih sredstev na računih v
banki, depozitov, naložb, namenjenih za prodajo, plačane obresti od posojil, dobiček
ali izgubo od prodaje finančnih instrumentov, namenjenih za prodajo, ter pozitivne in
negativne tečajne razlike od prevedbe vseh monetarnih sredstev in obveznosti v tuji
valuti.

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.
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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, ki so pomembni za merjenje celotne poštene vrednosti:
hh 1. raven – tržne cene (neprilagojene) z delujočega trga za podobna sredstva in
obveznosti,
hh 2. raven – model vrednotenja, ki neposredno ali posredno temelji na tržnih
podatkih,
hh 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,
upoštevajoč najnižjo raven vhodnih podatkov, ki so pomembni za merjenje celotne
poštene vrednosti.
Hierarhija poštenih vrednosti sredstev in obveznosti družbe je predstavljena v
pojasnilu 2.4.25.

Popravek napake
Napake se lahko zgodijo pri pripoznavanju, merjenju, predstavljanju ali razkrivanju
sestavin računovodskih izkazov. Morebitne napake v tekočem obdobju, ki se v tem
obdobju tudi odkrijejo, se popravijo, preden se računovodski izkazi odobrijo za objavo.
Bistvene napake, ki se odkrijejo šele v naslednjem obdobju, se popravijo v primerjalnih
informacijah, ki so predstavljene v računovodskih izkazih za obdobje, ko se napaka
odkrije. Napaka iz preteklega obdobja se popravi s spremembo za nazaj, razen če
je bodisi učinke napake v tistem obdobju bodisi nabrane učinke napake nemogoče
določiti. Družba popravi bistvene napake iz preteklih obdobij za nazaj, in sicer v prvem
kompletu računovodskih izkazov, ki so odobreni za objavo po odkritju napak. Napake
družba popravi s:
a) preračunanjem primerjalnih zneskov iz predstavljenega preteklega obdobja ali
preteklih obdobij, v katerih so se napake pojavile, ali
b) preračunanjem začetnih saldov sredstev, obveznosti in lastniškega kapitala
za prvo predstavljeno preteklo obdobje, če se je napaka pojavila pred prvim
predstavljenim preteklim obdobjem.
Družba je v preteklih obdobjih slabila finančne naložbe v vrednosti 10.441.169 EUR in iz
tega naslova pripoznala terjatve za odložene davke v vrednosti 887.499 EUR. Ker bo do
uveljavitve odloženih davkov iz tega naslova lahko prišlo šele ob odsvojitvi teh finančnih
naložb, ki pa ni načrtovano, družba meni, da je obdobje do uveljavitve davkov predolgo
in povezano z negotovostjo, zaradi česar se je družba odločila odpraviti terjatev za
odložene davke iz naslova slabitev finančnih naložb v vrednosti 887.499 EUR.
Napaka je bila popravljena tako, da je družba preračunala začetni saldo sredstev,
obveznosti in lastniškega kapitala predstavljenega preteklega obdobja, kot je
predstavljeno v tabeli na strani 50.
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Vpliv popravka napake na izkaz finančnega položaja 1. 1. 2015

v EUR

SREDSTVA

Nekratkoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Nepremičnine, naprave in oprema
Nekratkoročne finančne naložbe
Nekratkoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek
Kratkoročna sredstva

1. 1. 2015
poročano

popravek

1. 1. 2015
popravljeno

53.862.122

-887.499

52.974.623

32.899.140

-887.499

32.011.641

503.375

503.375

2.951.700

2.951.700

28.301.360

28.301.360

16.792

16.792

1.125.913

-887.499

238.414

20.962.982

0

20.962.982

Kratkoročne finančne naložbe

275.678

275.678

Kratkoročne poslovne terjatve

16.151.564

16.151.564

Terjatve za davek od dohodka
Denar in denarni ustrezniki
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Kapital

6.415

6.415

3.705.832

3.705.832

823.493

823.493

53.862.122

-887.499

52.974.623

17.802.620

-887.499

16.915.121

Osnovni kapital

10.200.000

10.200.000

Kapitalske rezerve

15.450.000

15.450.000

Rezerve iz dobička

95.722

Preneseni čisti poslovni izid

-2.874.141

Čisti poslovni izid

-5.068.961

Nekratkoročne obveznosti
Nekratkoročne finančne obveznosti
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti

19.994.165

95.722
-887.499

-5.068.961
0

19.964.000

19.994.165
19.964.000

30.165
16.065.337

-3.761.640

30.165
0

16.065.337

Kratkoročne finančne obveznosti

0

0

Kratkoročne poslovne obveznosti

14.068.836

14.068.836

0

0

1.996.501

1.996.501

Obveznost za davek od dohodka
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
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2.4 Pojasnila k računovodskim izkazom
2.4.1

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

v EUR

31. 12. 2016

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

31. 12. 2015

513.599

503.018

261.791

261.587

2.997

5.504

248.811

235.927

Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Neopredmetena dolgoročna sredstva v pridobivanju

Med dolgoročne premoženjske pravice spadata služnostni pravici za uporabo strehe
za dobo 15 let za postavitev sončnih elektrarn na objektih Martex v vrednosti 93.819
EUR (31. 12. 2015: 102.690 EUR) in Mura v vrednosti 135.605 EUR (31. 12. 2015:
147.941 EUR), med neopredmetena dolgoročna sredstva v pridobivanju pa je med
drugim zajeta vpeljava novega trgovalnega sistema.

Gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev
družbe za leto 2016

Premoženjske
pravice

Neopredmetena
sredstva v
pridobivanju

Skupaj

5.504

404.154

235.927

645.585

0

35.050

12.884

47.934

-2.507

0

0

-2.507

2.997

439.204

248.811

691.012

Stanje 1. 1. 2016

0

-142.567

0

-142.567

Amortizacija

0

-34.846

0

-34.846

Stanje 31. 12. 2016

0

-177.413

0

-177.413

Stanje 1. 1. 2016

5.504

261.587

235.927

503.018

Stanje 31. 12. 2016

2.997

261.791

248.811

513.599

v EUR

Dolgoročne
aktivne časovne
razmejitve

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2016
Pridobitve
Izločitve
Stanje 31. 12. 2016
Popravek vrednosti

Neodpisana vrednost
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Gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev
družbe za leto 2015

