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V skupini Interenergo
smo v letu 2013 povečali prisotnost
na energetskih trgih osrednje
in jugovzhodne Evrope ter s
svojim delovanjem pripomogli
k učinkovitosti in zagotavljanju
električne energije iz obnovljivih
virov. Naše hidroelektrarne so
proizvedle 29,46 gigavatne ure
električne energije, obseg
trgovanja z električno energijo
pa je znašal 3,8 teravatne ure.
S proizvodnjo električne energije
in trgovanjem smo ustvarili
165 milijonov evrov prihodkov
od prodaje. Zaradi doseganja
zastavljenih strateških ciljev
smo ekipo okrepili s strokovnjaki
na področju trgovanja z energijo
in investicij ter upravljanja
energetskih objektov.
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Investicijske projekte v obnovljive vire
izvajamo na trgih jugovzhodne Evrope,
ki je bogata z energetskimi viri prihodnosti:
vodo, soncem in vetrom.

S premišljenimi vlaganji ustvarjamo
proizvodne vire, ki nam zagotavljajo
donosnost in konkurenčni položaj na trgu
proizvajalcev in trgovcev z električno energijo.

Skupina Interenergo

I. UVOD

31. 12. 2013
47.532.361

57.583.208

82,54%

Kapital v EUR

15.273.793

16.001.676

95,45%

165.267.208

196.081.039

84,31%

170.081

492.303

34,55%

1.394.343

638.146

218,49%

-705.924

247.596

-283,07%

3,8 tWh

3,8 tWh

100%

Delež EBIT v prih od prodaje EUR

0,10%

0,25%

40,99%

Delež EBITDA v prihodkih od prodaje EUR

0,84%

0,33%

254,54%

Donosnost kapitala EUR

-4,62%

1,55%

-298,06%

Donosnost sredstev EUR

-1,49%

0,43%

-346,51%

1,87

1,64

114,03%

EBIT v EUR
EBITDA v EUR
Čisti poslovni izid v EUR
Obseg trgovanja z električno energijo
Ključni podatki družbe in skupine Interenergo za leto 2013 ter primerjava s predhodnim letom.

Družba Interenergo

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Indeks spremembe
2013/2012

Sredstva v EUR

45.547.695

55.078.382

81,68%

Kapital v EUR

15.371.581

17.574.056

87,47%

167.439.066

196.828.994

85,06%

EBIT v EUR

409.237

469.579

87,15%

EBITDA v EUR

622.152

932.713

66,70%

-2.202.476

996.059

-221,12%

3,4 tWh

3,3 tWh

103,03%

Delež EBIT v prih od prodaje

0,244

0,239

102,09%

Delež EBITDA v prihodkih od prodaje

0,372

0,472

78,81%

Donosnost kapitala

-14,33%

5,67%

-252,73%

Donosnost sredstev

-4,83%

1,81%

-266,85%

1,58

0,95

166,31%

Čisti prihodki od prodaje v EUR

Čisti poslovni izid v EUR
Obseg trgovanja z električno energijo

Obveznost/kapital

Obveznost/kapital

EBITDA je poslovni izid skupine pred finančnimi prihodki in odhodki, davki in stroški amortizacije opredmetenih
dolgoročnih in neopredmetenih sredstev ter prevrednotovalnimi odhodki kratkoročnih terjatev oz neopredmetenih
sredstev.
EBIT je poslovni rezultat skupine, v katerega niso vključeni prihodki in odhodki finančnega poslovanja.

EBITDA je poslovni izid družbe pred finančnimi prihodki in odhodki, davki in stroški amortizacije opredmetenih dolgoročnih in neopredmetenih sredstev ter prevrednotovalnimi odhodki kratkoročnih terjatev.
EBIT je poslovni rezultat družbe, v katerega niso vključeni prihodki in odhodki finančnega poslovanja. Med finančne
odhodke so poleg obresti iz prejetih posojil všteti tudi prevrednotovalni odhodki finančnih sredstev, med finančne
prihodke pa poleg obresti na dana posojila tudi prihodki od izplačil dividend iz povezanih družb.
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Indeks spremembe
2013/2012

Sredstva v EUR

Poslovni prihodki v EUR
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graf 1:
sredstva in kapital
družbe in skupine
v letih 2012 in 2013
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2 NAGOVOR VODSTVA
Poslovanje družbe in skupine Interenergo je bilo v letu 2013 uspešno. Ustvarili smo 165 milijonov evrov prihodkov.
Obseg trgovanja z električno energijo je bil na ravni prejšnjega leta z 3,8 TWh, pri čemer so bili čisti prihodki od prodaje zaradi splošnega upada ravni cen električne energije manjši. Ustvarjen EBITDA na ravni skupine smo skoraj potrojili,
kar je večinoma posledica uspešnega zagona mHE Novakovići. Čista dobičkonosnost družbe se je na račun slabitev
kot posledice spremembe razmer na energetskih trgih in višjih obrestnih odhodkov nekoliko poslabšala. V letu 2014
bomo izvedli konverzijo dela dolgoročnih posojil lastnika v kapital. Naši objekti za proizvodnjo električne energije s
skupno proizvodno močjo 11,73 megavata so v letu 2013 proizvedli 29,46 gigavatne ure električne energije, kar je
dovolj za več kot 10 tisoč gospodinjstev.

Obseg trgovanja z električno energijo
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3

Prisotnost na mednarodnih veleprodajnih trgih smo utrdili z vstopom na italijansko borzo (GME). S podjetjem PLC Interenergo smo vstopili na kosovski energetski trg. Še naprej smo širili krog ključnih dobaviteljev in kupcev ter sodelovali z večjimi energetskimi podjetji in trgovci na ciljnih trgih.
2012

2013
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graf 3:
ebit in ebitda
družbe in skupine
v letih 2012 in 2013
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Na področju investicij smo začeli pripravljalne aktivnosti za gradnjo nove hidroelektrarne Zapeće, ki bo povečala proizvodne zmogljivosti na reki Ugar, kjer že uspešno deluje pretočna hidroelektrarna Novakovići. Električno energijo je
začela proizvajati tudi sončna elektrarna Mura. Nadaljevali smo pripravo novih investicijskih projektov, ki bodo proizvodni portfelj skupine povečali v prihodnjih letih. V letu 2013 je električno energijo iz obnovljivih virov energije proizvajalo
sedem malih hidroelektrarn v Bosni in Hercegovini ter Srbiji in dve sončni elektrarni v Sloveniji.

2013

Skupina Interenergo

Družbam v skupini so se pridružili novi sodelavci in sodelavke, ki so s svojimi znanji povečali potencial skupine za
sedanje in prihodnje poslovne izzive. Prav gotovo so temelj uspešnega delovanja dobri sodelavci, brez katerih ni
mogoče izvajati ambiciozne razvojne strategije in dosegati dobrih poslovnih rezultatov.

EBIT in EBITDA družbe in skupine v letih 2012 in 2013
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1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

Zahtevne gospodarske in politične razmere, ki zavirajo razvoj gospodarstva, so se v Sloveniji in jugovzhodni Evropi
nadaljevale tudi v letu 2013. Razmeram v regiji smo se uspešno prilagodili, tako da na naše poslovanje niso pomembno vplivale. Še naprej smo pridobivali nove investicije in utrjevali položaj na trgu z električno energijo. Za financiranje
investicijskih projektov smo poskrbeli z lastniškimi viri.
EBIT v EUR
EBITDA v EUR
2012

2012

Družba Interenergo

2013

2013

Skupina Interenergo

Za sprejemanje smotrnih poslovnih odločitev smo razvili sistem obvladovanja tveganj, ki obravnava tveganja v povezavi z našimi dejavnostmi in tudi tveganja iz širšega tržnega okolja. Dejavnosti, v katerih delujemo, imajo razmeroma
visoke ovire za vstop na trg, med poslovnimi subjekti na trgu pa prevladuje visoka kultura spoštovanja dogovorjenih
odločitev. Kljub temu imamo vzpostavljene mehanizme zavarovanja in zgodnjega odkrivanja znakov nelikvidnosti pri
partnerjih. S tveganimi poslovnimi subjekti brez ustreznih zavarovanj nismo poslovali.
Stabilno poslovno leto 2013 je bilo korak k uresničevanju poslovne strategije postopne in trajnostne rasti ter utrjevanja
položaja na področju investicij, proizvodnje in trgovanja z električno energijo v srednji in jugovzhodni Evropi.

anton papež,
direktor Interenergo d.o.o.

christian schwarz,
direktor Interenergo d.o.o.
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Na mednarodnih energetskih trgih
delujemo od leta 2007.
Od leta 2009 smo del
avstrijske skupine Kelag,
ene od vodilnih energetskih družb
na področju obnovljivih virov energije
v srednji Evropi.
Osredotočeni smo
na izvajanje donosnih
investicijskih projektov
v razvojno usmerjenih okoljih.
Razvijamo mrežo družb,
ki uspešno trgujejo
z električno energijo na
veleprodajnih energetskih trgih.
Prispevamo k zanesljivi in
cenovno konkurenčni oskrbi
z električno energijo na
ciljnih trgih.

3.2 Lastniška struktura družbe:
kelag

shema 1:
lastniška struktura
matične družbe

(kaerntner-elektrizitaets-aktiengesellschaft)
100%

ki-kelag international gmbh
100%

3 PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE

interenergo d . o . o .

3.3 Shema skupine Interenergo

3.1 Osebna izkaznica
Ime družbe:
Skrajšani naziv:
Angleško ime družbe:
Skrajšan angleški naziv:
Sedež:

Skupino Interenergo sestavljajo matična družba Interenergo d.o.o. Ljubljana in 10 hčerinskih družb
v državah jugovzhodne Evrope.

INTERENERGO, energetski inženiring, d.o.o.
INTERENERGO d.o.o.
INTERENERGO, energy engineering, Ltd.
INTERENERGO Ltd.
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

shema 2:
lastniška struktura
skupine interenergo

SLO

Telefon:

+386 (0)1 62 03 700

IE d.o.o. Zagreb

IE d.o.o. Sarajevo

Spletna stran:

www.interenergo.si

100%

100%

Elektronski naslov:

info@interenergo.si

Ustanovitev:
Glavna dejavnost družbe:
Lastništvo:
Osnovni kapital:

EHE d.o.o.
Banja Luka
100%

25. 7. 2006

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

35.111 – Proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah
KI-KELAG INTERNATIONAL, GmbH, 100-odstotni lastniški delež

Davčna št.:

99144590
2226405

100%

100%

Hidrowatt d.o.o.
Beograd
80%

IE electric d.o.o.
Banja Luka
27%

LSB Elektrane d.o.o.
Banja Luka

organi družbe:

100%

Inter-Hem d.o.o.
Banja Luka

Poslovodstvo:
Direktor:

Anton Papež

Direktor:

Christian Schwarz

Prokurist:

Blaž Šterk

Prokurist:

Wolfgang Lyssy

Prokurist:

Ingo Preiss

Prokurist:

Martin Dolzer

100%

Inter-Energo d.o.o.
Gornji Vakuf – Uskoplje
100%
HR

BiH
= Trgovanje

SRB
= Investicije

MK
IE = Interenergo

družbe v 100-odstotni lasti interenergo d.o.o.:

nadzorni svet:
Predsednik:

Armin Wiersma

Namestnik predsednika:

Hermann Egger

Član:

IE Makedonija
d.o.o.e.l.

100%

10.200.000 EUR

Matična št.:

PLC IE d.o.o.
Beograd

Gerald Berger

• Interenergo d.o.o. Sarajevo, Bosna in Hercegovina;
• Interenergo d.o.o. Zagreb, Hrvaška;
• Interenergo Makedonija d.o.o.e.l Skopje, Makedonija;
• PLC Interenergo d.o.o. Beograd, Srbija;
• EHE d.o.o. Banja Luka, Bosna in Hercegovina;
• IEP energija d. o. o. Gornji Vakuf - Uskoplje, Bosna in Hercegovina;
• LSB Elektrane d.o.o. Banja Luka, Bosna in Hercegovina;
• Inter-Hem d.o.o. Banja Luka, Bosna in Hercegovina;
• Inter – Energo d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje, Bosna in Hercegovina.
lastniški deleži interenergo d.o.o. v drugih družbah:

• Interenergo electric d.o.o., Banja Luka, Bosna in Hercegovina (27-odstotni delež);
• Hidrowatt d.o.o. Beograd (80 - odstotni delež) prek PLC Interenergo d.o.o. Beograd.
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3.4 Pomembnejši mejniki v poslovanju matične družbe
Interenergo d.o.o. in skupine Interenergo
Družba Interenergo d.o.o. je začela poslovati leta 2007. Za dolgoročni razvoj družbe je bil ključen prevzem 100odstotnega deleža s strani družbe KI-KELAG International GmbH leta 2009. V istem letu smo začeli graditi malo
hidroelektrarno (mHE) Poštica, ki je bila prva zasebna hidroelektrarna v Srbiji v tuji lasti. Leta 2012 je električno energijo začela proizvajati mala pretočna hidroelektrarna Novakovići, ki se uvršča med tehnološko najbolj izpopolnjene
tovrstne objekte v JV Evropi. V obdobju sedmih let je matična družba vzpostavila skupino desetih hčerinskih družb,
portfelj devet malih hidroelektrarn in sončnih elektrarn ter vstopila na pet energetskih borz. Obseg trgovanja v desetih
državah srednje in jugovzhodne Evrope je v letu 2013 dosegel 3,8 teravatne ure.

3.5 Dejavnosti družbe in skupine
Glavne dejavnosti družb v skupini Interenergo so trgovanje z električno energijo, proizvodnja električne energije iz
obnovljivih virov in investicije v nove objekte za proizvodnjo električne energije.
Pri trgovanju z električno energijo delujemo na veleprodajnih trgih. Za uspešno opravljanje dejavnosti trgovanja z električno energijo skrbi učinkovita mreža licenciranih družb v skupini Interenergo. S tržnimi dejavnostmi skupina prispeva
k zanesljivi in cenovno konkurenčni preskrbi z električno energijo na ciljnih trgih. Obseg trgovanja z električno energijo
smo v zadnjih treh letih povečali z 1,5 na 3,8 teravatne ure.
Pri investicijskih projektih se osredotočamo na izgradnjo in prenovo elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, kot so voda, sonce in veter. Pri gradnji novih in prenovi obstoječih objektov družbe v skupini uporabljajo
napredne tehnologije, skladne z najvišjimi standardi učinkovitosti proizvodnje in varnosti. Družbe v skupini načrtujejo,
gradijo in upravljajo energetske objekte ter sledijo zahtevam po zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje in spodbujanju
lokalnega razvoja.
poslovanje v jugovzhodni in srednji evropi

2013
2011
Širitev mreže
mHE v BIH
Prenos štirih koncesij
za mHE v Republiki
srbski (RS)
Dosežene
3,5 teravatne ure
trgovanja

2009

2007
Začetek
poslovanja
Vzpostavitev
mreže hčerinskih
družb
(SRB, BIH
in MKD)

Začetek gradnje
mHE Poštica
Pridružitev
avstrijski skupini
KELAG Group

2010
Začetek
proizvodnje
v mHE Poštica
Širitev mreže
mHE v BIH
Presežena
1 teravatna ura
trgovanja

2008
Širitev mreže
hčerinskih družb
(SRB, BIH)
Vstop na največjo
evropsko energetsko
borzo (EEX)

Priprave na gradnjo
mHE Zapeće
v Republiki srbski (RS)
Vstop na italijansko
energetsko borzo (GME)

2012
Odprtje mHE Novakovići
Postavitev sončne
elektrarne Martex (SLO)
Postavitev sončne elektrarne
na objektu tovarne Mura (SLO)
Priključitev dveh novih
hčerinskih družb
Vstop na madžarsko
energetsko borzo (HUPX)

V trenutni fazi razvoja so primarne države za investicijske projekte Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Slovenija in Srbija. Ciljna regija pri trgovanju z električno energijo je širša ter poleg navedenih držav obsega še Avstrijo, Italijo,
Madžarsko, Nemčijo, Makedonijo in več sosednjih držav, v katerih Interenergo trguje na meji.
Družba Interenergo zaradi vzpostavitve infrastrukture za trgovanje z električno energijo in zaradi pridobivanja novih
investicijskih projektov na vseh primarnih trgih ustanavlja hčerinske družbe, ki so v njeni 100-odstotni lasti. Za investiranje v elektroenergetske objekte Interenergo ustanavlja ali lastniško vstopa v projektne družbe.

3.6 Poslovna politika družbe in skupine
Interenergo d.o.o. je mednarodna družba, ki ima sedež v Ljubljani in vodi skupino Interenergo. Skupina deluje na
energetskih trgih srednje in jugovzhodne Evrope. Primarni poslovni cilj in temeljna odgovornost skupine je varna in
učinkovita dobava električne energije ter izvedba investicijskih projektov, usmerjenih k ekonomsko, okoljsko in družbeno odgovornemu izkoriščanju obnovljivih virov energije.
vizija

Skupina Interenergo bo v naslednjih petih letih postala največji tuji zasebni vlagatelj v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov na območju držav nekdanje Jugoslavije v segmentu malih in srednjih elektrarn. Razpolagala bo s 120 gigavatnimi
urami električne energije iz lastne proizvodnje in na mednarodnih trgih dosegala prodajo 4,5 teravatne ure električne energije.
Izvajala bo svetovalne storitve na področju energetske učinkovitosti in inženiringa objektov za proizvodnjo električne energije.
Uravnoteženost med tveganji in donosnostjo bo omogočala trajno rast in povečevanje vrednosti podjetja.
poslanstvo

Zagotavljati varno in učinkovito dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije v regiji srednje in jugovzhodne Evrope.
Povečati izkoriščenost obnovljivih virov energije v jugovzhodni Evropi.
vrednote:

• zanesljiva, varna in okolju prijazna proizvodnja električne energije;
• preglednost in učinkovitost poslovanja;
• skrb za okolje;
• strokovnost, inovativnost;
• pripadnost in timsko delo;
• prilagodljivost;
• gradnja dolgoročnih poslovnih partnerstev.
strateški cilji:

• širiti mrežo za trgovanje na energetskih trgih srednje in jugovzhodne Evrope;
• investirati v gradnjo in prenovo objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije;
• krepiti konkurenčne prednosti pri trgovanju na veleprodajnih trgih;
• učinkovito upravljati obstoječe objekte s ciljem zagotavljati dolgoročno, varno in poslovno učinkovito obratovanje;
• širiti portfelj objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov;
• zagotoviti vertikalno integracijo – od proizvodnje električne energije do končnega odjemalca.
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II. POSLOVNO POROČILO
1 	PREDSTAVITEV POSLOVNEGA OKOLJA
IN VPLIVOV NA DELOVANJE DRUŽBE
IN SKUPINE V LETU 2013

2 POSLOVANJE DRUŽBE IN SKUPINE V LETU 2013
2.1 Poslovanje na področju trgovanja
Poslovanje družbe in skupine Interenergo na področju trgovanja je bilo v letu 2013 uspešno. Skupna količina prodane
električne energije je znašala 3,8 teravatne ure. Pri trgovanju smo se osredotočali predvsem na kratkoročno dnevno,
tedensko in mesečno trgovanje. Količina sklenjenih letnih pogodb je primerljiva s predhodnim letom. Tudi v letu 2013
smo aktivno trgovali na bilateralnem (OTC) trgu, z vstopom na italijansko energetsko borzo (GME) pa smo še okrepili
svojo prisotnost v regiji. S podjetjem PLC Interenergo d.o.o. Beograd smo vstopili tudi na kosovski trg.
V letu 2013 smo trgovali na energetskih trgih v Sloveniji, Avstriji, Italiji, Nemčiji, Makedoniji, Srbiji, Črni gori, Bosni in
Hercegovini, na Hrvaškem in Madžarskem. Glavnino trgovanja je ustvaril trgovalni oddelek v matični družbi Interenergo d.o.o. Promet družbe Interenergo d.o.o. Ljubljana je znašal 167 milijonov evrov. Leto 2013 smo posvetili konsolidaciji oddelka trgovanja, razvoju analitskih orodij in razvoju infrastrukture ter pripravi na vstop na nove trge. Vse to
nam bo tudi v prihodnjih letih omogočalo rast ob doseganju tržno primerljive donosnosti.

Za uspešno poslovanje pri trgovanju z električno energijo je za skupino pomembno, da se hitro prilagaja razmeram
na energetskih trgih. Investicijski projekti potekajo predvsem v državah nekdanje Jugoslavije, ki jih zaznamujeta nizka
stopnja investicij in počasen razvoj. V zahtevnih gospodarskih razmerah na področju držav nekdanje Jugoslavije
je družba v letu 2013 poslovala uspešno, kar potrjujejo izvedena investicije v hidroelektrarne, tekoče investicije in
investicijski načrti za prihodnja leta. V segmentu trgovanja z električno energijo se je družba uspešno prilagodila
spremenjenim oziroma hitro spreminjajočim se razmeram na energetskih trgih. Z osredotočenostjo na kratkoročno
trgovanje, z razvojem analitskega oddelka in nadgradnjo procesov upravljanja tveganj se je nadaljevalo ustvarjanje
visoke dodane vrednosti.

Čeprav je bila količina trgovane električne energije skoraj enaka kot v preteklem letu, so zaradi splošnega upada tržnih
cen do 15 odstotkov upadli čisti prihodki od prodaje. V primerjavi z letom 2012 so se prihodki od prodaje na ravni
skupine zmanjšali za 16 odstotkov. Marža EBITDA na ravni skupine je v letu 2013 znašala 1,1 odstotka. V primerjavi
z letom 2012 se je povečala za 0,8 odstotka. Marža se je v pretežni meri povečala na račun zagona MHE Novakovići.
Na ravni družbe je dosežena marža EBIT ostala na stopnji 0,2 odstotka iz leta 2012.
Na višino sredstev družbe in tudi skupine najbolj vpliva višina poslovnih obveznosti in terjatev iz trgovanja z električno
energijo. Konec leta se obveznosti do dobaviteljev in terjatve do kupcev nanašajo na dobavljeno in kupljeno električno
energijo v decembru. Višina sredstev družbe in skupine se je konec leta 2013 v primerjavi z letom 2012 zmanjšala zaradi upada cen in različnih trgovanih količin v zadnjem mesecu. Financiranje poslovanja zagotavlja nadrejena družba v
obliki kapitala in posojil. Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev se je na ravni skupine in družbe konec leta 2013
v primerjavi s prejšnjim letom povečal za 3 odstotke ter je za skupino znašal 30 odstokov in za družbo 33 odstotkov.

1.1 Gospodarsko okolje v Sloveniji in Evropi
V slovenskem gospodarstvu so se v letu 2013 nadaljevali negativni gospodarski trendi iz preteklih let, čeprav so aktivnosti Vlade RS v mednarodnem okolju prinesle nekatere pozitivne učinke pri zniževanju obrestnih mer za zadolževanje
na mednarodnih bančnih trgih. Po dostopnih podatkih (UMAR) je bila realna stopnja rasti bruto družbenega proizvoda
negativna in je znašala 2,4 odstotka. Blagovni izvoz je ostal na podobni ravni kot v letu 2012. Kazalniki proizvodnje so
se v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 poslabšali. Za gospodarski sektor je bil tudi v letu 2013 značilen manjši obseg
kreditov, ki je posledica razdolževanja podjetij pri domačih bankah in zaostrenih pogojev za kreditiranje pri bankah.
Razmere za zadolževanje podjetij so bile neugodne tudi v tujini, kjer se lahko zadolžuje samo kratkoročno.
V primerjavi z letom 2012 so se še nekoliko poslabšale razmere na trgu dela. Po podatkih UMAR je brezposelnost
konec leta znašala 13,3 odstotka. V Sloveniji je bilo ob koncu leta 2013 brezposelnih že 124.015 oseb, na letni ravni
se je brezposelnost v letu 2013 povečala za 8,8 odstotka. Pri povprečni mesečni bruto plači je bila v drugi polovici
leta dosežena minimalna pozitivna rast. V zasebnem sektorju se je bruto plača glede na predhodno minimalno zvišala. Tudi v javnem in državnem sektorju se je bruto plača v zadnjih treh mesecih leta zvišala, predvsem kot posledica
rasti plač v javnih družbah. Cene življenjskih potrebščin so se ob koncu leta znižale za 0,9 odstotka, medletno pa so
se zvišale za 0,7 odstotka. V primerjavi s predhodnim letom se je po podatkih UMAR v letu 2013 povišala tudi cena
energentov.

slika 1:
prisotnost na
mednarodnih
trgih

Padec bruto družbenega proizvoda, slabša konkurenčnost, padanje bonitetnih ocen držav in bank so trendi, ki so
značilni tudi za države jugovzhodne Evrope. Poleg tega sta za države, kot so Srbija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina,
značilni rast inflacije in visoka stopnja brezposelnosti.
Gospodarska klima v evrskem območju se je ob koncu leta 2013 izboljšala. Na podlagi pozitivnih trendov so mednarodne ustanove decembra 2013 zvišale napovedi gospodarske rasti za leto 2014. Po ugotovitvah UMAR naj bi v
evrskem območju k zmerni krepitvi gospodarske aktivnosti prispevalo postopno okrevanje domačega in zunanjega
povpraševanja, občutnejšo gospodarsko rast pa bodo zavirali razdolževanje v zasebnem sektorju in fiskalna konsolidacija v javnem sektorju ter visoka brezposelnost.
Viri podatkov o gospodarstvu v letu 2013: UMAR (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj).

EEX – Nemška energetska borza
EPEX – Francoska energetska borza
BSP Southpool – Regionalna energetska borza
HUPX – Madžarska energetska borza
GME – Italijanska energetska borza
EXAA – Avstrijska energetska borza
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na področju
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2.2 Poslovanje na področju investicij in proizvodnje električne energije
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Aktivnosti skupine in družbe na področju investicij so bile v letu 2013 v skladu s poslovno vizijo vzpostavljanja stabilnega portfelja objektov za proizvodnjo električne energije, ki bodo zagotovilo za dolgoročne stabilne prihodke. Na
področju investicij smo tako uspešno nadaljevali projekte iz preteklih let in začeli nove. Začeli smo priprave na gradnjo
male hidroelektrarne Zapeće, ki bo povečala naše proizvodne kapacitete na reki Ugar. Na njej je v letu 2013 uspešno
delovala elektrarna Novakovići, ki je bila zgrajena leta 2012. Skupna proizvodna kapaciteta energetskih objektov je ob
koncu leta 2013 znašala 38 gigavatne ure. V portfelju skupine Interenergo je devet delujočih objektov v treh državah.
Šest malih hidroelektrarn v Bosni in Hercegovini in ena v Srbiji ter dve sončni elektrarni v Sloveniji. Vse investicijske
projekte izvajamo s soglasjem lokalnih skupnosti ter ob upoštevanju sodobnih gradbenih in okoljskih standardov.
S tem ustvarjamo tehnične, okoljske in upravne pogoje za dolgoročno stabilno proizvodnjo električne energije iz
obnovljivih virov.
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2013
Skupno število mHE

Število sončnih elektrarn v izgradnji

Skupina trenutno izvaja investicijo v izgradnjo nove MHE Zapeće v okviru projektne družbe EHE d.o.o.
v Republiki srbski, ki bo začela obratovati v letu 2015. V letu 2014 se pričakuje začetek izgradnje
MHE Medna na reki Sani, prav tako v Republiki srbski v BIH. V naslednjih dveh letih načrtujemo investicije v od 0,5 do 1,0 megavatov inštalirane moči v sončne elektrarne v Sloveniji. Hkrati nadaljujemo
razvoj hidro- in vetrnih projektov na Hrvaškem, v BIH, Srbiji in Črni gori zaradi doseganja zastavljenih
strateških ciljev.
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Uspešno poslovanje družbe
in skupine temelji na
usposobljenih
in predanih
sodelavcih.

Naše vodilo je doseganje
visoke donosnosti,
ki nam zagotavlja pogoje
za investiranje in rast.

3.3 Okoljska odgovornost
Okoljska odgovornost Interenerga je neposredno povezana z izvajanjem naše osnovne dejavnosti – proizvodnjo
električne energije iz obnovljivih virov (voda, sonce, veter). Pri proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov se
namreč v ozračje ne sproščajo izpusti CO2, ki so glavni vzrok za podnebne spremembe. Izgradnja novih enot za
proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov poteka skladno z okoljskimi in tehničnimi standardi skupine Kelag.
Pri umeščanju objektov v okolje Interenergo sledi vsem potrebnim zakonodajnim okvirom. Vsi zgrajeni in prenovljeni
objekti so tehnološko dovršeni, zgrajeni iz okolju prijaznih materialov in izpolnjujejo najvišje varnostne standarde. S
tem je zagotovljen najmanjši vpliv objektov na okolje.

3 TRAJNOSTNA USMERITEV DRUŽBE IN SKUPINE
Temeljno odgovornost skupine Interenergo sestavljata zanesljiva proizvodnja in dobava električne energije, ki nam
omogočata učinkovito poslovanje in razvoj. Temelj uspešnega poslovanja in razvoja so kompetentni sodelavci, zato
vlagamo v zaposlene in si prizadevamo za odprto komunikacijo. Pri gradnji in prenovi objektov upoštevamo standarde okolju prijazne in tehnološko dovršene gradnje. V investicijske projekte vključujemo lokalno delovno silo. Z lokalnimi okolji si prizadevamo opredeliti priložnosti, ki jih prinašajo investicijski projekti za njihov razvoj. Podpiramo kulturne
in izobraževalne organizacije ter projekte, ki bogatijo družbo in prispevajo k razvoju.
V Interenergu se zavedamo, da z družbeno odgovornim ravnanjem postavljamo temelje za zagotavljanje dolgoročne
uspešnosti. Zato v poslovno politiko vključujemo pošteno in etično poslovanje, odgovoren odnos do okolja in skrben
odnos do širšega družbenega okolja.

