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Uvod
1.1 Pismo direktorja
HSE Invest d.o.o. je vodilno podjetje na področju svetovalnega inženiringa pri umeščanju v prostor
in vodenju projektov izgradnje energetskih objektov in njihovih rekonstrukcijah. O rezultatih
podjetja govori že kar zavidljiva lista referenčnih objektov. V letu 2013 smo na seznam uvrstili tudi
zaključeno izgradnjo HE Krško, ki uspešno obratuje od marca 2013 ter zaključeno obnovo HE
Zlatoličje, kjer je bilo v mesecu oktobru 2013 pridobljeno uporabno dovoljenje za agregat 1. Tudi
minulo leto smo zaključili s pozitivnimi kazalci poslovanja in nekoliko nad planiranim poslovnim
izidom poslovanja.
Vodenje projektov izgradnje energetskih objektov je izredno odgovoren in kompleksen proces, ki
mora v popolnosti zadovoljiti zahteve in pričakovanja naročnika. Še več, izpolniti moramo naše
poslanstvo. Naša vizija, poslanstvo in strateški cilji družbe so vedno bili v ospredju vodstva in vseh
zaposlenih. Vse zastavljeno še naprej uspešno izpolnjujemo, saj ves čas vemo, kar hočemo.
Za uspešno vodenje projektov izgradnje energetskih objektov moramo našo družbo usmerjati in
obvladovati na sistematičen in pregleden način. Naše poslovanje smo uredili po zahtevah
standarda ISO 9001:2008, s katerim smo dosegli še večjo učinkovitost in uspešno izvajanje vseh
procesov v družbi ter na projektih. V družbi posvečamo veliko pozornost varnosti in zdravju pri
delu zaposlenih zato imamo vzpostavljen učinkovit sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu v
skladu s standardom OHSAS 18001:2007. Zavedamo se pomena varovanja in upravljanja
informacij zato imamo to področje sistematično urejeno. V letu 2012 smo uspešno prestali
certifikacijsko presojo sistema upravljanja varovanja informacij ISO IEC 27001:2005 za sistem
upravljanja varovanja informacij. Za vse naštete standarde ima družba pridobljene ustrezne
certifikate, tekom leta pa nenehno skrbimo za vzdrževanje, prilagajanje in izboljšave sistema
vodenja kakovosti. Z uspešno izvedeno zunanjo presojo sistema vodenja kakovosti v letu 2013
smo potrdili pridobljene certifikate in potrdili uspešno implementacijo standardov v praksi in
delovanje skladno z zastavljenimi cilji sistema vodenja kakovosti.
Organizacijska shema družbe je kompleksna in dinamična. V letu 2013 smo izvedli reorganizacijo,
ki je ohranila izrazit poudarek na projektni organiziranosti podjetja. Na področju tehnike je meja
med sektorjem projektiranja in izgradnje vedno tanjša, kar je posledica prilagajanja kompleksnim
problemom in izzivom, s katerimi se soočamo danes tako pri gradnji, kot pri umeščanju v prostor
zahtevnih energetskih objektov. Z novo organizacijsko shemo želimo zagotoviti tudi tisto
fleksibilnost, ki jo potrebujemo za odločnejši vstop na trge izven skupine HSE in izven meja
Slovenije. Pridobivanje poslov izven skupine bo tudi ključni cilj v prihodnjih letih, saj želimo tudi v
letih, ko je pričakovati stagnacijo na področju novih velikih projektov, podjetju zagotoviti kritično
maso zaposlenih, pridobivanje novih referenc, znanj in izkušenj.
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V začetku leta 2013 je prišlo do menjave v vodstvu podjetja, vendar osnovno poslanstvo in vizija
družbe ostajata enaka, kar pomeni ambiciozno zastavljeni cilji na področju energetike tako znotraj
kot tudi izven skupine HSE.
Maribor, 29.05.2014
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Direktor:
Sandi Ritlop
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1.2 Poročilo nadzornega sveta
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1.3 Ključni podatki
POSTAVKA

2013

RE 2013 /
RE 2012

2012

Čisti prihodki od prodaje v EUR

6.460.876

6.654.046

99

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu v EUR

6.448.076

6.654.046

99

12.800

0

0

222.519

36.326

470

Prihodki v EUR

6.500.855

6.663.012

99

Odhodki v EUR

6.240.667

6.610.936

97

Stroški dela v EUR

3.680.773

3.707.949

103

EBIT = poslovni izid iz poslovanja v EUR

269.420

48.873

416

EBITDA = EBIT + AM v EUR

392.150

161.652

206

Sredstva v EUR

2.601.367

2.434.048

101

Kapital v EUR

1.246.856

1.007.418

113

0

0

0

120.189

158.641

135

71

76

97

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE)

0,197

0,037

432

Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA)

0,088

0,015

451

4.072.923

3.873.868

107

55.414

51.998

106

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu v EUR
Čisti poslovni izid v EUR

Zadolženost do bank v EUR
Investicije v EUR
Število zaposlenih konec obdobja

Dodana vrednost v EUR
Dodana vrednost na zaposlenega v EUR

Realiziran je bil čisti poslovni izid v znesku 222.519 EUR ali 470% glede na leto 2012.
Realizirani so bili čisti prihodki od prodaje v znesku 6.460.876 EUR ali 99% glede na leto 2012.
Realizirani so bili odhodki v znesku 6.240.667 EUR ali 97% glede na leto 2012.
Realizirane so bile investicije v znesku 120.189 EUR ali 135% glede na leto 2012.
Na zadnji dan obravnavanega leta je bilo število zaposlenih 71 ali 97% glede na leto 2012.
Družba ni zadolžena.
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2 Poslovno poročilo
2.1 Predstavitev družbe
2.1.1 Splošni podatki o družbi na dan 31.12.2013
polno ime družbe:
skrajšano ime družbe:
oblika organiziranosti:
naslov družbe:
telefon:
faks:
številka registrskega vložka iz
sodnega registra:
osnovni kapital:
velikost:
leto ustanovitve:
transakcijski račun:
davčna številka:
identifikacijska številka za DDV:
matična številka:
šifra dejavnosti:
direktor družbe:
podružnice:

HSE Invest, družba za inženiring in izgradnjo energetskih
objektov, d.o.o.
HSE Invest d.o.o.
družba z omejeno odgovornostjo
Obrežna 170a, 2000 Maribor
02 3005 992
02 3005 991
062/11134700
320.000 EUR
majhna
2002
SI56 0451 5000 0839 849 pri Nova KBM d.d. Maribor
43635750
SI43635750
1574256
71.129
Sandi Ritlop, univ.dipl.inž.str.
/

2.1.2 Lastniška struktura družbe na dan 31.12.2013
DRUŽBENIK

NASLOV

DELEŽ V EUR

DELEŽ V %

Holding slovenske elektrarne d.o.o.

Koprska ulica 92, Ljubljana

80.000

25,00

Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Obrežna 170, Maribor

80.000

25,00

Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

Erjavčeva 20, Nova Gorica

80.000

25,00

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

Gorenjska cesta 46, Medvode

80.000

25,00

SKUPAJ

320.000

100,00

Družba HSE Invest d.o.o. je članica skupine HSE.

2.1.3 Dejavnosti družbe
Glavna dejavnost družbe po standardni klasifikaciji dejavnosti je »Druge inženirske dejavnosti in
tehnično svetovanje«, s šifro dejavnosti 71.129. Najpomembnejša dejavnost družbe je vodenje
razvojnih projektov predinvesticijske faze, vodenje gradnje novih in vodenje rekonstrukcij
obstoječih elektrarn.
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2.1.4 Organi družbe in njihova sestava
Z družbo HSE Invest d.o.o. upravljajo družbeniki na osnovi določil družbene pogodbe. V skladu z
njenimi določili ima družba naslednje organe vodenja in upravljanja:




skupščino
nadzorni svet
direktorja družbe.

Skupščina družbenikov
Skupščino družbenikov sestavljajo naslednji družbeniki:





Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

Dne 22. avgusta 2013 je na sedežu družbe potekala 11. redna letna skupščina. Obravnavane so
bile naslednje zadeve:




družbeniki so se seznanili z letnim poročilom za leto 2012 s pripadajočimi dokumenti,
odločili o podelitvi razrešnice ter o razporeditvi bilančnega dobička,
imenovali revizorja za revizijo letnih računovodskih izkazov v 2013.

Nadzorni svet
Člani nadzornega sveta družbe so bili:
IME IN PRIIMEK

Irena Šlemic - predsednica NS
Andrej Tumpej - podpredsednik
Alida Rejec
Drago Polak
Igor Žurga
Nives Podgornik
Katja Rejec
Gregor Cenc

DATUM
IMENOVANJA

DATUM POTEKA
MANDATA

16.7.2012
10.8.2011
16.7.2012
10.8.2011
17.1.2011
17.1.2011
22.5.2013
22.5.2013

15.7.2016
9. 8. 2015
15.7.2016
9. 8. 2015
21.5.2013
21.5.2013
21.5.2017
21.5.2017

Nadzorni svet se je v letu 2013 sestal na enajstih rednih sejah ter eni izredni in eni korespondenčni
seji, na katerih je:
dal soglasje na poslovni načrt za l. 2013,
sprejel letno poročilo za leto 2012 in poročilo za skupščino,
obravnaval pogodbe in anekse, ki presegajo znesek določen v družbeni pogodbi, ki so bili
predloženi v soglasje
 obravnaval in spremljal poslovanje družbe preko kvartalnih poročil o poslovanju,
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po odstopu mag. Žgajnerja s funkcije direktorja, izvedel javni razpis ter za direktorja družbe
imenoval Sandija Ritlopa,
 sprejel nove kriterije za določitev spremenljivega prejemka za uspešnost poslovanja
direktorja,
 opravljal druge naloge skladno s svojimi pristojnostmi in predpisi.


Poslovodstvo in zastopanje
V letu 2013 je družbo do 6. 3. 2013 vodil mag. Miran Žgajner. Od 7. 3. 2013 naprej pa je družbo
vodil Sandi Ritlop, najprej za začasni mandat, od 4. 7. 2013 naprej, pa za polni 4 letni mandat.

2.1.5 Svet delavcev
V letu 2013 so bila po izteku mandata prvega sestava sveta delavcev, izvedene volitve ter
sprememba članstva v svetu delavcev.
Do 30.3.2013 so bili člani sveta delavcev:

Igor Žurga

Predsednik

Datum
imenovanja
31.3.2009

Nives Podgornik

Namestnik

31.3.2009

30.3.2013

Član

31.3.2009

30.3.2013

Datum poteka
mandata
30.03.2017

Ime in priimek

Funkcija

Katja Rejec

Datum poteka
mandata
30.3.2013

Člani sveta delavcev od 31.3.2013 naprej so:

Katja Rejec

Predsednica

Datum
imenovanja
31.03.2013

Gregor Cenc

Namestnik

31.03.2013

30.03.2017

Boštjan Bračko

Član

31.03.2013

30.03.2017

Matjaž Hauptman

Član

31.03.2013

30.03.2017

Bojan Janežič

Član

31.03.2013

30.03.2017

Ime in priimek
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2.1.6 Organizacijska struktura družbe z organizacijsko shemo na dan
31.12.2013

Družba HSE Invest d.o.o. je bila v poslovnem letu 2013 organizirana v vodstvu družbe in treh
sektorjih, in sicer:




sektor za načrtovanje
sektor za izgradnjo
sektor za ekonomiko poslovanja

in štirih poslovnih enotah, in sicer:





poslovna
poslovna
poslovna
poslovna
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2.1.7 Zgodovinski pregled razvoja družbe
Družba je bila ustanovljena leta 2002. V teh letih se je družba hitro razvijala in je danes brez dvoma
vodilno podjetje na področju svetovalnega inženiringa pri vodenju projektov izgradnje energetskih
objektov in njihovih rekonstrukcijah. V letu 2007 smo ustanovili sektor načrtovanja in v svoje
delovanje uspešno vključili projektivo.
V času od ustanovitve si je družba pridobila ustrezne reference na nekaterih velikih projektih, kot so
HE Boštanj, HE Blanca-Arto, ČHE Avče, HE Krško, obnova HE Zlatoličje, izdelavo projekta PGD za
blok 6 TEŠ in druge.