Premoženjske pravice

Neopredmetena
sredstva v pridobivanju

Skupaj

9.298

393.706

199.519

602.523

Dolgoročne aktivne
časovne razmejitve

v EUR

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2015
Pridobitve

0

10.448

36.408

46.856

-3.794

0

0

-3.794

5.504

404.154

235.927

645.585

Stanje 1. 1. 2015

0

-99.148

0

-99.148

Amortizacija

0

-43.419

0

-43.419

Stanje 31. 12. 2015

0

-142.567

0

-142.567

Stanje 1. 1. 2015

9.298

294.558

199.519

503.375

Stanje 31. 12. 2015

5.504

261.587

235.927

503.018

Izločitve
Stanje 31. 12. 2015
Popravek vrednosti

Neodpisana vrednost

2.4.2

Nepremičnine, naprave in oprema

Nepremičnine, naprave in oprema
Sončne elektrarne

31. 12. 2016

31. 12. 2015

2.523.825

2.731.327

2.406.838

2.634.769

116.987

96.558

Druge naprave in oprema

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme za leto 2016

v EUR

Sončne elektrarne

Druge naprave in oprema

Skupaj

Nabavna vrednost
Začetno stanje 1. 1. 2016
Pridobitve

3.229.185

164.864

3.394.049

0

40.179

40.179

3.229.185

205.043

3.434.228

Začetno stanje 1. 1. 2016

-594.416

-68.305

-662.721

Amortizacija

-227.931

-19.751

-247.682

Končno stanje 31. 12. 2016

-822.347

-88.056

-910.403

Končno stanje 31. 12. 2016
Popravek vrednosti

Neodpisana vrednost
Začetno stanje 1. 1. 2016

2.634.769

96.559

2.731.327

Končno stanje 31. 12. 2016

2.406.838

116.987

2.523.825
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Gibanje nepremičnin, naprav in opreme za leto 2015

v EUR

Sončne elektrarne

Druge naprave in oprema

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2015

3.221.824

150.815

3.372.639

7.361

23.625

30.986

0

-9.576

-9.576

3.229.185

164.864

3.394.049

Stanje 1. 1. 2015

-366.757

-54.182

-420.939

Amortizacija

-227.659

-21.624

-249.283

0

7.501

7.501

-594.416

-68.305

-662.721

Stanje 1. 1. 2015

2.855.067

96.633

2.951.700

Stanje 31. 12. 2015

2.634.769

96.559

2.731.327

Pridobitve
Odtujitve
Stanje 31. 12. 2015
Popravek vrednosti

Amortizacija – odtujitve
Stanje 31. 12. 2015
Neodpisana vrednost

Vrednost proizvajalne opreme se nanaša na vrednost sončnih elektrarn v Sloveniji.
Knjigovodska vrednost panelov in druge opreme, ki se nanaša na sončne elektrarne v
Sloveniji, znaša 2.406.838 EUR (31. 12. 2015: 2.634.769 EUR). Druga osnovna sredstva
v družbi znašajo 116.987 EUR (31. 12. 2015: 96.559 EUR). Med proizvajalne naprave
spadajo sončna elektrarna v Volčji Dragi na objektu Martex, sončna elektrarna na
objektu Mura v Murski Soboti ter sončne elektrarne v Trebnjem, Limbušu in Lendavi
pod skupnim imenom Galaksija. Transformatorska postaja na objektu Martex je vredna
42.186 EUR (31. 12. 2015: 46.172 EUR).
Knjigovodska vrednost sončne elektrarne Martex na poročevalni datum znaša 671.913
EUR (31. 12. 2015: 735.416 EUR), knjigovodska vrednost sončne elektrarne na objektu
Mura pa 1.084.027 EUR (31. 12. 2015: 1.182.638 EUR). Knjigovodska vrednost elektrarn
pod skupnim imenom Galaksija je na poročevalni datum izkazana v višini 650.899
EUR (31. 12. 2015: 716.713 EUR).
Vse sončne elektrarne so zavarovane in nobena ni zastavljena.
Druge naprave in oprema se nanašajo predvsem na računalniško in pisarniško
opremo ter osebne avtomobile.

2.4.3

Nekratkoročne finančne naložbe

v EUR

31. 12. 2016

31. 12. 2015

Nekratkoročne finančne naložbe

30.506.928

37.557.899

3.006.820

11.840.409

27.500.108

25.717.490

Naložbe v odvisne in pridružene družbe
Dolgoročna posojila
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2.4.3.1 Naložbe v odvisne in pridružene družbe
Med nekratkoročnimi finančnimi naložbami družba izkazuje naložbe v naslednje
odvisne družbe:

v EUR

31. 12. 2016

31. 12. 2015

EHE, d. o. o., Banja Luka, Bosna in Hercegovina

516.002

6.110.216

Interenergo, d. o. o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina

399.105

399.105

1.816.100

3.739.794

0

400.000

IEP energija, d. o. o., Gornji Vakuf − Uskoplje, Bosna in Hercegovina
LSB Elektrane, d. o. o., Banja Luka, Bosna in Hercegovina
Inter – Energo, d. o. o., Gornji Vakuf − Uskoplje, Bosna in Hercegovina

0

1.165.682

258.613

8.613

MHE Vrbnica, d. o. o., Podgorica, Črna gora

7.000

7.000

Interenergo Kosova, d. o. o., Dečani, Kosovo

Interenergo Makedonija, d. o. o. e. l., Skopje, Makedonija

10.000

10.000

PLC Interenergo, d. o. o., Beograd, Srbija

0

0

Interenergo, d. o. o., Zagreb, Hrvaška

0

0

3.006.820

11.840.409

Skupaj

Skupni kapital in poslovni izid odvisnih družb

v EUR

EHE, d. o. o., Banja Luka, Bosna in Hercegovina
Interenergo, d. o. o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina
IEP energija, d. o. o., Gornji Vakuf − Uskoplje, Bosna in Hercegovina
LSB Elektrane, d. o. o., Banja Luka, Bosna in Hercegovina
Inter – Energo, d. o. o., Gornji Vakuf − Uskoplje, Bosna in Hercegovina
Interenergo, d. o. o., Zagreb, Hrvaška
Interenergo Makedonija, d. o. o. e. l., Skopje, Makedonija