3.4 Splošna družbena odgovornost
V družbi in skupini Interenergo se zavedamo, da mora družbeno odgovorno podjetje vlagati tudi v lokalno okolje, v
katerem uspešno deluje. Zato podpiramo organizacije in izjemne posameznike, ki delujejo v umetnosti, znanosti in
športu. Prav tako podpiramo organizacijo strokovnih konferenc na področju energetike v okoljih, v katerih delujemo.
V preteklih letih smo tako že podprli organizacijo razstav umetnikov in izdajo zbornika mednarodne poslovne šole
IEDC ter pomagali pri opremljanju šolskih prostorov v izobraževalnih ustanovah.
V letu 2013 smo podprli organizacijo strokovnih in kulturnih dogodkov: Festival Ljubljana, 15. konferenca Dnevi energetikov, managerski koncert in rotarijanski ples. Z donacijami smo pri delovanju pomagali Rotary klubu Ljubljana in
kulturno izobraževalni ustanovi Averroses, pri projektu prevoda bosansko-slovenskega slovarja Senahida Halilovića.
Sponzorska sredstva smo namenili tudi ultramaratonskemu kolesarju Marku Balohu, ki je lani že sedmič nastopil na
najtežji vzdržljivostni kolesarski dirki na svetu RAAM (Race Across America).

3.1 Poslovna odgovornost
Poslovna odgovornost primarno temelji na strateški usmerjenosti družbe v obnovljive vire energije (voda, sonce, veter - OVE), ki so vse pomembnejši segment energetike, saj se pri proizvodnji električne energije iz OVE v ozračje ne
sproščajo toplogredni plini in drugi škodljivi izpusti. Večina držav si prizadeva zmanjšati lastne izpuste toplogrednih
plinov.
Vse družbe v skupini Interenergo delujejo pregledno, pošteno in z visokimi etičnimi standardi. Vodstvo matične družbe
in zaposleni uresničujejo premišljeno in trajnostno naravnano poslovno strategijo, ki temelji na uravnoteženih ciljih in
zagotavlja dolgoročen uspeh družbe. Razvoj skupine temelji na vlaganjih v obnovljive vire energije, ki so v letu 2013
znašale 4 milijone EUR, in na krepitvi položaja pri mednarodnem trgovanju z električno energijo.
Družbe v skupini se za izvajanje razvojnih načrtov in investicij ne zadolžujejo pri finančnih ustanovah, ampak so vsa
potrebna sredstva zagotovljena v obliki kapitala ali posojil družbenika.
Finančno stanje matične družbe in celotne skupine je zato dobro. Stopnja donosnosti sicer še ni primerljiva z najuspešnejšimi energetskimi skupinami, saj je skupina Interenergo še v zgodnji fazi razvoja poslovnega potenciala, vendar pa
ima obvladujoča skupina Kelag po oceni bonitetne agencije S&P bonitetno oceno A (stabilno), kar družbam v skupini
tudi v zaostrenih gospodarskih razmerah omogoča izvajanje ambicioznih poslovnih strategij.

3.2 Kompetence in razvoj zaposlenih
Za uresničevanje poslanstva in vizije ter zastavljenih strateških ciljev podjetja potrebujemo visoko izobražene, usposobljene in motivirane zaposlene. Vodstvo matične družbe skrbi za strokovno usposabljanje zaposlenih, ki je prilagojeno
potrebam v lokalnih okoljih, kjer poslujeta družba in skupina. Družbe v skupini Interenergo zagotavljajo zaposlenim
stimulativno delovno okolje, ki ponuja priložnosti za osebni in strokovni razvoj. Za zaposlene obstajajo glede na
naravo njihovega dela prilagojeni sistemi variabilnega nagrajevanja, ki spodbujajo proaktivno delovanje in zavzetost.
V letu 2013 so bili zaposleni vključeni v projekt vseživljenjske karierne orientacije, ki jim je omogočil udeležbo na izobraževalnih dogodkih. Za zaposlene smo organizirali tudi strokovno ekskurzijo v malo hidroelektrarno Novakovići in
zimski športni vikend na smučišču v Katschbergu.
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4 UPRAVLJANJE TVEGANJ DRUŽBE IN SKUPINE
Podjetniške dejavnosti pomenijo, da brez tveganja ni priložnosti. Zato je ključni cilj skupine Interenergo, da v vsakem
trenutku zagotavlja ustrezno spremljanje izpostavljenosti skupine tveganjem ter učinkovito obvladovanje in prepoznavanje tveganj. V ta namen ima skupina Interenergo sistem obvladovanja tveganj, ki obravnava tveganja v povezavi s
svojimi dejavnostmi in tudi tveganja iz svojega tržnega okolja.
Pravila in minimalni standardi za celotno skupino zagotavljajo sistematično in enotno upravljanje tveganj. Strateški
cilji skupine so ozaveščati o tveganjih na vseh ravneh, sistematično upoštevati vidike tveganja v vseh poslovnih odločitvah, izboljšati učinkovitost sistema notranjih kontrol in poročanja ter vzpostaviti vrednostno usmerjeno kulturo
tveganja na vseh ravneh skupine. Ti strateški cilji presegajo okvir zahtev, ki jih določajo pravni minimumi standardov.
Glavni cilj na ravni skupine je obvladovati tveganje, ki se razdeli v pet kategorij tveganj: tržna, kreditna, pravna, operativna in druga tveganja. Tveganja so opredeljena in vodena za vsako poslovno enoto.

4.1 Tržna tveganja
Spremembe cen električne energije in nihanja menjalnih tečajev so ključna tržna tveganja v skupini Interenergo.

Mala hidroelektrarna Novakovići
Veliko čiste energije
Pretočna hidroelektrarna Novakovići je primer trajnostnega delovanja družbe in skupine Interenergo. Mala pretočna hidroelektrarna za delovanje uporablja sproten dotok vode na izviru reke Ugar. Za potrebe delovanja MHE
se iz zajetja na reki Ugar odvzame določena količina vode, ki je po podzemnem cevovodu speljana do turbine. Cevovod je dolg 5.440 metrov. Višinska razlika med najvišjo in najnižjo točko je 144 metrov. Voda v cevovodu
doseže delovni tlak 13,8 bar, ki zagotavlja optimalen izkoristek turbine.
Delovanje hidroelektrarne je avtomatizirano. Voda iz cevovoda, ki steče
skozi turbino, se nato vrne v strugo reke Ugar. Kakovost vode se zaradi
spremenjene poti po cevovodu in skozi turbino ne spremeni, ker ne pride
v stik z drugimi sistemi hidroelektrarne. Količina odvzete vode in vodostaj
reke sta stalno nadzorovana. Ob nizkem vodostaju reke se odvzem vode
zmanjša ali ustavi in v tem času hidroelektrarna ne deluje, v vsakem primeru
pa se upošteva vnaprej določen minimalni pretok reke. Zato njeno delovanje ne ogroža življenja v reki in ob njej.
Izgradnja MHE Novakovići je potekala ob podpori in v sodelovanju z lokalnim okoljem. Gradbena dela na objektu so izvajala lokalna podjetja, lokalna
skupnost pa je z izgradnjo hidroelektrarne dobila prenovljen odsek ceste in
utrjene brežine reke Ugar. Finančno smo podprli tudi delovanje ribiškega
društva, ki skrbi za ohranjanje življenja v reki. Hidroelektrarna z električno
energijo oskrbuje 6000 okoliških gospodinjstev.
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Tržno tveganje je opredeljeno kot morebitna izguba zaradi spremembe cen na trgu. Temu so lahko izpostavljene strgovane, toda še nedobavljene pogodbe za električno energijo, in taka vrsta tveganja se povečuje z nihanjem oziroma
volatilnostjo cen. Nestanovitnost in razvoj cen surovin močno vpliva na dobiček družb, zato je pod stalnim nadzorom.
Interenergo spremlja trgovanje trading oddelka s primerjavo glede na stopnjo tveganja, določeno v svojih politikah,
pravilih in odločitvah poslovodstva. Politika skupine Interenergo ni naklonjena tveganju.
Valutno tveganje večinoma izhaja iz nakupov in prodaj blaga, katerega izvor leži zunaj prodajalčevega ali kupčevega
valutnega območja ali če so indeksi izraženi v različnih valutah. Zato da se zmanjša valutno tveganje, so vse pogodbe
o nakupu in prodaji električne energije sklenjene v evrski valuti.

4.2 Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje, da pogodbena stranka ne bo izpolnila svojih pogodbenih obveznosti, kar posledično
vpliva na denarni tok družbe. Kreditno tveganje obstaja za strgovane pogodbe do dejanskega datuma poravnave
(poravnalno tveganje) in do konca pogodbeno dogovorjenega dobavnega roka (tveganje za zamenjavo). Podjetja,
katerih primarna dejavnost je proizvodnja električne energije, nimajo kreditnega tveganja, saj prodajajo proizvedeno
električno energijo državnim podjetjem in imajo urejene feed in pogodbe.
Skupina Interenergo obvladuje kreditno tveganje na področju trgovanja z električno energijo s standardnimi pogodbami EFET, ki določajo splošni pravni okvir. Ta tveganja so obvladovana z izvedbo začetnega preverjanja kreditne sposobnosti in stalnim spremljanjem kreditne sposobnosti skladno z vrednostjo pogodb z vsakim trgovcem z električno
energijo. Zahtevana jamstva in trgovalni limiti so izraženi v absolutnih številkah in mejah, ki so določene za vsakega
partnerja glede na ustrezen sistem kreditnih linij, ki se pogosto spremlja.
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4.3 Pravna tveganja
Pravna tveganja so opredeljena kot tveganja izgube vrednosti zaradi neskladnosti z ustreznimi zakoni in predpisi ter se
pojavljajo predvsem kot posledica pogodb in sporazumov, ki niso jasno določeni in dokumentirani. Pravna tveganja je
treba upoštevati predvsem v državah, v katere se skupina širi, zlasti v politično nestabilnih gospodarstvih. V nekaterih
državah lahko tveganje nastane zaradi slabega pravnega okolja.
Interenergo ima potrebne pravne kompetence in sodeluje z lokalnimi uradi, kadar je to potrebno. Uporabljajo se
sporazumi EFET in tudi standardna besedila za zakonsko določene dokumente (bančne garancije, garancije matične družbe, zagotovitvena pisma itd.). Pravna tveganja pozorno spremljata oddelek za upravljanje tveganj in pravni
oddelek.

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

4.5 Likvidnostna tveganja
Likvidnostno tveganje je finančno tveganje, povezano z likvidnostjo podjetja ali posameznega finančnega instrumenta.
Likvidnostno tveganje družbe in skupine je bilo v letu 2013 majhno. Družbi za financiranje naložb v male hidroelektrarne na področju Balkana likvidna sredstva zagotavlja nadrejena družba KI-Kelag GmbH v obliki dolgoročnega
posojila.
Za tekoče financiranje trgovalne dejavnosti ima družba možnost izrabe okvirnega kredita pri banki Unicredit ali kratkoročnega posojila, ki ga ponuja nadrejena družba KI-Kelag GmbH.
Narava opravljanja glavne dejavnosti družbe izključuje kreditiranje strank z daljšim odlogom plačila, kar dodatno pripomore k manjši izpostavljenosti tovrstnih tveganj. Družba opravlja trgovalno dejavnost na debelo z omejenim številom
partnerjev, ki se večkrat pojavljajo pri kupcu in tudi dobavitelju. Zaradi tega razloga se večina terjatev in obveznosti
sproti pobota, nepobotane obveznosti pa se redno poravnavajo znotraj 20-dnevnega roka za plačilo.
Družba že več let dosega stabilne in dobre kazalnike likvidnosti, med dobavitelji pa je znana kot partnerica z brezhibno
plačilno disciplino.

4.6 Tveganja spremembe obrestne mere
Obrestno tveganje pomeni možnost izgube zaradi neugodnega gibanja obrestnih mer na trgu. Družba izkazuje obveznosti za dolgoročno posojilo, ki ga je zagotovila nadrejena družba KI-Kelag GmbH s fiksno obrestno mero, s čimer
izključujemo obrestna tveganja ob spremembi obrestne mere.

4.7 Druga tveganja
Skupina se ukvarja še z drugimi tveganji, kot so regulatorno, politično in naložbeno tveganje itd., ki so vključena v
sistem za upravljanje tveganj skupine Interenergo in jih skrbno spremljajo ustrezni oddelki v družbi.

5 	POMEMBNEJŠI DOGODKI
PO DATUMU BILANCE STANJA
Nadzorni svet je dne 2. aprila 2014 sprejel sklep o dokapitaliziciji družbe Interenergo d.o.o. Ljubljana v višini
7.500.000 EUR.
Prav tako je nadzorni svet istega dne sprejel sklep o likvidaciji družbe Inter-Hem d.o.o. Banja Luka, ki je zaradi prenosa koncesije, kot edinega premoženja, na družbo EHE d.o.o. Banja Luka, postala nepotrebna, sprejel pa je tudi sklep
o ustanovitvi podružnice v Romuniji, s čimer se bodo povečale trgovalne možnosti na ravni skupine.

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

7	IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA
Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze družbe in skupine za leto, končano 31. decembra 2013, ter uporabljene
računovodske usmeritve in pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 28-102.
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo letnega poročila tako, da to prikazuje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov poslovanja za leto 2013.
Poslovodstvo potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelih previdnosti in dobrega gospodarja. Poslovodstvo tudi potrjuje, da so računovodski
izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter skladno z veljavno
zakonodajo in Mednarodnimi računovodskimi standardi.
Poslovodstvo je tudi odgovorno za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejetje ustreznih ukrepov za zavarovanje
premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.
Davčne oblasti lahko kadar koli v roku petih let po poteku leta, v katerem je treba davek odmeriti, preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz
naslova DDPO ali drugih davkov in dajatev. Poslovodstvo družbe ni seznanjeno z okoliščinami, ki bi lahko povzročile
morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Ljubljana, 23. 5. 2014
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III. RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE
1 SKUPINSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI
1.1 Skupinski izkaz finančnega položaja na dan 31. 12. 2013
Pojasnila
SREDSTVA
Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva

v EUR
31. 12. 2013 31. 12. 2012

1. 1. 2012

47.532.361

57.583.208

38.769.230
14.940.337

30.195.990

30.332.712

Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve

2.4.1

2.033.498

2.583.200

785.731

Nepremičnine, naprave in oprema

2.4.2

27.778.773

27.335.587

13.733.669

Nekratkoročne finančne naložbe

2.4.3

4.460

1.460

46.898

Nekratkoročne poslovne terjatve

2.4.4

16.793

46.312

950

Odložene terjatve za davek

2.4.5

362.466

366.153

373.089

6.673.708

7.465.234

11.619.268

Kratkoročna sredstva
Kratkoročne finančne naložbe

0

0

367.939

4.656.822

5.302.859

8.350.189

Kratkoročne poslovne terjatve

2.4.6

Terjatve za davek od dohodka

2.4.7

45.820

19.128

6.306

Denar in denarni ustrezniki

2.4.8

1.971.066

2.143.247

2.894.834

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

10.662.663

19.785.262

12.209.625

KAPITAL IN OBVEZNOSTI

47.532.361

57.583.208

Skupaj kapital

2.4.10

Osnovni kapital

38.769.230

15.273.793

16.001.676

15.756.434

10.200.000

10.200.000

10.200.000

Kapitalske rezerve

7.950.000

7.950.000

7.950.000

Rezerve iz dobička

95.722

95.722

95.722

-71.201

-49.242

-10.012

Uskupinjevalni popravek kapitala
Preneseni čisti poslovni izid

-2.938.258

-2.227.292

-2.485.079

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

15.236.263

15.969.188

15.750.631

37.530

32.488

5.803

18.431.809

16.614.856

3.966.657

Nekratkoročne finančne obveznosti

15.950.000

14.154.548

3.900.000

Nekratkoročne poslovne obveznosti

2.469.242

2.460.308

10.384

12.567

0

56.273
2.950.654

Neobvladujoči delež
Nekratkoročne obveznosti

2.4.11

Odložene obveznosti za davek
Kratkoročne obveznosti

10.082.484

9.582.461

Kratkoročne finančne obveznosti

2.4.12

1.700.658

18.232

1.199

Kratkoročne poslovne obveznosti

2.4.13

8.381.826

9.564.229

2.949.455

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

2.4.14

3.744.275

15.384.215

16.095.485

32.258.568

41.581.532

23.012.796

Skupaj obveznosti

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del skupinskih računovodskih izkazov.
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1.4 Skupinski izkaz denarnih tokov za leto 2013

1.2 Skupinski izkaz poslovnega izida za leto 2013
Pojasnila

v EUR

v EUR
2013

Prihodki od prodaje

2.4.15

164.546.295

195.230.659

Usredstveni lastni proizvodi

2.4.15

247.678

302.923

Drugi poslovni prihodki

2.4.15

473.237

547.457

Nab. vred. prod. blaga in str. porab. mat.

2.4.16

-160.628.434

-192.317.888

2012

2013

2012
A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni izid pred obdavčitvijo

-682.073

Davki iz dob. in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
Prilagoditve za amortizacijo

310.037

-23.851

-62.441

1.224.264

145.843

Stroški storitev

2.4.18

-963.779

-970.308

Stroški dela

2.4.20

-1.396.713

-1.270.239

Prilagoditve za finančne prihodke iz financiranja

-67.840

-195.377

-578.289

Prilagoditve za finančne odhodke iz financiranja

551.343

101.212

1.001.843

299.274

Odpisi vrednosti

2.4.21

Drugi poslovni odhodki

-1.673.359

2.4.22

Poslovni izid iz poslovanja

-434.844

-452.012

170.081

492.303

Skupaj postavke izkaza poslovnega izida

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

Finančni prihodki

2.4.23

89.799

235.015

Finančni odhodki

2.4.24

-941.953

-417.278

Poslovni izid iz financiranja

-852.154

-182.266

Poslovni izid pred obdavčitvijo

-682.073

310.037

Končni manj začetni poslovni dolgovi

-23.851

-62.441

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije

Davek od dobička

2.4.25

ČISTI POSLOVNI IZID

-705.924

247.596

Od tega:
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
lastnikov obvladujoče družbe
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
lastnikov neobvladujočih deležev

-710.966

258.394

5.042

-10.798

Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju

1.3 Skupinski izkaz drugega vseobsegajočega donosa za leto 2013
v EUR
2013

-11.639.940

-711.270

12.567

0

-3.064.145

1.622.225

-2.062.302

1.921.499

Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev

0

45.438

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

0

367.939

0

413.377

Skupaj prejemki pri naložbenju
b) Izdatki pri naložbenju

2012

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-36.563

-1.981.815

-1.532.235

-13.212.462

3.000

-45.438

-1.565.798

-15.239.715

-1.565.798

-14.826.338

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti

44.295.452

42.849.924

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

1.682.426

0

45.977.878

42.849.924

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

-42.500.000

-30.500.000

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

0

-157.229

-42.500.000

-30.657.229

3.477.878

12.192.695

-150.222

-712.144

2.143.247

2.894.834

-21.959

-39.443

1.971.066

2.143.247

247.596

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

Uskupinjevalni popravek kapitala

-21.959

-39.230

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb

Skupaj drugi vseobsegajoči donosi, ki bodo v prihodnje
pripoznani v izkazu poslovnega izida

-21.959

-39.230

DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

-21.959

-39.230

-727.883

208.366

a) Celotni vseobsegajoči donos večinskih lastnikov

-727.883

208.366

5.042

-10.798

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del skupinskih računovodskih izkazov.

6.936
6.499.749

B. Denarni tokovi pri naložbenju

-705.924

b) Celotni vseobsegajoči donos manjšinskih lastnikov

3.687

a) Prejemki pri naložbenju

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del skupinskih računovodskih izkazov.

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

3.402.447
-7.575.637

-1.182.403

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
Skupaj postavke čistih obratnih sredstev –
poslovnih postavk izkaza finančnega položaja

619.345
9.122.599

Skupaj izdatki pri naložbenju
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju
C. Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju

Skupaj prejemki pri financiranju
b) Izdatki pri financiranju

Skupaj izdatki pri financiranju
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju
Č. Končno stanje denarnih sredstev
a) Denarni izid v obdobju
b) Začetno stanje denarnih sredstev
c) Tečajne razlike
d) Skupaj končno stanje denarnih sredstev
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2.2.2 podlage za merjenje
Sredstva in obveznosti do virov sredstev skupine se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti razen
danih posojil družbe, ki se ob začetnem pripoznanju izmerijo po pošteni vrednosti. Računovodski izkazi skupine so
pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti posameznih računovodskih postavk.

2.2.3 funkcijska in predstavitvena valuta
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, torej v funkcijski valuti družbe. Vse računovodske informacije so predstavljene v evrih.

2 	RAČUNOVODSKE USMERITVE IN POJASNILA
K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE
2.1 Poročajoča družba
Interenergo, energetski inženiring, d.o.o je podjetje s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Tivolska
cesta 48, 1000 Ljubljana. Interenergo d.o.o. je mednarodna družba in vodi skupino Interenergo. Skupina deluje na
energetskih trgih srednje in jugovzhodne Evrope. Primarni poslovni cilj in temeljna odgovornost skupine sta varna
in poslovno učinkovita dobava električne energije ter izvedba investicijskih projektov, ki so usmerjeni k ekonomsko,
okoljsko in družbeno odgovornemu izkoriščanju obnovljivih virov energije.

Sredstva in obveznosti, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto po referenčnem
tečaju ECB.

2.2.4 uporaba ocen in presoje
Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov v skladu z MSRP predložiti ocene, presoje in predpostavke, ki
vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev ter na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov.
Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo.
Ocene in navedene predpostavke je treba stalno pregledovati. Popravki računovodskih ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se ocena popravi, in za vsa prihodnja leta, na katera popravek vpliva.

Predstavljeni skupinski računovodski izkazi skupine Interenergo za poslovno leto, ki se je končalo dne 31. 12. 2013,
prikazujejo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in njenih odvisnih družb. Sestava skupine je
podrobneje prikazana v poglavju 2.3.1 Podlaga za uskupinjevanje in sestava skupine.

Ocene in predpostavke so večinoma povezane z:
• oceno dobe koristnosti amortizirljivih sredstev,
• oslabitvijo sredstev,
• zaslužki zaposlencev in
• rezervacijami.

2.2 Podlaga za sestavitev skupinskih računovodskih izkazov

2.3 Osnove za skupinske računovodske izkaze

2.2.1 izjava o skladnosti

2.3.1 podlaga za uskupinjevanje in sestava skupine

Pri pripravi sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki o časovni neomejenosti poslovanja in nastanku poslovnega dogodka.
Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za
mednarodne računovodske standarde (IASB), ter s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih
standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija, in v skladu z določili Zakona
o gospodarskih družbah.
Na dan bilance stanja glede na proces potrjevanja standardov v Evropski uniji, ni razlik v računovodskih usmeritvah
skupine med uporabljenimi Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejela Evropska unija.
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov temeljijo na razumljivosti, ustreznosti, zanesljivosti in primerljivosti.
Upoštevale so se iste računovodske usmeritve kot v predhodnem letu.
Izkaze za leto 2013, ki se je končalo 31. decembra 2013, je skupina prvič pripravila v skladu z MSRP, kot so sprejeti
v EU, kot datum prehoda za potrebe primerjalnih podatkov je 1. januar 2012. Vse do leta 2012 je skupina pripravljala
računovodske izkaze v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, ki so jih v preteklih letih ustrezno revidirali
in potrdili neodvisni revizorji. Za primerljivo leto se za stanja v izkazih in razkritjih na dan 31. 12. 2012 ni revidirala
skladnost z mednarodnimi računovodskimi standardi. Skladnost primerljivih podatkov po SRS 2006 je 31. 12. 2012
revidirala revizijska družba KPMG, ki je zanje podala pozitivno mnenje.
Pri prehodu na MSRP na dan 1. 1. 2012 je skupina uporabila enake računovodske usmeritve kot pri pripravi računovodskih izkazov po SRS, zato vrednostno ni prišlo do nikakršnih vplivov na kapital skupine na dan 1. 1. 2012.
Pri prehodu na MSRP na dan 1. 1. 2012 je skupina uporabila naslednje izjeme iz MSRP 1:
MRS 23 – usredstvenje stroškov izposojanja za vsa sredstva, ki izpolnjujejo pogoje na dan 1. 1. 2012.
Stroški izposojanja v izkazih, pripravljenih v skladu s SRS, na dan 31. 12. 2011 niso bili
kapitalizirani.
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Skupinske računovodske izkaze sestavljajo izkazi obvladujoče družbe Interenergo d.o.o. Ljubljana in njenih odvisnih družb.
Odvisne družbe se vključijo v skupinske računovodske izkaze od datuma prevzema in vse do dneva, ko obvladujoče
podjetje preneha obvladovati odvisno podjetje.
Računovodski izkazi obvladujočega podjetja in njegovih odvisnih podjetij, uporabljeni pri pripravljanju skupinskih računovodskih izkazov, so pripravljeni na isti presečni dan.
Stanja in notranje transakcije v skupini, prihodki, odhodki, dividende ter dobički in izgube, ki izhajajo iz notranjih
transakcij v skupini, ki se pripoznajo v sredstvih, kot so na primer zaloge in osnovna sredstva so v celoti izločeni.
Kapitalizirane obresti iz internih posojil se izločijo iz skupinskih računovodskih izkazov.
Ob spremembi deleža v lastniškem kapitalu obvladujoče družbe, ki ne povzroči izgube obvladovanja, se te prikažejo
kot spremembe v lastniškem kapitalu. Razlika med zneskom, za katerega se prilagodijo neobvladujoči deleži, in
pošteno vrednostjo plačanih ali prejetih nadomestil, se pripozna neposredno v lastniškem kapitalu in se pripiše lastnikom obvladujoče družbe. Ob izgubi obvladovanja odvisne družbe se vključno z dobrim imenom odpravi pripoznanje
sredstev obveznosti odvisne družbe po knjigovodski vrednosti na dan izgube obvladovanja ter odpravi pripoznanje
knjigovodske vrednosti neobvladujočih deležev.
V letu 2013 ni prišlo do sprememb pri družbah, ki sestavljajo skupino glede na leto 2012.
Na dan 31. 12. 2013 skupino Interenergo sestavljajo naslednje družbe:
• Interenergo d.o.o. Ljubljana kot obvladujoča družba;
• Interenergo d.o.o. Zagreb (v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe);
• Interenergo d.o.o. Sarajevo (v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe);
• PLC Interenergo d.o.o. Beograd (v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe);
• Interenergo Makedonia d.o.o. e.l. (v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe);
• EHE d.o.o. Banja Luka (v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe);
• IEP energija d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje (v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe);
• Hidrowatt d.o.o. Beograd (v 80-odstotni lasti družbe PLC Interenergo d.o.o.);
• IE electric d.o.o. Banja Luka (v 27-odstotni lasti obvladujoče družbe);
• LSB elektrane d.o.o. Banja Luka (v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe);
• Inter-Hem d.o.o. Banja Luka (v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe);
• Inter – Energo d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje (v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe).
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Navedene družbe se na dan 31. 12. 2013 uskupinijo v skupinske računovodske izkaze, razen družbe IE electric d.o.o.
Banja Luka, saj družba v primerjavi s skupino ne predstavlja pomembnega vpliva.
V skupinskih računovodskih izkazih skupine Interenergo so med prometom in stanji pod postavkami družb v skupini
prikazani promet in stanja do družb KI-KELAG International GmbH in KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, ki sta nadrejeni družbi obvladujoči družbi skupine Interenergo. Posledično se ta stanja in promet v postopku
uskupinjenja skupine Interenergo ne izločajo.
Skupinske računovodske izkaze, pripravljene za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, je poslovodstvo odobrilo
dne 23. 5. 2014.
Skupinski računovodski izkazi za skupino Interenergo so na voljo na sedežu družbe Interenergo d.o.o., skupinski
računovodski izkazi za najširši krog družb pa so na sedežu nadrejene družbe KI-KELAG INTERNATIONAL GMBH,
Arnulfplatz 2, Postfach 176, Celovec, Avstrija.