2.2 Poslovna politika
2.2.1 Vizija
V času poslovanja družbe HSE Invest smo postali ena od vodilnih slovenskih družb za snovanje,
načrtovanje, pripravo in vodenje izgradnje projektov v energetiki na vodnem in termo oz. multi
utility področju za vse družbe skupine HSE. To dejavnost želimo razširiti še na družbe skupine GEN
in za zunanje naročnike.
Želimo si zagotoviti določeno mesto v projektiranju in si tako pridobiti reference s projektiranjem
znotraj skupine HSE in GEN ter po pridobitvi ustreznih referenc ponuditi te nove storitve tudi na
trgu izven skupine HSE v Sloveniji, JV Evropi in širše.
Naročnikom ponuditi komplet inženirske storitve od same zasnove energetskih objektov do
izgradnje, spuščanja v pogon in predaje. Znotraj skupine HSE iščemo priložnosti na področjih, ki so
bistvenega pomena za zanesljivo delovanje sistema in predstavljajo znotraj skupine kumulativno
velike stroške (npr. področje funkcionalnih specifikacij in vodenja).
Projekte želimo voditi v Sloveniji, v Evropski uniji in v JV Evropi, kjerkoli se bodo za to pokazali
interesi investitorjev.
Z vstopom na področje projektiranja lahko naročnikom ponudimo celovito inženirsko storitev od
ideje do izvedbe in predaje objekta.

2.2.2 Poslanstvo
Naročnikom zagotavljati strokovne podloge in svetovati pri odločitvah za izbiro tehnično, tehnološko
in ekonomsko najboljših rešitev.
Projekte voditi na najbolj racionalen, ekonomsko in terminsko učinkovit način ter s tem zagotoviti
doseganje optimalnih naložbenih učinkov.
Povezovati in najti sinergijske učinke pri združevanju vseh razpoložljivih strokovnih znanj iz hidro in
termo oz. multi utility področij znotraj družbe, znotraj skupine HSE in znotraj skupine GEN ter nato
še po potrebi vključevati strokovna znanja od zunaj.
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Z vstopom na področje projektiranja lahko naročnikom ponudimo celovito inženirsko storitev od
ideje do izvedbe in predaje objekta.

2.2.3 Strateške usmeritve
Zagotavljati izgradnjo objektov v načrtovanih rokih, zahtevani kvaliteti in v finančnih okvirih,
določenih z investicijskimi programi.
Doseči zadovoljstvo vsakega naročnika pri izvajanju njegovih projektov in mu dati občutek, da je
njegov projekt najbolj pomemben.
Poenotiti in racionalizirati postopke vodenja projektov in uveljaviti standarde ISO v vsem delovanju
in na vseh področjih vodenja.
Omogočati in vzpodbujati stalno dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje znanja zaposlenih, da se
ohranja stik z vsemi napredki znanj po posameznih področjih.

2.3 Politika sistema vodenja kakovosti
Med strateškimi usmeritvami podjetja je zapisano, da moramo uveljaviti standarde ISO v vsem
svojem delovanju in na vseh področjih vodenja. Družba ima certifikat ISO 9001:2008 in BS OHSAS
18001:2007 in ISO27001:2005, ki pokriva sistem upravljanja in varovanja informacij.
Družba je v letu 2013 redno vzdrževala in posodabljala pridobljene standarde in uspešno izvedla
notranjo presojo in vodstveni pregled. V novembru 2013 smo uspešno izvedli zunanjo kontrolo po
standardih ISO9001, OHSAS18001 in ISO27001.
V letu 2013 smo tudi ustrezno informacijsko nadgradili dostop do dokumentacije sistema vodenja.

2.4 Tržni položaj
2.4.1 Značilnosti gospodarskega okolja
Skupina HSE je nadaljevala z investicijami v povečanje lastnih proizvodnih virov in obnove
obstoječih virov v skladu s svojo strategijo. Družba HSE Invest je uspešno sodelovala na projektih
znotraj skupine in s svojim delom pripomogla k uresničitvi zadanih ciljev.
Negativna gospodarska klima, ki je posledica krize, je vplivala tudi na izvajanje projektov na katerih
sodeluje HSE Invest. Največjo težavo HSE Investa je v letu 2013 predstavljala znižana dinamika na
nekaterih planiranih projektih. Samo izvajanje prevzetih projektov pa je oteževalo stanje na trgu
predvsem problematika gradbenih izvajalcev zaradi stečajev ali plačilna nesposobnost gradbenih
izvajalcev.
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2.4.2 Prodaja in kupci
Največji kupci v letu 2013 so bili:
KUPEC

TEŠ d.o.o.
DEM d.o.o.
HESS d.o.o.
HSE d.o.o.
SENG d.o.o.
IBE d.d.
Trombik Ingenieure AG
OSTALI

REALIZIRAN ZNESEK
EUR

2.477.908
1.313.854
916.897
912.400
695.572
116.635
12.800
23.431

V letu 2013 znaša realizacija 10 največjih kupcev 99,9% celotne realizacije družbe.

2.4.3 Nabava in dobavitelji
Največji dobavitelji v letu 2013 so bili:
DOBAVITELJ

DEM d.o.o.
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.
Sieko d.o.o.
IKB d.o.o.
IBE d.d.
ALD Automotive d.o.o.
Esotech d.d.
Jože Dermol
SUGRAD Inženiring, Uroš Sušec s.p.
PETROL d.d.

REALIZIRAN
ZNESEK EUR

361.841
190.286
145.800
141.149
133.884
70.584
67.926
65.280
59.872
59.674

V letu 2013 znaša realizacija nabav 10 največjih dobaviteljev 51,47% celotne realizacije nabav
družbe.

2.5 Investicije
V letu 2013 je bilo za investicije porabljeno 122.203 EUR.Največji delež investicij pomeni nabava
programske opreme in licenc, potrebne za uspešno izvajanje dela.
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2.6 Informatika
Družba ima področje informacijske osnove zagotovljeno s pogodbo z Dravskimi elektrarnami
Maribor, ki v celoti skrbijo za stabilno in varno delovanje sistema informacijske podpore. Pogodba
pokriva načrtovanje in vzdrževanje informacijskih rešitev, vzdrževanje strojne in programske
opreme, pomoč uporabnikom, svetovanje pri nabavi opreme in rešitev, zagotavljanje dostopa do
interneta, intraneta in e-pošte, varno arhiviranje podatkov, zagotavljanje podatkovnih strežnikov in
zagotavljanje ostalih informacijskih storitev. Zaradi tega sami ne načrtujemo vlaganja v posodobitev
sistema.

2.7 Analiza uspešnosti poslovanja
KAZALNIKI FINANCIRANJA
STOPNJA LASTNIŠKOSTI FINANCIRANJA

31.12.2013

PN 31.12.2013

31.12.2012

RE 2013 /
PN 2013

RE 2013 /
RE 2012

1. Kapital in obveznosti

2.601.367

2.449.537

2.434.048

106

107

2. Kapital

1.246.856

1.141.647

1.007.418

109

124

47,93

46,61

41,39

103

116

Stopnja lastniškosti financiranja = 2 / 1

STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA
1. Kapital

31.12.2013

PN 31.12.2013

31.12.2012

RE 2013 /
PN 2013

RE 2013 /
RE 2012

1.246.856

1.141.647

1.007.418

109

124

247.093

233.599

263.789

106

94

3. Skupaj ( 1 + 2 )

1.493.949

1.375.246

1.271.207

109

118

4. Kapital in obveznosti

2.601.367

2.449.537

2.434.048

106

107

57,43

56,14

52,23

102

110

2. Dolgoročne obveznosti

Stopnja dolgoročnosti financiranja = 3 / 4



Stopnja lastniškosti financiranja znaša 47,93.

V poslovnem letu 2013 predstavlja kapital družbe 47,93 % vseh obveznosti do virov sredstev. Delež
kapitala v obveznostih do virov sredstev se je v primerjavi s prejšnjim letom povečal.


Stopnja dolgoročnosti financiranja znaša 57,43.

Družba je v letu 2013 svoja sredstva v višini 57,43 % financirala z dolgoročnimi viri, 42,57 % pa s
kratkoročnimi viri. V primerjavi s predhodnim letom je stopnja dolgoročnosti financiranja višja.
KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA
STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA

31.12.2013

PN 31.12.2013

31.12.2012

RE 2013 /
PN 2013

RE 2013 /
RE 2012

1. Nepremičnine, naprave in oprema

144.973

222.058

156.297

65

93

2. Neopredmetena sredstva

133.411

147.562

126.320

90

106

3. Skupaj stalna sredstva po neodpisani vrednosti ( 1 + 2 )

278.384

369.620

282.617

75

99

2.601.367

2.449.537

2.434.048

106

107

10,70

15,09

11,61

71

92

4. Sredstva
Stopnja osnovnosti investiranja = 3 / 4
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STOPNJA DOLGOROČNOSTI INVESTIRANJA

31.12.2013

PN 31.12.2013

31.12.2012

RE 2013 /
PN 2013

RE 2013 /
RE 2012

1. Nepremičnine, naprave in oprema

144.973

222.058

156.297

65

93

2. Neopredmetena sredstva

133.411

147.562

126.320

90

106

3. Naložbene nepremičnine
4. Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe
5. Ostale dolgoročne finančne naložbe in posojila
6. Dolgoročne poslovne terjatve
7. Druga dolgoročna sredstva
8. Skupaj ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 + 7 )
9. Sredstva
Stopnja dolgoročnosti investiranja = 8 / 9

KOEFICIENT KAPITALSKE POKRITOSTI OSNOVNIH
SREDSTEV
1. Kapital

278.384

369.620

282.617

75

99

2.601.367

2.449.537

2.434.048

106

107

10,70

15,09

11,61

71

92

31.12.2013

PN 31.12.2013

31.12.2012

RE 2013 /
PN 2013

RE 2013 /
RE 2012

1.246.856

1.141.647

1.007.418

109

124

2. Nepremičnine, naprave in oprema

144.973

222.058

156.297

65

93

3. Neopredmetena sredstva

133.411

147.562

126.320

90

106

4. Skupaj stalna sredstva po neodpisani vrednosti ( 2 + 3 )

278.384

369.620

282.617

75

99

4,48

3,09

3,56

145

126

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev = 1 / 4

KOEFICIENT NEPOSREDNE POKRITOSTI KRATK. OBV.
(HITRI KOEFICIENT)
1. Denar in denarni ustrezniki

31.12.2013

PN 31.12.2013

31.12.2012

RE 2013 /
PN 2013

RE 2013 /
RE 2012

545.980

497.927

378.942

110

144

545.980

497.927

378.942

110

144

1.107.418

1.074.291

1.162.841

103

95

0,49

0,46

0,33

106

151

2. Kratkoročne finančne naložbe
3. Skupaj likvidna sredstva ( 1 + 2 )
4. Kratkoročne obveznosti
Koef. neposredne pokritosti kratk. obv. (hitri koef.) = 3 / 4

KOEFICIENT POSPEŠENE POKRITOSTI KRATK. OBV.
(POSPEŠENI KOEFICIENT)
1. Denar in denarni ustrezniki

31.12.2013

PN 31.12.2013

31.12.2012

RE 2013 /
PN 2013

RE 2013 /
RE 2012

545.980

497.927

378.942

110

144

3. Kratkoročne poslovne terjatve

1.735.902

1.547.574

1.709.759

112

102

4. Skupaj ( 1 + 2 + 3 )

2.281.882

2.045.501

2.088.701

112

109

5. Kratkoročne obveznosti

1.107.418

1.074.291

1.162.841

103

95

2,06

1,90

1,80

108

115

2. Kratkoročne finančne naložbe

Koeficient pospešene pokritosti kratk. obveznosti= 4 / 5

KOEFICIENT KRATKOROČNE POKRITOSTI KRATK. OBV.
(KRATKOROČNI KOEF.)

31.12.2013

PN 31.12.2013

31.12.2012

RE 2013 /
PN 2013

RE 2013 /
RE 2012

1. Kratkoročna sredstva

2.299.194

2.046.501

2.127.222

112

108

2. Kratkoročne obveznosti

1.107.418

1.074.291

1.162.841

103

95

2,08

1,90

1,83

109

113

Koeficient kratk. pokritosti kratk. obv. (kratk. obv.) = 1 / 2
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Stopnja osnovnosti investiranja znaša 10,70.

Družba je imela v letu 2013 v vseh sredstvih 10,7% vrednosti osnovnih sredstev po neodpisani
vrednosti. Koeficient je v primerjavi z letom 2012 nižji.


Stopnja dolgoročnosti investiranja znaša 10,70.

Družba je imela v letu 2013 v vseh sredstvih 10,7% vrednosti osnovnih sredstev po neodpisani
vrednosti in dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih poslovnih terjatev. Koeficient je v
primerjavi z letom 2012 nižji.


Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev znaša 4,48.

Družba je v letu 2013 z lastnimi viri v celoti financirala svoja osnovna sredstva. Koeficient je v
primerjavi z letom 2012 višji.


Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti znaša 0,49.

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti znaša za leto 2013 0,49 kar pomeni, da
družba v opazovanem obdobju z denarnimi sredstvi na transakcijskem računu pokriva 49% svojih
kratkoročne obveznosti. Koeficient se je v primerjavi z letom poprej višji.


Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti znaša 2,06.

Koeficient pokritja kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi terjatvami družbe je
2,06. Tudi ta koeficient je grob pokazatelj plačilne sposobnosti. Koeficient se je v primerjavi z letom
poprej višji.


Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)
znaša 2,08.

Koeficient pokritja kratkoročnih obveznosti z kratkoročnimi obveznostmi družbe je 2,06. Koeficient
se je v primerjavi z letom poprej višji.

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

1. Poslovni prihodki

6.498.373

6.622.562

6.659.809

98

98

2. Poslovni odhodki

6.228.953

6.419.074

6.610.936

97

94

1,04

1,03

1,01

101

104



2012

RE 2013 /
RE 2012

2013

Koeficient gospodarnosti poslovanja = 1 / 2

PN 2013

RE 2013 /
PN 2013

KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

Koeficient gospodarnosti poslovanja znaša 1,04.

Družba je v poslovnem letu 2013 dosegla 4 % več prihodkov iz poslovanja, kot so znašali odhodki iz
poslovanja.
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KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI
KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI KAPITALA
(ROE)

2013

PN 2013

RE 2013 /
PN 2013

2012

RE 2013 /
RE 2012

1. Čisti poslovni izid

222.519

170.555

36.326

130

613

2. Povprečni kapital

1.127.137

1.074.533

989.255

105

114

0,197

0,159

0,037

124

538

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala = 1 / 2

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI SREDSTEV
(ROA)
1. Čisti poslovni izid
2. Povprečna sredstva
Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev = 1 / 2



2013

PN 2013

RE 2013 /
PN 2013

2012

RE 2013 /
RE 2012

222.519

170.555

36.326

130

613

2.517.708

2.441.793

2.345.738

103

107

0,088

0,070

0,015

127

571

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala znaša 0,197.

V poslovnem letu 2013 je družba ustvarila čisti dobiček v višini 222.519 EUR.
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala je eden izmed najpomembnejših kazalnikov poslovne
uspešnosti. Pojasnjuje koliko čistega dobička je družba dosegla na vsak EUR vloženega kapitala in
kako uspešno upravlja s premoženjem lastnika-ov.
V letu 2013 je vrednost kazalnika 0,04 kar pomeni, da smo na vsak EUR vloženega kapitala ustvarili
0,04 EUR čistega dobička. Koeficient se je v primerjavi z letom poprej višji.
OSTALI KAZALNIKI

1. Poslovni prihodki

6.498.373

6.622.562

6.659.809

98

98

2. Stroški blaga, materiala in storitev

2.393.170

2.448.259

2.749.841

98

87

32.280

34.854

36.100

93

89

Dodana vrednost = 1-2-3

4.072.923

4.139.449

3.873.868

98

105

DODANA VREDNOST / ZAPOSLENEGA

2013

1. Dodana vrednost

4.072.923

4.139.449

3.873.868

98

105

74

75

75

98

99

55.414

55.193

51.998

100

107

2. Povprečno število zaposlenih
Dodana vrednost/zaposlenega = 1/2



2012

RE 2013 /
RE 2012

2013

3. Drugi poslovni odhodki

PN 2013

RE 2013 /
PN 2013

DODANA VREDNOST

PN 2013

RE 2013 /
PN 2013

2012

RE 2013 /
RE 2012

Dodana vrednost znaša 4.072.923 EUR

V poslovnem letu 2013 je družba ustvarila dodano vrednost v višini 4.072.923 EUR.
V letu 2013 je dodana vrednost nižja kot v letu 2012.
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Dodana vrednost na zaposlenega znaša 55.414 EUR

V poslovnem letu 2013 je družba ustvarila dodano vrednost na zaposlenega v višini 55.414 EUR.
V letu 2013 je dodana vrednost na zaposlenega višja kot v letu 2012.

2.8 Upravljanje s tveganji
Stalno in redno nadziranje vseh vrst tveganj, ki jim je družba izpostavljena pri svojem poslovanju,
predstavlja pomemben pogoj za uspešno poslovanje, doseganje zastavljenih strateških ciljev in
uresničevanje našega poslanstva. Pri tem je pomembno, da pravočasno prepoznavamo tveganja. S
tem namenom je bil ustanovljen Odbor za obvladovanje tveganj, ki se sestaja vsake tri mesece in
pripravi poročilo o pregledu in obvladovanju tveganj. Analiza tveganj je bila podrobno obravnavna v
poslovnem načrtu za leto 2013, v tem poročilu pa se bomo osredotočili na tveganja, ki smo jim bili
izpostavljeni v obravnavanem obdobju:
Prodajna tveganja
Do sedaj je bilo prodajno tveganje nizko, ker imamo večino pogodb sklenjenih znotraj skupine HSE.
Prodajna tveganja skušamo obvladovati tako, da z našimi opravljenimi storitvami prepričamo naše
kupce, da smo kvaliteten in resen izvajalec storitev. Zavedamo se, da to dolgoročno predstavlja
zaupanje naših kupcev tudi pri njihovih prihodnjih investicijskih namerah.
Investicijska tveganj
V obravnavanem obdobju nismo izvedli investicijskih vlaganj, zato ocenjujemo investicijska tveganja
kot nizka.
Kreditna tveganja
Do sedaj so bila kreditna tveganje nizka, saj imamo večino pogodb sklenjenih znotraj skupine HSE
in skupine GEN in so bile vse pogodbene obveznosti tudi pravočasno plačane.
Tveganja plačilne sposobnost
V obravnavanem obdobju smo vse naše obveznosti plačevali v dogovorjenih rokih. Z dnevnim
planiranjem denarnih tokov zagotavljamo ustrezno kratkoročno uravnavanje denarnih tokov in
likvidnost družbe.
Obrestna tveganja
Ker družba nima najetih kreditov, je obrestno tveganje na strani stroškov financiranja nično.
Inflacijska tveganja
Inflacijska tveganja napram našim dobaviteljem obvladujemo s pogodbami po fiksnih cenah.
Pojavlja pa se problem pri zaračunavanju naših storitev naročnikom znotraj skupine HSE, kjer smo
vezani na cenik HSE, ki ne sledi inflacijskim spremembam. Zaradi navedenega naši prihodki ne
sledijo inflacijskim gibanjem. Tveganje je za enkrat še nizko saj je letošnja inflacija nizka.
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Kadrovska tveganja
Kadrovska tveganja v obravnavanem obdobju niso bila velika. Prišlo je do odhoda strojnega
nadzornika, ki se je sporazumno prezaposlil na TEŠ, za kar se planira nadomestitev. Drugih
odhodov ni bilo in se ne predvidevajo.
Glede na aktualna dogajanja v skupini HSE je med zaposlenimi zaznati zaskrbljenost kar bi lahko
vplivalo na upad motiviranosti. Padec motiviranosti poskušamo zmanjšati s komunikacijo s sodelavci
in s komunikacijo s svetom delavcev. Svet delavcev in preko njih zaposleni so sproti seznanjeni z
dogajanji v družbi.
Projektna tveganja
V obravnavanem obdobju smo zaznali uresničitev v poslovnem načrtu identificiranega tveganja, ki
izhaja iz zamaknitve rokov izvajanja projektov. Počasnejše odvijanje oziroma neizvajanje določenih
projektov ima neposreden vpliv na manjšo realizacijo. Ključni projekti, ki se izvajajo počasneje kot
je bilo predvideno so ČHE Kozjak in izgradnja HE na srednji Savi, počasneje pa se odvija tudi
projekt izgradnje HE Brežice, kjer še ni prišlo do pričetka gradnje. Izpad prihodkov smo nadomestili
z večjim številom manjših projektov. Redno spremljamo tudi javne razpise in se poskušamo
prijavljati na te razpise ter tako pridobiti delo izven skupine.
Zakonodajna tveganja
V obravnavanem obdobju je bila objavljena uredbe, ki je družbe skupine HSE uvrstila na seznam
zavezancev po ZJN. HSE Invest se je na spremembo takoj odzval in kader, ki sodeluje pri razpisih
za naše naročnike se je ustrezno izšolal za izvajanje postopkov po ZJN.
Dela po predpisih o JN pomenijo precej povečan obseg dela, kar nimamo vključeno v vse pogodbe.
Tveganje izhaja tudi iz morebitnih napak v fazah postopkov naročanja. Za zmanjšanje teh tveganj
izvajamo redna izobraževanja zaposlenih in po potrebi koristimo zunanjo pravno pomoč.
Tveganje projektantske/konzultantske odgovornosti
Tveganje projektantske - konzultantske odgovornosti je bilo v obravnavanem obdobju nizko, saj je
naš kader ustrezno izobražen in izkušen. Družba je v obravnavanem obdobju podaljšala
zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti in odgovornosti nadzora ter
zavarovanje civilne odgovornosti.

2.9 Komuniciranje z javnostjo
Za večjo prepoznavnost in utrditev položaja družbe smo v letu 2013:




predelali in izboljšali spletno predstavitev družbe, ki je izdelana tudi v angleškem jeziku;
pisali članke v interno glasilo Energija in si zagotovili objave v glasilu Naš stik;
se pojavljali na konferencah in sejmih iz področje energetike in gradbeništva
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sodelovali s strokovnimi članki na mednarodnih in domačih konferencah:
• International conference Hydro 2013 - Innsbruck,
• 11. konferenci slovenskih elektroenergetikov CIGRE
• Mišičevi vodarski dnevih – Maribor
 si prizadevali, da so naši naročniki (HSE, DEM, SEL, SENG, HESS) v medijskih objavah, kjer
obveščajo o uspešnih napredkih projektov omenili, da na projektih sodeluje tudi družba HSE
Invest. Takšna publiciteta, ki je neposredno od naročnika, lahko za našo družbo zelo veliko
pomeni.


Posebno pozornost smo namenili tudi notranjemu komuniciranju z zaposlenimi, kjer smo predvsem
posvečali pozornost naslednjim oblikam komuniciranja:
intranet, kjer so redno objavljene informacije o družbi in o pomembnih spremembah, ki se
tičejo zaposlenih;
 redna komunikacija s svetom delavcev,
 vodstveni delavci izvajali politiko odprtih vrat in
 letni razgovor z zaposlenimi.


2.10 Načrti za prihodnost
Kljub nadaljevanju gospodarske krize načrtujemo intenzivno izvajanje storitev na projektu izgradnje
elektrarn na spodnji Savi, zaključiti izgradnjo HE Krško, pričeti z izgradnjo HE Brežice, nadaljevati
postopek pridobitve prostorskega načrta za HE Mokrice. Želimo nadaljevati priprave na izgradnjo
elektrarn na srednji Savi, kjer vodimo postopek priprave umeščanja elektrarn v prostor in izvajamo
projektiranje. Želimo zaključiti obnovo HE Zlatoličje, vključno z dokončno sanacijo turbine T2.
Nadaljevali z delom svetovalnega inženiringa izgradnje HE na Muri in ČHE Kozjak. Načrtujemo tudi
angažiranje na rekonstrukciji HE Doblar in pridobiti projektiranje za HE Učjo in HE na Idrijci.
Nadaljevali bomo s svetovalnim inženiringom in s projektiranjem PZI pri izgradnji nadomestnega
energetskega bloka 6 v TEŠ, ker bodo intenzivnosti pri izgradnji izredno velike. Aktivno želimo
sodelovati tudi na manjših projektih izrabe obnovljivih virov, predvsem malih HE, sončnih elektrarn,
SPTE in sodelovati pri raziskavah vetrnega potenciala.
Zaradi načrtovanih investicij skupine HSE nameravamo poslovne aktivnosti razširiti na JV Evropo in
tam sami tudi pridobili določene storitve, za katere smo pridobili reference v Sloveniji.
V svojo dejavnost želimo še uspešneje vključiti projektivo in s tem še prispevati k uspešnejšemu
izvajanju investicij. Projektiva bo sodelovala pri projektiranju HE Brežice, projektiranju B6, izdelavi
3D modela HE Zlatoličja, sanacijah HE Formin ipd. Prizadevali si bomo dobiti tudi projekte v okviru
infrastrukturnih ureditev na HE Brežice.
Dosežene lastne reference pri izgradnji vodnih energetskih objektov bodo družbi vzpodbuda za bolj
smele korake v smeri ponujanja celovitih tehničnih rešitev tako pri izgradnji objektov v skupini,
kakor tudi širše, predvsem pri načrtovanju izgradnje in vlaganjih skupine v projekte doma in v JV
Evropi.
Povečati želimo delež storitev na projektih za naročnike izven skupine HSE, zato bom v prihodnosti
veliko pozornosti namenili vzpostavitvi poslovnih stikov s potencialnimi naročnik, redno in
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sistematično spremljali objave na portalu JN in se prijavljali na razpise, kjer bomo lahko sodelovali
ter preko vodij poslovnih enot iskali priložnosti v lokalnem okolju kjer delujemo.