Skupni kapital
31. 12. 2016

Poslovni izid
2016

5.227.079

-614.316

454.919

180.661

3.771.227

29.410

12.338

-75.451

1.028.460

6.003

290.019

70.063

69.196

-204.004

844.017

76.656

MHE Vrbnica, d. o. o., Podgorica, Črna gora

-7.311

-11.325

Interenergo Kosova, d. o. o., Dečani, Kosovo

7.605

-2.395

PLC Interenergo, d. o. o., Beograd, Srbija

Družba je na dan 31. decembra 2016 ocenila vrednosti posameznih hidroelektrarn
in ugotovila, da je njihova nadomestljiva vrednost manjša od njihove knjigovodske
vrednosti, zaradi česar je pripoznala izgube zaradi oslabitve. Ocena vrednosti je bila
narejena z uporabo na donosu temelječega načina ocenjevanja vrednosti po metodi
diskontiranih bodočih denarnih tokov. Kot predpostavke so bili upoštevani predvideni
prihodki od prodaje proizvedene električne energije, ocenjeni na podlagi hidroloških
krivulj trajanja, ocenjena vrednost investicije v gradnjo mHE, trajanje koncesijske
dobe, delež koncesijske dajatve in struktura drugih obratovalnih stroškov (industrijski
standard, kombiniran s historično analizo na drugih primerljivih elektrarnah v lasti
družbe in skupine Kelag, ki ji pripada družba). Uporabljena je bila diskontna stopnja, ki
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je izračunana kot tehtano povprečje stroškov kapitala za investicije v mHE, upoštevaje
tudi tveganje države.
Poslovni model investicij v hidroelektrarne v Bosni in Hercegovini temelji na modelu
DBOT (Design, Build, Operate, Transfer). To pomeni, da je trajanje koncesijskega
obdobja opredeljeno od podpisa koncesijske pogodbe (v Republiki Srbski) oziroma
od dokončanja načrtovanja in gradnje hidroelektrarne (v Federaciji BiH), proizvajalci
zelene električne energije pa lahko izbirajo med zagotovljeno tarifo feed-in (podporo)
ali pa obratovalno podporo ob hkratni prodaji energije na trgu. Po izteku koncesijskega
obdobja je predviden prenos lastništva hidroelektrarne na koncedenta, pri čemer je
koncesijsko obdobje mogoče tudi podaljšati. Najpozneje po izteku obdobja izplačevanja
podpor za proizvodnjo zelene električne energije začne proizvajalec električno energijo
prodajati pod tržnimi pogoji.
Investicijske odločitve družbe so temeljile na predpostavki, da bo investitor za
proizvedeno električno energijo v začetnem obdobju prejemal tarifo feed-in, pozneje
pa je bil predviden prehod na tržne cene, ko bodo te presegle višino tarife feed-in.
Zaradi nižjih ocen tržnih cen je izstop iz sistema podpor predviden pozneje. Navedeni
razvoj dogodkov je sprožil potrebo po slabitvi investicije oziroma finančnih naložb na
družbi.
Vrednost investicij je ocenjena z uporabo metode diskontiranih denarnih tokov, ki so
bili določeni 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:
hh 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.
hh V prvi fazi so bile kot cene proizvedene električne energije določene tarife feedin.
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.
hh Operativni stroški izhajajo iz industrijskega standarda, ki je izračunan na podlagi
dolgoletnih izkušenj iz gradnje hidroelektrarn skupine Kelag in podatkov za
obdobje 2012–2016.
hh Trajanje projekta je enako trajanju koncesijskega obdobja.
hh Za obratovanje hidroelektrarn v Bosni in Hercegovini je bil uporabljen povprečni
tehtani strošek kapitala po plačilu davkov v vrednosti 9,29 odstotka. Povprečni
tehtani strošek kapitala pred plačilom davkov je 9,68 odstotka.
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 v letošnjem letu naslednje:
hh Pri določenih elektrarnah je bila zaradi zadostne časovne serije zmanjšana
ocenjena višina letne proizvodnje električne energije.
hh Izračun povprečnega tehtanega stroška kapitala je bil posodobljen za podatke,
ki kažejo trenutno stanje na trgu. Tako je bil leta 2016 v primerjavi s predhodnim
letom višji za 0,22-odstotne točke.
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hh Družba se je odločila za zamenjavo eksternega vira napovedi cen električne
energije, saj meni, da ta odraža realnejšo oceno gibanja dolgoročnih cen v
prihodnosti.
Družba meni, da zgoraj 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, je bilo treba oslabiti naložbe v družbo EHE, d. o. o., Banja Luka v vrednosti
5.594.214 EUR, v družbo Inter-Energo, d. o. o., Gornji Vakuf − Uskoplje v vrednosti
1.165.682 EUR, v družbo IEP energija, d. o. o., Gornji Vakuf − Uskoplje v vrednosti
1.923.693 EUR ter v družbo LSB Elektrarne, d. o. o., Banja Luka v vrednosti 650.000
EUR.
Pri tem je potrebno poudariti, da bi v primeru spremembe tehtanega stroška kapitala,
ob predpostavki, da druge spremenljivke ostanejo nespremenjene, to pomenilo
spremembe v vrednosti naložb, ki jih prikazuje spodnja tabela. Za družbe EHE, d. o.
o., Banja Luka, LSB Elektrarne, d. o. o., in Inter – Energo, d. o. o., Gornji Vakuf − Uskoplje,
Gornji Vakuf se s poviševanjem tehtanega povprečja stroška kapitala vrednost naložbe
dodatno ne zmanjšuje, ker je njena vrednost enaka 0.

Analiza občutljivosti naložb v odvisne in pridružene družbe 31. 12. 2016

Tehtano povprečje stroškov kapitala

7,29 %

8,29 %

9,29 %

10,29 %

11,29 %

EHE, d. o. o, Banja Luka

-2.185.659

-4.042.289

-5.594.214

-6.110.216

-6.110.216

IEP energija, d. o. o., Gornji Vakuf – Uskoplje

-1.774.549

-1.853.668

-1.923.693

-1.985.864

-2.041.233

729.833

-650.000

-650.000

-650.000

-650.000

-1.165.682

-1.165.682

-1.165.682

-1.165.682

-1.165.682

-5.125.890

-7.711.639

-9.333.589

-9.911.762

-9.967.131

LSB Elektrane, d. o. o., Banja Luka
Inter – Energo, d. o. o., Gornji Vakuf − Uskoplje
Skupaj
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Gibanje naložb v odvisne in pridružene družbe leta 2016

v EUR

EHE, d. o. o., Banja Luka
Interenergo, d. o. o., Sarajevo
IEP energija, d. o. o., Gornji Vakuf – Uskoplje
LSB Elektrane, d. o. o., Banja Luka
Inter – Energo, d. o. o., Gornji Vakuf − Uskoplje
Interenergo Makedonija, d. o. o. e. l., Skopje
MHE Vrbnica, d. o. o., Podgorica
Interenergo Kosova, d. o. o., Dečani
PLC Interenergo, d. o. o., Beograd
Interenergo, d. o. o., Zagreb
Skupaj

Vrednost na dan
1. 1. 2016

Dodatna vplačila/
izplačila

6.110.216

0

Vrednost na dan
31. 12. 2016

Slabitev

-5.594.214

516.002

399.105

0

0

399.105

3.739.794

0

-1.923.693

1.816.100

400.000

250.000

-650.000

0

1.165.682

0

-1.165.682

0

8.613

250.000

0

258.613

7.000

0

0

7.000

10.000

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

11.840.409

500.000

-9.333.589

3.006.820

Slabitev

Vrednost na dan
31. 12. 2015

Gibanje naložb v odvisne in pridružene družbe leta 2015

v EUR
EHE, d. o. o., Banja Luka

Vrednost na dan
1. 1. 2015

Dodatna vplačila/
izplačila

6.110.216

0

0

6.110.216

399.105

0

0

399.105

3.739.794

0

0

3.739.794

400.000

0

0

400.000

Inter – Energo, d. o. o. Gornji Vakuf − Uskoplje

1.165.682

0

0

1.165.682

Interenergo Makedonija, d. o. o. e. l., Skopje

8.613

0

0

8.613

MHE Vrbnica, d. o. o., Podgorica

7.000

0

0

7.000

Interenergo Kosova, d. o. o., Dečani

0

10.000

0

10.000

PLC Interenergo, d. o. o., Beograd

0

0

0

0

Interenergo, d. o. o., Sarajevo
IEP energija, d. o. o., Gornji Vakuf – Uskoplje
LSB Elektrane, d. o. o., Banja Luka