2.3.2 posli v tuji valuti
Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v evre (funkcijsko valuto družbe) po menjalnem tečaju na dan izvedbe posla.
Denarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti na dan bilance stanja, se preračunajo v evre po takrat veljavnem
menjalnem tečaju. Nedenarne postavke in obveznosti, katerih izvirna vrednost je izražena v tuji valuti, se pretvorijo v
evre po menjalnem tečaju na dan posla. Nedenarne postavke in obveznosti, izražene v tuji valuti in vrednotene po pošteni vrednosti, se pretvorijo v evre po menjalnem tečaju na dan, ko je bila določena poštena vrednost. Tečajne razlike
se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, kar pa ne velja za razlike, ki nastanejo pri preračunu kapitalskih instrumentov,
razvrščenih na razpolago za prodajo.
Družba je dosledno uporabila v nadaljevanju opredeljene računovodske politike za vsa obdobja, ki so
predstavljena v priloženih računovodskih izkazih.
Skupina je za potrebe skupinskih računovodskih izkazov uporabila naslednje menjalne tečaje :
Na dan
31. 12. 2013

povprečje
2013

HRK

7,637643

7,577711

MKD

61,51130

61,56091

RSD

114,64210

113,12671

BAM

1,95583

1,95583

2.3.3 računovodski izkazi

izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja
denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za prikazano obračunsko obdobje. Izkaz denarnih tokov je sestavljen po
posredni metodi v skladu s MSRP. V tem izkazu so izkazani denarni tokovi v obdobju, nastali pri poslovanju, naložbenju in financiranju. Denarni tokovi so v izkazu denarnih tokov predstavljeni v nepobotanih zneskih. Podatki iz izkaza
denarnih tokov izvirajo iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida z upoštevanjem ustreznih prilagoditev za denarne
tokove.
Računovodske usmeritve, uporabljene pri pripravi skupinskih računovodskih izkazov, so enake kot pri pripravi skupinskih računovodskih izkazov za poslovno leto, končano na 31. 12. 2012, z izjemo novosprejetih ali spremenjenih
standardov in pojasnil, ki so začeli veljati 1. 1. 2013 in so navedeni v nadaljevanju.

2.3.4 novosprejeti standardi in pojasnila
MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov – Predstavitev postavk v drugem vseobsegajočem donosu
Sprememba se začne uporabljati za letna obdobja z začetkom 1. julija 2012 ali pozneje. Sprememba standarda spreminja združevanje postavk, predstavljenih v drugem vseobsegajočem donosu. Sprememba vpliva le na predstavitev
postavk, nima pa nikakršnega vpliva na finančni položaj ali poslovanje skupine.
MRS 19 Zaslužki zaposlencev (prenova)
Prenovljeni standard prinaša številna dopolnila, ki obsegajo temeljne spremembe, pojasnila, ki poenostavljajo uporabo standarda, in spremembe besedila. Pomembnejše spremembe so naslednje: ukinitev mehanizma koridorja
(angl. »corridor mechanism«) pri odloženem pripoznanju aktuarskih dobičkov in izgub iz programa z določenimi zaslužki. Standard se začne uporabljati za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2013 ali pozneje. Prenovljeni standard
ne vpliva na finančni položaj ali poslovanje skupine.
MSRP 7 Finančni instrumenti: Razkritja (pobotanje finančnih sredstev in finančnih obveznosti)
Sprememba velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali pozneje. Sprememba zahteva razkritje informacij
v zvezi s pravicami do pobotanja in s tem povezanimi dogovori (npr. dogovori o zavarovanju). Prenovljeni standard ne
vpliva na finančni položaj ali poslovanje skupine.
MSRP 13 – Merjenje poštene vrednosti
MSRP 13 uvaja enoten vir navodil za merjenje poštene vrednosti vseh postavk. Novi standard ne spreminja zahteve,
kdaj mora skupina svoje postavke izmeriti po pošteni vrednosti, temveč pojasnjuje, kako naj izmeri pošteno vrednost
v skladu z MSRP-ji, kadar standardi to zahtevajo ali dovoljujejo.

Celoten sklop računovodskih izkazov obsega:
• izkaz finančnega položaja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu poslovnega leta;
• izkaz poslovnega izida, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu;
• izkaz drugega vseobsegajočega donosa;
• izkaz denarnih tokov, ki prikazuje spremembo denarnih sredstev v obračunskem obdobju;
• izkaz sprememb lastniškega kapitala, ki prikazuje vse spremembe lastniškega kapitala za poročevalsko
poslovno leto;
• pojasnila, ki obsegajo pregled vseh pomembnih računovodskih usmeritev in drugo pojasnjevalno gradivo.

MSRP 13 opredeljuje pošteno vrednost kot »ceno, ki bi jo prodajalec prejel pri prodaji sredstva, ali kupec plačal za
prenos obveznosti v nadzorovanem poslu med udeleženci na trgu na datum merjenja« (npr. »izhodna cena«). »Poštena
cena«, kot jo uporabljata MSRP 2 Plačilo na podlagi delnic in MRS 17 Najemi, ne spada v okvir tega standarda.

Teoretično možne postavke, ki v skupini ne prihajajo v poštev, se ne prikazujejo. Prihodki vseh vrst so pobotani z
odhodki vseh vrst brez amortizacije, tako da se namesto teh postavk pri denarnih tokovih pri poslovanju pojavlja nova
postavka poslovni izid pred obdavčitvijo. Pri tem je poslovni izid pred obdavčitvijo skupaj z davki iz dobička prilagojen za amortizacijo in druge nedenarne postavke ter tiste postavke, pri katerih so denarni učinki denarni tokovi pri
naložbenju in financiranju. Poleg tega so upoštevane tudi spremembe čistih obratnih sredstev v obdobju (in časovnih
razmejitev) poslovnih postavk bilance stanja.

Standard uvaja nova razkritja v zvezi z merjenjem poštene vrednosti tudi zaradi lažjega razumevanja metod vrednotenja in vhodnih podatkov pri merjenju postavk po pošteni vrednosti ter tudi vpliva postavk, izmerjenih po pošteni
vrednosti na izkaz poslovnega izida.

Podatke za postavke (prejemke in izdatke) izkaza denarnih tokov smo pridobili na naslednji način:
a) z dopolnjevanjem postavk poslovnih prihodkov ter poslovnih in finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev in finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti iz izkaza poslovnega izida s spremembami obratnih
sredstev, časovnih razmejitev, rezervacij in odloženih davkov v obdobju;
b) iz poslovnih knjig družb v skupini (za denarne tokove pri naložbenju in financiranju).
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Standard pojasnjuje številna področja, med drugim:
• da se koncepta »najvišje in najboljše uporabe« in »osnove vrednotenja« uporabljata le pri nefinančnih
sredstvih;
• da je popravek za količinske dejavnike (paketne popuste) prepovedan pri vseh merjenjih poštene vrednosti;
• opisuje način, kako izmeriti pošteno vrednost, ko trg postane manj aktiven.

2.3.5 novi standardi in pojasnila, ki še niso veljavna ali jih eu še ni potrdila
Skladno z zahtevami MSRP in EU bo morala skupina za prihodnja obdobja upoštevati naslednje nove, prenovljene ali
dopolnjene standarde in pojasnila. Skupina pregleduje vpliv še neobveznih standardov in pojasnil, ki začnejo veljati ali
ki jih bo EU potrdila s 1. januarjem 2014 ali pozneje.
MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (prenova)
Standard je bil dopolnjen kot posledica uvedbe novih standardov MSRP 11, MSRP 12 in MRS 28 ter pojasnjuje
uporabo kapitalske metode pri pripoznanju finančnih naložb v pridružena podjetja in skupne podvige. Prenovljeni
standard nima pomembnega vpliva na finančni položaj ali poslovanje skupine.
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MRS 32 Finančni instrumenti: Predstavljanje (pobotanje finančnih sredstev s finančnimi obveznostmi)
Decembra 2011 je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS, v nadaljevanju Odbor) objavil spremembe MRS 32, ki pojasnjujejo obstoječa vprašanja v zvezi z uporabo pravil standarda pri pobotanju,
da bi zagotovil enotnejšo uporabo v praksi. Standard velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2014 ali pozneje.
Dopolnilo pojasnjuje, da pravnomočna pravica do pobotanja pri rednem poslovanju ne zadostuje in da mora imeti
podjetje pravnomočno pravico do pobotanja tudi v primeru neizpolnjevanja obveznosti, stečaja ali plačilne nesposobnosti vseh nasprotnih pogodbenih strank, vključno s podjetjem, ki poroča. V skladu s sodili MRS 32 za pobotanje mora imeti podjetje, ki poroča, namen sredstvo poravnati na neto osnovi ali ga unovčiti z istočasno poravnavo
obveznost. Dopolnilo pojasnjuje, da je le bruto mehanizem poravnave, ki ali izloči ali ima za posledico nepomembno
kreditno in likvidnostno tveganje ter ki z enim samim postopkom ali ciklom omogoča poravnavo terjatev in obveznosti,
enak neto poravnavi in tako izpolnjuje sodila za neto poravnavo.
MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznanje in merjenje (Prenova izvedenih finančnih instrumentov in nadaljevanje
obračunavanja varovanja pred tveganjem)
Sprememba standarda uvaja izjemo v primerjavi z zahtevo po prekinitvi obračunavanja varovanja pred tveganjem v
določenih okoliščinah, v katerih pride ob obračunu tega instrumenta do spremembe pri nasprotni stranki.
Izjema so primeri:
• ko so spremembe posledica zakonov in predpisov ali uvedbe zakonov in predpisov;
• kadar se stranki instrumenta varovanja pred tveganjem dogovorita, da druga drugo nadomestita z eno
ali več klirinškimi strankami, pri čemer postane vsaka posamezna nova klirinška stranka nasprotna
stranka originalne stranke;
• ko spremembe niso posledica sprememb pogojev izvirnega izvedenega instrumenta, razen tistih, ki jih
lahko neposredno pripišemo spremembi nasprotne stranke zaradi zagotovitve poravnave.
Po tej izjemi morajo biti za nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem izpolnjena vsa zgoraj navedena
sodila. Novi standard se nanaša na spremembe glavnih nasprotnih strank in posrednikov, kot so na primer klirinške
stranke, ali njihove stranke, ki so sami po sebi posredniki. Za spremembe, ki ne izpolnjujejo sodil, ki veljajo za izjemo,
morajo podjetja oceniti spremembe instrumenta varovanja pred tveganjem z upoštevanjem sodil za odpravo pripoznanja finančnih instrumentov in splošnih pogojev za nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem.
Sprememba standarda velja za poslovna obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2014 ali pozneje.
Sprememba standarda velja za poslovna obdobja z začetkom 1. januarja 2014 ali pozneje. Skupina meni, da sprememba ne bo vplivala na skupinske računovodske izkaze skupine.
MSRP 9 Finančni instrumenti – Razvrstitev in merjenje
MSRP 9 je bil objavljen novembra 2009 in je nadomestil MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznanje in merjenje. Novi
standard uvaja nove zahteve glede razvrščanja in merjenja finančnih sredstev in obveznosti. Oktobra 2010 je Odbor
kot dodatek k MRSP 9 objavil zahteve pri razvrščanju in merjenju finančnih obveznosti ter odpravi pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti, pri čemer so ostale zahteve pri razvrščanju in merjenju finančnih obveznosti ter odpravi
pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti iz MRS 39 nespremenjene. Standard odpravlja dve skupini finančnih
instrumentov, ki sta trenutno v okviru MRS 39, in sicer finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, in finančna sredstva
v posesti do dospelosti. Po MSRP 9 se vsa finančna sredstva in obveznosti prvotno pripoznajo po pošteni vrednosti,
povečani za stroške nakupa.

Finančna sredstva
Če podjetje ne uveljavlja opcije za uporabo poštene vrednosti, lahko po prvotnem pripoznanju dolžniške inštrumente
izmeri po odplačni vrednosti pod pogojem, da sta izpolnjeni naslednji zahtevi:
• da ima podjetje sredstvo v posesti za namen iztrženja pogodbenega denarnega toka in
• da pogodbeni pogoji v zvezi s finančnim sredstvom na določeni datum zagotavljajo pritok denarnega
toka, ki je namenjeno izključno za plačilo glavnice in obresti na zapadlo glavnico.
Vse druge dolžniške instrumente, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, podjetje po prvotnem pripoznanju izmeri po
pošteni vrednosti.
Vse naložbe v lastniške instrumente se izmerijo po pošteni vrednosti ali v izkazu drugega vseobsegajočega donosa
ali v izkazu uspeha. Lastniške instrumente, ki jih ima podjetje v posesti za namene trgovanja, morajo pripoznati po
pošteni vrednosti v izkazu uspeha. Za vse druge naložbe v lastniške instrumente ima podjetje na voljo nepreklicno izbiro, da spremembe poštene vrednosti posameznega lastniškega instrumenta pripozna ali v izkazu vseobsegajočega
donosa ali v izkazu uspeha.

Finančne obveznosti
Pri finančnih obveznostih po pošteni vrednosti mora podjetje spremembo poštene vrednosti obveznosti, ki jo lahko
pripišemo spremembam v kreditnem tveganju, pripoznati v izkazu vseobsegajočega donosa. Preostale spremembe
poštene vrednosti podjetje pripozna v izkazu poslovnega izida, razen če bi pripoznanje spremembe poštene vrednosti
z obveznostjo povezanega kreditnega tveganja v izkazu vseobsegajočega donosa ali povzročilo ali povečalo računovodsko neusklajenost v izkazu poslovnega izida.

Obračunavanje varovanja pred tveganjem
Odbor je v okviru MSRP 9 objavil novo poglavje, ki obravnava obračunavanje varovanja pred tveganjem in pomeni
njegovo pomembno prenovo. S tem je uveden nov model, ki prinaša pomembne izboljšave predvsem z vidika tesnejše usklajenosti med obračunavanjem pred tveganjem varovanih postavk in upravljanjem tveganj ter dodatne
izboljšave pri razkrivanju informacij o obračunavanju varovanja pred tveganjem in upravljanja tveganj.
MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi
Ta standard nadomešča MRS 27 Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi v delu, ki se nanaša na skupinske računovodske izkaze. Hkrati obravnava vprašanja, ki so povzeta v SOP 12 Konsolidacija – podjetja za posebne namene
in posledičnega umika SOP 12. Prenovljeni MRS 27 je tako omejen na računovodsko obravnavo naložb v odvisne
družbe, skupne podvige in pridružene družbe v ločenih računovodskih izkazih.
MSRP 10 uvaja enoten model obvladovanja za vsa podjetja, tudi za podjetja za posebne namene. Spremembe, ki
jih uvaja MSRP 10, bodo od poslovodstva zahtevale pomembne presoje pri določitvi obvladovanih podjetij, ki jih
mora obvladujoče podjetje vključiti v konsolidacijo. Standard tudi spreminja opredelitev obvladovanja, pri čemer eno
podjetje obvladuje drugo, če:
• ima vlagatelj vpliv nad podjetjem, v katerega vlaga (po MSRP 10 je to takrat, ko ima vlagatelje pravice,
po katerih lahko usmerja tekoče poslovanje podjetja);
• je vlagatelj izpostavljen ali ima zaradi svojega vložka v podjetju, v katerega vlaga, pravico do različnih
donosov;
• lahko vlagatelj uveljavlja premoč nad podjetjem, v katerega vlaga, in s tem vpliva na višino donosa od vložka.
Navedeni standard bo veljal za letna obdobja, ki so se začela 1. 1. 2013 ali pozneje. Evropska unija je standard v
postopku presoje potrdila in kot najpoznejši datum začetka njegove uveljavitve določila letna obdobja, ki se začnejo
1. 1. 2014 ali pozneje.
Skupina ne pričakuje, da bi standard pomembno vplival na njene obstoječe deleže v družbah.
MSRP 11 Skupni dogovori
Novi standard nadomešča MRS 31 Deleži v skupnih vlaganjih in SOP 13 Skupaj obvladovana podjetja – Nedenarni
prispevki podvižnikov.
Novi standard opredeljuje skupno obvladovanje kot pogodbeni dogovor o delitvi obvladovanja skupnega dogovora,
ki obstaja le, kadar je za sprejetje odločitev o določenih dejanjih potrebno soglasje vseh strank. Pri tem upošteva
opredelitev izraza »obvladovanje« v zvezi »skupno obvladovanje« iz MSRP 10. Obenem MSRP 11 spreminja obračunavanje skupnih dogovorov in za razliko od MSRP 31, ki obravnava tri skupine naložb, opredeljuje samo še dve
skupini vlaganj, pri katerih je mogoče obvladovanje:
• Novi standard opredeljuje skupno delovanje kot dogovor, pri katerem imajo stranke pravico do sredstev
in so odgovorne za obveznosti, ki se nanašajo na ta dogovor. V zvezi z deleži v skupnem delovanju mora
stranka pripoznati vsa svoja sredstva, obveznosti, prihodke in odhodke, vključno z njenim relativnim
deležem v skupaj obvladovanih sredstvih, obveznostih, prihodkih in odhodkih.
• Novi standard opredeljuje skupaj obvladovano podjetje kot dogovor, pri katerem imajo stranke pravico
do čistih sredstev dogovora. Naložbe v skupaj obvladovano podjetje podjetja pripoznajo po kapitalski
metodi. Standard ukinja možnost proporcionalnega uskupinjevanja za skupaj obvladovana podjetja po
MRS 31, zato je mogoča samo še kapitalska metoda uskupinjevanja.
Skladno z opredelitvijo novih skupin vlaganj mora podjetje pri razporeditvi skupnega dogovora na skupno delovanje ali skupaj obvladovano podjetje poleg strukture skupnega dogovora upoštevati tudi druga dejstva, kar pomeni
spremembo v primerjavi z MRS 31. Po MSRP 11 morajo stranke določiti, ali obstaja ločeno podjetje, ter v primeru
njegovega obstoja upoštevati pravno obliko ločenega podjetja, pogodbene pogoje ter druga dejstva in okoliščine.
Novi standard velja za letna obdobja, ki so se začela1. 1. 2013 ali pozneje. Evropska unija je novi standard v postopku
presoje potrdila in kot najpoznejši datum začetka njegove veljavnosti določila letna obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2014
ali pozneje.
Skupina ne pričakuje, da bi standard pomembno vplival na njene obstoječe deleže v družbah.
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MSRP 12 Razkrivanje deležev v drugih družbah
Ta standard vključuje vsa razkritja v zvezi s skupinskimi računovodskimi izkazi, ki jih vsebuje MRS 27, ter tudi razkritja
v MRS 28 in MRS 31. Ta razkritja se nanašajo na deleže podjetja v odvisnih družbah, skupnih podvigih, pridruženih
družbah in strukturiranih podjetjih. Nekatera obsežnejša kvalitativna in kvantitativna razkritja po MSRP 12 vključujejo
pripravo povzetka finančnih informacij za posamezno odvisno družbo, v kateri ima podjetje pomemben neobvladujoči
delež, opis pomembnih presoj poslovodstva pri določanju, ali gre za obvladovanje, skupno obvladovanje ali pomemben vpliv in vrsto skupnega dogovora (skupno delovanje ali skupaj obvladovano podjetje), povzetek finančnih informacij za posamezen pomemben skupen podvig in pridruženo družbo ter opis vrste tveganja, ki je povezano z deleži
podjetja v nekonsolidiranih strukturiranih podjetjih.
Standard velja za obdobja, ki so se začela 1. 1. 2013 ali pozneje, in lahko vpliva v na razkritja v pojasnilih k računovodskim izkazom. Evropska unija je novi standard v postopku presoje sprejela in kot najpoznejši datum začetka njegove
veljavnosti določila letna obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2014 ali pozneje.
Sprememba vpliva le na predstavitev postavk, nima pa nikakršnega vpliva na finančni položaj ali poslovanje skupine.
OPMSRP 21 Dajatve
Pojasnilo se nanaša na vse tiste dajatve, ki jih drugi standardi (npr. MRS 12) ne obravnavajo, in tudi na denarne ali
druge kazni, povezane s kršitvijo zakonodaje. Pojasnilo opredeljuje kazni kot zmanjšanje sredstev zaradi dajatev, ki jih
država v skladu z zakonodajo naloži podjetjem. Pojasnilo podrobneje določa, da mora podjetje pripoznati obveznosti
iz naslova dajatev ob nastanku dejanja, ki ima za posledico plačilo dajatve v skladuz ustrezno zakonodajo. Hkrati tudi
pojasnjuje, da lahko podjetje obveznosti za dajatev pripozna postopoma le, če dejanje, ki ima za posledico plačilo,
nastane v določenem obdobju v skladu z ustrezno zakonodajo. Pojasnilo navaja, da pri dajatvi, katere obveznost
za plačilo nastane, ko je dosežen minimalni prag, podjetje ne sme pripoznati nikakršne obveznosti, vse dokler ne
doseže tega praga. Pojasnilo ne obravnava obračunavanja obveznosti, ki so posledica pripoznanja obveznosti za
plačilo dajatve. Podjetja morajo rešitev iskati v drugih standardih in se na podlagi ustreznega standarda odločiti, ali
je posledica pripoznanja obveznosti za plačilo dajatve sredstvo ali odhodek. Pojasnilo velja za letna obdobja, ki se
začnejo 1. 1. 2014 ali pozneje.
Skupina pregleduje vpliv tega pojasnila na finančni položaj in poslovanje skupine.
MRS 36 – Oslabitev sredstev (Razkritje nadomestljive vrednosti nefinančnih sredstev)
Sprememba standarda podrobneje pojasnjuje zahteve po razkritju poštene vrednosti, zmanjšane za stroške odtujitve.
S prvotno spremembo MRS 36 Oslabitev sredstev, ki je bila posledica objave MSRP 13, je nameraval Odbor uvesti
zahtevo po razkritju informacij o nadomestljivi vrednosti oslabljenih sredstev, če je podjetje nadomestljivo vrednost
izračunalo na podlagi poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje. Zaradi nepričakovane posledice spremembe standarda bi moralo podjetje razkriti nadomestljivo vrednost vsake denar ustvarjajoče enote, katere neodpisana
vrednost dobrega imena ali nedolgoročnega sredstva z nedoločeno življenjsko dobo je pomembna glede na celotno
neodpisano vrednost dobrega imena ali nedolgoročnega sredstva z nedoločeno dobo uporabnosti. Posledično je
Odbor to zahtevo umaknil iz standarda.
Odbor je objavil tudi dve drugi zahtevi po razkritju, in sicer:
• razkritje dodatnih informacij o izmeri poštene vrednosti oslabljenih sredstev, kadar je osnova nadomestljive vrednosti poštena vrednost, zmanjšana za stroške odtujitve;
• razkritje diskontne stopnje, ki jo je podjetje uporabilo pri določitvi poštene vrednosti z uporabo metode sedanje vrednosti, ob upoštevanju poštene vrednosti, zmanjšane za stroške odtujitve. Sprememba
usklajuje zahteve po razkritju vrednosti pri uporabi in poštene vrednosti, zmanjšane za stroške odtujitve.
Sprememba standarda velja za obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2014 ali pozneje.

2.3.6 povzetek pomembnih računovodskih usmeritev
Predstavljamo posamezne kategorije v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, v katerih so
predpisana razkritja, in vse pomembne zadeve. Uporabljene računovodske usmeritve ter narava in stopnja pomembnosti razkritij so opredeljeni v internih aktih podjetja. Pri vseh pomembnih prikazanih zneskih v računovodskih izkazih
smo razkrili tudi primerjalne informacije iz preteklega obdobja, vključujemo pa jih tudi v številčne in opisne informacije.
Primerjalni podatki so prilagojeni tako, da so v skladu s predstavitvijo informacij v tekočem letu.
Računovodske usmeritve, navedene v nadaljevanju, so bile dosledno uporabljene v vseh obdobjih, prikazanih v
računovodskih izkazih.
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Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
V postavki neopredmetena sredstva se pripoznajo predvsem predplačila za nakup neopredmetenih sredstev, nakupi
programske opreme in koncesije za obratovanje malih hidroelektrarn. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so
pripoznane kot dolgoročno odloženi stroški.
Neopredmetena sredstva se pripoznajo, če je verjetno, da bodo v podjetje pritekale gospodarske koristi, povezane
z njimi, in če je mogoče njihovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo po
nabavni vrednosti. Neopredmeteno sredstvo se po začetnem pripoznanju izkazuje po nabavni vrednosti, zmanjšani
za akumulirano amortizacijo in akumulirane izgube zaradi oslabitve v skladu z izbranim modelom nabavne vrednosti.
Sredstvo izpolnjuje sodilo razpoznavnosti v opredelitvi neopredmetenega sredstva, če:
• je ločljivo, to pomeni, da se lahko loči ali razdeli od podjetja ter proda, prenese, licencira, da v najem ali
zamenja, posamič ali skupaj s povezano pogodbo, sredstvom ali obveznostjo, ali
• izhaja iz pogodbenih ali drugih pravnih pravic, ne glede na to, ali so te pravice prenosljive ali ločljive od
podjetja oz. od drugih pravic in obvez.
Kot metoda amortiziranja je uporabljena metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Amortiziranje neopredmetenih sredstev se začne, ko je neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti na razpolago za uporabo. Amortizirljivi znesek neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti se strogo dosledno razporedi na celotno dobo
njegove koristnosti. Doba in metoda amortiziranja se pregledata najmanj na koncu vsakega poslovnega leta.
V letih 2012 in 2013 je skupina uporabljala naslednje amortizacijske stopnje:
Koncesije za male hidroelektrarne

3,56%

Služnostna pravica

6,67%

Pripoznanje neopredmetenih sredstev se odpravi ob odtujitvi ali kadar se od njihove uporabe ali poznejše odtujitve ne
pričakujejo nikakršne gospodarske koristi.
V knjigovodskih evidencah se izkazujejo posebej nabavna vrednost, posebej amortizacijski popravek vrednosti in
posebej nabrana izguba zaradi oslabitve, v izkazu finančnega položaja pa le knjigovodska vrednost.

Nepremičnine, naprave in oprema
Opredmetena osnovna sredstva so predvsem oprema v malih hidroelektrarnah, male hidroelektrarne v izgradnji,
pisarniška in računalniška oprema ter predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev.
Opredmetena osnovna sredstva se pripoznajo, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z
njimi, in če je mogoče njihovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo po
nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena, carine in nevračljive nakupne dajatve po odštetju vseh trgovinskih
in drugih popustov ter stroški spravljanja sredstva na njegovo mesto in v stanje, kjer sredstvo lahko deluje v skladu s
pričakovanji poslovodstva.
Stroški izposojanja, ki jih je mogoče neposredno pripisati nakupu in gradnji, povečujejo nabavno vrednost takega
sredstva. Usredstvovanje stroškov izposojanja kot dela nabavne vrednosti sredstva v pripravi se začne, ko nastanejo
izdatki za sredstvo, ko nastanejo stroški izposojanja in ko se začnejo dejavnosti, potrebne za pripravo sredstva za
nameravano uporabo ali prodajo.
Pozneje nastali stroški, povezani z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, povečujejo njihove nabavne vrednosti, če povečujejo njihove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi. Opredmeteno osnovno sredstvo se po začetnem
pripoznanju izkazuje po njegovi nabavni vrednosti, zmanjšani za akumulirano amortizacijo in akumulirane izgube
zaradi oslabitve v skladu z izbranim modelom nabavne vrednosti.
Po oceni skupine pri razgradnji in odstranitvi opredmetenega osnovnega sredstva ne bodo nastajali večji stroški, ki
bi jih bilo treba všteti v nabavno vrednost sredstva. Male hidroelektrarne se gradijo po sistemu BOT (angl. »Buildoperate-transfer«), kar pomeni, da po poteku koncesije, ki pripada skupini, celotno sredstvo ter s tem tudi obveza za
razgradnjo in obnovitev mesta, na katerem je sredstvo delovalo, preide v last države, v kateri je zgrajeno.
Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, zgrajenega ali izdelanega v podjetju, tvorijo stroški, ki jih
povzroči njegova zgraditev ali izdelava, in posredni stroški njegove zgraditve ali izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati.
Usredstveni lastni proizvodi se nanašajo na usredstvenje inženirskih storitev skupine v male hidroelektrarne. Interni
dobički ali izgube pri tem niso ustvarjeni.
Opredmetena osnovna sredstva se posamično enakomerno časovno amortizirajo v dobi koristnosti brez upoštevanja
preostale vrednosti.
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V letih 2012 in 2013 je skupina uporabljala naslednje amortizacijske stopnje:
50%

Računalniki in računalniška oprema

6,67%

Sončne elektrarne

20%

Druga oprema, ki ni oprema v malih hidroelektrarnah
Objekti in oprema malih hidroelektrarn

1,67% – 3,56%

Pripoznanje opredmetenih osnovnih sredstev je odpravljeno ob odtujitvi ali če se od njihove uporabe ali odtujitve ne
pričakujejo več prihodnje gospodarske koristi. Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo
odtujenih opredmetenih osnovnih sredstev se vključi v izkaz poslovnega izida.
V knjigovodskih evidencah se izkazujejo posebej nabavna vrednost in posebej amortizacijski popravek vrednosti, v
izkazu finančnega položaja pa le knjigovodska vrednost.

Finančni inStrumenti
Neizvedeni finančni instrumenti
Neizvedeni finančni instrumenti vključujejo naložbe v kapital in dolžniške vrednostne papirje, poslovne in druge terjatve, denarna sredstva in njihove ustreznike, prejeta in dana posojila ter poslovne in druge obveznosti.
Neizvedeni finančni instrumenti se na začetku pripoznajo po njihovi pošteni vrednosti. Vrednost instrumenta, ki ni
pripoznana po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, se poveča oziroma zmanjša za stroške posla, ki neposredno izhajajo iz nakupa ali izdaje instrumenta. Po začetnem pripoznanju se neizvedeni finančni instrumenti izmerijo na način,
ki je opredeljen v nadaljevanju:
Skupina odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko prenehajo veljati pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega
sredstva ali ko skupina prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, v
katerem se prenesejo vsa tveganja in koristi iz lastništva finančnega sredstva. Kakršenkoli delež v prenesenem finančnem sredstvu, ki ga skupina ustvari ali prenese, se pripozna kot posamično sredstvo ali obveznost.
Neizvedeni finančni instrumenti skupine vključujejo: finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, finančna sredstva v posesti do zapadlosti, posojila in terjatve ter finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo.

Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
Instrument je razvrščen po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, če je v posesti za trgovanje ali če je določen kot
tak po začetnem pripoznanju. Finančna sredstva so določena po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, če je skupina
zmožna voditi ta sredstva ter tudi odločati o nakupih in prodajah na podlagi poštene vrednosti. Po začetnem pripoznanju se pripadajoči stroški posla pripoznajo v poslovnem izidu ob njihovem nastanku. Finančna sredstva po pošteni
vrednosti skozi poslovni izid so merjena po pošteni vrednosti, znesek spremembe poštene vrednosti pa se pripozna
v poslovnem izidu.

Posojila in terjatve
Posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu. Taka
sredstva so na začetku pripoznana po pošteni vrednosti, povečani za neposredne stroške posla. Po začetnem
pripoznanju se posojila in terjatve izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavnih obresti ter zmanjšani za izgube
zaradi oslabitve. Posojila in terjatve vključujejo dana posojila, poslovne in druge terjatve. Denarna sredstva in njihovi
ustrezniki obsegajo denar v blagajni in vloge na vpogled.

Neizpeljane finančne obveznosti
Družba izkazuje neizpeljane finančne obveznosti kot druge finančne obveznosti. Takšne finančne obveznosti se na
začetku izkazujejo po pošteni vrednosti povečani za stroške, ki se neposredno pripisujejo poslu. Po začetnem pripoznanju se finančne obveznosti izmerijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti.
Druge finančne obveznosti vključujejo posojila ter poslovne in druge obveznosti.
Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, čisti znesek pa se prikaže v izkazu finančnega položaja, če in le če ima
skupina pravno pravico bodisi poravnati čisti znesek ali unovčiti sredstvo in hkrati poravnati svojo obveznost.

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v blagajni in vloge na vpogled. Prekoračitve na tekočem računu
pri banki, ki jih je mogoče poravnati na poziv in so sestavni del vodenja denarnih sredstev v skupini, so v izkazu denarnih tokov vključene med sestavine denarnih sredstev in njihovih ustreznikov.
Obračunavanje finančnih prihodkov in odhodkov je opisano v okviru računovodskih usmeritev v poglavju Finančni
prihodki in odhodki.
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Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so označena kot razpoložljiva za
prodajo, ali pa niso uvrščena v zgoraj naštete kategorije. Po začetnem pripoznanju so te naložbe izmerjene po pošteni
vrednosti, ob upoštevanju tudi spremembe poštene vrednosti. Izgube zaradi oslabitve in tečajne razlike pri kapitalskih
instrumentih na razpolago za prodajo so pripoznane v finančnem delu poslovnega izida.
Preostali neizpeljani finančni instrumenti so merjeni po odplačni vrednosti z uporabo metode efektivnih obresti in
zmanjšani za znesek izgub zaradi oslabitve.

Oslabitve sredstev
Finančna sredstva
Skupina na datum poročanja oceni vrednost finančnega sredstva, da presodi, ali obstaja kakšno objektivno znamenje
oslabitve sredstva. Finančno sredstvo se šteje za oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da so
se zaradi enega ali več dogodkov zmanjšali pričakovani prihodnji denarni tokovi iz naslova tega sredstva.
Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se izračuna kot razlika med
neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi prihodnjimi denarnimi tokovi, razobrestenimi po izvirni veljavni obrestni meri. Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, ki je na razpolago za prodajo, se izračuna glede na
njegovo trenutno pošteno vrednost.
Pri pomembnih finančnih sredstvih se ocena oslabitve izvede posamično. Ocena oslabitve preostalih finančnih sredstev se izvede skupinsko glede na njihove skupne značilnosti pri izpostavljenosti tveganjem.
Vse izgube zaradi oslabitve skupina izkaže v poslovnem izidu obdobja. Morebitna nabrana izguba v zvezi s finančnim
sredstvom, ki je na razpolago za prodajo, pripoznano neposredno v drugem vseobsegajočem donosu, se prenese
na poslovni izid.
Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je njeno odpravo mogoče nepristransko povezati z dogodkom, ki je nastal po
pripoznanju oslabitve. Pri finančnih sredstvih, izkazanih po odplačni vrednosti, in finančnih sredstvih, ki so na razpolago za prodajo, ki so dolgovni instrumenti, se odprava izgube zaradi oslabitve izkaže v poslovnem izidu.
Odpravo slabitev finančnih sredstev, ki so na razpolago za prodajo, ki so lastniški vrednostni papirji, skupina izkazuje
neposredno v vseobsegajočem donosu.
Nefinančna sredstva
Skupina ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost svojih nefinančnih sredstev (razen zalog in
odloženih terjatev za davke), da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če taki znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva
vrednost sredstva. Ocena slabitve dobrega imena se izvede vsakič na datum poročanja.
Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vrednost presega
njegovo nadomestljivo vrednost. Slabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki se pri denar ustvarjajoči enoti
pripozna zaradi oslabitve, se razporedi tako, da se najprej zmanjša knjigovodska vrednost dobrega imena, razporejenega na denar ustvarjajočo enoto, nato pa na druga sredstva enote (skupine enot), in to sorazmerno s knjigovodsko
vrednostjo vsakega sredstva v enoti.
Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je njena vrednost pri uporabi ali poštena vrednost,
zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je večja. Pri določanju vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani
prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo.
Za potrebe preizkusa oslabitve se sredstva združijo v najmanjše denar ustvarjajoče enote, ki so najmanjše skupine
sredstev, ki ustvarjajo finančne pritoke, v veliki meri neodvisne od finančnih pritokov iz drugih sredstev ali skupin sredstev. Za potrebe preizkusa oslabitve se dobro ime, pridobljeno v poslovni združitvi, razporedi na denar ustvarjajoče
enote, za katere se pričakuje, da bodo od združitve imele koristi.
Izguba zaradi oslabitve dobrega imena se ne odpravlja. V zvezi z drugimi sredstvi pa skupina izgube zaradi oslabitve
v preteklih obdobjih na datum poročanja ovrednoti in tako ugotovi, ali je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo ne
obstaja več. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih skupina določi
nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena, potem ko se odšteje amortizacijski odpis, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve.

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

Prihodki
Prihodki so kosmati pritoki gospodarskih koristi v obdobju, ki nastajajo med rednim delovanjem podjetja, če povzročajo povečanja lastniškega kapitala, razen povečanj iz novih vplačil prinašalcev lastniškega kapitala.
Prihodki so pripoznani, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi in jih je mogoče zanesljivo izmeriti. Izhajajo iz poslovnih dogodkov prodaje proizvodov, opravljanja storitev ter uporabe sredstev podjetja pri drugih, ki prinašajo
obresti, licenčnine in dividende.
Sestavljajo jih poslovni prihodki, finančni prihodki in drugi prihodki. Poslovni prihodki in finančni prihodki se štejejo kot
redni prihodki. Poslovni prihodki so prihodki od prodaje električne energije in kapacitet ter drugi poslovni prihodki,
povezani s poslovnimi učinki. Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami
in tudi v zvezi s terjatvami.
Prihodki od prodaje so pripoznani, če so na kupca prenesena vsa pomembna tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastništva; znesek prihodkov je mogoče zanesljivo oceniti; verjetno je, da bodo gospodarske koristi, povezane s poslom,
pritekale v družbo; in stroške, ki so nastali v zvezi s poslom, je mogoče zanesljivo izmeriti.
Skupina trguje z električno energijo na veleprodajnem trgu. Prihodki od prodaje električne energije se pripoznajo, ko
je električna energija dostavljena veletrgovcu na kraj dobave, ki je pogodbeno dogovorjen, in ko so prenesena vsa
tveganja s prodajalca na kupca.

Odhodki
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem
sredstva ali povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni odhodki in finančni odhodki so redni odhodki. Finančni odhodki
so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Prve sestavljajo predvsem stroški danih obresti, drugi pa imajo
predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov.
Skupina trguje z električno energijo na veleprodajnem trgu. Odhodki pri nabavi električne energije se pripoznajo, ko je električna energija prejeta na kraj dobave, ki je pogodbeno dogovorjen, in ko so vsa tveganja prenesena s prodajalca na kupca.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.

Stroški materiala in storitev
Stroški materiala in storitev so cenovno izraženi potroški materiala in storitev.

Poslovni najem
Najem je opredeljen kot poslovni najem, če družba ne prenese vseh tveganj in koristi povezanih z lastništvom. Najemnina iz naslova poslovnega najema se pripoznava kot strošek v izkazu poslovnega izida na podlagi enakomernega
časovnega razmejevanja. Če je pogodba o poslovnem najemu prekinjena pred datumom izteka pogodbe, potem se
vsak znesek plačila, ki ga najemodajalec obračuna kot pogodbeno kazen, pripozna kot strošek v obdobju, v katerem
je bila pogodba prekinjena.

Zaslužki zaposlencev
Zaslužki zaposlencev so kratkoročni zaslužki sedanjih zaposlencev, kot so plače s prispevki za socialno zavarovanje,
plačila za letne in bolniške dopuste, regres za letni dopust, ter nedenarni zaslužki, kot so zdravstvena oskrba, nastanitev, uporaba službenih avtomobilov in druge bonitete ter prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Vštevajo
se tudi drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev, kot so študijski dopust, jubilejne nagrade in odpravnine.

Finančni prihodki in finančni odhodki
Finančni prihodki obsegajo obresti od naložb, prihodke od dividend, prihodke od odsvojitve finančnih sredstev, ki so
na razpolago za prodajo, spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
ter pozitivne tečajne razlike in dobičke od instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Prihodki od obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku z uporabo efektivne obrestne mere. Prihodki
od dividend se pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delničarjeva pravica do plačila, kar je pri podjetjih, ki kotirajo na
borzi, praviloma datum, ko pravica do tekoče dividende ni več povezana z delnico.
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Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, negativne tečajne razlike, spremembe poštene vrednosti finančnih
sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, izgube zaradi oslabitve vrednosti finančnih sredstev in izgube od
instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Stroški izposojanja se v izkazu
poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih obresti, razen tistih, ki se pripišejo nepremičninam, opremi in napravam v gradnji ali pripravi.

Davek od dobička
Davek od dobička poslovnega leta vključuje odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v delu, ki je povezan s postavkami, izkazanimi neposredno v vseobsegajočem donosu.
Odmerjeni davek se obračuna od obdavčljivega dobička za poslovno leto po davčnih stopnjah, ki veljajo na datum
poročanja, in od morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti.
Pri izkazovanju odloženega davka se uporablja metoda obveznosti po izkazu finančnega položaja, pri čemer se
upoštevajo začasne razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi za potrebe finančnega poročanja
ter vrednostmi za potrebe davčnega poročanja. Pri tem so izvzete naslednje začasne razlike: začetno pripoznanje
sredstev ali obveznosti v poslu, kjer ne gre za poslovne združitve in ki ne vpliva niti na računovodski niti na obdavčljivi dobiček, ter razlike v zvezi z naložbami v odvisna podjetja in skupaj obvladovana podjetja v tisti vrednosti, za
katero obstaja verjetnost, da ne bo popravljena v predvidljivi prihodnosti. Prav tako se odloženi davek ne izkaže, ko
gre za obdavčljive začasne razlike ob začetnem pripoznanju dobrega imena. Znesek odloženega davka temelji na
pričakovanem načinu povračila oziroma poravnave knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti ob uporabi davčnih
stopenj, veljavnih na datum poročanja. Odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek se pobotajo, če
obstaja zakonska pravica pobotati odmerjene terjatve za davek in odmerjene obveznosti za davek od dohodka ter so
odloženi davki vezani na isto obdavčljivo pravno osebo in isti davčni organ.
Odložena terjatev za davek se pripozna v vrednosti verjetnega razpoložljivega prihodnjega obdavčljivega dobička,
v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za
znesek, za katerega ni več verjetno, da bo zanj mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.

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

Poštena vrednost
Pri merjenju poštene vrednosti nefinančnega sredstva mora podjetje upoštevati zmožnost tržnega udeleženca ustvarjati gospodarske koristi s skrajno in najboljšo uporabo sredstva, ali z njegovo prodajo drugemu udeležencu na trgu,
ki bo sredstvo uporabil v skrajni in najboljši meri.
Podjetje uporablja metode vrednotenja, ki so primerne v danih okoliščinah in za katere so na voljo zadostni podatki,
predvsem z uporabo ustreznih tržnih vhodnih podatkov in minimalno uporabo netržnih vhodnih podatkov.
Vsa sredstva in obveznosti, ki so v računovodskih izkazih merjena ali razkrita po pošteni vrednosti, so razvrščena
v hierarhijo poštene vrednosti na podlagi najnižje ravni vhodnih podatkov, pomembnih za merjenje celotne poštene
vrednosti:
1. raven – tržne cene (neprilagojene) z delujočega trga za podobna sredstva in obveznosti;
2. raven – model vrednotenja, ki neposredno ali posredno temelji na tržnih podatkih;
3. raven – model vrednotenja, ki ne temelji na tržnih podatkih.
Za sredstva in obveznosti, ki so bila v računovodskih izkazih pripoznana že v predhodnih obdobjih, podjetje ob
zaključku vsakega obdobja poročanja ugotovi, ali je prišlo do prehoda med ravnmi tako, da ponovno preveri razporeditev sredstev, in ob tem upošteva najnižjo raven vhodnih podatkov, pomembnih za merjenje celotne poštene
vrednosti.
Hierarhija poštenih vrednosti sredstev in obveznosti družbe, je predstavljena v pojasnilu 2.6.
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2.4 Pojasnila k računovodskim izkazom skupine Interenergo

tabela gibanja neopredmetenih sredstev v letu 2012:

v EUR

2.4.1 neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

NABAVNA VREDNOST

v EUR
31. 12. 2013
Neopredmetena sredstva
in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

31. 12. 2012

2.033.498

2.583.200

785.731

0

33.251

780.325

813.576

1.981.815

0

2.430.290

Odtujitve

0

-1

0

-1

Prenos v uporabo

0

0

-702.850

-702.850

2.015.065

77.475

2.541.015

Končno stanje 31. 12. 2012

Dolg. prem.
pravice

Začetno stanje 1. 1. 2013

POPRAVEK VREDNOSTI

Skupaj

2.015.065

77.475

2.541.015

0

32.350

4.213

36.563

Prenos iz opredmetenih sredstev
Končno stanje 31. 12. 2013

Pred. za
neopred. OS

448.475

Pridobitve

0

20.648

0

20.648

448.475

2.068.063

81.688

2.598.226

Dolg. prem.
pravice

Dobro ime

Predujmi za
neopred. OS

Začetno stanje 1. 1. 2013

0

-37.525

0

-37.525

0

-83.209

0

-83.209

Slabitev

-448.475

0

0

-448.475

Končno stanje 31. 12. 2013

-448.475

-120.734

0

-569.209

Dolg. prem.
pravice

Dobro ime

Začetno stanje 1. 1. 2013
Končno stanje 31. 12. 2013

Predujmi za
neopred. OS

Skupaj

1.977.540

77.475

2.503.490

0

1.947.329

81.688

2.029.017

31. 12. 2013
1. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
2. Dolgoročni stroški razvijanja

31. 12. 2012

4.481

0

-33.251

0

-33.251

Amortizacija

0

-4.275

0

-4.275

Odtujitve

0

1

0

1

Končno stanje 31. 12. 2012

0

-37.525

0

-37.525

SEDANJA VREDNOST

Končno stanje 31. 12. 2012

Skupaj

0

780.325

0

780.325

448.475

1.977.540

77.475

2.503.490

v EUR
31. 12. 2012
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
2. Dolgoročni stroški razvijanja

1. 1. 2012

79.710

5.406

7.820

5.406

71.890

0

Dolgoročni stroški razvijanja v vrednosti 71.890 EUR se nanašajo na razvoj in vpeljavo novega trgovalnega sistema.

1. 1. 2012

79.710

5.406

4.481

7.820

5.406

0

71.890

0

Neopredmetena osnovna sredstva niso zastavljena.

Najvišjo vrednost neopredmetenih sredstev predstavljajo koncesije, predvsem podjetja EHE d.o.o., ki razpolaga s
koncesijami za malo hidroelektrarno (MHE) Novakovići v vrednosti 1.622.564 EUR (31. 12. 2012: 1.661.974 EUR;
1. 1. 2012: 0 EUR). Družba Interenergo Slovenija d.o.o. izkazuje služnostno pravico na objektih za fotovoltaične elektrarne Martex v višini 120.433 EUR (31. 12. 2012: 129.304 EUR; 1. 1. 2012: 0 EUR) in Mura v višini 172.614 EUR
(31. 12. 2012: 184.950 EUR; 1. 1. 2012: 0 EUR).
Manjše vrednosti se nanašajo še na računalniške programe in razvoj ter vpeljavo novega informacijskega sistema za
področje trgovanja.
V letu 2012 je ob nakupu podjetij LSB Elektrarne d.o.o. (nosilka koncesije za izgradnjo MHE Medna) in Interhem d.o.o.
(nosilka koncesije za izgradnjo MHE Kobiljska rijeka) prišlo do oblikovanja dobrega imena, kot razlike med knjigovodsko vrednostjo kapitala in nakupno vrednostjo. Slednja predstavlja ocenjeno tržno vrednost kapitala navedene družbe
na dan akvizicije. Ocena vrednosti je bila narejena z uporabo na donosu temelječega načina ocenjevanja vrednosti
po metodi diskontiranih bodočih denarnih tokov. Kot predpostavke so bili upoštevani predvideni prihodki od prodaje
proizvedene električne energije, ocenjeni na podlagi hidroloških krivulj trajanja, ocenjena vrednost investicije v izgradnjo MHE, trajanja koncesijske dobe, deleža koncesijske dajatve in strukture drugih obratovalnih stroškov (industrijski
standard kombiniran s historično analizo na drugih primerljivih elektrarnah v lasti skupine). Uporabljena je bil WACC
pred davki 8,5%, ki je izračunan kot tehtano povprečje stroškov kapitala za investicije v MHE in ob upoštevanju tveganja države. V letu 2013 je pri MHE Medna prišlo do zakasnitve pri razvoju in možne ukinitve celotnega projekta,
pri MHE Kobiljska rijeka pa je bila koncesija združena s koncesijo za MHE Zapeće, katere pogodbeni nosilec je EHE
d.o.o., zaradi česar smo nastalo vrednost dobrega imena oslabili.
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Dolg. prem. Predujmi za
pravice
neopred. OS

Dobro ime

Predujmi za neopredmetena osnovna sredstva se nanašajo na izgradnjo daljnovoda za priključitev male hidroelektrarne na reki Ugar v omrežje.

v EUR
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Skupaj

Začetno stanje 1. 1. 2012

1. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

448.475

Dolg. prem. Predujmi za
pravice
neopred. OS

Dobro ime

Začetno stanje 1. 1. 2012

Skupaj

Amortizacija

SEDANJA VREDNOST

448.475

POPRAVEK VREDNOSTI

V EUR
Dobro ime

Skupaj

448.475

Pridobitve

tabela gibanja neopredmetenih sredstev v letu 2013:

NABAVNA VREDNOST

Dobro ime

Začetno stanje 1. 1. 2012

1. 1. 2012

Dolg. prem.
Pred. za
pravice
neopred. OS
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2.4.2 nepremičnine, naprave in oprema

tabela gibanj nepremičnin, naprav in opreme v letu 2012:

v EUR

v EUR
31. 12. 2013
Nepremičnine, naprave in oprema

31. 12. 2012

27.778.773

1. 1. 2012

27.335.587

13.733.669

NABAVNA VREDNOST
Začetno stanje 1. 1. 2012

tabela gibanja nepremičnin, naprav in opreme v letu 2013:

NABAVNA VREDNOST
Začetno stanje 1. 1. 2013
Pridobitve

Zgradbe in
zemljišča

Prenos med pozicijami
znotraj

Končno stanje 31. 12. 2013
POPRAVEK VREDNOSTI
Začetno stanje 1. 1. 2013
Amortizacija

SEDANJA VREDNOST

Prenos v uporabo
Skupaj

5.495.527

508.626

8.918.326

-7.729.453

-994.648

702.851

0

10.096

0

0

10.096

77.861

7.311.653

255.531

0

7.645.045

Končno stanje 31. 12. 2012

3.267.116

23.604.661

692.575

27.510

27.591.862

0

112.634

-112.634

0

0

-140.020

0

-2.489

-165.765

7.961.441

-7.963.800

511

1.848

0

0

-20.649

0

0

-20.649

-1.617

-2.740

0

0

-4.357

15.768.147

1.492.419

602.546

29.129.354

Prevrednotenje

Skupaj

Pridobitve - osnovna sredstva v kupljenih naložbah

-24.970

-231.304

0

0

-256.274

-405.643

-730.016

0

0

-1.135.659

74

118

0

0

192

-430.418

-920.163

0

0

-1.350.581

Pred. za
pridob.
OS

13.792.388

1.945

1.748.912

-23.256

Proizvajalne
Osn. sred.
naprave in
v pridobivanju
stroji

1.020.213

102.872

-54.045

575.677

Zgradbe in
zemljišča

8.063.650

0

911.967

Zgradbe in
zemljišča

4.535.774
2.869.042

-25

178.061

Pred. za
pridob.
OS

172.751

-40.230

62.558

Proizvajalne
Osn. sred.
naprave in
v pridobivanju
stroji

Skupaj

-13.790

27.591.862

11.266.242

Pred. za
pridob.
OS

Pridobitve - osnovna sredstva v kupljenih naložbah

27.510

Prevrednotenje

Osn. sred. v
pridobivanju

2.521.668

Odtujitve

692.575

Prevedbena razlika
Končno stanje 31. 12. 2013

Pred. za
pridob.
OS

23.604.661

Prenos na neopredmetena
sredstva
Prevedbena razlika

Proizvajalne
Osn. sred.
naprave in
v pridobivanju
stroji

3.267.116

Prenos iz investicij v teku
Odtujitve

Pridobitve

Zgradbe in
zemljišča

Proizvajalne
naprave in
stroji

POPRAVEK VREDNOSTI

Zgradbe in
zemljišča

Proizvajalne
naprave in
stroji

Osn. sred. v
pridobivanju

Pred. za
pridob.
OS

Skupaj

Začetno stanje 1. 1. 2012

-13.110

-45.616

0

0

-58.726

Amortizacija

-12.929

-126.972

0

0

-139.901

0

-59.998

0

0

-59.998

1.069

1.965

0

0

3.034

0

-683

0

0

-683

-231.304

0

0

-256.274

Odtujitve

Končno stanje 1. 1. 2012
SEDANJA VREDNOST
Začetno stanje 1. 1. 2012
Končno stanje 31. 12. 2012

-24.970
Zgradbe in
zemljišča

Proizvajalne
naprave in
stroji

Osn. sred. v
pridobivanju

Pred. za
pridob.
OS

Skupaj

159.641

4.490.158

8.063.650

1.020.213

13.733.662

3.242.146

23.373.357

692.575

27.510

27.335.587

Skupaj

Začetno stanje 1. 1. 2013

3.242.146

23.373.357

692.575

27.510

27.335.588

Končno stanje 31. 12. 2013

10.835.824

14.847.984

1.492.419

602.546

27.778.773

V letu 2012 smo v BIH pridobili tri nove MHE (Jelići, Ružnovac in Derala), katerih vrednost se je v skupinskih izkazih v
celoti prikazala v postavki proizvajalne naprave in stroji. V letu 2013 smo v skladu s strokovno oceno vrednosti ovrednotili posamezne dele sredstva ter prenesli vrednosti tudi na zgradbe in zemljišča, pri čemer sta se postavki znižali
oz. zvišali v istem znesku. Prav tako je v letu 2013 prišlo do prenosa med postavkami opredmetenih in neopredmetenih sredstev v znesku 20.648 EUR.

Vrednost zgradb se nanaša na objekte malih hidroelektrarn v BIH in Srbiji. Večji del vrednosti zgradb se nanaša na
hidroelektrarno na reki Ugar v Bosni in Hercegovini v višini 10.155.808 EUR (31. 12. 2012: 2.521.668 EUR), vrednost
malih hidroelektrarn pri Gornjem Vakufu-Uskoplje v BIH znaša 437.100 EUR (31. 12. 2012: 456.967 EUR), vrednost
zgradbe male hidroelektrarne na reki Poštici v Srbiji pa 178.662 EUR (31. 12. 2012: 185.650 EUR).
Tudi vrednost proizvajalne opreme in strojev se pretežno nanaša na navedene hidroelektrarne in na vrednost novozgrajenih sončnih elektrarn v Sloveniji v znesku 2.240.344 EUR (31. 12. 2012: 2.561.756 EUR). Vrednost opreme v
EHE d.o.o. (mala hidroelektrarna Novakovići na reki Ugar) znaša 1.890.314 EUR (31. 12. 2012: 9.674.439 EUR), IEP
energija d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje (2 mali hidroelektrarni) ima v lasti stroje v vrednosti 3.297.759 EUR (31. 12.
2012: 3.447.645 EUR) vrednost proizvajalnih naprav in strojev v družbi Inter – Energo d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
(3 male hidroelektrarne) je 6.982.457 EUR (31. 12. 2012: 7.250.348 EUR) in v družbi Hidrowatt d.o.o. 394.704 EUR
(31. 12. 2012: 411.491 EUR).
Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju so sredstva, vložena v gradnjo dodatne male hidroelektrarne na reki
Ugar ter male hidroelektrarne na reki Sani v Bosni in Hercegovini. Na iste hidroelektrarne se nanašajo tudi predujmi
za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev.
Proizvajalne naprave in stroji v pridobivanju se ne amortizirajo.
Opredmetena osnovna sredstva niso zastavljena kot jamstvo za obveznosti. Osnovna sredstva v letu 2013 niso bila
oslabljena.
Opredmetena osnovna sredstva, ki so v uporabi na dan 31. 12. 2013 še niso dokončno amortizirana.
Vse obveze iz naslova nakupa osnovnih sredstev so bile pripoznane in na dan 1. 1. 2012, 31. 12. 2012 in 31. 12.
2013 niso zapadle oz. so bile v roku poravnane.
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2.4.3 nekratkoročne finančne naložbe

2.4.7 terjatve za davek od dohodka
v EUR
31. 12. 2013

Nekratkoročne finančne naložbe

v EUR

31. 12. 2012

1. 1. 2012

31. 12. 2013

4.460

1.460

46.898

460

460

460

4.000

1.000

46.438

Terjatve za davek od dohodka

45.820

31. 12. 2012
19.128

1. 1. 2012
6.306

Naložbe v pridružene družbe
Naložbe v družbo IE electric d.o.o. Banja Luka

2.4.8 denar in denarni ustrezniki

Dolgoročna posojila
Dolgoročna posojila, dana drugim

v EUR
31. 12. 2013

31. 12. 2012

1. 1. 2012

Skupina Interenergo izkazuje naložbo v pridruženo družbo IE electric d.o.o. Banja Luka v znesku 460 EUR.
Dano posojilo predstavlja posojilo pridruženem podjetju IE electric d.o.o. Banja Luka v znesku 4.000 EUR (31. 12.
2012: 1.000 EUR).

Denar in denarni ustrezniki

1.971.066

2.143.247

2.894.834

Denarna sredstva v blagajni

346

709

21.681

2.4.4 nekratkoročne poslovne terjatve

1.799.335

1.527.903

1.111.789

Kratkoročni depoziti

171.384

614.635

1.761.365

Denarna sredstva na transakcijskih računih

v EUR
31. 12. 2013

31. 12. 2012

1. 1. 2012

Nekratkoročne poslovne terjatve

16.793

46.312

950

Poslovne terjatve do drugih

16.793

46.312

950

Nekratkoročne poslovne terjatve se nanašajo na dano varščino za poslovne prostore za podjetje Interenergo d.o.o.
Ljubljana v višini 16.793 EUR (na 31. 12. 2012 se terjatve nanašajo na dano varščino podjetja Interenergo Zagreb
d.o.o. operaterju prenosnega sistema za čezmejne prenosne kapacitete, ki je v letu 2013 vrnjena in zamenjana z
izdajo bančne garancije).

2.4.9 kratkoročne aktivne časovne razmejitve
v EUR
31. 12. 2013
Aktivne časovne razmejitve

10.662.663

Kratkoročno odloženi stroški

2.4.5 odložene terjatve za davek

Kratkoročno nezaračunani prihodki
v EUR
31. 12. 2013

Odložene terjatve za davek

362.466

- Iz davčnih izgub

Kratkoročno nezaračunani prihodki električne energije

31. 12. 2012

1. 1. 2012

366.153

Kratkoročno nezaračunani prihodki Kelag

208.324

28.940

9.309

76.535

271.015

275.664

- Iz slabitve finančnih naložb

75.010

66.198

88.116

2.597

31. 12. 2012
19.784.250

1. 1. 2012
12.209.625

26.745

25.042

68.201

318.229

171.780

385.486

9.750.175

16.826.711

8.734.320

567.514

2.760.717

3.021.618

373.089

- Iz slabitve poslovnih terjatev
- Iz prenesenih neizkoriščenih davčnih olajšav

Družba Interenergo d.o.o. Ljubljana ima možnost koriščenja limita v višini 1,5 milijona EUR za tekoče poslovanje pri
UniCredit Banki d.d.