3 Poročilo o družbeni odgovornosti
3.1 Odgovornost do zaposlenih
3.1.1 Kadrovska politika
Zavedamo se, da so zaposleni ključni dejavnik uspeha za našo prihodnost. Zavedamo se, da lahko
dosegamo učinkovito izvajanje delovnih procesov le z zaposlenimi, ki imajo prava znanja in
sposobnosti. Z dobro organizacijo dela ter ustreznim delovnim okoljem zagotavljamo možnosti za
odgovorno in kreativno delo, motiviranost in zadovoljstvo pri delu.

KP / IP

31.12.2013

31.12.2012

* KP

69

74

* IP

2

2

1

1

71

76

- od tega: št. članov uprave oz.
poslovodstva

SKUPAJ

Projektna organiziranost družbe in usmeritev na delo pri več projektih hkrati zahteva od zaposlenih
več znanja, inovativnosti, pripravljenost na spremembe, hitro odzivanje, delo v skupinah in
sodelovanje. Uspešnost projektov in doseganje ciljev projekta kot celote v prepletenih procesih, kjer
so znanja različnih specialistov odločilna je sodelovanje in pravočasno odkrivanje možnih bodočih
zapletov ključnega pomena. Pravočasno ukrepanje in hitrost reševanja problemov pa je predvsem
odvisno od usklajenosti in motiviranosti projektnih skupin, katerih vodje morajo biti najboljši nosilci
skupinskega dela in usmerjevalci v sodelovanje.

STOPNJA STROKOVNE
IZOBRAZBE
8/1

31.12.2013

31.12.2012
5

5
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36
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12
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Ustvarjati moramo takšno okolje dela, ki zaposlene motivira za aktivno in kreativno sodelovanje,
dajanje maksimalnega individualnega prispevka in motiviranost za dodatno širjenje znanja in
iskanje novih spoznanj in osvajanje novih tehnoloških rešitev.
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3.1.2 Izobraževanje
Pomemben del investicij družbe so tudi investicije v znanje zaposlenih. Znanje je ključni vir
uspešnosti in napredka družbe.
Zadovoljstvo zaposlenih krepimo z ustvarjanjem prijetnega delovnega okolja, omogočanjem
dodatnega izobraževanja in spodbujanjem lastne ustvarjalnosti. Zaposlenim tako omogočamo
strokoven kot osebnostni razvoj.

3.1.3 Študij ob delu
V letu 2013 ni bilo izplačanih šolnin za študij ob delu.

3.1.4 Štipendiranje
Družba v letu 2013 ni imela štipendistov.

3.2 Odgovornost do naravnega okolja
3.2.1 Ekologija in okolje
Družba nima posebej razvite politike varstva okolja, vendar pri vodenju vseh projektov in
projektiranju upošteva vso zakonodajo s področja varstva okolja.
S svojim delovanjem družba deluje v smislu doseganja temeljnega cilja okoljske politike skupine
HSE, in sicer trajna uravnoteženost, ki jo skupina HSE dosega s preventivnimi ukrepi, s
preprečevanjem nastajanja škode v okolju, z delitvijo odgovornosti in vključevanjem okolja v
posamezne poslovne procese.

3.3 Pomembnejši dogodki po obračunskem obdobju
Po obračunskem obdobju ni bilo dogodkov, ki bi pomembno vplivali na finančni položaj družbe na
dan 31.12.2013.
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4 Računovodsko poročilo
4.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA
Poslovodstvo je odgovorno, da za vsako posamezno poslovno leto pripravi računovodske izkaze v
skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska
unija, in to tako, da ti predstavljajo resnično in pošteno sliko poslovanja družbe HSE Invest d.o.o..
Poslovodstvo upravičeno pričakuje, da bo družba v dogledni prihodnosti razpolagala z ustreznimi
viri za nadaljevanje poslovanja, zato so računovodski izkazi pripravljeni na osnovi predpostavke o
časovni neomejenosti delovanja družbe.
Odgovornost poslovodstva pri izdelavi računovodskih izkazov zajema naslednje:




računovodske politike so ustrezno izbrane in dosledno uporabljene,
presoje in ocene so razumne in preudarne,
računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z MSRP, sprejetimi v Evropski uniji; vsa
morebitna pomembna odstopanja so razkrita in pojasnjena v poročilu.

Poslovodstvo je odgovorno za vodenje ustreznih evidenc, ki v vsakem trenutku z razumljivo
natančnostjo prikazujejo finančni položaj družbe ter za to, da so računovodski izkazi družbe v
skladu z MSRP, sprejetimi v Evropski uniji. Uprava/poslovodstvo je prav tako odgovorna za
varovanje premoženja družbe ter za preprečevanje in odkrivanje zlorab in drugih nepravilnosti.
Poslovodstvo potrjuje, da so računovodski izkazi pripravljeni skladno z določili MSRP brez pridržkov
pri njihovi uporabi.
Poslovodstvo je računovodske izkaze družbe HSE Invest d.o.o. za poslovno leto, ki se je končalo na
dan 31.12.2013, sprejelo dne 17.03.2014.

Maribor, 29.05.2014
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4.2 UVODNA POJASNILA
4.2.1 Poročajoča družba
HSE Invest je družba registrirana s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Obrežna
ulica 170, Maribor. V nadaljevanju so predstavljeni ločeni računovodski izkazi družbe za leto, ki se je
končalo dne 31. decembra 2013.
Skupinske računovodske izkaze za skupino HSE sestavlja družba HSE. Skupinsko letno poročilo za
skupino HSE je moč dobiti na sedežu družbe HSE.
Glavna dejavnost družbe je »Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje«, s šifro dejavnosti
71.129. Najpomembnejša dejavnost družbe je vodenje razvojnih projektov predinvesticijske faze,
vodenje gradnje novih in vodenje rekonstrukcij obstoječih elektrarn.

4.2.2 Podlaga za sestavo
Pri pripravi računovodski izkazov na dan 31.12.2013 je družba upoštevala:







a)

MSRP, ki vključujejo Mednarodne računovodske standarde (MRS), Pojasnila Stalnega odbora
za pojasnjevanje (SOP), Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP) in
Pojasnila Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja
(OPMSRP), kot jih je sprejela Evropska unija (v nadaljevanju EU);
Zakon o gospodarskih družbah;
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb;
Pravilnik o računovodstvu družbe HSE Invest d.o.o.;
Ostalo veljavno zakonodajo.
Trenutno veljavni standardi in pojasnila

V trenutnem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal Odbor za
mednarodne računovodske standarde in sprejela EU:









Spremembe MSRP 7 »Finančni instrumenti: razkritja« - Prenosi finančnih sredstev, ki ga je
EU sprejela 22. novembra 2011 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2011 ali
pozneje),
MSRP 13 »Merjenje poštene vrednosti«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali pozneje),
Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba MSRP« - Visoka hiperinflacija in odstranitev
dogovorjenih datumov za uporabnike, ki prvič uporabljajo MSRP, ki ga je EU sprejela 11.
decembra 2012 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali pozneje),
Spremembe MSRP 7 »Finančni instrumenti: razkritja« - Pobotanje finančnih sredstev in
obveznosti, ki ga je EU sprejela 13. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2013 ali pozneje),
Spremembe MRS 12 »Davek iz dobička« - Odloženi davek: Povrnitev zadevnih sredstev, ki
ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2013 ali
pozneje).
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Spremembe MRS 19 »Zaslužki zaposlencev« - Izboljšave obračunavanja pozaposlitvenih
zaslužkov, ki ga je EU sprejela 5. junija 2012 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1.
januarja 2013 ali pozneje),
OPMSRP 20 “Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi površinskega najdišča«, ki ga je EU
sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2013 ali
kasneje).
Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba MSRP« - Vladna posojila (velja za letna obdobja, ki se
pričnejo 1. januarja 2013 ali pozneje),
Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, MSRP 11 »Skupne ureditve« in
MSRP 12 »Razkritje deležev v drugih družbah« - Napotki za prehod (veljajo za letna
obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2013 ali pozneje),
Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (2012)«, ki izhajajo iz letnega projekta
za izboljšanje MSRP, objavljenega 17. maja 2012 (MSRP 1, MRS 1, MRS 16, MRS 32, MRS
34), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, (spremembe je
treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali pozneje).

Sprejetje teh sprememb obstoječih standardov ni privedlo do nikakršnih sprememb v računovodskih
usmeritvah družbe.
b)

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

Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so naslednji standardi, popravki in pojasnila, ki jih je
sprejela EU, bili izdani, vendar še niso stopili v veljavo:










MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja
za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
MSRP 11 »Skupne ureditve«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna
obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
MSRP 12 »Razkritje deležev v drugih družbah«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012
(velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
MRS 27 (spremenjen leta 2011) »Ločeni računovodski izkazi«, ki ga je EU sprejela 11.
decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali kasneje),
MRS 28 (spremenjen leta 2011) »Naložbe v pridružena podjetja in skupna vlaganja«, ki ga
je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali
kasneje),
Spremembe MRS 32 »Finančni instrumenti: predstavitev« - Pobotanje finančnih sredstev in
obveznosti, ki ga je EU sprejela 13. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2014 ali pozneje),
Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, MSRP 12 »Razkritje deležev v
drugih družbah« in MRS 27 »Ločeni računovodski izkazi« - Naložbena podjetja (veljajo za
letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje).

Družba se je odločila, da ne bo sprejela teh standardov, popravkov in pojasnil, preden stopijo v
veljavo.
Družba pričakuje, da sprejetje teh standardov, popravkov in pojasnil ne bo imelo bistvenega vpliva
na računovodske izkaze družbe v obdobju začetne uporabe.
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c)

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

Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel
Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo naslednjih standardov, sprememb
obstoječih standardov in pojasnil, ki na dan [datum objave računovodskih izkazov] niso bili potrjeni
za uporabo:


MSRP 9 »Finančni instrumenti« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2015 ali
kasneje),



Spremembe MSRP 9 »Finančni instrumenti« in MSRP 7 »Finančni instrumenti: razkritja« –
Obvezni datum uveljavitve in razkritja prehodov.

Podjetje predvideva, da uvedba teh standardov, sprememb obstoječih standardov in pojasnil v
obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze družbe.
Hkrati je obračunavanje varovanja pred tveganji v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in
obveznosti, katerega načel EU še ni sprejela, še vedno neregulirano.
Podjetje ocenjuje, da uporaba obračunavanja varovanja pred tveganji v zvezi s portfeljem
finančnimi sredstvi in obveznosti v skladu z zahtevami MRS 39: »Finančni instrumenti:
pripoznavanje in merjenje« ne bi imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze podjetja,
če bi bila uporabljena na datum bilance stanja.

4.2.3 Podlaga za merjenje
Računovodski izkazi družbe so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti bilančnih postavk.

4.2.4 Valutna poročanja
Funkcijska in predstavitvena valuta
Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov, ki je hkrati funkcijska
in predstavitvena valuta družbe. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko prihaja do
nepomembnih odstopanj v seštevkih v preglednicah.
Prevedba tujih valut
Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcijska valuto po menjalnem tečaju na dan
posla.
Denarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti ob koncu poročevalskega obdobja, se
preračunajo v funkcijsko valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju.
Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike med odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na
začetku obdobja, popravljeno za višino efektivnih obresti in plačil med obdobjem kot tudi odplačno
vrednost v tuji valuti, preračunano po menjalnem tečaju na koncu obdobja.
Nedenarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti in izmerjena po pošteni vrednosti, se
pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene vrednosti.
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Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, in sicer po neto načelu (razlika med
pozitivnimi in negativnimi tečajnimi razlikami med prihodki oziroma razlika med negativnimi in
pozitivnimi tečajnimi razlikami med odhodki).