Interenergo, d. o. o., Zagreb

IE electric, d. o. o., Banja Luka
Skupaj

0

0

0

0

460

0

-460

0

11.830.869

10.000

-460

11.840.409
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2.4.3.2 Dolgoročno dana posojila
Družba med dolgoročnimi posojili izkazuje posojila, dana odvisnim družbam, ki se
obrestujejo po tržni obrestni meri in so nezavarovana. Leta 2016 sta bili sklenjeni
novi posojilni pogodbi z družbama MHE Vrbnica v Črni gori ter Interenergo Kosova
na Kosovem.

v EUR

31. 12. 2016

31. 12. 2015

Dolgoročno dana posojila

27.500.108

25.717.490

27.500.108

25.717.490

Dolgoročno dana posojila odvisnim družbam

Dana dolgoročna posojila niso izpostavljena obrestnemu tveganju, saj so obrestne
mere posojil fiksno določene in nanje ne vpliva sprememba tržnih obrestnih mer.
Posojila so, poleg obrestnemu tveganju, ponavadi izpostavljena tudi kreditnemu
tveganju, če dolžnik ne bo izpolnil svojih obveznosti. Dana posojila se ne uporabljajo
za zavarovanje obveznosti družbe. Posojila zapadejo v plačilo leta 2030.
Potreba po slabitvi posojil se je presojala skupaj s testom slabitve naložb glede na
diskontirane bodoče denarne tokove (pojasnilo 2.4.3.1). V skladu z rezultati opravljene
analize je bilo treba oslabiti dolgoročno dana posojila družbama Inter-Energo, d. o. o.,
Gornji Vakuf − Uskoplje v vrednosti 1.548.570 EUR ter LSB Elektrarne, d. o. o., Banja
Luka v vrednosti 1.858.813 EUR.
Pri tem je potrebno poudariti, da bi v primeru spremembe tehtanega stroška kapitala,
ob predpostavki, da druge spremenljivke ostanejo nespremenjene, to pomenilo
spremembe v vrednosti nekratkoročnih danih posojil odvisnim družbam, ki jih
prikazuje spodnja tabela.

Analiza občutljivosti vrednosti nekratkoročnih danih posojil odvisnim družbam

Tehtano povprečje stroškov kapitala

7,29 %

8,29 %

9,29 %

11,29 %

10,29 %

EHE, d. o. o., Banja Luka

0

0

0

-793.251

-1.907.569

IEP energija, d. o. o., Gornji Vakuf – Uskoplje

0

0

0

0

0

LSB Elektrane, d. o. o., Banja Luka

0

-397.404

-1.858.813

-3.072.872

-4.091.370

Inter – Energo, d. o. o., Gornji Vakuf − Uskoplje
Skupaj

-1.059.679

-1.319.639

-1.548.570

-1.751.012

-1.930.757

-1.059.679

-1.717.043

-3.407.382

-5.617.135

-7.929.696
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2.4.4

Nekratkoročne poslovne terjatve

v EUR

31. 12. 2016

Nekratkoročne poslovne terjatve
Nekratkoročne poslovne terjatve do drugih

31. 12. 2015

26.793

16.793

26.793

16.793

Med dolgoročne poslovne terjatve so razvrščene dolgoročne dane varščine za najem
poslovnega prostora, ki na dan 31. decembra 2016 znašajo 26.793 EUR (2015: 16.792
EUR).

2.4.5

Odložene terjatve za davek

v EUR

Odložene terjatve za davek
iz davčnih izgub
iz slabitev poslovnih terjatev

31. 12. 2016

92.768

31. 12. 2015
popravljeno

1. 1 .2015
popravljeno

87.738

238.414

0

0

87.291

92.768

77.056

77.405

iz slabitev finančnih naložb

0

0

12.580

iz prenesenih neizkoriščenih davčnih olajšav

0

10.682

61.138

Odložene terjatve za davek so se leta 2016 zmanjšale zaradi koriščenja neizrabljenih
davčnih olajšav iz preteklih let ter povečale zaradi slabitev poslovnih terjatev.

Gibanje odloženih terjatev za davek

v EUR

Sprememba odloženih terjatev za davek
iz davčnih izgub
iz slabitve poslovnih terjatev
iz slabitve finančnih naložb
iz prenesenih neizkoriščenih davčnih olajšav

Neto učinek odloženih terjatev za davek v poslovnem letu znaša -5.030 EUR.

31. 12. 2016

31. 12. 2015
popravljeno

5.030

-150.676

0

-87.291

15.712

-349

0

-12.580

-10.682

-50.456
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2.4.6

Kratkoročne finančne naložbe

v EUR
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročno dana posojila odvisnim družbam
Kratkoročno dana posojila drugim
Kratkoročne terjatve za obresti iz posojil

2.4.7

Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
- na domačem trgu
- na tujih trgih
Kratkoročne poslovne terjatve do odvisnih in nadrejenih družb
Popravek vrednosti kratkoročnih terjatev
Dana predplačila tujim družbam
Kratkoročno dane varščine
Terjatve za davke
Druge terjatve

31. 12. 2015

729.723

476.351

164.000

14.000

5.070

5.126

560.653

457.225

31. 12. 2016

31. 12. 2015

47.971.750

25.567.814

31.587.407

19.424.241

9.583.242

5.739.358

22.004.165

13.684.883

15.261.686

6.421.840

-452.595

-417.611

108.611

150

0

0

1.457.291

136.695

0

0

9.348

2.499

Kratkoročne poslovne terjatve

v EUR

Dana predplačila domačim družbam

31. 12. 2016

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami družba izkazuje poslovne terjatve do kupcev,
dana predplačila za trgovanje na energetski borzi in dana predplačila domačim
družbam. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev se nanašajo na obveznosti v zvezi
z nabavo električne energije v decembru 2016. Ker je bila prodaja električne energije
v decembru 2016 v primerjavi z istim mesecem preteklega leta večja za 97 odstotkov,
so posledično tudi terjatve iz tega naslova sorazmerno višje.
Med kratkoročnimi terjatvami do odvisnih in nadrejenih družb se 7.519.525 EUR
nanaša na terjatve do nadrejene družbe Kelag (31. 12. 2015: 610.629 EUR) ter
7.742.161 EUR do odvisnih družb (31. 12. 2015: 5.811.211 EUR).
Predujmi in druga sredstva zajemajo dana predplačila za trgovanje na energetski
borzi, dana predplačila domačim družbam in kratkoročne dane varščine.
Leta 2016 je družba oblikovala za 34.984 EUR popravkov vrednosti terjatev.
Družba 31. decembra 2016 in 31. decembra 2015 ne izkazuje terjatev do članov
uprave, članov nadzornega sveta in notranjih lastnikov.
Na dan 31. decembra 2016 je bilo zavarovanih 10 odstotkov terjatev do kupcev (2015:
12 odstotkov).
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2.4.8

Denar in denarni ustrezniki

v EUR

31. 12. 2016

31. 12. 2015

6.734.897

3.449.896

229.349

2.497

Denarna sredstva na računih za trgovanje z električno energijo

4.042.053

1.366.904

Kratkoročni depoziti

2.463.495

2.080.495

Denarna sredstva
Denarna sredstva na računih

Družba ima možnost koriščenja limita v vrednosti 1,5 milijona EUR za tekoče
poslovanje pri UniCredit Banki, d. d.