0

2.4.10 kapital
v EUR
31. 12. 2013

0

31. 12. 2012

1. 1. 2012

Odložene terjatve za davek se nanašajo na slabitev finančnih naložb in terjatev ter na nekoriščene davčne izgube.
Neto učinek odloženih terjatev za davek v poslovnem letu znaša 3.687 EUR.

Kapital

15.273.793

16.001.676

15.756.434

Osnovni kapital

10.200.000

10.200.000

10.200.000

2.4.6

Kapitalske rezerve

7.950.000

7.950.000

7.950.000

Zakonske rezerve

95.722

95.722

95.722

-2.938.258

-2.227.292

-2.485.079

-71.201

-49.242

-10.012

37.530

32.488

5.803

kratkoročne poslovne terjatve

Preneseni čisti poslovni izid

v EUR
31. 12. 2013

31. 12. 2012

1. 1. 2012

Kratkoročne poslovne terjatve

4.656.822

5.302.859

8.718.128

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

3.011.132

3.135.347

4.261.019

2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

1.645.690

2.167.512

4.457.109

1.354.974

1.011.532

2.956.067

206.825

798.685

584.588

83.891

357.295

916.454

- Dani kratkoročni predujmi
- Terjatve za davke
- Druge terjatve

Med kratkoročnimi terjatvami za davke skupina izkazuje terjatve za vstopni DDV 171.324 EUR (31. 12. 2012: 636.122
EUR ; 31. 12. 2011: 165.147 EUR ) ter druge davščine in obvezne takse.
Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih skupina izkazuje dane varščine do domačih in tujih pravnih oseb
ter druge terjatve.
Na dan 31. 12. 2013 sta bila 2 odstotka terjatev do kupcev zavarovana s prejetimi bančnimi garancijami. Konec leta
2012 so bili zavarovani 3 odstotki terjatev do kupcev, na 1. 1. 2012 pa skupina Interenergo ni imela zavarovanih terjatev
z bančnimi garancijami. Skupina na dan 31. 12. 2013 ne izkazuje terjatev do članov uprave, članov nadzornega sveta in
notranjih lastnikov.

Uskupinjevalni popravek kapitala
Delež manjšinskih lastnikov

Kapitalske rezerve nadrejene družbe na 31. 12. 2013 znašajo 7.950.000 EUR in predstavljajo naknadna vplačila lastnikov.
Čista izguba poslovnega leta v višini 705.924 EUR je na 31. 12. 2013 prenesena v postavko preneseni čisti poslovni izid.
Glede na prevrednotenje začetnega stanja kapitala (16.001.676 EUR), preračunano z rastjo cen življenjskih potrebščin, ki je v letu 2013 znašala 0,7 odstotka, bi se moral kapital za ohranitev kupne moči zmanjšati za 112.012 EUR
(povprečno stanje kapitala * % rasti cen).
Uskupinjevalni popravek kapitala izhaja iz tečajnih razlik pri prevedbi oziroma uskupinjevanju računovodskih izkazov
odvisnih družb. Stanja v izkazu finančnega položaja so preračunana v evre po končnem tečaju OENB, medtem ko so
postavke v izkazu poslovnega izida preračunane na podlagi povprečnega tečaja OENB.
Delež manjšinskih lastnikov v kapitalu znaša 37.530 EUR in pripada manjšinskim lastnikom družbe Hidrowatt d.o.o.
iz Srbije, ki obvladujejo 20 odstotkov lastniškega kapitala.

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev so nezapadle. Na dan 31. 12. 2012 se je oblikoval popravek vrednosti za
dvomljive kratkoročne poslovne terjatve do tujega podjetja v vrednosti 408.000 EUR.
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2.4.11 nekratkoročne obveznosti

2.4.14 pasivne časovne razmejitve
v EUR

v EUR
31. 12. 2013

31. 12. 2012

31. 12. 2013

1. 1. 2012
Pasivne časovne razmejitve

18.431.809

16.614.856

3.966.657

Nekratkoročne finančne obveznosti

15.950.000

14.154.548

3.900.000

Nekratkoročne poslovne obveznosti

2.469.242

2.460.308

10.384

Vnaprej vračunani stroški nabave električne energije

12.567

0

56.273

Vnaprej vračunani stroški nabave električne energije Kelag

Odložene obveznosti za davek

Nekratkoročne finančne obveznosti se nanašajo na posojilo družbe KI-KELAG International GmbH v višini
15.950.000 EUR (31. 12. 2012: 14.154.548 EUR; 1. 1. 2012: 3.900.000 EUR), prejeto po obrestni meri 4,75odstotka.
Posojilo je nezavarovano. Rok dospetja posojila je ob koncu leta 2030. Posojilo je namenjeno financiranju odvisnih
družb za izgradnjo malih hidroelektrarn v BIH in zagotavljanju likvidnosti pri trgovanju z električno energijo skupine.
Dolgoročne poslovne obveznosti na 31. 12. 2013 in 31. 12. 2012 skupina izkazuje pri podjetju Interenergo d.o.o.
Gornji Vakuf – Uskoplje. Nanašajo se na diskontirani znesek upravičenja do 20 odstotkov ustvarjenega neto denarnega toka iz proizvodnje v treh MHE v celotnem koncesijskem obdobju
Skupina nima dolgoročnih dolgov do članov poslovodstva in članov nadzornega sveta.

31. 12. 2013
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
Kratkoročne finančne obveznosti do bank

31. 12. 2012

15.384.215

16.095.485

114.023

276.336

744.686

10.306.514

13.581.123

0

4.801.365

1.769.676

Skupina na postavki pasivnih časovnih razmejitev v večini prikazuje kratkoročno vnaprej vračunane odhodke za nabavljeno električno energijo.

2.4.15 poslovni prihodki
v EUR
2013
Skupaj poslovni prihodki

2012

165.267.210

196.081.039

162.672.325

194.893.904

1.873.970

336.755

Drugi poslovni prihodki

473.237

547.457

Usredstveni lastni proizvodi

247.678

302.923

1. 1. 2012

v EUR

1.700.658

18.232

1.199

379.950

0

0

1.320.708

18.232

1.199

Znesek 1.320.708 EUR predstavlja izrabljeno okvirno posojilo (dovoljena prekoračitev stanja) na trgovalnem računu
Unicredit banka d.d..
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini predstavljajo nezapadle obresti, obračunane na posojilo, ki ga
družba Interenergo d.o.o. Ljubljana prejme od družbe KI-KELAG International GmbH.
Skupina nima kratkoročnih dolgov do članov poslovodstva in članov nadzornega sveta.

2013
Čisti prihodki od prodaje

2012

165.019.532

Prihodki, doseženi na domačem trgu
Prihodki, doseženi na tujem trgu

195.230.659

39.242.638

41.913.202

125.776.894

153.317.457

Največji delež čistih prihodkov od prodaje z električno energijo v skupini Interenergo dosega Interenergo d.o.o. Ljubljana, in sicer 149.179.544 EUR (2012: 176.551.499 EUR), kar je 90 odstotkov (2012: 90%) vseh prihodkov od
prodaje celotne skupine Interenergo.

2.4.16 nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala

2.4.13 kratkoročne poslovne obveznosti

v EUR
2013

v EUR
31. 12. 2013

31. 12. 2012

1. 1. 2012

Kratkoročne poslovne obveznosti

8.381.826

9.564.229

2.949.455

Kratkoročne posl. obv. na podlagi predujmov

7.917.243

7.867.495

2.008.972

281.000

1.425.218

414.990

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

1. 1. 2012

3.630.252

Prihodki od trgovanja z električno energijo

v EUR
Kratkoročne finančne obveznosti

Vnaprej vračunani stroški

Prihodki od prodaje proizvedene električne energije

2.4.12 kratkoročne finančne obveznosti

31. 12. 2012

3.744.275

Nekratkoročne obveznosti

Kratkoročne poslovne obveznosti za davke

81.322

181.690

419.440

Kratkoročne poslovne obveznosti za socialne prispevke

18.464

20.074

39.481

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

83.797

69.752

66.572

Obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2013 niso zapadle.
Druge kratkoročne obveznosti obsegajo v največji meri nezapadle obveznosti do zaposlencev za obračunane plače.

2012

Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala

-160.628.434

-192.315.843

Nabavna vrednost prodanega blaga

-160.604.571

-192.301.687

-23.863

-14.156

Stroški porabljenega materiala

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala predstavlja kupljeno električno energijo ter stroške prenosa električne energije, ki vključujejo stroške prenosnih kapacitet, izvozne takse, špediterske storitve in druge neposredne
stroške nabave električne energije.
Stroški porabljenega materiala so stroški pisarniškega materiala (2013: 13.872 EUR; 2012: 11.660 EUR), drobnega
inventarja (2013: 7.710 EUR; 2012: 2.495 EUR) in stroški literature (2013: 2.281 EUR; 2012: 0 EUR).

2.4.17 stroški po funkcionalnih skupinah
v EUR
2013
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški prodajanja
Stroški splošnih dejavnosti
Skupaj stroški po funkcionalnih skupinah

2012

-160.628.434

-192.301.687

-2.234.348

-935.951

-2.234.348

-935.951

-164.737.130

-194.173.589

V nabavno vrednost prodanega blaga sta vključeni nabava električne energije in nabavna vrednost kapacitet, stroški,
povezani s trgovanjem, so vključeni v stroške prodajanja.
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2.4.18 stroški storitev

2.4.21 odpisi vrednosti
v EUR
2013

v EUR
2012

2013

Stroški storitev

-963.779

-970.308

Odpisi vrednosti

Stroški intelektualnih in osebnih storitev

-125.329

-261.674

Prevrednotovalni posl. odh pri neopredmetenih sredstvih - dobro ime

Stroški najemnine

-190.149

-194.265

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

Bančni stroški

-167.338

-146.300

Amortizacija neopredmetenih sredstev

Stroški revizije
Drugi stroški storitev

-39.611

-37.570

-441.352

-330.499

Med druge stroške uvrščamo potne stroške (2013: 74.957 EUR; 2012:76.641 EUR), stroške oglaševanja in reprezen-

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme

2.4.19 poslovni najemi

2013
Najemnine poslovnih prostorov

2012

-148.827

-155.658

Najemnine parkirnih mest

-9.477

-9.176

Najemnina stanovanja

-6.600

-6.600

Najemnine avtomobilov

-25.245

-22.831

-190.149

-194.265

Skupaj stroški najemnin
Vsi najemi, ki jih izkazuje družba so preklicni.

2.4.20 stroški dela
2013

2012

Stroški dela

-1.396.713

-1.270.239

Stroški plač

-1.150.931

-1.041.273

Stroški pokojninskih zavarovanj
Drugi stroški dela

-72.023

-74.679

-123.896

-105.811

-49.863

-48.476

Na 31. 12. 2013 je imela skupina 32 redno zaposlenih delavcev, v letu 2012 je bilo v skupini zaposlenih 30 delavcev.
Zahtevki zaposlenih, ki bi jim družba nasprotovala, ne obstajajo.

2013

Srednja

število zap.
na 1. 1. 2013

odšli/prišli
med letom

število zap.
na 31. 12. 2013

delež

3

+2

5

15%

Višja

7

+1

8

25%

Visoka

16

+1

17

53%

Magisterij

4

-2

2

6%

SKUPAJ

30

+2

32

100%

-432.445
-4.275

-1.140.990

-141.569

2013
Drugi poslovni odhodki

2012

-434.844

-452.012

Donacije

-6.547

-4.035

Članarine

-4.196

-2.476

-8.187

0

Stroški taks, nevračljivih dajatev

-161.125

-81.270

Drugi stroški

-254.789

-364.231

2.4.23 finančni prihodki
v EUR
2013
Finančni prihodki

2012

89.799

235.015

Finančni prihodki iz danih posojil drugim

17.222

195.377

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

72.577

39.638

2.4.24 finančni odhodki
v EUR
2013

2012

Finančni odhodki

-941.953

-417.278

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od nadrejene družbe

-756.994

-354.548

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti do drugih

0

-658

-184.958

-62.072

2.4.25 davek od dobička
v EUR
2013

2013

2012

2012

Odmerjen davek

13.725

55.505

Odložen davek

10.126

6.936

Davek iz dobička skupaj
Dobiček pred obdavčitvijo
Davek obračunan po 17% davčni stopnji (2012 18%)

Skupen znesek vseh prejemkov posameznih skupin oseb

629.874

577.217

Člani uprave in prokurist

265.007

232.582

Drugo

Drugi zaposleni po individualnih pogodbah

364.867

344.635

Davek iz dobička skupaj

Vpliv spremembe odloženih davkov

Efektivna davčna stopnja

54

-622
-83.272

V finančne odhodke iz finančnih obveznosti do drugih uvrščamo negativne tečajne razlike, nastale ob poravnavi
finančnih sredstev in obveznosti do virov sredstev.

izobrazbena struktura zaposlenih

IZOBRAZBENA STRUKTURA

0

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

v EUR

Stroški socialnih zavarovanj

-578.289

-448.475

v EUR

Odškodnine
v EUR

-1.673.359

2.4.22 drugi poslovni odhodki

tance (2013: 71.961 EUR; 2012: 84.295 EUR), stroške zavarovanja (2013: 85.267 EUR; 2012:47.711 EUR), stroške
vzdrževanja (2013: 56.425 EUR; 2012: 34.411 EUR) in druge stroške.
Stroški revizije so v letu 2013 znašali 39.611 EUR (2012: 37.570 EUR) in stroški nerevizijskih storitev 153.975 EUR
(2012: 261.674 EUR).

2012
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23.851

62.441

-682.073

310.037

0

20.139

10.126

6.936

13.725

55.505

-23.851

62.441

3,5%

20,14%

2.5 Finančni instrumenti in izpostavljenost tveganjem

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

kreditno tveganje

V skupini Internergo sta vzpostavljeni aktivno upravljanje kreditnih tveganj in obvladovanje finančne izpostavljenosti
skupine do poslovnih partnerjev, ki temelji na doslednem izvajanju sprejetih internih pravilnikov skupine Kelag ter v njih
natančno opredeljenih postopkov prepoznavanja kreditnih tveganj in ocenjevanja izpostavljenosti, določanja limitov
dovoljene izpostavljenosti in sprotnega spremljanja izpostavljenosti družbe v razmerju do posameznega poslovnega
partnerja.
v EUR
31. 12. 2013
Dana posojila

31. 12. 2012

1. 1. 2012

v EUR
Bruto vrednost
31. 12. 2013

Popravek
31. 12. 2012

Bruto
vrednost
1. 1. 2012

Nezapadlo

3.011.132

0

3.135.347

0

4.261.018

0

0

0

0

0

0

0

Že zapadlo
od 21 do 50 dni

0

0

0

0

0

0

Že zapadlo
od 51 do 180 dni

0

0

0

0

0

0

414.951

414.951

1.559.204

1.559.204

1.217.117

1.217.117

3.426.083

414.951

4.694.551

1.559.204

5.478.135

1.217.117

1.000

46.438

460

460

460

Terjatve brez terjatev do države in danih predujmov

3.011.132

3.135.347

4.261.018

Že zapadlo
več kot 180 dni

– od tega terjatve do kupcev

3.011.132

3.135.347

4.261.018

Skupaj

Denar in denarni ustrezniki

1.971.066

2.143.247

2.897.834

Skupaj

4.986.658

5.280.054

7.205.750

gibanje popravka vrednosti terjatev brez terjatev do države in danih predujmov

v EUR

Med finančnimi sredstvi, izpostavljenimi kreditnemu tveganju, sta po vrednosti največji postavki denar in terjatve.
2013
dana posojila po regijah

Stanje 1. 1.
Oblikovanje popravkov vrednosti v letu

v EUR
31. 12. 2013

31. 12. 2012

Izterjane odpisane terjatve

1. 1. 2012

BIH (Republika srbska)

4.000

1.000

46.380

Skupaj

4.000

1.000

46.380

v EUR
31. 12. 2012

Stanje 31. 12.

2012

1.559.204

1.223.117

0

336.087

1.144.253

0

414.951

1.559.204

likvidnostno tveganje

Družba trguje z električno energijo na debelo, torej je število kupcev in dobaviteljev majhno, kar omogoča dobro obvladovanje in učinkovito ocenjevanje izpostavljenosti. Za vsakega partnerja se na podlagi bonitetnih informacij določi
limit izpostavljenosti, ki se prek vzpostavljenih služb redno preverja tudi v fazi sodelovanja.
Pri tem spremljamo trenutno tržno izpostavljenost in tudi plačilne obveznosti.

terjatve brez terjatev do države in danih predujmov po regijah

31. 12. 2013

Popravek
1. 1. 2012

Že zapadlo
do 20 dni

4.000

Finančne naložbe

Popravek
31. 12. 2013

Bruto vrednost
31. 12. 2012

1. 1. 2012

Kratkoročne terjatve do kupcev:
Zagreb

85.067

299.185

390.799

1.705.524

443.016

265.067

BIH (Republika srbska)

244.483

307.672

0

Slovenija

338.812

952.877

726.087

Srbija

637.117

1.132.595

2.879.065

129

2

0

3.011.132

3.135.347

4.261.018

BIH (Federacija)

Kratkoročne terjatve za obresti ( BIH (Republika srbska))
Skupaj

V letu 2013 sta bila zavarovana 2 odstotka terjatev, v letu 2012 pa so bili zavarovani 3 odstotki terjatev do kupcev.
analiza starosti danih posojil na datum poročanja

v EUR
Bruto
Bruto
Bruto
Popravek vrednost
Popravek vrednost
Popravek
vrednost 31.
12.
2013
31.
12.
2012
1. 1. 2012
31. 12. 2013
31. 12. 2012
1. 1. 2012
Nezapadlo

4.000

0

1.000

0

46.438

0

Že zapadlo do 20 dni

0

0

0

0

0

0

Že zapadlo od 21 do 50 dni

0

0

0

0

0

0

Že zapadlo od 51 do 180 dni

0

0

0

0

0

0

Že zapadlo več kot 180 dni

0

0

0

0

0

0

4.000

0

1.000

0

46.438

0

Skupaj
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zapadlost finančnih obveznosti

V tabelah v nadaljevanju so prikazane finančne obveznosti glede na rok zapadlosti.
Obveznosti skupine po zapadlosti na dan 31. 12. 2013:
V tisoč EUR
Knjigovodska
vrednost

Skupaj

Zapadlost
od 0 do 6
mesecev

Zapadlost
od 6 do 12
mesecev

Zapadlost
od 1 do 5
let

Zapadlost
nad 5 let

Prejeta
nekratkoročna
posojila in
predvidene obresti

15.950

29.385

0

790

3.160

25.435

Prejeta druga
kratkoročna
posojila in
predvidene obresti

1.701

1.708

1.708

0

0

0

Nekratkoročne
poslovne obveznosi

2.469

2.469

0

0

426

2.043

Obveznosti do
dobaviteljev

7.917

7.917

7.917

0

0

0
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obveznosti skupine po zapadlosti skupine na dan 31. 12. 2012:

analiza občutljivosti poštene vrednosti finančnih instrumentov
po fiksni obrestni meri

V tisoč EUR
Knjigovodska
vrednost
Prejeta nekratkoročna posojila in
predvidene obresti

Zapadlost
od 0 do 6
mesecev

Skupaj

13.800

26.108

Zapadlost
od 6 do 12
mesecev

0

Zapadlost
od 1 do 5
let

684

2.735

Zapadlost
nad 5 let

prejeta nekratkoročna posojila

v EUR
31. 12. 2013

22.689
Nekratkoročna posojila

Prejeta druga kratkoročna posojila in
predvidene obresti

0

0

0

0

0

0

Nekratkoročne poslovne obveznosti

2.460

2.460

0

0

410

2.050

Obveznosti do
dobaviteljev

7.867

7.867

7.867

0

0

0

15.950.000

14.154.548

3.900.000

0

0

0

– od tega kratkoročni del
Povprečno stanje nekratkoročnih posojil

15.052.274

9.027.274

1.950.000

Zapadlost nad tremi leti

15.950.000

14.154.548

3.900.000

15.950.000

14.154.548

3.900.000

0

0

0

15.950.000

14.154.548

3.900.000

Valutna struktura nekratkoročnih posojil
– EUR

– spremenljiva
V tisoč EUR

Prejeta
nekratkoročna
posojila in
predvidene obresti

3.900

7.571

– fiksna

Zapadlost
od 0 do 6
mesecev

Zapadlost
od 6 do 12
mesecev

Zapadlost
od 1 do 5
let

Zapadlost
nad 5 let

0

193

773

6.605

prejeta kratkoročna posojila

v EUR
31. 12. 2013

Prejeta kratkoročna
posojila in
predvidene obresti
Obveznosti
do dobaviteljev

Skupaj

1. 1.2 012

Sestava nekratkoročnih posojil
glede na vrsto obrestne mere

obveznosti skupine po zapadlosti na dan 1. 1. 2012:

Knjigovodska
vrednost

31. 12. 2012

0

0

0

0

0

0

2.009

2.009

2.009

0

0

0

– bančna posojila
– druga posojila
Kratkoročna posojila brez kratkoročnega dela nekratkoročnih posojil

tveganje sprememb obrestnih mer

Skupina izkazuje obveznost za dolgoročno posojilo s fiksno obrestno mero. Spremembe referenčnih obrestnih mer
ne vplivajo na skupne stroške financiranja skupine.

31. 12. 2012

1. 1. 2012

Kratkoročna posojila,
vključno s kratkoročnim delom nekratkoročnih posojil

Obresti v poslovnem letu

1.320.708

0

0

379.950

18.322

1.199

1.320.708

0

0

11.898

0

0

– EUR

1.320.708

0

0

– fiksna

1.320.708

0

0

izpostavljenost tveganju sprememb obrestnih mer
poštena vrednost

v EUR
31. 12. 2013

31. 12. 2012

1. 1. 2012

Finančni instrumenti po fiksni obrestni meri
Finančna sredstva (brez obresti)
Finančne obveznosti (brez obresti)
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4.460

1.460

46.898

17.270.708

14.172.780

3.901.199

Finančne naložbe glede na izračun njihove poštene vrednosti uvrščamo v tri ravni:
• 1. raven – sredstva po tržni ceni;
• 2. raven – sredstva, ki se ne uvrščajo v raven 1, njihova vrednost pa je določena neposredno ali posredno
na podlagi primerljivih tržnih podatkov;
• 3. raven – sredstva, katerih vrednost ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov.
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6.849.455

2.959.839

6.849.455

2.959.839

0

0

8.718.128

0
0

8.718.128
0

46.898
46.898
0

2.894.834

0

2.894.834
0

Skupaj
3. raven
1. raven

1. 1. 2012

2.6 Potencialne obveznosti
Potencialne obveznosti skupine se nanašajo na bančne in korporativne garancije, ki so bile izdane partnerskim družbam za potrebe trgovanja z električno energijo, institucijam trga z električno energijo v višini zahtevanih zavarovanj ter
za namene izvajanja investicijskih projektov v obnovljive vire energije. Konec leta 2013 je bil znesek danih korporativnih garancij 15.300.000 EUR, znesek danih bančnih garancij 3.661.846 EUR ter višina danih korporativnih garancij
nadrejene družbe KI-Kelag v vrednosti 5.800.000 EUR in končne obvladujoče družbe Kelag v višini 7.500.000 EUR.

2.7 Koncesije za hidroelektrarne
Skupina v spodnji tabeli prikazuje trajanje koncesij po hidroelektrarnah. Pridobljena koncesija velja 30 let z možnostjo
15-letnega podaljšanja. Koncesijska doba za hidroelektrarno Novakovići je 28 let z možnostjo podaljšanja. Koncesijske cene so vnaprej določene v pogodbah. Pri vsaki koncesiji je treba priložiti bančno garancijo. V ciljnih državah je
prisotno politično tveganje, ki lahko vpliva na pridobljeno koncesijo.

14.172.780

0

12.024.537

Začetek delovanja

14.172.780

12.024.537

5.302.859

0

1.000

0
3. raven

Hidroelektrarna
Podjetje

0

0

0

Ružnovac

Derala

Inter - Energo d.o.o.
Gornji Vakuf-Uskoplje

Inter - Energo d.o.o.
Gornji Vakuf-Uskoplje

29. 12. 2005

16. 9. 2010

14. 3. 2012

2035

2040

2042

Duboki potok

Sastavci

Novakovići

IEP energija d.o.o.
Gornji Vakuf-Uskoplje

IEP energija d.o.o.
Gornji Vakuf-Uskoplje

EHE d.o.o. Banja Luka

12. 1. 2006

29. 12. 2005

29. 10. 2012

2036

2035

2041

17.650.658

10.851.068
10.851.068

17.650.658
0

0

v EUR

PRODAJNE
TRANSAKCIJE

Povezana družba

Prodaja električne energije

KELAG

21.567.775

24.049.339

Opravljene storitve

KELAG

215.899

164.616

Opravljene storitve

EKO TOPLOTA

Skupaj

2013

2012

5.514

6.521

21.789.188

24.220.476

v EUR

NABAVNE
TRANSAKCIJE

Povezana družba

Nabava električne energije

KELAG

19.711.993

50.404.403

Drugi odhodki

KELAG

16.681

90.366

Drugi odhodki

KI-KELAG

48.144

34.248

Obresti na prejeta posojila

KI-KELAG

Skupaj

Prejeta posojila in obresti

Poslovne terjatve

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

V tabelah prikazujemo prodajne in nabavne transakcije s povezanimi družbami. Med njimi so transakcije z neposredno nadrejeno družbo KI-Kelag in končno obvladujočo družbo Kelag.

Poslovne obveznosti

4.656.822
4.656.822

0
0
0

0
Dana nekratkoročna posojila

1.971.066
Denar in denarni ustrezniki

Sredstva, merjena po pošteni vrednosti, kjer je poštena vrednost razkrita
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Dana kratkoročna posojila

4.000
4.000

1.971.066
0

Skupaj

Koncesija do

Jelići
Inter - Energo d.o.o.
Gornji Vakuf-Uskoplje

transakcije s povezanimi osebami

3. raven
Sredstva, merjena po pošteni vrednosti

0

2.143.247

0

Začetek delovanja

1. raven

31. 12. 2013

Podjetje

Koncesija do

1. raven

31. 12. 2012

v EUR
poštena vrednost sredstev

5.302.859

Skupaj

2.143.247

1.000

Hidroelektrarna
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2013

2012

779.950

354.548

20.556.768

50.883.565

3. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
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63

Pri gradnji novih in prenovi obstoječih
objektov družbe v skupini uporabljajo
napredne tehnologije,
skladne z najvišjimi standardi
učinkovitosti proizvodnje in varnosti.

IV. RAČUNOVODSKO POROČILO DRUŽBE
1 RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE
1.1 Izkaz finančnega položaja na dan 31. 12. 2013
Pojasnila

v EUR
31. 12. 2013 31. 12. 2012

1. 1. 2012

SREDSTVA

45.547.695

37.957.674

Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva

30.538.202

26.038.231

7.247.781

55.078.382

Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve

2.4.1

328.729

394.958

5.406

Nepremičnine, naprave in oprema

2.4.2

2.278.898

2.586.745

27.352

Nekratkoročne finančne naložbe

2.4.3

27.415.070

22.719.315

6.850.293

Nekratkoročne poslovne terjatve

2.4.4

16.793

0

950

Odložene terjatve za davek

2.4.5

498.712

337.213

363.780

2.540.040

7.793.036

16.728.837

Kratkoročne finančne naložbe

2.4.6

1.178.999

5.546.837

9.806.507

Kratkoročne poslovne terjatve

2.4.7

908.206

1.198.763

5.003.609

Terjatve za davek od dohodka

2.4.8

23.331

0

0

Kratkoročna sredstva

Denar in denarni ustrezniki

2.4.9

429.504

1.047.436

1.918.721

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

2.4.10

12.469.454

21.247.115

13.981.056

45.547.695

55.078.382

37.957.674

15.371.581

17.574.056

16.575.328

10.200.000

10.200.000

10.200.000

Kapitalske rezerve

7.950.000

7.950.000

7.950.000

Rezerve iz dobička

95.721

95.721

95.722

KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Skupaj kapital

2.4.11

Osnovni kapital

Preneseni čisti poslovni izid
Nekratkoročne obveznosti

2.4.12

Nekratkoročne finančne obveznosti
Nekratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne obveznosti

-2.874.141

-671.665

-1.667.723

15.958.934

13.803.408

3.900.000

15.950.000

13.800.000

3.900.000

8.934

3.408

0

8.304.646

2.909.668

1.481.447

Kratkoročne finančne obveznosti

2.4.13

1.700.658

354.548

79.028

Kratkoročne poslovne obveznosti

2.4.14

6.603.988

2.542.249

1.372.351

Obveznosti za davek od dohodka

2.4.15

0

12.871

27.397

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

2.4.16

5.912.535

20.791.251

16.000.900

30.176.115

37.504.326

21.382.347

Skupaj obveznosti

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.
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1.2 Izkaz poslovnega izida za leto 2013

1.4 Izkaz denarnih tokov za leto 2013

Prihodki od prodaje

2.5.17

2013
167.241.338

196.740.571

0

7.314

197.728

81.109

-165.022.200

-194.070.527

Drugi poslovni prihodki
2.5.18

2013

2012

Usredstveni lastni proizvodi
Nabavna vredn. prod. blaga in str. porabljenega materiala

v EUR

v EUR

Pojasnila

2012

A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni izid pred obdavčitvijo

-2.353.331

1.058.163

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

150.855

-62.104

Prilagoditve za amortizacijo

192.660

39.183

Stroški storitev

2.5.20

-594.290

-700.535

Stroški dela

2.5.21

-1.170.110

-1.102.480

Prilagoditve za finančne prihodke iz financiranja

19.908

-812.402

Prilagoditve za finančne odhodke iz financiranja

4.126.159

401.073

Skupaj postavke izkaza poslovnega izida

2.136.251

623.913

838.389

4.589.104

Odpisi vrednosti

2.5.22

-212.915

-463.134

Drugi poslovni odhodki

2.5.23

-30.314

-22.738

409.237

469.579

b) Spremembe čistih obratnih sredstev – poslovnih postavk BS

Finančni prihodki

2.5.24

1.057.404

947.783

Začetne manj končne poslovne terjatve

Finančni odhodki

2.5.25

-3.819.971

-359.199

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve

8.777.661

-7.266.059

Začetne manj končne odložene terjatve za davek

-161.498

26.567

Poslovni izid iz poslovanja

Poslovni izid iz financiranja

-2.762.568

588.585

Poslovni izid pred obdavčitvijo

-2.353.331

1.058.164

Davek od dobička

2.5.26

Čisti poslovni izid poslovnega leta

150.855

-62.105

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije

-2.202.476

996.059

Skupaj postavke čistih obratnih sredstev – poslovnih postavk BS
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.

CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA
Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.

-2.202.475
-2.202.475

564.962
4.790.352

-2.370.023

2.704.926

-233.772

3.328.839

150.879

297.380

a) Prejemki pri naložbenju
Prejemki od doblj. obresti in delež. v dob. drugih, ki se nanašajo na naložb.
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR
2013

3.054.142
-14.878.717

B. Denarni tokovi pri naložbenju

1.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za leto 2013

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA

Končni manj začetni poslovni dolgovi

2012
996.059
996.059

159.414

1.745

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb

2.417.433

450.000

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

4.800.000

4.571.303

7.527.726

5.320.428

-30.994

-391.330

Skupaj prejemki pri naložbenju
b) Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb

-22.233

-2.595.056

-11.302.822

-10.869.023

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

0

-4.800.000

-11.356.049

-18.655.409

-3.828.323

-13.334.981

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti

44.650.000

40.400.000

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

2.100.658

0

46.750.658

40.400.000

Skupaj izdatki pri naložbenju
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju
C. Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju

Skupaj prejemki pri financiranju
b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

-51.947

-360.887

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

-42.500.000

-30.500.000

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Skupaj izdatki pri financiranju
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju

-754.548

-254.407

-43.306.495

-31.115.294

3.444.163

9.284.706

-617.932

-721.436

1.047.436

1.768.872

429.504

1.047.436

Č. Končno stanje denarnih sredstev
a) Denarni izid v obdobju
b) Začetno stanje denarnih sredstev
c) Skupaj končno stanje denarnih sredstev

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.
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0

B.3. Spremembe v kapitalu

10.200.000

7.950.000

0

B.3. Spremembe v kapitalu

10.200.000

7.950.000

0

0

0

0

7.950.000

KAPITALSKE
REZERVE

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.

C. Stanje na dan 31. 12. 2012

0

0

a) Vnos čistega poslovnega izida leta 2012
a) Razporeditev dela čiste izgube poročevalskega obdobja
na druge sestavine kapitala

0

10.200.000

OSNOVNI
KAPITAL

B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

A.1. Stanje 1. 1. 2012

Leto 2012 v EUR

1.6 Izkaz sprememb lastniškega kapitala za leto 2012

0

0

0

0

7.950.000

KAPITALSKE
REZERVE

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov družbe.

C. Stanje na dan 31. 12. 2013

0

0

a) Vnos čistega poslovnega izida leta 2013
a) Razporeditev dela čiste izgube poročevalskega obdobja
na druge sestavine kapitala

0

10.200.000

OSNOVNI
KAPITAL

B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

A.1. Stanje 1. 1. 2013

Leto 2013 v EUR

1.5 Izkaz sprememb lastniškega kapitala za leto 2013

95.721

0

0

0

0

95.721

REZERVE
IZ DOBIČKA

95.721

0

0

0

0

95.721

REZERVE
IZ DOBIČKA

-671.665

996.058

996.058

0

0

-1.667.723

PRENESENA
ČISTA IZGUBA

-2.874.141

-2.202.476

-2.202.476

0

0

-671.665

PRENESENA
ČISTA IZGUBA

0

0

-996.058

-996.058

996.058

996.058

ČISTI DOBIČEK
POSLOVNEGA LETA

0

2.202.476

2.202.476

-2.202.476

-2.202.476

0

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA

17.574.056

0

0

996.058

996.058

16.577.998

SKUPAJ KAPITAL

15.371.580

0

0

-2.202.476

-2.202.476

17.574.056

SKUPAJ KAPITAL

1.7 Izkaz bilančne izgube za leto 2013
v EUR
2013
Čisti poslovni izid poslovnega leta
+ Preneseni čisti dobiček/izguba
= Bilančna izguba
Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

2012

-2.202.475

996.058

-671.666

-1.667.723

-2.874.141

-671.666

2	RAČUNOVODSKE USMERITVE IN POJASNILA
K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM DRUŽBE
2.1 Poročajoča družba
Interenergo, energetski inženiring, d.o.o je podjetje s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Tivolska
cesta 48, 1000 Ljubljana. Interenergo d.o.o. je mednarodna družba in vodi skupino Interenergo. Skupina deluje na
energetskih trgih srednje in jugovzhodne Evrope. Primarni poslovni cilj in temeljna odgovornost skupine sta varna
in poslovno učinkovita dobava električne energije ter izvedba investicijskih projektov, ki so usmerjeni k ekonomsko,
okoljsko in družbeno odgovornemu izkoriščanju obnovljivih virov energije.
Predstavljeni računovodski izkazi družbe za poslovno leto, ki se je končalo dne 31. 12. 2013, prikazujejo resnično in
pošteno sliko premoženjskega stanja družbe.

2.2 Podlaga za pripravo računovodskih izkazov družbe
2.2.1 izjava o skladnosti
Pri pripravi sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki o časovni neomejenosti poslovanja in nastanku poslovnega dogodka.
Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je
sprejel Svet za mednarodne računovodske standarde (IASB), ter s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje
mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija, in v skladu z
določili Zakona o gospodarskih družbah.
Na dan bilance stanja glede na proces potrjevanja standardov v Evropski uniji ni razlik v računovodskih usmeritvah
družbe med uporabljenimi Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejela Evropska unija.
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov temeljijo na razumljivosti, ustreznosti, zanesljivosti in primerljivosti.
Upoštevale so se iste računovodske usmeritve kot v predhodnem letu.
Izkaze za leto 2013, ki se je končalo 31. decembra 2013, je družba prvič pripravila v skladu z MSRP, kot so sprejeti
v EU, kot datum prehoda za potrebe primerjalnih podatkov je 1. januar 2012. Vse do leta 2012 je družba pripravljala
računovodske izkaze v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, ki so jih v preteklih letih ustrezno revidirali
in potrdili neodvisni revizorji. Za primerljivi leti se za stanja v izkazih in razkritjih na dan 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012 ni
revidirala skladnost z mednarodnimi računovodskimi standardi. Skladnost primerljivih podatkov po SRS 2006 je bila
na dan 31. 12. 2012 revidirana s strani revizijske družbe KPMG, ki je zanje dala pozitivno mnenje.
Pri prehodu na MSRP na dan 1. 1. 2012 je družba uporabila enake računovodske usmeritve kot pri pripravi računovodskih izkazov po SRS, zato vrednostno ni prišlo do nikakršnih vplivov na kapital družbe na dan 1. 1. 2012.
Pri prehodu na MSRP na dan 1. 1. 20121 je družba uporabila naslednje izjeme iz MSRP 1:
MRS 23 – usredstvenje stroškov izposojanja za vsa sredstva, ki izpolnjujejo pogoje na dan 1. 1. 2012.
Stroški izposojanja v izkazih, pripravljenih v skladu s SRS, na dan 31. 12. 2011 niso bili
kapitalizirani.
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2.2.2 podlage za merjenje
Sredstva in obveznosti do virov sredstev družbe se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti razen
danih posojil družbe, ki se ob začetnem pripoznanju izmerijo po pošteni vrednosti. Računovodski izkazi družbe so
pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti posameznih računovodskih postavk.

2.2.3 funkcijska in predstavitvena valuta
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, torej v funkcijski valuti družbe. Vse računovodske informacije so predstavljene v evrih.
Sredstva in obveznosti, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto po referenčnem
tečaju ECB.

2.2.4 uporaba ocen in presoje
Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov v skladu z MSRP predložiti ocene, presoje in predpostavke, ki
vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev ter na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter odhodkov.
Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo.
Ocene in navedene predpostavke je treba stalno pregledovati. Popravki računovodskih ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se ocena popravi, in za vsa prihodnja leta, na katera popravek vpliva.
Ocene in predpostavke so v glavnem povezane z :
• oceno dobe koristnosti amortizirljivih sredstev,
• oslabitvijo sredstev,
• zaslužki zaposlencev in
• rezervacijami.
Družba najmanj enkrat na leto preverja, ali obstajajo indikatorji slabitve dolgoročnih sredstev. Po stanju na dan 1. 1.
2012, 31. 12. 2012 in 31. 12. 20132 je družba preverila potrebo po slabitvi na podlagi ocene pričakovanih denarnih
tokov za posamezne denar ustvarjajoče enote, vključno z denar ustvarjajočimi enotami, ki jim je bilo pripisano dobro
ime. V pojasnilu 2.5.3 so navedene ključne predpostavke, na katerih temelji test slabitve, ki je pripeljal do slabitve
nekratkoročnih finančnih naložb.

2.3 Osnova za pripravo računovodskih izkazov družbe
2.3.1 povezane osebe
Družba ima naslednje lastniške deleže v odvisnih družbah, ki skupaj z matično družbo tvorijo skupino:
• Interenergo d.o.o. Zagreb (v 100-odstotni lasti Interenergo d.o.o. Ljubljana);
• Interenergo d.o.o. Sarajevo (v 100-odstotni lasti Interenergo d.o.o. Ljubljana);
• PLC Interenergo d.o.o. Beograd (v 100-odstotni lasti Interenergo d.o.o. Ljubljana);
• Interenergo Makedonia d.o.o.e.l. (v 100-odstotni lasti Interenergo d.o.o. Ljubljana);
• EHE d.o.o. Banja Luka (v 100-odstotni lasti Interenergo d.o.o. Ljubljana);
• IEP energija d.o.o. Gornji Vakuf -Uskoplje (v 100-odstotni lasti Interenergo d.o.o. Ljubljana);
• Hidrowatt d.o.o. Beograd (v 80-odstotni lasti družbe PLC Interenergo d.o.o.);
• IE electric d.o.o. Banja Luka (v 27-odstotni lasti Interenergo d.o.o. Ljubljana);
• Inter- Energo d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje (v 100-odstotni lasti Interenergo d.o.o. Ljubljana);
• LSB Elektrane d.o.o. Banja Luka (v 100-odstotni lasti Interenergo d.o.o. Ljubljana);
• Inter-Hem d.o.o. Banja Luka (v 100-odstotni lasti Interenergo d.o.o. Ljubljana).
Računovodske izkaze, pripravljene za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, je poslovodstvo odobrilo 23. 5. 2014.
Računovodski izkazi za družbo so na voljo na sedežu družbe Interenergo d.o.o., Tivolska 48, Ljubljana.

2.3.2 računovodski izkazi
Celoten sklop računovodskih izkazov obsega:
• izkaz finančnega položaja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu poslovnega leta;
• izkaz poslovnega izida, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu;
• izkaz drugega vseobsegajočega donosa;
• izkaz denarnih tokov, ki prikazuje spremembo denarnih sredstev v obračunskem obdobju;
• izkaz sprememb lastniškega kapitala, ki prikazuje vse spremembe lastniškega kapitala za poročevalsko
poslovno leto;
• pojasnila, ki obsegajo pregled vseh pomembnih računovodskih usmeritev in drugo pojasnjevalno gradivo.
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Teoretično možne postavke, ki v družbi ne prihajajo v poštev, se ne prikazujejo. Prihodki vseh vrst so pobotani z odhodki vseh vrst brez amortizacije, tako da se namesto teh postavk pri denarnih tokovih pri poslovanju pojavlja nova
postavka poslovni izid pred obdavčitvijo. Pri tem je poslovni izid pred obdavčitvijo skupaj z davki iz dobička prilagojen
za amortizacijo in druge nedenarne postavke ter tiste postavke, pri katerih so denarni učinki denarni tokovi pri naložbenju in financiranju. Poleg tega so upoštevane tudi spremembe čistih obratnih sredstev v obdobju (in časovnih
razmejitev) poslovnih postavk bilance stanja.
Podatke za postavke (prejemke in izdatke) izkaza denarnih tokov smo pridobili na naslednji način:
a) z dopolnjevanjem postavk poslovnih prihodkov ter poslovnih in finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev
in finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti iz izkaza poslovnega izida s spremembami obratnih sredstev, časovnih razmejitev, rezervacij in odloženih davkov v obdobju;
b) iz poslovnih knjig družbe (za denarne tokove pri naložbenju in financiranju).
Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja
denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za prikazano obračunsko obdobje. Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi v skladu s MSRP. V tem izkazu so izkazani denarni tokovi v obdobju, nastali pri poslovanju, naložbenju in
financiranju. Denarni tokovi so v izkazu denarnih tokov predstavljeni v nepobotanih zneskih. Podatki iz izkaza denarnih
tokov izvirajo iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida z upoštevanjem ustreznih prilagoditev za denarne tokove.
Računovodske usmeritve, uporabljene pri pripravi računovodskih izkazov družbe, so enake kot pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto, končano na 31. 12. 2012, z izjemo novosprejetih ali spremenjenih standardov in
pojasnil, ki so začeli veljati 1. 1. 2013 in so navedeni v nadaljevanju.

2.3.3 novosprejeti standardi in pojasnila
MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov – Predstavitev postavk v drugem vseobsegajočem donosu
Sprememba se začne uporabljati za letna obdobja z začetkom 1. julija 2012 ali pozneje. Sprememba standarda spreminja združevanje postavk, predstavljenih v drugem vseobsegajočem donosu. Sprememba vpliva le na predstavitev
postavk, nima pa nikakršnega vpliva na finančni položaj ali poslovanje družbe.

MRS 19 Zaslužki zaposlencev (prenova)
Prenovljeni standard prinaša številna dopolnila, ki obsegajo temeljne spremembe, pojasnila, ki poenostavljajo uporabo standarda, in spremembe besedila. Pomembnejše spremembe so naslednje: ukinitev mehanizma koridorja
(»corridor mechanism«) pri odloženem pripoznanju aktuarskih dobičkov in izgub iz programa z določenimi zaslužki.
Standard se začne uporabljati za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2013 ali pozneje. Prenovljeni standard ne
vpliva na finančni položaj ali poslovanje družbe.

MSRP 7 Finančni instrumenti: Razkritja (pobotanje finančnih sredstev in finančnih obveznosti)
Sprememba velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali pozneje. Sprememba zahteva razkritje informacij
v zvezi s pravicami do pobotanja in s tem povezanimi dogovori (npr. do govori o zavarovanju). Prenovljeni standard ne
vpliva na finančni položaj ali poslovanje družbe.

MSRP 13 – Merjenje poštene vrednosti
MSRP 13 uvaja enoten vir navodil za merjenje poštene vrednosti vseh postavk. Novi standard ne spreminja zahteve,
kdaj mora družba svoje postavke izmeriti po pošteni vrednosti, temveč pojasnjuje, kako naj izmeri pošteno vrednost
v skladu z MSRP-ji, kadar standardi to zahtevajo ali dovoljujejo.
MSRP 13 opredeljuje pošteno vrednost kot »ceno, ki bi jo prodajalec prejel pri prodaji sredstva, ali kupec plačal za
prenos obveznosti v nadzorovanem poslu med udeleženci na trgu na datum merjenja« (npr. »izhodna cena«). »Poštena
cena«, kot jo uporabljata MSRP 2 Plačilo na podlagi delnic in MRS 17 Najemi, ne spada v okvir tega standarda.
Standard pojasnjuje številna področja, med drugim:
• da se koncepta »najvišje in najboljše uporabe« in »osnove vrednotenja« uporabljata le pri nefinančnih
sredstvih;
• da je popravek za količinske dejavnike (paketne popuste) prepovedan pri vseh merjenjih poštene vrednosti;
• opisuje način, kako izmeriti pošteno vrednost, ko trg postane manj aktiven.
Standard uvaja nova razkritja v zvezi z merjenjem poštene vrednosti tudi zaradi lažjega razumevanja metod vrednotenja in vhodnih podatkov pri merjenju postavk po pošteni vrednosti ter tudi vpliva postavk, izmerjenih po pošteni
vrednosti na izkaz poslovnega izida.
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novi standardi in pojasnila, ki še niso veljavna ali jih eu še ni potrdila.

Skladno z zahtevami MSRP in EU bo morala družba za prihodnja obdobja upoštevati naslednje nove, prenovljene ali
dopolnjene standarde in pojasnila. Družba pregleduje vpliv še neobveznih standardov in pojasnil, ki začnejo veljati ali
ki jih bo EU potrdila s 1. januarjem 2014 ali pozneje.

MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (prenova)
Standard je bil dopolnjen kot posledica uvedbe novih standardov MSRP 11, MSRP 12 in MRS 28 ter pojasnjuje
uporabo kapitalske metode pri pripoznanju finančnih naložb v pridružena podjetja in skupne podvige. Prenovljeni
standard nima pomembnega vpliva na finančni položaj ali poslovanje družbe.

MRS 32 Finančni instrumenti: Predstavljanje (pobotanje finančnih sredstev s finančnimi obveznostmi)
Decembra 2011 je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS, v nadaljevanju Odbor) objavil
spremembe MRS 32, ki pojasnjujejo obstoječa vprašanja v zvezi z uporabo pravil standarda pri pobotanju, da bi
zagotovil enotnejšo uporabo v praksi. Standard velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2014 ali pozneje. Dopolnilo
pojasnjuje, da pravnomočna pravica do pobotanja pri rednem poslovanju ne zadostuje in da mora imeti podjetje
pravnomočno pravico do pobotanja tudi v primeru neizpolnjevanja obveznosti, stečaja ali plačilne nesposobnosti
vseh nasprotnih pogodbenih strank, vključno s podjetjem, ki poroča. V skladu s sodili MRS 32 za pobotanje mora
imeti podjetje, ki poroča, namen sredstvo poravnati na neto osnovi ali ga unovčiti z istočasno poravnavo obveznost.
Dopolnilo pojasnjuje, da je le bruto mehanizem poravnave, ki ali izloči ali ima za posledico nepomembno kreditno in
likvidnostno tveganje ter ki z enim samim postopkom ali ciklom omogoča poravnavo terjatev in obveznosti, enak neto
poravnavi in tako izpolnjuje sodila za neto poravnavo.

MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznanje in merjenje (Prenova izvedenih finančnih instrumentov in nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem)
Sprememba standarda uvaja izjemo v primerjavi z zahtevo po prekinitvi obračunavanja varovanja pred tveganjem v
določenih okoliščinah, v katerih pride ob obračunu tega instrumenta do spremembe pri nasprotni stranki.
Izjema so primeri:
• ko so spremembe posledica zakonov in predpisov ali uvedbe zakonov in predpisov;
• kadar se stranki instrumenta varovanja pred tveganjem dogovorita, da druga drugo nadomestita z eno ali
več klirinškimi strankami, pri čemer postane vsaka posamezna nova klirinška stranka nasprotna stranka
originalne stranke;
• ko spremembe niso posledica sprememb pogojev izvirnega izvedenega instrumenta, razen tistih, ki jih
lahko neposredno pripišemo spremembi nasprotne stranke zaradi zagotovitve poravnave.
Po tej izjemi morajo biti za nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem izpolnjena vsa zgoraj navedena
sodila. Novi standard se nanaša na spremembe glavnih nasprotnih strank in posrednikov, kot so na primer klirinške
stranke, ali njihove stranke, ki so sami po sebi posredniki. Za spremembe, ki ne izpolnjujejo sodil, ki veljajo za izjemo,
morajo podjetja oceniti spremembe instrumenta varovanja pred tveganjem z upoštevanjem sodil za odpravo pripoznanja finančnih instrumentov in splošnih pogojev za nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem.
Sprememba standarda velja za poslovna obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2014 ali pozneje.
Sprememba standarda velja za poslovna obdobja z začetkom 1. januarja 2014 ali pozneje. Menimo, da sprememba
ne bo vplivala na računovodske izkaze družbe.

MSRP 9 Finančni instrumenti – Razvrstitev in merjenje
MSRP 9 je bil objavljen novembra 2009 in je nadomestil MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznanje in merjenje. Novi
standard uvaja nove zahteve glede razvrščanja in merjenja finančnih sredstev in obveznosti. Oktobra 2010 je Odbor
kot dodatek k MRSP 9 objavil zahteve pri razvrščanju in merjenju finančnih obveznosti ter odpravi pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti, pri čemer so ostale zahteve pri razvrščanju in merjenju finančnih obveznosti ter odpravi
pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti iz MRS 39 nespremenjene. Standard odpravlja dve skupini finančnih
instrumentov, ki sta trenutno v okviru MRS 39, in sicer finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, in finančna sredstva
v posesti do dospelosti. Po MSRP 9 se vsa finančna sredstva in obveznosti prvotno pripoznajo po pošteni vrednosti,
povečani za stroške nakupa.

76

Finančna sredstva
Če podjetje ne uveljavlja opcije za uporabo poštene vrednosti, lahko po prvotnem pripoznanju dolžniške instrumente
izmeri po odplačni vrednosti pod pogojem, da sta izpolnjeni naslednji zahtevi:
• da ima podjetje sredstvo v posesti za namen iztrženja pogodbenega denarnega toka in
• da pogodbeni pogoji v zvezi s finančnim sredstvom na določeni datum zagotavljajo pritok denarnega
toka, ki je namenjeno izključno za plačilo glavnice in obresti na zapadlo glavnico.
Vse druge dolžniške instrumente, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, podjetje po prvotnem pripoznanju izmeri po
pošteni vrednosti.
Vse naložbe v lastniške instrumente se izmerijo po pošteni vrednosti ali v izkazu drugega vseobsegajočega donosa
ali v izkazu uspeha. Lastniške instrumente, ki jih ima podjetje v posesti za namene trgovanja, morajo pripoznati po
pošteni vrednosti v izkazu uspeha. Za vse druge naložbe v lastniške instrumente ima podjetje na voljo nepreklicno izbiro, da spremembe poštene vrednosti posameznega lastniškega instrumenta pripozna ali v izkazu vseobsegajočega
donosa ali v izkazu uspeha.

Finančne obveznosti
Pri finančnih obveznostih po pošteni vrednosti mora podjetje spremembo poštene vrednosti obveznosti, ki jo lahko
pripišemo spremembam v kreditnem tveganju, pripoznati v izkazu vseobsegajočega donosa. Preostale spremembe
poštene vrednosti podjetje pripozna v izkazu poslovnega izida, razen če bi pripoznanje spremembe poštene vrednosti
z obveznostjo povezanega kreditnega tveganja v izkazu vseobsegajočega donosa ali povzročilo ali povečalo računovodsko neusklajenost v izkazu poslovnega izida.

Obračunavanje varovanja pred tveganjem
Odbor je v okviru MSRP 9 objavil novo poglavje, ki obravnava obračunavanje varovanja pred tveganjem in pomeni
njegovo pomembno prenovo. S tem je uveden nov model, ki prinaša pomembne izboljšave predvsem z vidika tesnejše usklajenosti med obračunavanjem pred tveganjem varovanih postavk in upravljanjem tveganj ter dodatne
izboljšave pri razkrivanju informacij o obračunavanju varovanja pred tveganjem in upravljanja tveganj.

MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi
Ta standard nadomešča MRS 27 Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi v delu, ki se nanaša na skupinske računovodske izkaze. Hkrati obravnava vprašanja, ki so povzeta v SOP 12 Konsolidacija – podjetja za posebne namene
in posledičnega umika SOP 12. Prenovljeni MRS 27 je tako omejen na računovodsko obravnavo naložb v odvisne
družbe, skupne podvige in pridružene družbe v ločenih računovodskih izkazih.
MSRP 10 uvaja enoten model obvladovanja za vsa podjetja, tudi za podjetja za posebne namene. Spremembe, ki
jih uvaja MSRP 10, bodo od poslovodstva zahtevale pomembne presoje pri določitvi obvladovanih podjetij, ki jih
mora obvladujoče podjetje vključiti v konsolidacijo. Standard tudi spreminja opredelitev obvladovanja, pri čemer eno
podjetje obvladuje drugo, če :
• ima vlagatelj vpliv nad podjetjem, v katerega vlaga (po MSRP 10 je to takrat, ko ima vlagatelje pravice, po
katerih lahko usmerja tekoče poslovanje podjetja);
• je vlagatelj izpostavljen ali ima zaradi svojega vložka v podjetju, v katerega vlaga, pravico do različnih donosovi;
• lahko vlagatelj uveljavlja premoč nad podjetjem, v katerega vlaga, in s tem vpliva na višino donosa od vložka.
Navedeni standard bo veljal za letna obdobja, ki so se začela 1. 1. 2013 ali pozneje. Evropska unija je standard v
postopku presoje potrdila in kot najkasnejši datum začetka njegove uveljavitve določila letna obdobja, ki se začnejo
1. 1. 2014 ali pozneje.
Družba ne pričakuje, da bi standard pomembno vplival na njene obstoječe deleže v družbah.

MSRP 11 Skupni dogovori
Novi standard nadomešča MRS 31 Deleži v skupnih vlaganjih in SOP 13 Skupaj obvladovana podjetja – Nedenarni
prispevki podvižnikov.
Novi standard opredeljuje skupno obvladovanje kot pogodbeni dogovor o delitvi obvladovanja skupnega dogovora,
ki obstaja le, kadar je za sprejetje odločitev o določenih dejanjih potrebno soglasje vseh strank. Pri tem upošteva
opredelitev izraza »obvladovanje« v zvezi »skupno obvladovanje« iz MSRP 10. Obenem MSRP 11 spreminja obračunavanje skupnih dogovorov in za razliko od MSRP 31, ki obravnava tri skupine naložb, opredeljuje samo še dve
skupini vlaganj, pri katerih je mogoče obvladovanje:
• Novi standard opredeljuje skupno delovanje kot dogovor, pri katerem imajo stranke pravico do sredstev
in so odgovorne za obveznosti, ki se nanašajo na ta dogovor. V zvezi z deleži v skupnem delovanju mora
stranka pripoznati vsa svoja sredstva, obveznosti, prihodke in odhodke, vključno z njenim relativnim
deležem v skupaj obvladovanih sredstvih, obveznostih, prihodkih in odhodkih.

77

• Novi standard opredeljuje skupaj obvladovano podjetje kot dogovor, pri katerem imajo stranke pravico
do čistih sredstev dogovora. Naložbe v skupaj obvladovano podjetje podjetja pripoznajo po kapitalski
metodi. Standard ukinja možnost proporcionalnega uskupinjevanja za skupaj obvladovana podjetja po
MRS 31, zato je mogoča samo še kapitalska metoda uskupinjevanja.
Skladno z opredelitvijo novih skupin vlaganj mora podjetje pri razporeditvi skupnega dogovora na skupno delovanje ali skupaj obvladovano podjetje poleg strukture skupnega dogovora upoštevati tudi druga dejstva, kar pomeni
spremembo v primerjavi z MRS 31. Po MSRP 11 morajo stranke določiti, ali obstaja ločeno podjetje, ter v primeru
njegovega obstoja upoštevati pravno obliko ločenega podjetja, pogodbene pogoje ter druga dejstva in okoliščine.
Novi standard velja za letna obdobja, ki so se začela 1. 1. 2013 ali pozneje. Evropska unija je novi standard v postopku presoje potrdila in kot najkasnejši datum začetka njegove veljavnosti določila letna obdobja, ki se začnejo
1. 1. 2014 ali pozneje.
Družba ne pričakuje, da bi standard pomembno vplival na njene obstoječe deleže v družbah.