4.2.5 Uporaba ocen in presoj
Priprava računovodskih izkazov zahteva, da poslovodstvo oblikuje določene ocene in predpostavke,
ki vplivajo na izkazane zneske sredstev in obveznosti, prihodkov in odhodkov ter razkritja pogojnih
sredstev in odhodkov v poročevalnem obdobju.
Ocene in predpostavke temeljijo na preteklih izkušnjah in drugih dejavnikih, ki se v danih
okoliščinah štejejo za utemeljene, na podlagi katerih so izražene presoje o knjigovodski vrednosti
sredstev in obveznosti. Ker so ocene in predpostavke podvržene subjektivni presoji in določeni
stopnji negotovosti, se poznejši dejanski rezultati lahko razlikujejo od ocen. Ocene se redno
preverjajo. Spremembe računovodskih ocen se pripoznajo v obdobju, v katerem so bile ocene
spremenjene, če sprememba vpliva samo na to obdobje, ali v obdobju spremembe in v prihodnjih
obdobjih, če sprememba vpliva na prihodnja obdobja.
Ocene in predpostavke so prisotne pri najmanj naslednjih presojah:






oceni dobe koristnosti amortizirljivih sredstev,
preizkusu oslabitve sredstev,
oceni poštene vrednosti izpeljanih finančnih instrumentov,
oceni udenarljive vrednosti terjatev,
oceni rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine.

4.2.6 Podružnice in predstavništva oz. poslovne enote





poslovna
poslovna
poslovna
poslovna

enota
enota
enota
enota

v
v
v
v

Brežicah,
Ljubljani,
Novi Gorici in
Šoštanju.

4.2.7 Pomembne računovodske usmeritve
Računovodski izkazi družbe HSE Invest so izdelani na osnovi računovodskih usmeritev, prikazanih v
nadaljevanju. Navedene računovodske usmeritve so uporabljene za vsa predstavljena leta, razen če
ni drugače navedeno.
Primerjalne informacije so usklajene s predstavitvijo informacij v tekočem letu. Kadar je bilo
potrebno, smo primerjalne informacije prilagodili, tako da so v skladu s predstavitvijo informacij v
tekočem letu.
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4.2.8 Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva sodijo med dolgoročna sredstva in omogočajo izvajanje dejavnosti
družbe, pri tem pa fizično ne obstajajo. Med neopredmetenimi sredstvi družba izkazuje dolgoročne
premoženjske pravice.
Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. V nabavno
vrednost se vštejejo tudi uvozne ali nevračljive nakupne terjatve, po odštetju trgovskih in drugih
popustov, ter vsi stroški, neposredno pripisljivi pripravljanju sredstva za nameravano uporabo.
Stroški izposojanja, ki se pripišejo neposredno nakupu neopredmetenega sredstva v pripravi (to je
do aktivacije sredstva), se pripoznajo kot del nabavne vrednosti takega sredstva.
Za poznejše merjene neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti.
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe
koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela neopredmetenega sredstva. Amortizacija se
začne obračunavati od nabavne vrednosti, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo.
Preostala vrednost neopredmetenega sredstva je ocenjeni znesek, ki bi ga družba v sedanjosti
dobila pri odtujitvi sredstva po zmanjšanju za ocenjene stroške odtujitve, če bi bilo sredstvo že
toliko staro in v takšnem stanju kot se pričakuje ob koncu njegove dobe koristnosti. Družba nima
neopredmetena sredstva, za katere bi ob nabavi evidentirala preostalo vrednost.
Neopredmetena sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti se ne amortizirajo, temveč se slabijo.
Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti skupin neopredmetenih sredstev se
preverijo ob koncu vsakega poslovnega leta in po potrebi prilagodijo. V primeru podaljšane dobe
koristnosti se stroški obračunane amortizacije v poslovnem letu zmanjšajo, v primeru skrajšanja
dobe koristnosti pa povečajo. Prilagoditev dobe koristnosti je potrebno preračunati tako, da se bo
neopredmeteno osnovno sredstvo zamortiziralo v novi predvideni dobi koristnosti. Sprememba dobe
koristnosti se obravnava kot sprememba računovodske ocene ter vpliva le na obdobje v katerem je
bila računovodska ocena spremenjena in na vsako naslednje obdobje v preostali dobi koristnosti.
Ocenjene dobe koristnosti za posamezna neopredmetena sredstva so:

v % od - do
Računalniški programi

33,30

Licence

33,30

Poznejši stroški v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo
prihodnje gospodarski koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se stroški nanašajo. Vsi drugi stroški
so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko pride do njih.

4.2.9 Nepremičnine, naprave in oprema
Nepremičnine, naprave in oprema so del dolgoročnih sredstev v lasti družbe, ki se uporabljajo za
opravljanje dejavnosti družbe. Nepremičnine, naprave in oprema vključujejo druge naprave in
opremo.

Letno poročilo 2013

Stran 27 od 52

Nepremičnine, naprave in oprema so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano
amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitev, razen zemljišč in drugih sredstev, ki se ne amortizirajo,
ki se prikažejo po nabavni vrednosti, zmanjšani za vse oslabitve. Nabavna vrednost vključuje
stroške, ki se lahko neposredno pripišejo pridobitvi posameznega opredmetenega sredstva. Deli
naprav in opreme, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezna sredstva.
Stroški izposojanja, ki se pripišejo neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi to
je do aktivacije sredstva, se pripoznajo kot del nabavne vrednosti takega sredstva.
Za poznejše merjenje nepremičnin, naprav in opreme se uporablja model nabavne vrednosti.
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe
koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela osnovnega sredstva in preostale vrednosti.
Zemljišča in določena druga sredstva se ne amortizirajo. Amortizacija se začne obračunavati, ko je
sredstvo razpoložljivo za uporabo. Nedokončane gradnje se ne amortizirajo.
Ocenjene dobe koristnosti za posamezne nepremičnine, naprave in opremo so:

v % od - do
Računalniška oprema

20-33,30

Pohištvo

10-12,50

Drobni inventar

20

Osebna vozila

15

Druge naprave in oprema

12,50-20

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti skupin sredstev se preverijo ob
koncu vsakega poslovnega leta in po potrebi prilagodijo.
V primeru podaljšanja dobe koristnosti družba zmanjša, v primeru skrajšanja dobe koristnosti pa
poveča že obračunane stroške amortizacije v obravnavanem poslovnem letu. Prilagoditev dobe
koristnosti je potrebno preračunati tako, da se bo sredstvo zamortiziralo v novi predvideni dobi
koristnosti. Sprememba dobe koristnosti se obravnava kot sprememba računovodske ocene ter
vpliva le na obdobje v katerem je bila računovodska ocena spremenjena in na vsako naslednje
obdobje v preostali dobi koristnosti.
Stroški zamenjave nekega dela osnovnega sredstva se pripišejo knjigovodski vrednosti tega
sredstva, če je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva,
pritekale v družbo, in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi drugi stroški (npr.
tekoče vzdrževanje) so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko pride do njih.
Stroški, ki nastajajo v zvezi z osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo knjigovodsko vrednost, če
povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi.
Dobički in izgube, nastali pri odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme, se ugotavljajo kot razlika med
čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odtujenega sredstva in se izkažejo med
drugimi poslovnimi prihodki oziroma odpisi vrednosti.
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4.2.10

Finančni inštrumenti

Finančni instrumenti vključujejo naslednje postavke:


neizpeljana finančna sredstva;

NEIZPELJANA FINANČNA SREDSTVA
Neizpeljana finančna sredstva vključujejo denar in denarne ustreznike, terjatve in posojila ter
naložbe.
Pripoznanje finančnega sredstva se odpravi, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz
tega sredstva ali ko se prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega sredstva na
podlagi posla, v katerem se prenesejo vsa tveganja in koristi iz lastništva finančnega sredstva.
Posojila in terjatve
Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z nespremenljivimi ali določljivimi plačili, ki ne
kotirajo na delujočem trgu. Vključena so med kratkoročna sredstva, razen za zapadlosti večje od 12
mesecev po datumu izkaza finančnega položaja. V tem primeru so razvrščena med dolgoročna
sredstva. Posojila in terjatve so v izkazu finančnega poslovanja izkazana med poslovnimi, finančnimi
in drugimi terjatvami po odplačni vrednosti z upoštevanjem veljavne obrestne mere.
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki zajemajo gotovino, bančne depozite do treh mesecev in
druge kratkoročne, hitro unovčljive naložbe z originalno dospelostjo treh mesecev ali manj. Izkazani
so po nabavni vrednosti. Prekoračitve stanj na bančnih računih so vključene med kratkoročne
finančne obveznosti.

4.2.11

Kapital

Celotni kapital družbe je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha
delovati, pri čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega premoženja.
Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo
lastnikom. Zmanjšuje ga izguba pri poslovanju in izplačila lastnikom, povečuje pa dobiček ustvarjen v
obdobju.
Osnovni kapital predstavljajo denarni vložki lastnikov.
Splošni prevrednotovalni popravki kapitala so dne 31. decembra 2002 v skladu s tedaj veljavnimi
Slovenskimi računovodskimi standardi vključevali revalorizacijo osnovnega kapitala pred letom 2002.
Popravek zaradi prehoda na nove Slovenske računovodske standarde je bil prenesen v kapitalske
rezerve. Znesek se lahko uporabi zgolj za povečanje osnovnega kapitala.
Zakonske in druge rezerve so zneski, ki so namensko zadržani iz dobička iz predhodnih let.
Oblikovane so na podlagi sklepa ustreznega organa vodenja in nadzora.
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4.2.12

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine

Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana k
izplačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane
dolgoročne rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo.
Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade,
diskontirane na konec poslovnega leta. Izračun je narejen za vsakega zaposlenega tako, da upošteva
stroške odpravnin ob upokojitvi in stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izračun
z uporabo projicirane enote pripravi aktuar, ki se izbere na nivoju skupine. Plačila za odpravnine ob
upokojitvi in izplačila jubilejnih nagrad zmanjšujejo oblikovane rezervacije.

4.2.13

Druga sredstva in obveznosti

Med drugimi sredstvi so izkazane dolgoročne in kratkoročne aktivne časovne razmejitve (odloženi
stroški in nezaračunan prihodki).
Odloženi stroški oziroma odhodki so zneski, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo poslovnega
izida. Nezaračunani prihodki so prihodki, ki se upoštevajo v poslovnem izidu, čeprav še niso bili
zaračunani.
Med drugimi obveznostmi so izkazane dolgoročne in kratkoročne pasivne časovne razmejitve
(vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki).
Vnaprej vračunani stroški so zneski, ki se še niso pojavili, ampak se bodo v prihodnje in že trenutno
vplivajo na poslovni izid.
Odloženi prihodki so odloženi prihodki, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene
odhodke. Mednje uvrščamo tudi prejete državne podpore in s sredstvi povezane podpore.

4.2.14

Pogojne obveznosti in pogojna sredstva

Pogojna obveznost je:
možna obveznost, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katere obstoj potrdi samo pojavitev ali
nepojavitev enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki jih družba ne obvladuje v
celoti; ali
 sedanja obveza, ki izhaja iz preteklih dogodkov, vendar se ne pripozna, ker ni verjetno, da
bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi, ali
zneska obveze ni mogoče izmeriti dovolj zanesljivo.