2.4.9

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

v EUR
Aktivne časovne razmejitve

31. 12. 2016

31. 12. 2015

2.674.987

1.019.400

92.311

449.239

Kratkoročno odloženi stroški
Kratkoročno nezaračunani prihodki
Kratkoročno nezaračunani prihodki električne energije
Kratkoročno nezaračunani prihodki odvisnim in nadrejenim družbam

60.554

287.201

2.182.122

60.960

340.000

222.000

Družba je konec poslovnega leta 2016 knjižila še nezaračunane prihodke od
decembrske prodaje električne energije, saj družba svojim kupcem izstavi račun na
začetku naslednjega meseca za prodajo preteklega meseca, datum valute je običajno
20. dne naslednjega meseca (skladno s standardno pogodbo EFET).
Nezaračunani prihodki se nanašajo na prihodke od prodaje doma in v tujini ter
odvisnim in nadrejenim družbam decembra 2016 in jih v pretežnem delu sestavljajo
nezaračunani prihodki od prodaje električne energije na borzah v decembru 2016
(1.992.847 EUR). Družba je razmejila prihodke na podlagi realiziranih trgovalnih
podatkov, zajetih iz trgovalnega sistema.
Kratkoročno odloženi stroški se nanašajo na nabavo kapacitet ter letne naročnine in
zavarovanja.
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2.4.10 Kapital

v EUR

31. 12. 2016

31. 12. 2015
popravljeno

Kapital

18.580.130

28.234.306

Osnovni kapital

10.200.000

10.200.000

Kapitalske rezerve

25.450.000

25.450.000

95.722

95.722

Preneseni čisti poslovni izid

-7.511.416

-8.830.601

Čisti poslovni izid tekočega leta

-9.654.176

1.319.185

Zakonske rezerve

Čista izguba poslovnega leta 2016 v vrednosti 9.654.176 EUR je bila na dan 31.
decembra 2016 prenesena v postavko preneseni čisti poslovni izid.
Na dan 31. decembra 2016 znašajo kapitalske rezerve nadrejene družbe 25.450.000
EUR in pomenijo naknadna vplačila lastnikov.

2.4.11 Nekratkoročne obveznosti
v EUR

31. 12. 2016

31. 12. 2015

Nekratkoročne obveznosti

26.261.416

20.841.475

26.074.000

20.789.000

187.416

52.475

Nekratkoročne finančne obveznosti
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Nekratkoročne finančne obveznosti družbe se nanašajo na posojilo družbe KI-KELAG
International GmbH v vrednosti 26.074.000 EUR (31. 12. 2015: 20.789.000 EUR), ki je
prejeto po tržni obrestni meri in je nezavarovano. Rok vračila posojila je ob koncu leta
2030. Posojilo je namenjeno financiranju naložb v projekte obnovljivih virov energije,
predvsem malih hidroelektrarn, in zagotavljanju likvidnosti pri trgovanju z električno
energijo.
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2.4.12 Kratkoročne poslovne obveznosti in obveznosti za davke
v EUR
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
- na domačem trgu

31. 12. 2016

31. 12. 2015

43.600.448

21.116.399

43.002.037

20.709.518

7.525.150

3.003.618

- na tujih trgih

25.318.706

12.914.462

- do odvisnih in nadrejenih družb

10.158.181

4.791.438

Kratkoročne obveznosti za predujme

197.500

47.500

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

400.911

359.381

- za davke

229.172

234.054

- do zaposlenih in države

171.739

125.327

Kratkoročne poslovne obveznosti dobaviteljev se nanašajo na obveznosti v zvezi z
nabavo električne energije in s tem povezanimi stroški decembra 2016. Ker je bila
nabava električne energije decembra 2016 v primerjavi z istim mesecem preteklega
leta večja za 96 odstotkov, so posledično tudi obveznosti iz tega naslova sorazmerno
višje.
Druge kratkoročne obveznosti zajemajo zlasti nezapadle obveznosti do zaposlencev
za obračunane plače ter obveznosti za plačilo DDV za december.

2.4.13

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

v EUR
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Vnaprej vračunani stroški prenosnih kapacitet in stroški, povezani s trgovanjem
Vnaprej vračunani stroški nabave električne energije

31. 12. 2016

31. 12. 2015

2.965.283

1.356.005

571.175

242.241

2.067.473

826.458

Vnaprej vračunani stroški plač

324.712

285.383

Kratkoročno odloženi prihodki

1.923

1.923

Družba med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami v večini prikazuje
kratkoročno vnaprej vračunane stroške za nabavljeno električno energijo ter trgovalne
stroške in stroške nabave prenosnih kapacitet za december 2016. Ker je bila nabava
električne energije decembra 2016 v primerjavi z istim mesecem preteklega leta
večja za 96 odstotkov, so posledično tudi vnaprej vračunani stroški nabave električne
energije in prenosnih kapacitet sorazmerno višji.
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2.4.14 Poslovni prihodki
v EUR
Poslovni prihodki
Prihodki od trgovanja z električno energijo
Prihodki od prodaje proizvedene električne energije
Prihodki od prodaje storitev
Drugi poslovni prihodki

v EUR
Prihodki od prodaje
Prihodki, doseženi na domačem trgu
Prihodki, doseženi na tujem trgu

2016

2015

370.569.496

255.887.131

368.303.890

253.896.621

484.330

498.438

1.763.261

1.436.066

18.015

56.006

2016

2015

370.551.480

255.831.125

63.646.375

57.798.588

306.905.105

198.032.537

Družba je v primerjavi s predhodnim letom povečala poslovne prihodke za 44,8
odstotka. Za rast je bilo ključno povečanje prihodkov od trgovanja z električno energijo,
ki so bili doseženi na tujih trgih. Poleg povečanega obsega trgovanja na nekaterih tujih
trgih je družba leta 2016 vstopila tudi na nekatere nove trge, ki so ji dodatno omogočili
realizacijo omenjene rasti prihodkov.
Družba je leta 2016 dosegla za 38.642.070 EUR prihodkov od prodaje odvisnim
družbam (2015: 38.691.103 EUR) in 26.314.825 EUR prihodkov od prodaje nadrejeni
družbi Kelag (2015: 6.149.472 EUR).
Med prihodke od prodaje storitev so vključene storitve trgovanja in zaračunane
inženirske storitve nadzora izgradnje malih hidroelektrarn.

2.4.15 Nabavna vrednost prodanega blaga ter stroški porabljenega materiala
v EUR

2016

Nabavna vrednost prodanega blaga
- nabavna vrednost prodane električne energije
- nabavna vrednost kapacitet
- nabavna vrednost drugega blaga
- stroški, povezani s trgovanjem
Stroški materiala

2015

-363.616.329

-251.380.116

-358.156.648

-244.839.134

-4.572.241

-5.995.348

0

-25.743

-887.440

-519.891

-53.658

-52.673

Nabavna vrednost prodanega blaga je nabavna vrednost kupljene električne energije
in stroškov, povezanih s trgovanjem, od tega je bilo leta 2016 za 48.971.262 EUR
električne energije nabavljene od odvisnih družb (2015: 40.754.000 EUR) in za
27.934.720 EUR od nadrejene družbe Kelag (2015: 11.733.203 EUR).
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2.4.16 Stroški po funkcionalnih skupinah
v EUR
Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala
Stroški prodajanja
Stroški splošnih dejavnosti
Skupaj stroški po funkcionalnih skupinah

2016

2015

-363.669.987

-251.432.789

-2.474.321

-1.779.951

-1.542.143

-1.314.223

-367.686.451

-254.526.963

V nabavni vrednosti prodanega blaga so vključeni nabava električne energije, nabavna
vrednost kapacitet in stroški, povezani s trgovanjem.