MSRP 12 Razkrivanje deležev v drugih družbah
Ta standard vključuje vsa razkritja v zvezi s skupinskimi računovodskimi izkazi, ki jih vsebuje MRS 27, ter tudi razkritja
v MRS 28 in MRS 31. Ta razkritja se nanašajo na deleže podjetja v odvisnih družbah, skupnih podvigih, pridruženih
družbah in strukturiranih podjetjih. Nekatera obsežnejša kvalitativna in kvantitativna razkritja po MSRP 12 vključujejo
pripravo povzetka finančnih informacij za posamezno odvisno družbo, v kateri ima podjetje pomemben neobvladujoči delež, opis pomembnih presoj poslovodstva pri določanju, ali gre za obvladovanje, skupno obvladovanje ali
pomemben vpliv in vrsto skupnega dogovora (skupno delovanje ali skupaj obvladovano podjetje), povzetek finančnih
informacij za posamezen pomemben skupen podvig in pridruženo družbo ter opis vrste tveganja, ki je povezano z
deleži podjetja v nekonsolidiranih strukturiranih podjetjih.
Standard velja za obdobja, ki so se začela 1. 1. 2013 ali pozneje, in lahko vpliva na razkritja v pojasnilih k računovodskim izkazom. Evropska unija je novi standard v postopku presoje sprejela in kot najpoznejši datum začetka njegove
veljavnosti določila letna obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2014 ali pozneje.
Sprememba vpliva le na predstavitev postavk, nima pa nikakršnega vpliva na finančni položaj ali poslovanje družbe.

OPMSRP 21 Dajatve
Pojasnilo se nanaša na vse tiste dajatve, ki jih drugi standardi (npr. MRS 12) ne obravnavajo, in tudi na denarne kazni
ali druge kazni povezane s kršitvijo zakonodaje. Pojasnilo opredeljuje kazni kot zmanjšanje sredstev zaradi dajatev,
ki jih država v skladu z zakonodajo naloži podjetjem. Pojasnilo podrobneje določa, da mora podjetje pripoznati obveznosti iz naslova dajatev ob nastanku dejanja, ki ima za posledico plačilo dajatve v skladuz ustrezno zakonodajo.
Hkrati tudi pojasnjuje, da lahko podjetje obveznosti za dajatev pripozna postopoma le, če dejanje, ki ima za posledico
plačilo, nastane v določenem obdobju v skladu z ustrezno zakonodajo. Pojasnilo navaja, da pri dajatvi, katere obveznost za plačilo nastane, ko je dosežen minimalni prag, podjetje ne sme pripoznati nikakršne obveznosti, vse dokler
ne doseže tega praga. Pojasnilo ne obravnava obračunavanja obveznosti, ki so posledica pripoznanja obveznosti za
plačilo dajatve. Podjetja morajo rešitev iskati v drugih standardih in se na podlagi ustreznega standarda odločiti, ali
je posledica pripoznanja obveznosti za plačilo dajatve sredstvo ali odhodek. Pojasnilo velja za letna obdobja, ki se
začnejo 1. 1. 2014 ali pozneje.
Pregleduje se vpliv tega pojasnila na finančni položaj in poslovanje družbe.

MRS 36 – Oslabitev sredstev (Razkritje nadomestljive vrednosti nefinančnih sredstev)
Sprememba standarda podrobneje pojasnjuje zahteve po razkritju poštene vrednosti, zmanjšane za stroške odtujitve.
S prvotno spremembo MRS 36 Oslabitev sredstev, ki je bila posledica objave MSRP 13, je nameraval Odbor uvesti
zahtevo po razkritju informacij o nadomestljivi vrednosti oslabljenih sredstev, če je podjetje nadomestljivo vrednost
izračunalo na podlagi poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje. Zaradi nepričakovane posledice spremembe standarda bi moralo podjetje razkriti nadomestljivo vrednost vsake denar ustvarjajoče enote, katere neodpisana
vrednost dobrega imena ali nedolgoročnega sredstva z nedoločeno življenjsko dobo je pomembna glede na celotno
neodpisano vrednost dobrega imena ali nedolgoročnega sredstva z nedoločeno dobo uporabnosti. Posledično je
Odbor to zahtevo umaknil iz standarda.
Odbor je objavil tudi dve drugi zahtevi po razkritju, in sicer:
• razkritje dodatnih informacij o izmeri poštene vrednosti oslabljenih sredstev, kadar je osnova nadomestljive vrednosti poštena vrednost, zmanjšana za stroške odtujitve;
• razkritje diskontne stopnje, ki jo je podjetje uporabilo pri določitvi poštene vrednosti z uporabo metode sedanje vrednosti, ob upoštevanju poštene vrednosti, zmanjšane za stroške odtujitve. Sprememba
usklajuje zahteve po razkritju vrednosti pri uporabi in poštene vrednosti, zmanjšane za stroške odtujitve.

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

Neopredmetena osnovna sredstva vključujejo dolgoročne premoženjske pravice, kamor spadajo služnostne pravice
za strehe, na katerih so postavljene sončne elektrarne. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški.
Neopredmetena sredstva se pripoznajo, če je verjetno, da bodo v podjetje pritekale gospodarske koristi, povezane
z njimi, in če je mogoče njihovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo po
nabavni vrednosti. Neopredmeteno sredstvo se po začetnem pripoznanju izkazuje po nabavni vrednosti, zmanjšani
za akumulirano amortizacijo in akumulirane izgube zaradi oslabitve v skladu z izbranim modelom nabavne vrednosti.
Sredstvo izpolnjuje sodilo razpoznavnosti v opredelitvi neopredmetenega sredstva, če:
• je ločljivo, to pomeni, da se lahko loči ali razdeli od podjetja ter proda, prenese, licencira, da v najem ali
zamenja, posamič ali skupaj s povezano pogodbo, sredstvom ali obveznostjo, ali
• izhaja iz pogodbenih ali drugih pravnih pravic, ne glede na to, ali so te pravice prenosljive ali ločljive od
podjetja oz. od drugih pravic in obvez.
Kot metoda amortiziranja je uporabljena metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Amortiziranje neopredmetenih sredstev se začne, ko je neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti na razpolago za uporabo. Amortizirljivi znesek neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti se strogo dosledno razporedi na celotno dobo
njegove koristnosti. Doba in metoda amortiziranja se pregledata najmanj na koncu vsakega poslovnega leta.
Pripoznanje neopredmetenih sredstev se odpravi ob odtujitvi ali kadar se od njihove uporabe ali poznejše odtujitve ne
pričakujejo nikakršne gospodarske koristi.
V knjigovodskih evidencah se izkazujejo posebej nabavna vrednost, posebej amortizacijski popravek vrednosti in
posebej nabrana izguba zaradi oslabitve, v izkazu finančnega položaja pa le knjigovodska vrednost.
nepremičnine, naprave in oprema

Nepremičnine, naprave in oprema se pripoznajo, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane
z njimi, in če je mogoče njihovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo po
nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena, carine in nevračljive nakupne dajatve po odštetju vseh trgovinskih
in drugih popustov ter stroški spravljanja sredstva na njegovo mesto in v stanje, kjer sredstvo lahko deluje v skladu s
pričakovanji poslovodstva. Pozneje nastali stroški, povezani z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, povečujejo njihove
nabavne vrednosti, če povečujejo njihove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi. Opredmeteno osnovno
sredstvo se po začetnem pripoznanju izkazuje po nabavni vrednosti, zmanjšani za akumulirano amortizacijo in akumulirane izgube zaradi oslabitve v skladu z izbranim modelom nabavne vrednosti.
Po oceni družbe pri razgradnji in odstranitvi opredmetenega osnovnega sredstva ne bodo nastajali večji stroški, ki bi
jih bilo treba všteti v nabavno vrednost sredstva.
Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, zgrajenega ali izdelanega v podjetju, tvorijo stroški, ki jih
povzroči njegova zgraditev ali izdelava, in posredni stroški njegove zgraditve ali izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati.
Usredstveni lastni proizvodi se nanašajo na usredstvenje inženirskih storitev skupine v male hidroelektrarne. Interni
dobički ali izgube pri tem niso ustvarjeni.
Opredmetena osnovna sredstva se posamično enakomerno časovno amortizirajo v dobi koristnosti brez upoštevanja
preostale vrednosti.

Sprememba standarda velja za obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2014 ali pozneje.
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V letih 2012 in 2013 je družba uporabljala naslednje amortizacijske stopnje:
6,67%

Sončne elektrarne
Računalniki in računalniška oprema

50%

Druga oprema

20%

Pripoznanje opredmetenih osnovnih sredstev je odpravljeno ob odtujitvi ali če se od njihove uporabe ali odtujitve ne
pričakujejo več prihodnje gospodarske koristi. Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo
odtujenih opredmetenih osnovnih sredstev se vključi v izkaz poslovnega izida.
V knjigovodskih evidencah se izkazujejo posebej nabavna vrednost in posebej amortizacijski popravek vrednosti, v
izkazu finančnega položaja pa le knjigovodska vrednost.

Finančni instrumenti
Neizvedeni finančni instrumenti
Neizvedeni finančni instrumenti vključujejo naložbe v kapital in dolžniške vrednostne papirje, poslovne in druge terjatve, denarna sredstva in njihove ustreznike, prejeta in dana posojila ter poslovne in druge obveznosti.
Neizvedeni finančni instrumenti se na začetku pripoznajo po njihovi pošteni vrednosti. Vrednost instrumenta, ki ni
pripoznana po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, se poveča oziroma zmanjša za stroške posla, ki neposredno izhajajo iz nakupa ali izdaje instrumenta. Po začetnem pripoznanju se neizvedeni finančni instrumenti izmerijo na način,
ki je opredeljen v nadaljevanju:
Družba odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko prenehajo veljati pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega
sredstva ali ko družba prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, v
katerem se prenesejo vsa tveganja in koristi iz lastništva finančnega sredstva. Kakršenkoli delež v prenesenem finančnem sredstvu, ki ga družba ustvari ali prenese, se pripozna kot posamično sredstvo ali obveznost.
Neizvedeni finančni instrumenti družbe vključujejo: finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, finančna sredstva v posesti do zapadlosti, posojila in terjatve ter finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo.

Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
Instrument je razvrščen po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, če je v posesti za trgovanje ali če je določen kot
tak po začetnem pripoznanju. Finančna sredstva so določena po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, če je družba
zmožna voditi ta sredstva ter tudi odločati o nakupih in prodajah na podlagi poštene vrednosti. Po začetnem pripoznanju se pripadajoči stroški posla pripoznajo v poslovnem izidu ob njihovem nastanku. Finančna sredstva po pošteni
vrednosti skozi poslovni izid so merjena po pošteni vrednosti, znesek spremembe poštene vrednosti pa se pripozna
v poslovnem izidu.

Posojila in terjatve
Posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu. Takšna
sredstva so na začetku pripoznana po pošteni vrednosti, povečani za neposredne stroške posla. Po začetnem
pripoznanju se posojila in terjatve izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavnih obresti ter zmanjšani za izgube
zaradi oslabitve. Posojila in terjatve vključujejo dana posojila, poslovne in druge terjatve. Denarna sredstva in njihovi
ustrezniki obsegajo denar v blagajni in vloge na vpogled.

Neizpeljane finančne obveznosti
Družba izkazuje neizpeljane finančne obveznosti kot druge finančne obveznosti. Takšne finančne obveznosti se na
začetku izkazujejo po pošteni vrednosti povečani za stroške, ki se neposredno pripisujejo poslu. Po začetnem pripoznanju se finančne obveznosti izmerijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti.
Druge finančne obveznosti vključujejo posojila ter poslovne in druge obveznosti.
Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, čisti znesek pa se prikaže v izkazu finančnega položaja, če in le če ima
družba pravno pravico bodisi poravnati čisti znesek ali unovčiti sredstvo in hkrati poravnati svojo obveznost.

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

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so označena kot razpoložljiva za
prodajo, ali pa niso uvrščena v zgoraj naštete kategorije. Po začetnem pripoznanju so te naložbe izmerjene po pošteni
vrednosti, ob upoštevanju tudi spremembe poštene vrednosti. Izgube zaradi oslabitve in tečajne razlike pri kapitalskih
instrumentih na razpolago za prodajo so pripoznane v finančnem delu poslovnega izida.
Preostali neizpeljani finančni instrumenti so merjeni po odplačni vrednosti z uporabo metode efektivnih obresti in
zmanjšani za znesek izgub zaradi oslabitve.

Oslabitve sredstev
Finančna sredstva
Družba na datum poročanja oceni vrednost finančnega sredstva, da presodi, ali obstaja kakšno objektivno znamenje
oslabitve sredstva. Finančno sredstvo se šteje za oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da
so se zaradi enega ali več dogodkov zmanjšali pričakovani prihodnji denarni tokovi iz naslova tega sredstva.
Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se izračuna kot razlika med
neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi prihodnjimi denarnimi tokovi, razobrestenimi po izvirni veljavni obrestni meri. Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, ki je na razpolago za prodajo, se izračuna glede na
njegovo trenutno pošteno vrednost.
Pri pomembnih finančnih sredstvih se ocena oslabitve izvede posamično. Ocena oslabitve preostalih finančnih sredstev se izvede skupinsko glede na njihove skupne značilnosti pri izpostavljenosti tveganjem.
Vse izgube zaradi oslabitve družba izkaže v poslovnem izidu obdobja. Morebitna nabrana izguba v zvezi s finančnim
sredstvom, ki je na razpolago za prodajo, pripoznano neposredno v drugem vseobsegajočem donosu, se prenese
na poslovni izid.
Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je njeno odpravo mogoče nepristransko povezati z dogodkom, ki je nastal po
pripoznanju oslabitve. Pri finančnih sredstvih, izkazanih po odplačni vrednosti, in finančnih sredstvih, ki so na razpolago za prodajo, ki so dolgovni instrumenti, se odprava izgube zaradi oslabitve izkaže v poslovnem izidu.
Odpravo slabitev finančnih sredstev, ki so na razpolago za prodajo, ki so lastniški vrednostni papirji, družba izkazuje
neposredno v vseobsegajočem donosu.
Nefinančna sredstva
Družba ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost svojih nefinančnih sredstev (razen zalog in odloženih terjatev za davke), da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva
vrednost sredstva. Ocena slabitve dobrega imena se izvede vsakič na datum poročanja.
Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vrednost presega
njegovo nadomestljivo vrednost. Slabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki se pri denar ustvarjajoči enoti
pripozna zaradi oslabitve, se razporedi tako, da se najprej zmanjša knjigovodska vrednost dobrega imena, razporejenega na denar ustvarjajočo enoto, nato pa na druga sredstva enote (skupine enot), in to sorazmerno s knjigovodsko
vrednostjo vsakega sredstva v enoti.
Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je njena vrednost pri uporabi ali poštena vrednost,
zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je večja. Pri določanju vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani
prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo.
Za potrebe preizkusa oslabitve se sredstva združijo v najmanjše denar ustvarjajoče enote, ki so najmanjše skupine
sredstev, ki ustvarjajo finančne pritoke, v veliki meri neodvisne od finančnih pritokov iz drugih sredstev ali skupin sredstev. Za potrebe preizkusa oslabitve se dobro ime, pridobljeno v poslovni združitvi, razporedi na denar ustvarjajoče
enote, za katere se pričakuje, da bodo od združitve imele koristi.
Izguba zaradi oslabitve dobrega imena se ne odpravlja. V zvezi z drugimi sredstvi pa družba izgube zaradi oslabitve v
preteklih obdobjih na datum poročanja ovrednoti in tako ugotovi, ali je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo ne obstaja več. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih družba določi nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere povečana knjigovodska
vrednost sredstva ne preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena, potem ko se odšteje amortizacijski odpis,
če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve.

Obračunavanje finančnih prihodkov in odhodkov je opisano v okviru računovodskih usmeritev v poglavju Finančni
prihodki in odhodki.
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Kapital

Finančni prihodki in finančni odhodki

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, prenesena čista izguba iz prejšnjih
let in uskupinjevalni popravek kapitala. Ločeno je prikazan kapital, ki pripada manjšinskim lastnikom.

Finančni prihodki obsegajo obresti od naložb, prihodke od dividend, prihodke od odsvojitve finančnih sredstev, ki so
na razpolago za prodajo, spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
ter pozitivne tečajne razlike in dobičke od instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Prihodki od obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku z uporabo efektivne obrestne mere. Prihodki
od dividend se pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delničarjeva pravica do plačila, kar je pri podjetjih, ki kotirajo na
borzi, praviloma datum, ko pravica do tekoče dividende ni več povezana z delnico.

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja je sestavljen iz čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja in drugega vseobsegajočega donosa, ki vsebuje postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznani v poslovnem izidu.

Prihodki
Prihodki so kosmati pritoki gospodarskih koristi v obdobju, ki nastajajo med rednim delovanjem podjetja, če povzročajo povečanja lastniškega kapitala, razen povečanj iz novih vplačil prinašalcev lastniškega kapitala.
Prihodki so pripoznani, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi in jih je mogoče zanesljivo izmeriti. Izhajajo iz poslovnih dogodkov prodaje proizvodov, opravljanja storitev ter uporabe sredstev podjetja pri drugih, ki prinašajo
obresti, licenčnine in dividende.
Sestavljajo jih poslovni prihodki, finančni prihodki in drugi prihodki. Poslovni prihodki in finančni prihodki se štejejo kot
redni prihodki. Poslovni prihodki so prihodki od prodaje električne energije in kapacitet ter drugi poslovni prihodki,
povezani s poslovnimi učinki. Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami
in tudi v zvezi s terjatvami.
Prihodki od prodaje so pripoznani, če so na kupca prenesena vsa pomembna tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastništva; znesek prihodkov je mogoče zanesljivo oceniti; verjetno je, da bodo gospodarske koristi, povezane s poslom,
pritekale v družbo; in stroške, ki so nastali v zvezi s poslom, je mogoče zanesljivo izmeriti.
Družba trguje z električno energijo na veleprodajnem trgu. Prihodki od prodaje električne energije se pripoznajo, ko
je električna energija dostavljena veletrgovcu na kraj dobave, ki je pogodbeno dogovorjen, in ko so prenesena vsa
tveganja s prodajalca na kupca.

Odhodki
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem
sredstva ali povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni odhodki in finančni odhodki so redni odhodki. Finančni odhodki
so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Prve sestavljajo predvsem stroški danih obresti, drugi pa imajo
predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov.
Družba trguje z električno energijo na veleprodajnem trgu. Odhodki pri nabavi električne energije se pripoznajo, ko je
električna energija prejeta na kraj dobave, ki je pogodbeno dogovorjen, in ko so vsa tveganja prenesena s prodajalca
na kupca.

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, negativne tečajne razlike, spremembe poštene vrednosti finančnih
sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, izgube zaradi oslabitve vrednosti finančnih sredstev in izgube od
instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Stroški izposojanja se v izkazu
poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih obresti, razen tistih, ki se pripišejo nepremičninam, opremi in napravam v gradnji ali pripravi.

Davek od dobička
Davek od dobička poslovnega leta vključuje odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v delu, ki je povezan s postavkami, izkazanimi neposredno v vseobsegajočem donosu.
Odmerjeni davek se obračuna od obdavčljivega dobička za poslovno leto po davčnih stopnjah, ki veljajo na datum
poročanja, in od morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti.
Pri izkazovanju odloženega davka se uporablja metoda obveznosti po izkazu finančnega položaja, pri čemer se
upoštevajo začasne razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi za potrebe finančnega poročanja
ter vrednostmi za potrebe davčnega poročanja. Pri tem so izvzete naslednje začasne razlike: začetno pripoznanje
sredstev ali obveznosti v poslu, kjer ne gre za poslovne združitve in ki ne vpliva niti na računovodski niti na obdavčljivi dobiček, ter razlike v zvezi z naložbami v odvisna podjetja in skupaj obvladovana podjetja v tisti vrednosti, za
katero obstaja verjetnost, da ne bo popravljena v predvidljivi prihodnosti. Prav tako se odloženi davek ne izkaže, ko
gre za obdavčljive začasne razlike ob začetnem pripoznanju dobrega imena. Znesek odloženega davka temelji na
pričakovanem načinu povračila oziroma poravnave knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti ob uporabi davčnih
stopenj, veljavnih na datum poročanja. Odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek se pobotajo, če
obstaja zakonska pravica pobotati odmerjene terjatve za davek in odmerjene obveznosti za davek od dohodka ter so
odloženi davki vezani na isto obdavčljivo pravno osebo in isti davčni organ.
Odložena terjatev za davek se pripozna v vrednosti verjetnega razpoložljivega prihodnjega obdavčljivega dobička,
v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za
znesek, za katerega ni več verjetno, da bo zanj mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.

Poslovni izid iz poslovanja

Stroški materiala in storitev so cenovno izraženi potroški materiala in storitev.

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

Poslovni najem

Poštena vrednost

Najem je opredeljen kot poslovni najem, če družba ne prenese vseh tveganj in koristi, povezanih z lastništvom. Najemnina iz naslova poslovnega najema se pripoznava kot strošek v izkazu poslovnega izida na podlagi enakomernega
časovnega razmejevanja. Če je pogodba o poslovnem najemu prekinjena pred datumom izteka pogodbe, potem se
vsak znesek plačila, ki ga najemodajalec obračuna kot pogodbeno kazen pripozna kot strošek v obdobju, v katerem
je bila pogodba prekinjena.

Pri merjenju poštene vrednosti nefinančnega sredstva mora podjetje upoštevati zmožnost tržnega udeleženca ustvarjati gospodarske koristi s skrajno in najboljšo uporabo sredstva, ali z njegovo prodajo drugemu udeležencu na trgu,
ki bo sredstvo uporabil v skrajni in najboljši meri.
Podjetje uporablja metode vrednotenja, ki so primerne v danih okoliščinah in za katere so na voljo zadostni podatki,
predvsem z uporabo ustreznih tržnih vhodnih podatkov in minimalno uporabo netržnih vhodnih podatkov.
Vsa sredstva in obveznosti, ki so v računovodskih izkazih merjena ali razkrita po pošteni vrednosti, so razvrščena v hierarhijo poštene vrednosti na podlagi najnižje ravni vhodnih podatkov, pomembnih za merjenje celotne poštene vrednosti:

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

Stroški materiala in storitev

Zaslužki zaposlencev
Zaslužki zaposlencev so - kratkoročni zaslužki sedanjih zaposlencev, kot so plače s prispevki za socialno zavarovanje, plačila za letne in bolezenske dopuste, regres za letni dopust, ter nedenarni zaslužki, kot so zdravstvena oskrba,
nastanitev, uporaba službenih avtomobilov in druge bonitete ter prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Vštevajo se tudi drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev, kot so študijski dopust, jubilejne nagrade in odpravnine.

1. raven – tržne cene (neprilagojene) z delujočega trga za podobna sredstva in obveznosti;
2. raven – model vrednotenja, ki neposredno ali posredno temelji na tržnih podatkih;
3. raven – model vrednotenja, ki ne temelji na tržnih podatkih.
Za sredstva in obveznosti, ki so bila v računovodskih izkazih pripoznana že v predhodnih obdobjih, podjetje ob zaključku vsakega obdobja poročanja ugotovi, ali je prišlo do prehoda med ravnmi tako, da ponovno preveri razporeditev
sredstev, in pri tem upošteva najnižjo raven vhodnih podatkov, pomembnih za merjenje celotne poštene vrednosti.
Hierarhija poštenih vrednosti sredstev in obveznosti družbe, je predstavljena v pojasnilu 2.6.
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2.4 Pojasnila k računovodskim izkazom družbe Interenergo

2.4.2 nepremičnine, naprave in oprema

2.4.1 neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

v EUR
31. 12. 2013

v EUR
31. 12. 2013
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne
časovne razmejitve
1. Dolgoročne premoženjske pravice

31. 12. 2012

1. 1. 2012

328.729

394.958

5.406

324.248

315.248

0

4.481

7.820

5.406

0

71.890

0

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
3. Dolgoročni stroški razvijanja

Med dolgoročne premoženjske pravice spadata služnostni pravici za uporabo strehe za dobo 15 let za postavitev
sončnih elektrarn na objektih Martex v višini 120.433 EUR (31. 12. 2012:129.304 EUR) in Mura v višini 172.614
EUR (31. 12. 2012: 184.950 EUR).
tabela gibanja neopredmetenih sredstev za leto

Pridobitve
Prenos dolgoročnih AČR na
kratkoročne AČR
Odtujitve

1. Proizvajalne naprave in stroji

2.240.344

2.561.756

0

38.554

24.989

27.352

2. Druge naprave in oprema

tabela gibanja nepremičnin, naprav in opreme za leto

Neopred.
sredstva v
pridobivanju

27.352

2013
v EUR
Sončne
elektrarne

Skupaj

Stanje 1. 1. 2013

55.015

2.588.174

2.643.189

Pridobitve

22.232

0

22.232

Odtujitve
Stanje 31. 12. 2013
Skupaj

0

-159.414

-159.414

77.247

2.428.760

2.506.007

30.026

26.418

56.444

8.667

161.998

170.665

0

0

0

38.693

188.416

227.109

2. Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2013

1. Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2013

2.586.745

1. Nabavna vrednost

2013

Premoženjske
pravice

1. 1. 2012

2.278.898

Druge naprave
in oprema

v EUR
Dolgoročne
aktivne
časovne
razmejitve

31. 12. 2012

Nepremičnine, naprave in oprema

7.820

352.690

71.890

432.400

0

30.995

0

30.995

-3.339

0

0

-3.339

Amortizacija
Odtujitve
Stanje 31. 12. 2013
3. Neodpisana vrednost

0

0

-71.890

-71.890

Stanje 1. 1. 2013

24.989

2.561.756

2.586.745

4.481

383.685

0

388.166

Stanje 31. 12. 2013

38.554

2.240.344

2.278.898

0

37.442

0

37.442

Amortizacija

0

21.995

0

21.995

Odtujitve

0

0

0

0

Stanje 31. 12. 2013

0

59.437

0

59.437

Stanje 1. 1. 2013

7.820

315.248

71.890

394.958

Stanje 1. 1. 2012

Stanje 31. 12. 2013

4.481

324.248

0

328.729

Pridobitve

Stanje 31. 12. 2013
2. Popravek vrednosti
-

Stanje 1. 1. 2013

3. Neodpisana vrednost

tabela gibanja nepremičnin, naprav in opreme za leto

2012
v EUR

Druge naprave
in oprema

Sončne
elektrarne

Skupaj

1. Nabavna vrednost

tabela gibanja neopredmetenih sredstev za leto

Odtujitve

2012

Stanje 31. 12. 2012

v EUR
Dolgoročne
aktivne
časovne
razmejitve

Premoženjske
pravice

Neopred.
sredstva v
pridobivanju

Stanje 1. 1. 2012

Skupaj

Amortizacija
Odtujitve

Stanje 1. 1. 2012

5.406

33.250

0

38.656

Pridobitve

2.414

319.440

71.890

393.744

0

0

0

0

7.820

352.690

71.890

432.400

Stanje 1. 1. 2012

0

33.250

0

33.250

Amortizacija

0

4.192

0

4.192

Odtujitve

0

0

0

0

Stanje 31. 12. 2012

0

37.442

0

37.442

Stanje 1. 1. 2012

5.406

0

0

5.406

Stanje 31. 12. 2012

7.820

315.248

71.890

394.958

Stanje 31. 12. 2012
2. Popravek vrednosti

3. Neodpisana vrednost

84

0

48.972

6.882

2.588.174

2.595.056

-840

0

-840

55.015

2.588.174

2.643.189

21.614

0

21.614

8.580

26.418

34.998

2. Popravek vrednosti

1. Nabavna vrednost

Odtujitve

48.972

-168

0

-168

30.026

26.418

56.444

Stanje 1. 1. 2012

27.359

0

27.359

Stanje 31. 12. 2012

24.989

2.561.756

2.586.745

Stanje 31. 12. 2012
3. Neodpisana vrednost

Med proizvajalne naprave spadata dve sončni elektrarni, postavljeni v letu 2012. Prva je bila postavljena v Volčji
Dragi na objektu Martex in druga na objektu Mura v Murski Soboti.
Nabavna vrednost sončne elektrarne v Volčji Dragi je bila 950.568 EUR, knjigovodska vrednost elektrarne na dan
31. 12. 2013 je 860.307 EUR (2012: 924.150 EUR), prvotna nabavna vrednost elektrarne v Murski Soboti je bila
1.637.607 EUR, vendar pa smo zaradi zamude pri izgradnji v letu 2013 prejeli dobropis v višini 159.414 EUR in
se je nabavna vrednost zmanjšala na 1.478.193 EUR. Knjigovodska vrednost sončne elektrarne na objektu Mura
znaša na dan 31. 12. 2013 1.379.597 EUR (2012: 1.637.607 EUR).
Obe sončni elektrarni sta zavarovani in nobena ni pod hipoteko.
Druge naprave in oprema se nanašajo predvsem na računalniško in pisarniško opremo.
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prikaz gibanja naložb v odvisne in pridružene družbe:

2.4.3 nekratkoročne finančne naložbe
naložbe v odvisne in pridružene družbe

v EUR
Vrednost
na dan
1. 1. 2013

v EUR
31. 12. 2013
Naložbe v odvisne in pridružene družbe
Naložbe v odvisne družbe
Naložbe v pridružene družbe

10.297.070

31. 12. 2012

1. 1. 2012

7.101.315

6.850.293

Interenergo Zagreb d.o.o.
Interenergo Makedonija d.o.o.