Pogojno sredstvo je možno sredstvo, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katerega obstoj potrdi le
pojavitev ali nepojavitev enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki jih družba ne obvladuje v
celoti.
Družba pogojnih obveznosti in sredstev še ne pripozna v Izkazu finančnega položaja.
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4.2.15

Prihodki

Prihodki iz prodaje se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega
naslova, in sicer zmanjšani za vračila in popuste, rabate za nadaljnjo prodajo in količinske popuste.
Prihodki se izkažejo, ko je kupec prevzel vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z
lastništvom sredstva, ko obstaja gotovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih
stroškov ali možnosti vračila proizvodov in ko družba preneha odločati o prodanih proizvodih.
Poslovni prihodki se pripoznajo, kot sledi:
Prodaja blaga se pripozna, ko družba stranki dostavi proizvode; stranka je proizvode sprejela,
izterljivost povezanih terjatev pa je razumno zagotovljena.
Prodaja storitev se pripozna v obračunskem obdobju, v katerem se opravijo storitve, glede na
zaključek posla, ocenjenega na podlagi dejansko opravljene storitve kot sorazmernega dela celotnih
storitev, ki se opravijo.
Prihodki iz naslova obračunanih zamudnih obresti in z njimi povezane terjatve se ob nastanku
pripoznajo če je verjetno, da bodo gospodarske koristi povezane s poslom, pritekale v podjetje. V
nasprotnem primeru se obračuni zamudnih obresti evidentirajo kot pogojna sredstva in v poslovnih
knjigah družbe pripoznajo ob plačilu. Evidentiranje zamudnih obresti se obravnava individualno.
Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so prihodki od odprave rezervacij, prihodki
od črpanja odloženih prihodkov, dobički pri prodaji stalnih sredstev, odprave slabitev terjatev,
prejete odškodnine in pogodbene kazni, subvencije, dotacije, regresi, premije in podobni prihodki.
Državna podpora je obravnavana kot odloženi (časovno razmejeni) prihodek, ki ga družba strogo
dosledno in preudarno pripoznava kot drugi poslovni prihodek v dobi koristnosti zadevnega sredstva
(na drugi strani družba izkaže strošek amortizacije tega sredstva med poslovnimi odhodki).
Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb, prihodke od odsvojitve za prodajo
razpoložljivih finančnih sredstev, pozitivne tečajne razlike nastale pri financiranju in naložbenju in
dobičke od instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

4.2.16

Odhodki

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z
zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Poslovni
odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog, proizvodov in nedokončane
proizvodnje, oziroma ko je trgovsko blago prodano. Stroški, ki se ne morejo zadrževati v zalogah
proizvodov in nedokončane proizvodnje so ob svojem nastanku že pripoznani kot poslovni odhodki.
Stroški materiala so izvirni stroški kupljenega materiala, ki se neposredno porablja pri ustvarjanju
poslovnih učinkov (neposredni stroški materiala), pa tudi stroški materiala, ki nimajo take narave in so
zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih poslovnih stroškov. V prvo podskupino
spadajo stroški surovin, drugih materialov in kupljenih delov ter polproizvodov, katerih porabo je
mogoče povezovati z ustvarjanjem poslovnih učinkov. V drugo skupino spadajo stroški pomožnega
materiala za vzdrževanje nepremičnin, naprav in opreme, drobnega inventarja, katerega doba
koristnosti ne presega leta dni, nadomestnih delov za servisiranje proizvodov po njihovi prodaji,
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pisarniškega materiala, strokovne literature in drugega. S stroški materiala so mišljeni tudi vračunani
stroški kala, razsipa, okvar in loma.
Stroški storitev so izvirni stroški kupljenih storitev, ki so neposredno potrebne pri nastajanju
poslovnih učinkov (stroški neposrednih storitev), pa tudi stroški storitev, ki nimajo take narave in so
zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih poslovnih stroškov. V prvo skupino
spadajo stroški predvsem storitev pri izdelovanju proizvodov, v drugo pa predvsem prevoznih storitev,
storitev za vzdrževanje, sejemskih storitev, reklamnih storitev, reprezentance, zavarovalnih premij,
plačilnega prometa in drugih bančnih storitev (razen obresti), najemnin, svetovalnih storitev,
službenih potovanj in podobnih storitev.
Med odpisi vrednosti so izkazani stroški amortizacije, ki so povezani z doslednim prenašanjem
vrednosti amortizirljivih nepremičnin, naprav in opreme, amortizirljivih neopredmetenih sredstev in
naložbenih nepremičnin. Prav tako so med odpisi vrednosti izkazani odpisi in izgube pri prodaji
neopredmetenih sredstev in nepremičnin, naprav in opreme ter oslabitve oziroma odpisi terjatev in
zalog.
Stroški dela so izvirni stroški, ki se nanašajo na obračunane plače in podobne zneske v bruto
zneskih pa tudi na dajatve, ki se obračunavajo od te osnove in niso sestavni del bruto zneskov. Ti
stroški lahko neposredno bremenijo ustvarjanje poslovnih učinkov (stroški neposrednega dela) ali pa
imajo naravo posrednih stroškov in so zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih
stroškov.
Drugi poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi oblikovanjem rezervacij, koncesninami, izdatki za
varstvo okolja in drugimi dajatvami. Med poslovnimi odhodki so izkazane tudi donacije.

4.2.17

Obdavčitev

Davki vključujejo obveznosti za odmerjeni davek in odloženi davek. Odmerjeni davek je izkazan v
izkazu poslovnega izida.
Obveznosti za odmerjeni davek temeljijo na obdavčljivem dobičku za leto. Obdavčljivi dobiček se
razlikuje od čistega dobička, poročanega v poslovnem izidu, ker izključuje postavke prihodkov ali
odhodkov, ki so obdavčljive ali odbitne v drugih letih, in tudi postavke, ki niso nikoli obdavčljive ali
odbitne. Obveznost družbe za odmerjeni davek se izračuna z uporabo davčnih stopenj, ki so veljavne
na dan poročanja.
Odloženi davek je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti po izkazu finančnega položaja za
začasne razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter njihovimi
knjigovodskimi vrednostmi v računovodskih izkazih. Odloženi davek iz dobička se določi z uporabo
davčnih stopenj (in zakonov), ki so bili veljavni na dan izkaza finančnega položaja in za katere se
pričakuje, da bodo uporabljeni, ko se odložena terjatev za davek realizira ali pa se odložena
obveznost za davek poravna.
Terjatev za odloženi davek se pripozna, če obstaja verjetnost, da bo v prihodnosti na razpolago
obdavčljiv dobiček, iz katerega bo mogoče koristiti začasne razlike. Predstavlja višino obračunanega
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davka od dohodka pravnih oseb od odbitnih začasnih razlik, neizrabljenih davčnih izgub in davčnih
dobropisov.
Obveznost za odloženi davek predstavlja višino obračunanega davka od obdavčljivih začasnih razlik, ki
jih bo morala družba v prihodnjih letih plačati državi.

4.2.18

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

Izkaz vseobsegajočega donosa zajema vse spremembe v kapitalu v tekočem obdobju, ki so nastale
iz vseh transakcij in dogodkov, razen tistih, ki so posledica transakcij z lastnikom.

4.2.19

Izkaz denarnega toka

V izkazu denarnega toka prikazujemo spremembe stanja denarnih sredstev in denarnih ustreznikov
za poslovno leto, za katero se sestavlja. Izkaz denarnega toka je za del, ki se nanaša na poslovanje,
sestavljen po posredni metodi iz podatkov izkaza finančnega položaja, za del, ki se nanaša na
naložbenje in financiranje pa je sestavljen po neposredni metodi.

4.2.20

Poročanje po odsekih

Družba v letnem poročilu ne razkriva poslovanja po odsekih. Poročanje po odsekih morajo v letnih
poročilih razkriti družbe, s katerih lastniškimi ali dolžniškimi vrednostnicami se javno trguje in
družbe, ki šele izdajajo lastniške ali dolžniške vrednostnice na javnih trgih vrednostnic.

4.2.21

Določanje poštene vrednosti

Finančni instrumenti so izkazani po pošteni vrednosti. Poštena vrednost je znesek, s katerim je
mogoče prodati sredstvo ali zamenjati obveznost med dobro obveščenima in voljnima strankama v
premišljenem poslu.
Pri določanju poštene vrednosti finančnih instrumentov se upošteva naslednjo hierarhijo ravni
določanja poštene vrednosti:
 prva raven zajema kotirane cene (neprilagojene) na delujočih trgih za enaka sredstva ali
obveznosti;
 druga raven zajema vhodne podatke poleg kotiranih cen, vključenih v prvo raven, ki so
neposredno (tj. kot cene) ali posredno (tj. kot izpeljani iz cen) zaznavni za sredstvo ali
obveznosti;
 tretja raven zajema vhodne podatke za sredstvo ali obveznost, ki ne temeljijo na zaznavnih
tržnih podatkih.
Kotirne cene se uporabljajo kot osnova za določanje poštene vrednosti finančnih instrumentov. V
kolikor finančni instrument ne kotira na organiziranem trgu oziroma se trg ocenjuje kot nedelujoč,
se uporabi vhodne podatke druge in tretje ravni za ocenitev poštene vrednosti finančnega
instrumenta.

4.2.22

Obvladovanje finančnih tveganj

Upravljanje s finančnimi tveganji družbe je podrobneje razkrito v poslovnem delu letnega poročila.
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4.3 RAČUNOVODSKI IZKAZI
4.3.1 Izkaz finančnega položaja
Pojasnilo
SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA

31.12.2013

31.12.2012

2.601.367

2.434.048

302.173

306.826

I. Neopredmetena sredstva

1

133.411

126.320

II. Nepremičnine, naprave in oprema

2

144.973

156.297

VIII. Odložene terjatve za davek

3

23.789

24.209

2.299.194

2.127.222

4

1.735.902

1.709.759

VI. Druga kratkoročna sredstva

5

17.312

5.526

VII. Denar in denarni ustrezniki

6

545.980

378.942

2.601.367

2.434.048

1.246.856

1.007.418

B. KRATKOROČNA SREDSTVA
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
V. Terjatve za odmerjeni davek

32.995

KAPITAL IN OBVEZNOSTI
A. KAPITAL

7

I. Vpoklicani kapital

320.000

320.000

III. Rezerve iz dobička

798.678

651.092

IV. Rezerva za pošteno vrednost

16.919

V. Zadržani poslovni izid

B. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
I. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

8

II. Druge rezervacije

111.259

36.326

247.093

263.789

232.246

263.789

14.847

C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

1.107.418

1.162.841

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

9

898.477

987.278

IV. Obveznosti za odmerjeni davek

10

31.070

V. Druge kratkoročne obveznosti

11

177.871

175.563

2013

2012

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

4.3.2 Izkaz poslovnega izida
Pojasnilo
POSLOVNI PRIHODKI

6.498.373

6.659.809

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

12

6.460.876

6.654.046

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

13

37.497

5.763

6.498.373

6.659.809

6.228.953

6.610.936

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA
POSLOVNI ODHODKI
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

14

2.393.170

2.749.841

6. STROŠKI DELA

15

3.680.773

3.675.759

7. ODPISI VREDNOSTI

16

122.730

117.046

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

17

32.280

68.290

269.420

48.873
3.203

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA
9. FINANČNI PRIHODKI

18

2.482

10. FINANČNI ODHODKI

19

11.714

FINANČNI IZID
POSLOVNI IZID PRED DAVKI
DAVKI

20

11. Odmerjeni davek
12. Odloženi davki

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA

21

Pojasnila k računovodskim izkazom so del izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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(9.232)
260.188

3.203
52.076

37.669

15.750

37.249

6.543

420

9.207

222.519

36.326

Stran 34 od 52

4.3.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
Pojasnilo

2013

2012

21

222.519

36.326

13. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA
15. Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki zaposlencev

16.919

239.438

21. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA

36.326

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

4.3.4 Izkaz denarnega toka
Pojasnilo

2013

2012

DENARNI TOKOVI IZ POSLOVANJA
a) Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Poslovni odhodki (razen za prevrednotenje in amortizacijo) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
b) Spremembe poslovnih postavk Izkaza finančnega izida
Začetne manj končne poslovne terjatve

443.786

105.977

6.477.822

6.657.984

(6.066.411)

(6.498.157)

32.375

(53.850)

(79.103)

213.538

(4.934)

61.940

Začetna manj končna druga sredstva

2.097

Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne druge obveznosti in rezervacije
c) Denarni tok, ustvarjen pri poslovanju

9.207
(440)

91.028

(73.729)

49.266

364.683

319.515

13.020

5.028

2.482

3.203

DENARNI TOKOVI IZ NALOŽBENJA
a) Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti, ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki pri nepremičninah, napravah in opremi (vključno s predujmi)
b) Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki pri nepremičninah, napravah in opremi (vključno s predujmi)
c) Denarni tok, ustvarjen pri naložbenju

DENARNI TOKOVI IZ FINANCIRANJA
DENARNA SREDSTVA IN DENARNI USTREZNIKI NA ZAČETKU OBDOBJA

10.538

1.825

(210.665)

(156.791)

(165.519)

(90.473)

(45.146)

(66.318)

(197.645)

(151.763)

378.942

211.190

Učinki sprememb deviznih tečajev na denarna sredstva in denarne ustreznike
Povečanje/zmanjšanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov

DENARNA SREDSTVA IN DENARNI USTREZNIKI NA KONCU OBDOBJA
Pojasnila k računovodskim izkazom so del izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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167.752

545.980

378.942
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4.3.5 Izkaz sprememb lastniškega kapitala

VPOKLICANI
KAPITAL
Osnovni kapital

REZERVE IZ DOBIČKA
Zakonske rezerve

Druge rezerve iz
dobička

REZERVE ZA
POŠTENO
VREDNOST

Preneseni čisti
poslovni izid

SKUPAJ

73.473

971.092

36.326

36.326

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja

36.326

36.326

320.000

32.000

B.3. Spremembe v kapitalu

283.045

Razporeditev preostalega dela čistega dobička poročevalskega
obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja
družbe
Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih
rezerv po sklepu skupščine

Stanje na dan 31.12.2012
Stanje na dan 1.1.2013

320.000
320.000

32.000
32.000

(209.572)

(73.473)

73.473

(73.473)

283.045

(283.045)

619.092
619.092

36.326

B.2. Spremembe celotnega vseobsegajočega donosa

16.919

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega
obdobja

36.326

1.007.418
1.007.418

222.519

239.438

222.519

222.519

16.919

B.3. Spremembe v kapitalu

147.586

Razporeditev preostalega dela čistega dobička poročevalskega
obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja
družbe
Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih
rezerv po sklepu skupščine

Stanje na dan 31.12.2013

209.572

Čisti poslovni izid
poslovnega leta

B.2. Spremembe celotnega vseobsegajočega donosa

Stanje na dan 1.1.2012

336.047

ZADRŽANI POSLOVNI IZID

16.919

(36.326)

111.260

(111.260)

36.326

320.000

32.000

766.678

(111.260)

(36.326)

16.919

111.259

1.246.856

Pojasnila k računovodskim izkazom so del izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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4.4 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
1

NEOPREDMETENA SREDSTVA

Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami so izkazana naslednja neopredmetena sredstva:



programska oprema in
licence.