2.4.17 Stroški materiala
v EUR
Stroški materiala
Stroški pisarniškega materiala
Stroški strokovne literature
Drugi stroški materiala

2016

2015

-53.658

-52.673

-5.219

-4.800

-4.281

-3.502

-44.158

-44.371

V drugih stroških materiala so vključeni stroški goriva, porabljene energije ter odpisa
drobnega inventarja.

2.4.18 Stroški storitev
v EUR
Stroški storitev
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Povračilo stroškov zaposlenim v zvezi z delom

2016

2015

-1.692.587

-1.049.312

-629.535

-199.044

-69.246

-68.365

Stroški najemnin

-210.876

-188.828

Bančni stroški

-243.214

-156.054

Stroški revizije
Drugi stroški storitev

-21.500

-17.100

-518.216

-419.921

Skladno z razvojem družbe, ki je leta 2016 močno povečala obseg trgovanja z električno
energijo (45 odstotkov) ter razvijala strategijo vstopa na nove tržne segmente, so se
povečali tudi stroški intelektualnih storitev, med njimi najbolj stroški študij in izdelave
projektov (2016: 410.349 EUR, 2015: 108.321 EUR), stroški svetovalnih storitev (2016:
91.599 EUR, 2015: 7.986 EUR) ter stroški kadrovskih storitev (2016: 66.507 EUR, 2015:
33.844 EUR). Prav tako so se skladno z obsegom trgovanja sorazmerno povečali tudi
bančni stroški (2016: 243.214 EUR, 2015: 156.054 EUR).
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Med višje zneske drugih stroškov storitev družbe uvrščamo stroške študentskega
dela (2016: 118.883 EUR; 2015: 66.434 EUR), stroške reklame in reprezentance (2016:
77.449 EUR; 2015: 72.577 EUR) ter stroške vzdrževanja (2016: 88.966 EUR; 2015:
57.363 EUR).
Stroški revizije družbe so leta 2016 znašali 21.500 EUR (2015: 17.100 EUR).

2.4.19 Stroški dela
v EUR
Stroški dela
Stroški plač

2016

2015

-1.948.798

-1.673.452

-1.554.430

-1.327.557

Stroški socialnih zavarovanj

-113.490

-95.301

Stroški pokojninskih zavarovanj

-179.581

-154.353

Drugi stroški dela

-101.297

-96.241

Na dan 31. decembra 2016 je imela družba 26 redno zaposlenih delavcev (2015: 23).
Družba nima oblikovanih rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade, ker je znesek
nepomemben glede na število in starost zaposlenih.

Izobrazbena struktura

št. zaposlenih

Izobrazba

31. 12. 2016

Srednja

povprečno št. zaposlenih

31. 12. 2015

2016

2015

0

1

0,5

1

Višja

12

7

9,5

7,5

Visoka

11

12

11,5

11

3

3

3

2,5

26

23

24,5

22

Magisterij
Skupaj

Prejemki posameznih skupin oseb

v EUR
Skupni znesek vseh prejemkov posameznih skupin oseb

2016

2015

-644.282

-719.878

Člani uprave in prokurist

-266.557

-266.415

Drugi zaposleni po individualnih pogodbah

-377.725

-453.463
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2.4.20 Odpisi vrednosti
v EUR
Odpisi vrednosti
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme

2016

2015

-317.512

-292.702

-34.984

0

-34.846

-43.419

-247.682

-249.284

2016

2015

2.4.21 Drugi poslovni odhodki
v EUR
Drugi poslovni odhodki

-57.567

-78.707

Donacije

-1.379

-2.087

Članarine

-3.597

-2.050

Stroški taks, nevračljivih dajatev

-4.118

-4.369

Negativne tečajne razlike

-20.042

-48.099

Drugi stroški

-28.431

-22.103

2016

2015

2.056.626

1.521.132

2.054.806

1.509.445

2.4.22 Finančni prihodki
v EUR
Finančni prihodki
Finančni prihodki iz posojil, danih odvisnim družbam
Finančni prihodki iz danih posojil drugim
Pozitivne tečajne razlike
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

Finančni prihodki iz danih posojil drugim se nanašajo na prejete obresti od depozitov
in na druge prejete obresti.

30

0

0

6.706

1.790

4.981
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2.4.23 Finančni odhodki
v EUR

2016

Finančni odhodki

2015

-13.967.157

-1.298.429

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

-12.740.972

-13.146

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od nadrejene družbe

-1.222.086

-1.277.731

-3.585

-7.552

-514

0

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Negativne tečajne razlike

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb se nanašajo na slabitev
nekratkoročnih finančnih naložb v vrednosti 9.333.589 EUR (pojasnilo 2.4.3.1) in
slabitev dolgoročnih posojil v vrednosti 3.407.383 EUR (pojasnilo 2.4.3.2).
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti se nanašajo na odhodke za obresti od prejetih
posojil od nadrejene družbe KI Kelag International GmbH in na obresti dovoljene
prekoračitve stanja na računih od bank.

2.4.24 Davek od dobička
v EUR
Odmerjen davek
Odložen davek

2016

2015

631.720

113.010

-5.030

150.676

626.690

263.686

Poslovni izid pred obdavčitvijo

-9.027.487

1.582.871

Davek obračunan po 17% davčni stopnji

-1.534.673

269.088

-20.461

-145.964

Skupaj davek od dohodka

Davek od davčnih olajšav
Davek od prihodkov, ki zmanjšujejo davčno osnovo
Davek od odhodkov, ki povečujejo davčno osnovo
Davek od odhodkov, ki zmanjšujejo davčno osnovo

0

-21.224

2.186.853

11.110

0

0

Vpliv sprememb davčne stopnje na odložene davke

-9.765

0

Vpliv spremembe odloženih davkov

-5.947

12.929

0

87.291

10.682

50.456

Vpliv davčne izgube na odložene davke
Vpliv neizrabljenih olajšav odloženih davkov
Drugo
Davek od dohodka skupaj
Efektivna davčna stopnja (v %)

0

0

626.690

263.686

-6,94%

16,66%
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2.4.25 Finančni instrumenti in izpostavljenost tveganjem
Kreditno tveganje
V družbi je vzpostavljeno aktivno upravljanje kreditnih tveganj ter obvladovanje
finančne izpostavljenosti družbe do svojih poslovnih partnerjev, ki temelji
na doslednem izvajanju sprejetih internih pravilnikov skupine Kelag in v njih
natančno opredeljenih postopkov prepoznavanja kreditnih tveganj ter ocenjevanja
izpostavljenosti, določanja limitov dovoljene izpostavljenosti in sprotnega spremljanja
izpostavljenosti družbe v razmerju do posameznega poslovnega partnerja.

v EUR
Dana posojila in terjatve za obresti
Finančne naložbe
Terjatve brez terjatev do države in danih predujmov
- od tega terjatve do kupcev (vključno z odvisnimi družbami)
Denar in denarni ustrezniki
Skupaj

31. 12. 2016

31. 12. 2015

28.229.830

26.193.841

3.006.820

11.840.409

46.396.499

25.428.470

46.396.499

25.428.470

6.734.897

3.449.896

84.368.046

66.912.617

Med finančnimi sredstvi, izpostavljenimi kreditnemu tveganju, so po vrednosti največja
postavka terjatve. Leta 2016 je bilo zavarovanih 10 odstotkov (leta 2015: 12 odstotkov)
terjatev do kupcev izključujoč odvisne in nadrejene družbe.

Analiza starosti terjatev brez terjatev do države in danih predujmov na datum
poročanja

v EUR

Nezapadlo

Bruto vrednost
31. 12. 2016

Popravek vrednosti
31. 12. 2016

Bruto vrednost
31. 12. 2015

Popravek vrednosti
31. 12. 2015

46.475.546

24.042.351

0

Že zapadlo do 20 dni

-173.660

1.269.775

0

Že zapadlo od 21 do 50 dni

-421.469

35.542

0

Že zapadlo od 51 do 180 dni

323.972

80.691

0

Že zapadlo več kot 180 dni
Skupaj

-34.984

644.703

-417.611

417.611

-417.611

46.849.093

-452.595

25.845.970

-417.611
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Gibanje popravka vrednosti danih posojil

v EUR

31. 12. 2016

Stanje 1. 1.
Oblikovanje popravkov vrednosti v letu

0

24.000

3.407.383

2.500

0

-26.500

3.407.383

0

Odprava popravkov vrednosti v letu
Stanje 31. 12.

31. 12. 2015

Gibanje popravka vrednosti terjatev brez terjatev do države in danih predujmov

v EUR

31. 12. 2016

Stanje 1. 1.

417.611

418.817

34.984

0

0

-1.207

452.595

417.611

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu
Odpis oslabljenih terjatev
Stanje 31. 12.

31. 12. 2015

Leta 2016 je družba oblikovala popravek vrednosti terjatev do družbe Transenergo v
vrednosti nezavarovanega dela terjatve (34.984 EUR).

Likvidnostno tveganje
Družba trguje z električno energijo na debelo, torej je število kupcev in dobaviteljev
majhno, kar omogoča dobro obvladovanje in učinkovito ocenjevanje izpostavljenosti.
Za vsakega partnerja se na podlagi bonitetnih informacij določi limit izpostavljenosti,
ki se prek vzpostavljenih služb redno preverja tudi med sodelovanjem.
Pri tem spremljamo trenutno tržno izpostavljenost in tudi plačilne obveznosti.
V nadaljevanju so prikazane obveznosti glede na rok zapadlosti.

Obveznosti po zapadlosti družbe na dan 31. 12. 2016

v EUR

Prejeta nekratkoročna posojila in
predvidene obresti
Dolgoročne pasivne časovne
razmejitve
Obveznosti do dobaviteljev

Zapadlost
od 0 do 6
mesecev

Zapadlost
od 6 do 12
mesecev

Zapadlost od
1 do 5 let

Zapadlost
nad 5 let

43.946.206

0

1.291.967

5.167.867

37.486.373

187.416

187.416

0

1.923

176.680

8.814

43.002.038

43.002.038

43.002.038

0

0

0

Knjigovodska
vrednost

Skupaj

26.074.000
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Obveznosti po zapadlosti družbe na dan 31. 12. 2015

v EUR

Prejeta nekratkoročna posojila in
predvidene obresti

Zapadlost
od 0 do 6
mesecev

Zapadlost
od 6 do 12
mesecev

Zapadlost od
1 do 5 let

Zapadlost
nad 5 let

37.270.519

0

1.030.095

4.120.380

32.120.044

52.475

52.475

20.352

8.123

24.000

0

20.709.518

20.709.518

20.709.518

0

0

0

Knjigovodska
vrednost

Skupaj

20.789.000

Dolgoročne pasivne časovne
razmejitve
Obveznosti do dobaviteljev

Tveganje sprememb obrestnih mer
Družba izkazuje terjatve in obveznosti za dolgoročna posojila s fiksno obrestno mero.
Spremembe referenčnih obrestnih mer nimajo vpliva na skupne stroške financiranja
družbe.

Izpostavljenost tveganju sprememb obrestnih mer

v EUR

31. 12. 2016

31. 12. 2015

Dana posojila

27.669.178

25.736.616

Prejeta posojila

26.074.000

20.789.000

2.463.495

2.080.485

Dani depoziti

Analiza občutljivosti poštene vrednosti finančnih instrumentov po fiksni obrestni meri
Dana nekratkoročna posojila

v EUR
Nekratkoročna posojila
– od tega kratkoročni del
Povprečno stanje nekratkoročnih posojil
Obresti v poslovnem letu
Efektivna obrestna mera nekratkoročnih posojil

31. 12. 2016

31. 12. 2015

27.500.108

25.717.490

0

0

28.312.490

20.964.990

2.050.278

1.508.997

7,2%

7,2%

27.500.108

25.717.490

0

0

27.500.108

25.717.490

Valutna struktura nekratkoročnih posojil
– EUR
Sestava nekratkoročnih posojil glede na vrsto obrestne mere
– spremenljiva
– fiksna
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Prejeta nekratkoročna posojila

v EUR
Nekratkoročna posojila

31. 12. 2016

31. 12. 2015

26.074.000

20.789.000

0

0

23.431.500

20.376.500

1.222.087

1.277.731

5,2%

6,3%

26.074.000

20.789.000

0

0

26.074.000

20.789.000

– od tega kratkoročni del
Povprečno stanje nekratkoročnih posojil
Obresti v poslovnem letu
Efektivna obrestna mera nekratkoročnih posojil
Valutna struktura nekratkoročnih posojil
– EUR
Sestava nekratkoročnih posojil glede na vrsto obrestne mere
– spremenljiva
– fiksna

Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov

31. 12. 2016
v EUR

31. 12. 2015

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

28.229.830

28.229.830

26.193.841

26.193.841

28.229.830

28.229.830

55.072.207

55.072.207

26.074.000

26.074.000

20.789.000

20.789.000

Finančna sredstva po odplačni vrednosti
Finančne terjatve
Skupaj finančna sredstva
Finančne obveznosti po odplačni vrednosti
Prejeta posojila in druge finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Skupaj finančne obveznosti

0

0

10.000

10.000

26.074.000

26.074.000

41.508.518

41.508.518
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Prikaz finančnih sredstev in obveznosti, razkritih po pošteni vrednosti, glede na
hierarhijo določanja poštene vrednosti
Finančne naložbe glede na izračun njihove poštene vrednosti uvrščamo v tri ravni:
hh 1. raven – sredstva po tržni ceni;
hh 2. raven – sredstva, ki se ne uvrščajo v raven 1, njihova vrednost pa je določena
neposredno ali posredno na podlagi primerljivih tržnih podatkov;
hh 3. raven – sredstva, katerih vrednost ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov.