Gibanje neopredmetenih sredstev
v EUR

Druge dolgoročne
pravice

Skupaj

196.615

196.615

90.473
(3.598)

90.473
(3.598)

Nabavna vrednost 31.12.2012

283.490

283.490

Odpisana vrednost 1.1.2012

101.574

101.574

Odtujitve

(3.598)

(3.598)

Amortizacija

59.194

59.194

Odpisana vrednost 31.12.2012

157.170

157.170

Knjigovodska vrednost 1.1.2012
Knjigovodska vrednost 31.12.2012

95.041
126.320

95.041
126.320

Druge dolgoročne
pravice

Skupaj

283.490

283.490

81.567

81.567

Nabavna vrednost 31.12.2013

365.057

365.057

Odpisana vrednost 1.1.2013

157.170

157.170

74.476

74.476

Odpisana vrednost 31.12.2013

231.646

231.646

Knjigovodska vrednost 1.1.2013
Knjigovodska vrednost 31.12.2013

126.320
133.411

126.320
133.411

Nabavna vrednost 1.1.2012
Pridobitve
Odtujitve

Nabavna vrednost 1.1.2013
Pridobitve

Amortizacija

2

NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA

Med drugo opremo družba izkazuje:






računalniško opremo,
komunikacijsko opremo,
foto, video in glasbeno opremo,
osebna vozila,
pohištvo in ostalo opremo.

Letno poročilo 2013

Stran 37 od 55

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme
v EUR

Nabavna vrednost 1.1.2012

Druga oprema

Skupaj

385.348

385.348

(33.542)

(33.542)

Pridobitve
Odtujitve
Prenosi iz investicij

68.168
68.168

Nabavna vrednost 31.12.2012

419.974

419.974

Odpisana vrednost 1.1.2012

241.784

241.784

(31.692)

(31.692)

53.585

53.585

Odpisana vrednost 31.12.2012

263.677

263.677

Knjigovodska vrednost 1.1.2012
Knjigovodska vrednost 31.12.2012

143.564
156.297

143.564
156.297

Druga oprema

Skupaj

419.974

419.974

Odtujitve
Amortizacija

Nabavna vrednost 1.1.2013
Pridobitve
Odtujitve
Prenosi iz investicij

(35.283)
38.622

38.622
(35.283)

Nabavna vrednost 31.12.2013

423.313

423.313

Odpisana vrednost 1.1.2013

263.677

263.677

(33.591)
48.254

(33.591)
48.254

Odpisana vrednost 31.12.2013

278.340

278.340

Knjigovodska vrednost 1.1.2013
Knjigovodska vrednost 31.12.2013

156.297
144.973

156.297
144.973

Odtujitve
Amortizacija

Okrepitev ali oslabitev neopredmetenih sredstev ter nepremičnin, naprav in opreme družba v letu
2013 ni opravljala.
Družba v letu 2013 ne izkazuje finančnih obvez zaradi nakupa osnovnih sredstev. Družba tudi ne
izkazuje sredstev v finančnem najemu, nima zastav ali hipotek.

Letno poročilo 2013

Stran 38 od 52

3

ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

Med odloženimi terjatvami za davek družba izkazuje odložene terjatve za:



jubilejne nagrade v višini
odpravnine v višini

5.499 EUR in
18.290 EUR.

Gibanje terjatev za odložene davke
v EUR

Rezervacije

Skupaj

33.416

33.416

(9.207)

(9.207)

Stanje na dan 31.12.2012

24.209

24.209

Stanje na dan 1.1.2013

24.209

24.209

(420)

(420)

23.789

23.789

Stanje na dan 1.1.2012
V breme/ dobro poslovnega izida

V breme/ dobro poslovnega izida

Stanje na dan 31.12.2013

4

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini predstavljajo terjatev do:






Holding Slovenske elektrarne d.o.o. v višini
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. v višini
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. v višini
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. v višini
Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o. v višini

213.241 EUR,
162.123 EUR,
991.274 EUR,
81.164 EUR,
210.737 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev sestavljajo terjatve do domačih in tujih kupcev v skupni vrednosti
24.569 EUR.
Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do državnih in drugih institucij so izkazane terjatve za
vstopni DDV ter ostale terjatve v skupni višini 52.641 EUR.
Družba med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami izkazuje terjatve do drugih v višini 153 EUR.
Družba konec leta 2013 nima terjatev do poslovodstva in članov nadzornega sveta.
Družba je imela ob koncu leta 2013 med odprtimi kratkoročnimi poslovnimi terjatvami 13.059 EUR
zapadlih terjatev. Nobena od teh terjatev ni starejša od 365 dni.
Družba v letu 2013 ni oblikovala popravkov terjatev.
Ocenjujemo, da so tveganja iz naslova terjatev do kupcev obvladovana.

Letno poročilo 2013

Stran 39 od 55

5

DRUGA KRATKOROČNA SREDSTVA

Med drugimi kratkoročnimi sredstvi družba izkazuje vnaprej plačane naročnine v višini 453 EUR,
vnaprej plačane zavarovalne premije v višini 337 EUR ter vnaprej plačane druge stroške v višini
16.522 EUR.
31.12.2013
Kratkoročno odloženi stroški in odhodki

Skupaj

6

31.12.2012

17.312

5.526

17.312

5.526

DENAR IN DENARNI USTREZNIKI

Denar in denarne ustreznike predstavljajo sredstva na zakladnem računu v višini 545.980 EUR.

Denarna sredstva v banki

Skupaj

7

31.12.2013

31.12.2012

545.980

378.942

545.980

378.942

KAPITAL

Celotni kapital družbe sestavljajo vpoklicani kapital, rezerve iz dobička in zadržani poslovni izid.

Vpoklicani kapital družbe znaša 320.000 EUR in se v primerjavi z letom 2012 ni spremenil.
Rezerve iz dobička znašajo 798.678 EUR in so se v primerjavi s predhodnim letom povečale za
147.586 EUR, vse druge rezerve iz dobička. Na podlagi sklepa Nadzornega sveta družbe se je
polovico tekočega dobička razporedilo med druge rezerve, polovica tekočega dobička pa je ostala
nerazporejena.

Zadržani poslovni izid znaša 111.259 EUR, kar predstavlja nerazporejen dobiček poslovnega leta.
31.12.2013

31.12.2012

Vpoklican kapital

320.000

320.000

Rezerve iz dobička

798.678

651.092

Rezerva za pošteno vrednost
Zadržani poslovni izid

Skupaj

16.919
111.259

36.326

1.246.856

1.007.418

Bilančni dobiček znaša 111.259 EUR.
BILANČNI DOBIČEK
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Preneseni čisti dobiček/prenesena čista izguba
Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in NS (drugih rezerv iz dobička)
Bilančni dobiček
Letno poročilo 2013

2013

2012

222.519

36.326

36.326
(147.586)
111.259

36.326
Stran 40 od 52
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REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE IN JUBILEJNE NAGRADE

Rezervacije za odpravnine
Rezervacije za jubilejne nagrade

Skupaj

31.12.2013

31.12.2012

167.549

196.064

64.697

67.725

232.246

263.789

Konec leta 2013 družba med rezervacijami izkazuje:



rezervacije za jubilejne nagrade v višini
rezervacije za odpravnine v višini

64.697 EUR in
167.549 EUR.

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so oblikovane na podlagi aktuarskega izračuna na
dan 31.12.2013.
Pri aktuarskem izračunu se je upoštevalo:






število zaposlenih po stanju na dan 30.09.2013 (spol, datum rojstva, skupna in pokojninska
delovna doba, delovna doba v podjetju, znesek bruto in neto plače za september 2013 ),
način izračuna odpravnin in jubilejnih nagrad v družbi,
skupna rast plač v višini 3,0 % letno,
fluktuacija zaposlenih glede na starostne razrede,
pogoji za upokojitev.

Število zaposlenih na dan 31.12.2013 ni bistveno drugačno, kot na dan 30.09.2013. Zato izračun
rezervacij na 31.12.2013 bistveno ne odstopa kot na dan 30.09.2013.

Gibanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade
v EUR

Stanje na dan 1.1.2012

Rezervacije za
odpravnine
192.558

Rezervacije za
jubilejne nagrade
61.658

Skupaj
254.216

Oblikovanje - povečanje

13.158

19.032

32.190

Zmanjšanje - črpanje

(9.652)

(12.965)

(22.617)

Stanje na dan 31.12.2012

196.064

67.725

263.789

Stanje na dan 1.1.2013

196.064

67.725

263.789

Oblikovanje - povečanje
Zmanjšanje - črpanje

16.691
(45.206)

19.988
(23.016)

36.679
(68.222)

Stanje na dan 31.12.2013

167.549

64.697

232.246

Letno poročilo 2013
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KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
31.12.2013
Kratk. poslovne obveznosti do družb v skupini

31.12.2012

79.490

84.554

Kratk. poslovne obveznosti do dobaviteljev

312.293

333.733

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev

352.936

375.300

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

141.413

179.736

12.345

13.955

898.477

987.278

Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih

Skupaj

Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi do družb v skupini družba izkazuje obveznosti do:








Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o. v višini
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. v višini
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. v višini
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o. v višini
Gost d.o.o. v višini
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. v višini
HTZ d.o.o. v višini

1.463
3.119
69.508
1.052
288
2.155
1.905

EUR,
EUR,
EUR,
EUR,
EUR,
EUR,
EUR.

Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi do dobaviteljev družba izkazuje obveznosti do:


domačih dobaviteljev v višini 312.293 EUR.

Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi do zaposlencev so izkazane obveznosti za čiste plače,
čista nadomestila, davki in prispevki iz kosmatih plač, ter druge obveznosti iz naslova plač.
Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi do državnih in drugih institucij so izkazane obveznosti
za plačilo DDV ter davki in prispevki za plače.
V okviru drugih obveznosti družba izkazuje predvsem obveznosti za administrativne prepovedi,
zavarovalne premije, ostale obveznosti do delavcev ter drugo.
10

OBVEZNOSTI ZA ODMERJENI DAVEK

V okviru obveznosti za odmerjeni davek družba izkazuje obveznosti za plačilo DDPO v višini 31.070
EUR.

Letno poročilo 2013
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DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
31.12.2013

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki

Skupaj

31.12.2012

177.871

175.563

177.871

175.563

Družba izkazuje med drugimi kratkoročnimi obveznostmi oblikovane obveznosti do zaposlenih za
neizkoriščene dopuste v višini 159.026 EUR in ostale vnaprej vračunane stroške v višini 18.845
EUR.
12

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

Družba je dosegla čiste prihodke od prodaje v višini 6.460.876 EUR, ki so v primerjavi s čistimi
prihodki od prodaje predhodnega leta nižji za 3 %.
Čisti prihodki od prodaje so prihodki ustvarjeni s prodajo storitev. V letu 2013 je družba ustvarila
6.448.076 EUR čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu in 12.800 EUR čistih prihodkov od
prodaje na tujem trgu.