Hierarhija poštene vrednosti

31. 12. 2016
v EUR

1. raven

3. raven

31. 12. 2015
Skupaj

1. raven

3. raven

Skupaj

Sredstva, izmerjena po odplačni vrednosti, kjer je poštena vrednost razkrita
Dana nekratkoročna posojila

0

27.500.108

27.500.108

0

25.717.490

25.717.490

Dana kratkoročna posojila in
terjatve za obresti

0

729.723

729.723

0

476.351

476.351

Obveznosti, izmerjene po nabavni vrednosti, kjer je poštena vrednost razkrita
Kratkoročne finančne obveznosti

0

0

0

0

10.000

10.000

Prejeta posojila in obresti

0

26.074.000

26.074.000

0

20.789.000

20.789.000
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2.4.26 Transakcije s povezanimi osebami
V tabelah prikazujemo prodajne in nabavne transakcije s povezanimi družbami,
ki so navedene v poglavju 2.3.1. Med njimi so transakcije z neposredno nadrejeno
družbo KI-Kelag International in končno nadrejeno družbo Kelag. Vse transakcije s
povezanimi osebami so opravljene na podlagi tržnih pogojev, ki veljajo za transakcije
z nepovezanimi osebami.

Prodajne transakcije

v EUR

Povezana družba

Prodaja električne energije

Opravljene storitve

2016

2015

Skupaj

63.195.557

43.414.390

INTERENERGO ZAGREB

16.066.948

12.575.710

KELAG

26.142.374

5.947.045

PLC INTERENERGO

20.986.235

24.891.636

Skupaj

1.761.338

1.426.185

EHE BANJA LUKA

52.080

222.863

EKO TOPLOTA ENERGETIKA

23.244

20.637

0

15.399

HIDROWATT
IEP ENERGIJA

799

8.177

5.528

24.244

INTERENERGO MAKEDONIJA

179.010

143.563

INTERENERGO SARAJEVO

259.507

178.314

INTERENERGO ZAGREB

259.507

178.314

KELAG

172.451

192.993

0

9.435

LSB ELEKTRANE

242.846

196.715

MHE VRBNICA

226.364

0

INTER ENERGO GORNJI VAKUF

KI KELAG

PLC INTERENERGO
Obresti na dana posojila

340.003

235.532

Skupaj

2.054.806

1.509.445

EHE BANJA LUKA

1.285.722

1.084.591

IE ELECTRIC
INTER ENERGO GORNJI VAKUF
INTERENERGO MAKEDONIJA
INTERENERGO SARAJEVO
INTERENERGO ZAGREB
LSB ELEKTRANE
MHE VRBNICA
Prodajne transakcije skupaj

0

449

129.690

151.571

2.560

17.379

14.483

11.575

0

642

617.823

243.097

4.528

142

67.011.701

46.350.021
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Nabavne transakcije

v EUR

Povezana družba

2016

2015

Nabava električne energije

Skupaj

76.905.982

53.140.739

INTERENERGO ZAGREB

31.625.857

29.969.461

INTERENERGO MAKEDONIJA

Drugi odhodki oz. stroški

0

337.325

KELAG

27.934.720

11.733.203

PLC INTERENERGO

17.345.405

11.100.750

270.520

180.385

12.076

7.647

Skupaj
EHE BANJA LUKA
KELAG
KI KELAG

Obresti na prejeta posojila
Nabavne transakcije skupaj

KI KELAG

83.119

63.850

175.326

108.888

1.222.087

1.277.731

78.398.589

54.598.855
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Stanje terjatev

v EUR

Povezana družba

2016

2015

Dolgoročno dana posojila

Skupaj

30.907.490

25.717.490

EHE BANJA LUKA

17.611.490

17.211.490

1.872.000

1.875.000

0

337.000

150.000

180.000

11.274.000

6.114.000

164.000

14.000

15.261.686

6.421.840
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15.620

INTER ENERGO GORNJI VAKUF
INTERENERGO MAKEDONIJA
INTERENERGO SARAJEVO
LSB ELEKTRANE
Kratkoročno dana posojila

MHE VRBNICA

Kratkoročne terjatve do kupcev

Skupaj
EHE BANJA LUKA
EKO TOPLOTA ENERGETIKA

2.088

4.435

0

15.399

1.942

4.618

HIDROWATT
INTER ENERGO GORNJI VAKUF
INTERENERGO SARAJEVO

296.130

126.768

INTERENERGO ZAGREB

2.147.254

616.671

KELAG

7.519.525

610.629

55.203

25.697

226.364

0

LSB ELEKTRANE
MHE VRBNICA
PLC INTERENERGO
Kratkoročne terjatve za obresti

5.013.111

5.002.003

Skupaj

560.653

457.225

EHE BANJA LUKA

324.759

82.340

30.900

327.398

0

8.706

INTER ENERGO GORNJI VAKUF
INTERENERGO MAKEDONIJA
INTERENERGO SARAJEVO
LSB ELEKTRANE
MHE VRBNICA
Terjatve do povezanih oseb skupaj

4.841

2.277

195.481

36.361

4.671

142

46.893.829

32.610.555

2016

2015

Stanje obveznosti

v EUR

Povezana družba

Dolgoročno prejeta posojila

KI KELAG

26.074.000

20.789.000

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Skupaj

10.158.181

4.791.438

2.700

1.435

EHE BANJA LUKA
INTERENERGO MAKEDONIJA

0

398.043

INTERENERGO ZAGREB

2.099.175

2.253.475

KELAG

6.641.801

963.289

89.191

108.888

1.325.314

1.066.308

36.232.181

25.580.438

KI KELAG
PLC INTERENERGO
Obveznosti do povezanih oseb skupaj
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2.4.27 Potencialne obveznosti

Potencialne obveznosti družbe se nanašajo na bančne in korporativne garancije, ki
so bile izdane partnerskim družbam za potrebe trgovanja z električno energijo in
institucijam trga z električno energijo v vrednosti zahtevanih zavarovanj. Konec leta
2016 je znašal znesek danih korporativnih garancij 22.765.448 EUR, znesek danih
bančnih garancij pa 15.650.193 EUR.

2.4.28 Dogodki po zaključku obračunskega obdobja do datuma izdaje
revizorskega poročila

Po zaključku leta 2016 je lastnik dokapitaliziral družbo z vplačilom dodatnega kapitala
v kapitalske rezerve v vrednosti 10.000.000 EUR. To bo družbi Interenergo omogočilo
povečanje deleža kapitala v obveznostih do virov sredstev, zmanjšanje zadolženosti,
ohranitev stabilne bonitetne ocene in okrepitev kapitalske strukture.
Družba je v marcu 2017 pridobila sončno elektrarno z močjo 456 kWp na lokaciji
Kolodvorska 11, Ormož. Ocenjena vrednost naložbe je 475.000 EUR.
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