Na domačem trgu
Ostale storitve

Na tujem trgu
Ostale storitve

Skupaj

13

2013

2012

6.448.076

6.654.046

6.448.076

6.654.046

12.800

0

12.800

6.460.876

6.654.046

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

Druge poslovne prihodke predstavljajo dobički pri prodaji stalnih sredstev v višini 4.423 EUR,

prihodki od odprave rezervacij v višini 33.047 EUR ter drugi poslovni prihodki v višini 27 EUR.
2013
Prihodki od odprave rezervacij
Dobiček pri prodaji stalnih sredstev in odprava slabitve terjatev

33.047
4.423

Prihodki od odškodnin in pogodbenih kazni
Drugi poslovni prihodki

Skupaj

Letno poročilo 2013

2012
1.825
1.249

27

2.689

37.497

5.763
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STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Stroški pomožnega materiala
Stroški energije
Stroški nadomestnih delov
Stroški drobnega inventarja
Ostali stroški materiala
Skupaj stroški materiala
Stroški storitev pri ustvarjnju proizvodov
Stroški transportnih storitev

2013

2012

1.517

1.743

58.142

63.037

971

9.834

3.301

8.710

44.827

57.894

108.758

141.218

1.193.402

1.383.905

34.017

39.388

Storitve vzdrževanja

109.317

60.985

Stroški najemnin

322.877

188.504

Stroški povračil zaposlencev v zvezi z delom

36.247

81.072

Stroški zavarovanja in bančnih storitev

20.142

20.685

209.535

207.894

Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški sejmov, reklame in reprezentance
Stroški storitev fizičnih oseb
Ostali stroški storitev
Skupaj stroški storitev

Skupaj

23.015

52.106

207.057

124.832

128.803

69.825

2.284.412

2.229.196

2.393.170

2.370.414

Stroški materiala znašajo 108.758 EUR in so v primerjavi z realizacijo v letu 2012 realizirani v
višini 76 %.
Stroški storitev znašajo 2.284.411 EUR in so v primerjavi z realizacijo v letu 2012 realizirani v
višini 88 %.
Stroški storitev zajemajo tudi stroške revizorja, ki v letu 2013 znašajo 3.483 EUR. Revizijo
računovodskih izkazov je opravljala družba Deloitte revizija d.o.o..

Revidiranje letnega poročila

2013

2012

3.483

3.960

3.483

16.960

Druge storitve dajanja zagotovil

Skupaj
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13.000

STROŠKI DELA

Stroški dela so realizirani v višini 3.655.808 EUR in so realizirani v višini 99% glede na realizacijo v
letu 2012.
Stroški dela so obračunani v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, Kolektivno pogodbo
elektrogospodarstva Slovenije oz. individualnih pogodbah o zaposlitvi.
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Med stroški plač so prikazane plače in nadomestila zaposlencem, me drugimi stroški dela pa
regres, odpravnine, jubilejne nagrade, prehrana in prevoz. Stroški socialnih zavarovanj vsebujejo
prispevke delodajalca v višini 16,1 % in stroške dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Plače

2012

2.819.471

2.833.379

Stroški pokojninskih zavarovanj

375.435

379.109

Stroški drugih zavarovanj

208.930

209.726

Drugi stroški dela

276.937

253.545

3.680.773

3.675.759

Skupaj

16

2013

ODPISI VREDNOSTI

Med odpisi vrednosti je izkazana amortizacija neopredmetenih sredstev v višini 74.476 EUR,
amortizacija nepremičnin, naprav in opreme v višini 48.228 EUR.

2013

2012

Amortizacija neopredmetenih sredstev

74.476

59.194

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme

48.254

53.585

Popravek ali odpis vrednosti terjatev

3.000

Prodaja in odpisi NNO in NS

1.267

Skupaj
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122.730

117.046

DRUGI POSLOVNI ODHODKI

Drugi poslovni odhodki se nanašajo na donacije ter druge stroške oziroma odhodke.
2013
Rezervacije

32.190

Donacije

13.648

17.060

Drugi poslovni odhodki

18.632

19.040

32.280

68.290

Skupaj

18

2012

FINANČNI PRIHODKI

Med finančnimi prihodki družba izkazuje obresti od depozitov in zakladnega računa.

Finančni prihodki iz danih posojil in depozitov

Skupaj
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2013

2012

2.482

3.203

2.482

3.203
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FINANČNI ODHODKI

Med finančnimi odhodki družba izkazuje odhodke iz drugih poslovnih obveznosti in sicer obresti za
odpravnine ob upokojitvi in obresti za jubilejne nagrade.
2013
Drugi finančni odhodki

11.714

Skupaj
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2012

11.714

DAVKI

Skladno z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb se davek za leto 2013 plačuje po stopnji
18% od ugotovljene davčne osnove v davčnem obračunu družbe.

Poslovni izid pred davki
Izračunani davek po veljavni davčni stopnji
Davek od davčnih olajšav
Davek od odhodkov, ki znižujejo davčno osnovo

2012

260.188

52.076

44.232

9.374

(30.586)

(32.267)

(262)

(1.944)

Davek od davčno nepriznanih odhodkov

30.630

33.117

Davek od ostalih sprememb v davčni bilanci

(6.765)

(1.737)

37.249

6.543

14,32%

12,56%

DAVEK
Efektivna davčna stopnja

21

2013

ČISTI POSLOVNI IZID

Po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb in terjatev za odloženi davek je izkazan čisti dobiček
v višini 222.519 EUR.

Kosmati donos iz poslovanja
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni izid
Poslovni izid pred davki

Skupaj

Letno poročilo 2013

2013

2012

6.498.373

6.659.809

269.420

48.873

(9.232)

3.203

260.188

52.076

222.519

36.326
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4.5 DRUGA POJASNILA
POVEZANE OSEBE

Prodaje
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Ljubljana
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Maribor

Nakupi

912.400
1.313.854

345.560

SOSKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Nova Gorica

695.572

21.233

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI d.o.o., Brežice

916.897

14.387

2.477.908

15.337

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Šoštanj
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE d.o.o., Trbovlje

2.688

HTZ IP d.o.o.

5.332

GOST d.o.o.

Skupaj 2013

939

6.316.631

405.476

Družba je s povezanimi osebami (strankami) poslovala na osnovi sklenjenih pogodb, kjer so bile v
medsebojnem prometu povezanih oseb uporabljene tržne in obligacijske zakonitosti. Posamezni
posli s povezanimi osebami (strankami) so razkriti v poročilu o poslih s povezanimi osebami, katero
je dostopno na sedežu družbe.
POROČILO O RAZMERJIH Z OBVLADUJOČO DRUŽBO
Družba HSE Invest d.o.o. je povezana v skupino Holding Slovenske elektrarne. Družba Holding
Slovenske elektrarne d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Koprska ulica 92, je na dan 31.12.2013 njena
obvladujoča družba, ki je sestavila skupinsko letno poročilo za leto 2013 za skupino družb, za
katere je obvladujoča družba.
Poslovodstvo družbe HSE Invest d.o.o. v skladu s 545. in 546. členom ZGD-1 izjavlja, da v
razmerju z obvladujočo družbo Holding Slovenske elektrarne d.o.o. in z njo povezanimi družbami iz
pogodbenih in poslovnih odnosov ni bila prikrajšana in oškodovana. Celotno poročilo, v skladu z
545.čl. ZGD-1, se nahaja na sedežu družbe HSE Invest.
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PREJEMKI
Prejemki članov nadzornega sveta predstavljajo bruto sejnine članov s potnimi stroški za
opravljanje funkcije v nadzornem svetu.
Plača
Člani uprave

Drugi prejemki

85.627

Skupaj 2013

Povračilo stroško
1.497

Skupaj

6.351

4.708

20.169

61

82.495

3.603

3.187

1.558

90.843

168.122

30.123

7.956

3.055

209.256

Člani nadzornega sveta
Zaposleni po individualnih pogodbah

Boniteta

98.183
20.230

Družba v letu 2013 ni odobrila predujmov, posojil, poroštev tem skupinam oseb.

FINANČNI INŠTRUMENTI IN TVEGANJA
Zaupanjsko (kreditno) tveganje
V letu 2013 smo vsa kreditna tveganja oziroma zaupanjska tveganja, ki zajemajo vsa tveganja, kjer
bi se zaradi neporavnanih pogodbenih obveznosti poslovnih partnerjev (kupcev) zmanjšale
gospodarske koristi družbe, obvladovali, saj smo pretežni del prihodkov ustvarili s prodajo storitev
družbam v skupini na podlagi letnih pogodb ter z rednimi poslovnimi stiki s poslovnimi partnerji.
Ocenjujemo, da je bila izpostavljenost kreditnim tveganjem v letu 2013 nizka.
ZAPADLE DO 3 MESECE
(do 90 dni)

NEZAPADLE
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

88.075

Kratkoročno dani predujmi
Kratkoročne poslovne terjatve do državnih in drugih inštitucij

2.381

SKUPAJ
90.456

738

738

35.104

35.104

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

Skupaj 31.12.2012

ZAPADLE OD 3 DO 6
MESECEV (od 91 do
180 dni)

161

124.078

161

2.381

126.459

ZAPADLOST V PLAČILO
ZAPADLE DO 3 MESECE
(do 90 dni)

NEZAPADLE
1.650.671

7.868

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

19.378

1.699

Kratkoročne poslovne terjatve do državnih in drugih inštitucij

52.641

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

Skupaj 31.12.2013

ZAPADLE OD 3 DO 6
MESECEV (od 91 do
180 dni)

1.658.539
3.492

24.569
52.641

153

1.722.843

SKUPAJ

153

9.567

3.492

1.735.902

Likvidnostno tveganje
Likvidnostna tveganja zajemajo tveganja, povezana s primanjkljajem razpoložljivih finančnih virov in
posledično nesposobnostjo družbe, da v dogovorjenih valutnih rokih poravna svoje obveznosti.
Likvidnostno tveganje v letu 2013 ocenjujemo kot nizko, zaradi učinkovitega upravljanja z
denarnimi sredstvi (dnevno, tedensko in mesečno planiranje in spremljanje denarnih tokov,
oblikovanje minimalne likvidnostne rezerve, plasiranje presežka denarnih sredstev po načelu
razpršitve tveganja in največjega donosa) in ustreznih razpoložljivih kreditnih linij za kratkoročno
uravnavanje denarnih tokov med družbami v skupini.
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ZAPADLOST V PLAČILO
NEZAPADLE ZAPADLE DO 3 MESECE
(do 90 dni)
Kratk. poslovne obveznosti do dobaviteljev

323.496

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev

375.300

375.300

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

179.736

179.736

Druge krat. poslovne obveznosti

Skupaj 31.12.2012

10.237

SKUPAJ

13.955

333.733

13.955

892.487

10.237

902.724

ZAPADLOST V PLAČILO
NEZAPADLE ZAPADLE DO 3 MESECE
(do 90 dni)
Kratk. poslovne obveznosti do družb v skupini

79.490

Kratk. poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev

310.754
352.936

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

SKUPAJ

79.490
1.539

312.293
352.936

141.413

141.413

Druge krat. poslovne obveznosti

12.345

12.345

Obveznosti za odmerjeni davek

31.070

31.070

Skupaj 31.12.2013

928.008

1.539

929.547

Družba izdaja za nekatere projekte zahtevane inštrumente zavarovanj, ki so v glavnem v obliki
bančnih garancij. Tveganje unovčitve ocenjujemo kot nizko, saj izvajamo naše storitve kvalitetno in
zadovoljstvo naših naročnikov.
Tečajno tveganje
Družba tečajnemu tveganju ni izpostavljena saj posluje le v valuti EUR.
Obrestno tveganje
Obrestna tveganja so povezana z naložbami in obveznostmi ter prihodki in odhodki, povezanimi z
njimi. Ker družba nima najetih kreditov, je obrestno tveganje na strani stroškov financiranja nično.
UPRAVLJANJE S KAPITALOM

31.12.2013

31.12.2012

1.246.856

1.007.418

(545.980)

(378.942)

0,438

0,376

Dolgoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Skupaj finančne obveznosti
Kapital

Finančne obveznosti/Kapital
Neto finančna obveznost

Neto dolg/kapital
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4.6 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO OBRAČUNSKEM OBDOBJU
Po obračunskem obdobju ni bilo dogodkov, ki bi pomembno vplivali na finančni položaj družbe na
dan 31.12.2013.
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5 Poročilo pooblaščenega revizorja
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