10.296.610

7.100.855

6.849.833

460

460

460

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

31. 12. 2013
EHE d.o.o., Banja Luka, Bosna in Hercegovina
Interenergo d.o.o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina
IEP energija d.o.o., Gornji Vakuf - Uskoplje, Bosna in Hercegovina
IE electric d.o.o., Banja Luka, Bosna in Hercegovina
LSB Elektrane d.o.o., Banja Luka, Bosna in Hercegovina
Inter-Hem d.o.o., Banja Luka, Bosna in Hercegovina
Inter – Energo d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje, Gornji Vakuf, Bosna in Hercegovina
Interenergo d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Interenergo Makedonija d.o.o. e.l., Makedonija
PLC Interenergo d.o.o., Beograd, Srbija
Skupaj

EHE d.o.o., Banja Luka, Bosna in Hercegovina
Interenergo d.o.o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina
IEP energija d.o.o., Gornji Vakuf - Uskoplje, Bosna in Hercegovina
IE electric d.o.o., Banja Luka, Bosna in Hercegovina
LSB Elektrane d.o.o., Banja Luka, Bosna in Hercegovina
Inter-Hem d.o.o., Banja Luka, Bosna in Hercegovina
Inter – Energo d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje, Gornji Vakuf, Bosna in Hercegovina
Interenergo d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Interenergo Makedonija d.o.o. e.l., Makedonija
PLC Interenergo d.o.o., Beograd, Srbija

0

0

0

0

0

8.613

PLC Interenergo d.o.o.

582.626

1.182.567

0

1.765.193

Interenergo Sarajevo d.o.o.

399.105

0

0

399.105

3.989.489

0

0

3.989.489

1.023

0

0

1.023

1.620.000

5.000.000

- 2.886.812

3.733.188

LSB Elektrarne d.o.o. Banja Luka

EHE d.o.o. Banja Luka

400.000

0

0

400.000

399.105

Inter-Hem d.o.o. Banja Luka

100.000

0

- 100.000

0

3.989.489

3.989.489

IE electric d.o.o., Banja Luka

460

0

0

460

460

460

7.101.315

6.182.567

- 2.986.812

10.297.070

400.000

400.000

0

100.000

1.022

1.022

0

0

8.613

8.613

1.765.193

582.626

10.297.070

7.101.315

3.733.188

1.620.000

399.105

v EUR
Naložbe v odvisne in pridružene družbe

0

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

31. 12. 2012

Skupni
Poslovni izid
kapital
2013
na 31. 12. 2013
7.254.661

-507.648

742.463

231.163

3.997.274

324

0

-2640

-68.294

-27.192

26.383

-9.164

-232.916

-253.074

68.679

12.121

-100.569

-10.043

2.510.843

-24.329

Test slabitve je interno opravila nadrejena družba Kelag ob upoštevanju modela, ki ga uporablja za celo skupino. Metoda slabitve temelji na metodi diskontnih denarnih tokov v pogodbeno določenem koncesijskem obdobju ob upoštevanju zahtevane stopnje donosa za investicije v hidroelektrarne ter je prilagojena za deželno tveganje. Test slabitve je bil
narejen za družbe EHE d.o.o. (elektrarna Novakovići), Hidrowatt d.o.o. (elektrarna Poštica), IEP energija d.o.o. Gornji
Vakuf - Uskoplje (elektrarni Duboki potok in Sastavci) in Inter – Energo d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje (elektrarne Jelići,
Ružnovac in Derala). V skladu z razultati opravljene analize je bilo treba slabiti naložbe v podjetji EHE d.o.o. Banja Luka
v vrednosti 2.886.812 EUR in v podjetje Inter-Hem d.o.o. Banja Luka v višini 100.000 EUR.

SKUPAJ
dana posojila

v EUR
31. 12. 2013
Dolgoročna dana posojila
Dolgoročna dana posojila družbam v skupini
Dolgoročna dana posojila pridruženim družbam

31. 12. 2012

1. 1. 2012

17.118.000

15.618.000

0

17.114.000

15.617.000

0

4.000

1.000

0

Med dolgoročnimi posojili družbam v skupini družba izkazuje posojila, dana odvisnim družbam, ki se obrestujejo po
tržni obrestni meri in so nezavarovana. Posojilo do družbe Interhem je bilo slabljeno v višini 20.000 EUR.
V letu 2012 so bile sklenjene nove dolgoročne pogodbe za posojila z družbami: EHE d.o.o., Banja Luka, Interenergo d.o.o., Sarajevo, Interenergo d.o.o., Zagreb, Interenergo Makedonija d.o.o. e.l., LBS Elektrane d.o.o. Banja Luka,
Inter-Hem d.o.o., Banja Luka.
Dana dolgoročna posojila niso izpostavljena obrestnemu tveganju, saj so obrestne mere posojil fiksno določene
in nanje ne vpliva sprememba tržnih obrestnih mer. Posojila so poleg obrestnemu tveganju izpostavljena navadno
še kreditnemu tveganju, če dolžnik ne bo izpolnil svojih obveznosti. Dana posojila se ne uporabljajo za zavarovanje
obveznosti družbe.

2.4.4 nekratkoročne poslovne terjatve
v EUR
31. 12. 2013

31. 12. 2012

1. 1. 2012

Nekratkoročne poslovne terjatve

16.793

0

950

Nekratkoročne poslovne terjatve do drugih

16.793

0

950

Med dolgoročne poslovne terjatve so razvrščene dolgoročne dane varščine za najem poslovnega prostora, ki na dan
31. 12. 2013 znašajo 16.793 EUR.

Test slabitev je bil narejen na podlagi metode diskontiranih denarnih tokov, pri čemer smo upoševali trenutno vrednost tarife FEED IN, industrijsko vrednost stroškov in diskontno mero pred davki v višini 9,1 odstotka.
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Vrednost
na dan
31. 12. 2013

Slabitev

8.613

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

v EUR

Dodatna
vplačila
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2.4.5 odložene terjatve za davek

2.4.8 terjatve za davek od dohodka
v EUR
31. 12. 2013

Odložene terjatve za davek

v EUR

31. 12. 2012

498.711

1. 1. 2012

337.213

31. 12. 2013

363.780

Iz davčnih izgub

87.291

0

0

Iz slabitve poslovnih terjatev

76.535

271.015

275.664

Iz slabitve finančnih naložb

332.288

66.198

88.116

Iz prenesenih neizkoriščenih davčnih olajšav

2.597

0

Terjatve za davek od dohodka

2.4.6 kratkoročne finančne naložbe

Denarna sredstva
Denarna sredstva na računih

429.504

1.047.436

1.918.721

2.464

1.024

1.705

Denarna sredstva na računih za trgovanje z električno energijo

255.656

431.777

155.650

171.384

614.635

1.761.365

v EUR

31. 12. 2012

1. 1. 2012

31. 12. 2013

5.546.837

9.806.507

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

0

4.800.000

9.403.067

Kratkoročno odloženi stroški

1.178.999

746.837

403.440

Dana kratkoročna posojila niso izpostavljena obrestnemu tveganju, saj so obrestne mere posojil fiksno določene in
nanje ne vpliva sprememba tržnih obrestnih mer. Posojila so navadno izpostavljena obrestnemu tveganju in poleg
tega še kreditnemu tveganju, če dolžnik ne bo izpolnil svojih obveznosti.

2.4.7 kratkoročne poslovne terjatve

31. 12. 2013

31. 12. 2012

1. 1. 2012

Poslovne terjatve

908.206

1.198.764

5.003.609

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

597.058

206.041

2.047.413

- Na domačem trgu

132.617

1.153.049

1.367.729

- Na tujih trgih

419.593

414.951

461.271

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Dana predplačila domačim podjetjem
Dana predplačila tujim podjetjem
Kratkoročno dane varščine

459.799

197.244

1.441.530

-414.951

-1.559.204

-1.223.117

1.295

136

129

246.320

113.861

151.294

62.833

878.026

2.804.773

700

700

0

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami družba izkazuje poslovne terjatve do kupcev, dana predplačila za trgovanje
na energetski borzi, dana predplačila domačim družbam in predplačila za prihodnje investicije.
Med kratkoročnimi terjatvami do družb v skupini se 208.168 EUR nanaša na terjatve do obvladujoče družbe Kelag (31.
12. 2012: 147.788 EUR, 1. 1. 2012: 0) in 251.631 EUR do podjetij v skupini Interenergo (31. 12. 2012: 796.293 EUR).
Predujmi in druga sredstva obsegajo dana predplačila za trgovanje na energetski borzi, dana predplačila domačim
družbam in kratkoročne dane varščine.
V letu 2013 družba ni oblikovala popravkov vrednosti terjatev.
Družba na 31. 12. 2013, 31. 12. 2012 in 1. 1. 2012 ne izkazuje terjatev do članov uprave, članov nadzornega sveta
in notranjih lastnikov.
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Nezaračunani prihodki za prodano električno energijo
Drugi nezaračunani prihodki

31. 12. 2012

1. 1. 2012

12.469.454

21.247.115

13.981.056

26.745

26.054

68.201

12.426.892

21.199.422

13.912.811

15.816

21.639

44

Družba je konec poslovnega leta 2013 knjižila še nezaračunane prihodke od prodaje meseca decembra. Družba
svojim kupcem izstavi račun na začetku naslednjega meseca za prodajo preteklega meseca, datum valute je običajno
20. dne naslednjega meseca (skladno s standardno pogodbo EFET). Aktivne časovne razmejitve so konec leta 2013
bistveno manjše zaradi manjšega obsega trgovanja, ki je posledica spremenjenih razmer na trgu.
Nezaračunani prihodki se nanašajo na prihodke od prodaje doma, v tujini in družbam v skupini v mesecu decembru 2013. Družba je razmejila prihodke na podlagi realiziranih trgovalnih podatkov, pridobljenih iz trgovalnega sistema.

v EUR

Popravek vrednosti kratkoročnih terjatev

1. 1. 2012

Kratkoročni depoziti

1.178.999

Kratkoročna posojila družbam v skupini

- Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

31. 12. 2012

2.4.10 kratkoročne aktivne časovne razmejitve

31. 12. 2013

Kratkoročne terjatve za obresti iz naslova posojil

0

v EUR
31. 12. 2013

v EUR
Kratkoročne finančne naložbe

1. 1. 2012
0

2.4.9 denar in denarni ustrezniki

0

Odložene terjatve za davek so se v letu 2013 povečale zaradi davčno nepriznanih odhodkov v zvezi s slabitvami
finančnih naložb in davčne izgube družbe ter zmanjšale za nepriznane odhodke v zvezi s slabitvijo terjatev, ki so z
zaključenim stečajem Elektroprodaje postale davčno priznane.
Neto učinek odloženih terjatev za davek v poslovnem letu znaša 161.499 EUR.

31. 12. 2012

23.331

Kratkoročno odloženi stroški se nanašajo na nabavo kapacitet ter letne naročnine in zavarovanja.

2.4.11 kapital
v EUR
31. 12. 2013

31. 12. 2012

1. 1. 2012

Kapital

15.371.581

17.574.056

16.575.328

Osnovni kapital

10.200.000

10.200.000

10.200.000

7.950.000

7.950.000

7.950.000

Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Prenesena izguba preteklih let

95.721

95.721

95.721

-2.874.141

-671.665

-1.670.394

Zakonske rezerve so bile oblikovane iz dobička leta 2007, zmanjšanega za pokrivanje prenesenih izgub v poslovnem
letu 2006 (5.998 – 236 = 5.762 EUR), in iz dobička poslovnega leta 2008 (89.959 EUR). Z dobičkom iz let 2010
in 2011 se je pokrivala prenesena izguba iz preteklih let.
V letu 2011 je bilo dodatno vplačilo kapitala v kapitalske rezerve. Te kapitalske rezerve so namenjene delno financiranju obratnega kapitala pri trgovanju z električno energijo in delno financiranju hčerinskih družb, v katerih se izvajajo
investicije v obnovljive vire energije.
Glede na prevrednotenje začetnega stanja kapitala (17.574.056 EUR), preračunano z rastjo cen življenjskih potrebščin, ki je v letu 2013 znašala 0,7 odstotka, bi se moral kapital za ohranitev kupne moči povečati za 123.018 EUR
(začetno stanje kapitala * % rasti cen). Korigiran rezultat poslovnega leta tako znaša - 2.079.457 EUR (dobiček – povečanje kapitala) ((začetno stanje kapitala * % rasti cen) +/– dobiček ali izguba poslovnega leta).
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2.4.12 nekratkoročne obveznosti

2.4.16 kratkoročne pasivne časovne razmejitve
v EUR

v EUR
31. 12. 2013

31. 12. 2012

31. 12. 2013

1. 1. 2012

Nekratkoročne finančne obveznosti

15.950.000

13.800.000

3.900.000

Nekratkoročne poslovne obveznosti

8.934

3.408

0

Nekratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini se nanašajo na prejeto posojilo matične družbe KI-KELAG
International GmbH v višini 15.950.000 EUR. Prejeto je po tržni obrestni meri in je nezavarovano. Rok vračila posojila
je ob koncu leta 2030. Posojilo je namenjeno financiranju naložb v projekte obnovljivih virov energije, predvsem malih
hidroelektrarn, in zagotavljanju likvidnosti pri trgovanju z električno energijo.
Nekratkoročne poslovne obveznosti vključujejo dolgoročne pasivne razmejitve za nagrajevanje delavcev v trading oddelku.

2.4.13 kratkoročne finančne obveznosti

Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti do nadrejene družbe
Kratkoročne finančne obveznosti do bank

31. 12. 2012

31. 12. 2012

16.000.900

46.589

177.505

66.234

5.798.511

20.537.189

15.857.008

Vnaprej vračunani stroški plač

37.578

73.149

77.658

Vnaprej vračunani stroški plač – trading

29.857

3.408

0

Vnaprej vračunani stroški nabave električne energije

V naprej zaračunani stroški nabave električne energije so v primerjavi s preteklim letom manjši zaradi spremenjenih
razmer na trgu električne energije v mesecu decembru. Vnaprej vračunani stroški nabave električne energije se v višini
2.484.109 EUR nanašajo na družbe v skupini (31. 12. 2012: 10.230.676 EUR, 1. 1. 2012: 2.223.887 EUR).

v EUR

354.548

79.028

0

0

79.028

379.950

354.548

0

1.320.708

0

0

Kratkoročne finančne obveznosti do bank vključujejo negativno stanje na bančnem računu. Družba ima možnost
koriščenja limita na transakcijskem računu v višini 1,5 milijona EUR za tekoče poslovanje pri UniCredit Banki d.d.
Kratkoročne finančne obveznosti do nadrejene družbe predstavljajo obresti od posojila dobljenega pri družbi KI-Kelag.

2013

2012

Prihodki od prodaje

167.439.066

196.828.994

Prihodki od trgovanja z električno energijo

165.812.780

195.510.440

Prihodki od prodaje proizvedene električne energije
Prihodki od prodaje storitev

289.555

103.824

1.139.003

1.126.307

Usredstveni lastni proizvodi
Drugi poslovni prihodki

0

7.314

197.728

81.109

v EUR

2.4.14 kratkoročne poslovne obveznosti
2013

v EUR
31. 12. 2013

31. 12. 2012

1. 1. 2012

Kratkoročne poslovne obveznosti

6.603.988

2.542.249

1.375.022

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

5.673.757

959.285

797.037

641.797

628.004

19.914

- Na tujih trgih

2.168.773

206.727

766.292

- Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

- Na domačem trgu

2.863.187

124.554

10.831

Kratkoročne obveznosti za predujme

281.000

1.424.144

414.990

Druge poslovne obveznosti

649.231

158.820

162.995

558.542

64.821

82.919

90.689

93.999

80.076

- Kratkoročne obveznosti za davke  
- Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlenih in države

2.4.15 obveznosti za davek od dohodka

31. 12. 2013
Obveznosti za davek od dohodka

31. 12. 2012
0

Družba v letu 2013 nima obveznosti za plačilo davka od dohodka.

12.871

1. 1. 2012
27.397

2012

Prihodki od prodaje

167.241.001

196.740.571

Čisti prihodki od prodaje v Sloveniji

39.242.638

41.913.202

123.843.433

134.811.934

4.154.930

20.015.435

Čisti prihodki od prodaje v EU (razen v Sloveniji)
Čisti prihodki od prodaje zunaj EU

Družba je v letu 2013 dosegla za 16.633.236 EUR (2012: 20.015.435 EUR) prihodkov od družb v skupini in 21.567.175 EUR
prihodkov z matično družbo Kelag (2012: 24.213.955 EUR).

2.4.18 nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala
v EUR
2013

2012

Nabavna vrednost prodanega blaga

-164.970.993

-194.026.047

- Nabavna vrednost prodane električne energije

-162.548.423

-190.206.121

-2.060.882

-3.589.642

- Stroški povezani s trgovanjem

-361.688

-230.285

Stroški porabljenega materiala

-51.207

-44.480

- Nabavna vrednost kapacitet

v EUR
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1. 1. 2012

20.791.251

1. 1. 2012

1.700.658

Kratkoročne finančne obveznosti do drugih družb v skupini

Vnaprej vračunani stroški

5.912.535

2.4.17 prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki

v EUR
31. 12. 2013

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Nabavna vrednost prodanega blaga predstavlja nabavno vrednost kupljene električne energije, od tega je bilo v
letu 2013 za 46.699.827 EUR električne energije nabavljene od družb v skupini (2012: 22.440.159 EUR) in za
19.711.993 EUR pri obvladujoči družbi Kelag (2012: 50.404.403  EUR).
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stroški po funkcionalnih skupinah

izobrazbena struktura zaposlenih

v EUR
2013
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški prodajanja
Stroški splošnih dejavnosti
Skupaj stroški po funkcionalnih skupinah

2012

-164.970.993

-193.795.763

IZOBRAZBENA STRUKTURA

število
zaposlenih
na 1. 1. 2013

odšli/
prišli med
letom

število
zaposlenih
na 31. 12. 2013

delež

1

0

1

5,26 %

- srednja

-1.196.037

-468.445

- višja

5

-1

4

21,05 %

-834.349

-468.445

- visoka

10

2

12

63,16 %

-167.001.379

-194.732.653

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

- magisterij

4

-2

2

10,53 %

SKUPAJ

20

-1

19

100 %

prejemki posameznih skupin oseb

2.4.19 stroški materiala

v EUR
v EUR
2013

Stroški materiala

2013
2012

-51.207

-44.480

Stroški pisarniškega materiala

-4.604

-7.251

Stroški strokovne literature

-1.895

-1.807

-44.708

-35.422

Drugi stroški materiala

2012

Skupni znesek vseh prejemkov posameznih skupin oseb

629.874

577.217

Člani uprave in prokurist

265.007

232.582

Drugi zaposleni po individualnih pogodbah

364.867

344.635

2.4.22 odpisi vrednosti
v EUR

2.4.20 stroški storitev
2013

v EUR
2013
Skupaj stroški storitev

2012

-594.291

-700.535

Stroške intelektualnih in osebnih storitev

-81.844

-146.036

Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom

-65.063

-67.937

Najemnine

-122.405

-114.241

Stroške drugih storitev

-324.979

-372.321

Stroški, porabljeni za revizorja, so v letu 2013 znašali 16.538 EUR (2012: 15.797 EUR) ter se nanašajo na revidiranje
letnega poročila in konsolidiranih izkazov.

Odpisi vrednosti
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija opredmetenih sredstev

2012

-212.915

-463.134

-20.256

-423.951

-21.994

-4.193

-170.666

-34.990

Med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki družba izkazuje poslovne odhodke iz naslova popravka vrednosti terjatev (2013: 20.256, 2012: 423.951 EUR).

2.4.23 drugi poslovni odhodki
v EUR

v EUR
2013
Najemnine poslovnih prostorov

2013
2012

-81.083

-75.633

Najemnine parkirnih mest

-9.477

-9.176

Najemnina stanovanja

-6.600

-6.600

Najemnine avtomobilov

-25.245

-22.831

-122.405

-114.241

Skupaj stroški najemnin

Družba ima v poslovnem najemu poslovni prostor s pripadajočimi parkirnimi mesti, stanovanje in štiri avtomobile. Vsi
najemi, ki jih izkazuje družba so preklicni.

Drugi poslovni odhodki
Donacije

2012

-30.314

-22.738

-6.547

-4.035

Članarine

-1.907

-1.794

Odškodnine

-8.187

0

Drugi stroški

-13.673

-16.909

2.4.24 finančni prihodki
v EUR

2.4.21 stroški dela

2013
Finančni prihodki

v EUR
2013

2012

Stroški dela

-1.170.110

-1.102.480

Stroški plač

-925.715

-871.266

Stroški pokojninskih zavarovanj

-116.205

-105.811

Stroški drugih socialnih zavarovanj

-64.334

-63.167

Drugi stroški dela

-63.856

-62.236

1.057.404

947.783

Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini

150.752

128.372

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini

904.028

643.394

0

169.008

2.625

7.009

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

Finančni prihodki iz deležev se nanašajo na prejete dividende od družbe Interenergo d.o.o. Sarajevo. Finančni prihodki od posojil se nanašajo na prejete obresti od danih posojil družbam v skupini.

Na 31. 12. 2013 je imela družba 19 redno zaposlenih delavcev. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur
v letu 2013 je bilo 19 (2012: 19,54). Družba nima oblikovanih rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade.

92

2012

93

2.5 Finančni instrumenti in izpostavljenost tveganje

2.4.25 finančni odhodki
v EUR
2013

kreditno tveganje

2012

Finančni odhodki

-3.819.971

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

-2.986.812

-658

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od nadrejene družbe

-780.483

-354.548

-51.947

-2.647

-729

-1.346

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Tečajne razlike

-359.199

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb se nanašajo na slabitev naložbe v EHE ter Interhem. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti se nanašajo na odhodke za obresti od prejetih posojil od obvladujoče družbe KI-Kelag (2013: 780.483 EUR, 2012:354.548 EUR) in na obresti negativnega stanja na bančnih računih (2013:
51.947 EUR, 2012:2.647 EUR).

2.4.26 davek od dobička
v EUR
2013
Odmerjen davek
Odložen davek
Davek iz dobička skupaj

2012
35.538

-161.499

26.567

-150.856

62.105
1.058.164

Davek obračunan po 17% davčni stopnji (2012: 18%)

0

190.469

Davek od povečanja odhodkov

0

85.273

Davek od davčnih olajšav

0

-192.080

Davek od prih., ki zmanjšujejo davčno osnovo
Vpliv sprememb davčne stopnje na odlož. davke

-60.559
-8.812

0

Vpliv spremembe slabitev na odložene davke

-62.799

26.567

Vpliv davčne izgube na odložene davke

-87.291

0

-2.597

0

Vpliv neizrabljenih olajšav odloženih davkov
Drugo - davek posl. enote v BIH
Davek iz dobička skupaj
Efektivna davčna stopnja

v EUR
31. 12. 2013
Dana posojila

10.643

12.435

-150.855

62.105

0%

5,87%

31. 12. 2012

17.118.000

Predvidene obresti za dana posojila
Finančne naložbe

1. 1. 2012

20.418.000

9.403.067

906.651

819.411

403.440

10.297.070

7.101.315

6.850.293

*Terjatve brez terjatev do države in danih predujmov

597.058

206.041

2.167.618

– od tega terjatve do kupcev
(vključno z odvisnimi družbami)

597.058

206.041

2.167.618

Denar in denarni ustrezniki

429.504

1.047.436

1.918.721

29.348.283

29.592.203

20.743.139

Skupaj

10.643

-2.353.331

Dobiček pred obdavčitvijo

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

*Med finančnimi sredstvi, izpostavljenimi kreditnemu tveganju, sta po vrednosti največji postavki dana posojila in
terjatve, ki vključujejo tudi terjatve za obresti iz naslova posojil na 31. 12. 2013, ki so v bilanci stanja prikazane med
finančni naložbami.
dana posojila po regijah

v EUR
31. 12. 2013
Hrvaška
BIH – Republika srbska
BIH – Federacija
Makedonija

1. 1. 2012

350.000

400.000

0

11.731.000

14.881.000

9.050.000

4.940.000

5.050.000

4.800.658

97.000

87.000

82.000

0

0

270.409

17.118.000

20.418.000

14.203.067

Slovenija
Skupaj

31. 12. 2012

terjatve brez terjatev do države in danih predujmov po regijah

v EUR
31. 12. 2013

31. 12. 2012

1. 1. 2012

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

132.617

8.796

270.817

Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini

464.441

197.244

1.902.801

Kratkoročne terjatve za obresti

1.178.999

746.836

403.440

Skupaj

1.776.058

952.877

2.571.058

V letu 2013 sta bila zavarovana 2 odstotka terjatev do kupcev zunaj skupine, na 31. 12. 2012 pa so bili zavarovani
3 odstotki terjatev do kupcev zunaj skupine.
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analiza starosti danih posojil na datum poročanja

zapadlost finančnih obveznosti

V tabelah v nadaljevanju so prikazane finančne obveznosti glede na rok zapadlosti.

v EUR
Bruto
vrednost
31. 12. 2013
Nezapadlo

Popravek
31. 12. 2013

17.138.658

20.658

Bruto
vrednost
31. 12. 2012

Popravek
31. 12. 2012

20.418.658

658

Bruto
vrednost
1. 1. 2012

Popravek
1. 1. 2012

9.403.067

V tisoč EUR

0

Že zapadlo
do 20 dni

0

0

0

0

0

0

Že zapadlo
od 21 do 50 dni

0

0

0

0

0

0

Že zapadlo
od 51 do 180 dni

0

0

0

0

0

0

Že zapadlo
več kot 180 dni

0

0

0

0

0

17.138.658

20.658

20.418.658

658

9.403.067

Skupaj

obveznosti po zapadlosti družbe na dan 31. 12. 2013:

Knjigovodska
vrednost

0

790

3.160

25.435

0

Prejeta kratkoročna
posojila in predvidene obresti

1.700

1.708

1.708

0

0

0

0

Obveznosti do
dobaviteljev

5.674

5.674

5.674

0

0

0

Zapadlost
od 0 do 6
mesecev

Zapadlost
od 6 do 12
mesecev

Zapadlost
od 1 do 5
let

Zapadlost
nad 5 let

obveznosti po zapadlosti družbe na dan 31. 12. 2012:

V tisoč EUR

Popravek
31. 12. 2012

Bruto
vrednost
1. 1. 2012

Knjigovodska
vrednost

Popravek
1. 1. 2012
Prejeta nekratkoročna posojila in
predvidene obresti

Nezapadlo

1.012.009

0

206.041

0

2.167.618

0

Že zapadlo
do 20 dni

0

0

0

0

0

0

Že zapadlo
od 21 do 50 dni

0

0

0

0

0

0

Prejeta kratkoročna
posojila in predvidene obresti

Že zapadlo
od 51 do 180 dni

0

0

0

0

0

0

Obveznosti do
dobaviteljev

414.951

414.951

1.559.204

1.559.204

1.223.117

1.223.117

1.426.960

414.951

1.765.245

1.559.204

3.390.735

1.223.117

Že zapadlo
več kot 180 dni
Skupaj

Zapadlost
nad 5 let

29.385

v EUR
Bruto
vrednost
31. 12. 2012

Zapadlost
od 1 do 5
let

15.950

na datum poročanja

Popravek
31. 12. 2013

Zapadlost
od 6 do 12
mesecev

Prejeta nekratkoročna posojila in
predvidene obresti

analiza starosti terjatev brez terjatev do države in danih predujmov

Bruto
vrednost
31. 12. 2013

Skupaj

Zapadlost
od 0 do 6
mesecev

Skupaj

13.800

26.108

0

684

2.735

22.689

0

0

0

0

0

0

959.285

959.285

959.285

0

0

0

Zapadlost
od 0 do 6
mesecev

Zapadlost
od 6 do 12
mesecev

Zapadlost
od 1 do 5
let

Zapadlost
nad 5 let

obveznosti po zapadlosti družbe na dan 1. 1. 2012:

V tisoč EUR
Knjigovodska
vrednost

gibanje popravka vrednosti danih posojil

v EUR
2013
Stanje 1. 1.

2012
658

0

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu

20.000

658

Stanje 31. 12.

20.658

658

gibanje popravka terjatev

Stanje 1. 1.
Oblikovanje popravkov vrednosti v letu
Izterjane odpisane terjatve
Stanje 31. 12.

2012

Prejeta kratkoročna
posojila in predvidene obresti
Obveznosti do
dobaviteljev

3.900

7.420

0

185

741

6.494

79

0

0

0

0

0

797

0

797

0

0

0

tveganje sprememb obrestnih mer

v EUR
2013

Prejeta nekratkoročna posojila in
predvidene obresti

Skupaj

2011

1.559.204

1.217.117

1.144.253

0

414.951

72.864

1.144.253

72.864

0

414.951

1.559.204

1.217.117

Družba izkazuje obveznost za dolgoročno posojilo s fiksno obrestno mero. Spremembe referenčnih obrestnih mer ne
vplivajo na skupne stroške financiranja družbe.
izpostavljenost tveganju sprememb obrestnih mer

v EUR
31. 12. 2013

31. 12. 2012

1. 1. 2012

Finančni instrumenti po fiksni obrestni meri

likvidnostno tveganje

Družba trguje z električno energijo na debelo, torej je število kupcev in dobaviteljev majhno, kar omogoča dobro obvladovanje in učinkovito ocenjevanje izpostavljenosti. Za vsakega partnerja se na podlagi bonitetnih informacij določi
limit izpostavljenosti, ki se prek vzpostavljenih služb redno preverja tudi v fazi sodelovanja.
Pri tem spremljamo trenutno tržno izpostavljenost in tudi plačilne obveznosti.

96

Finančna sredstva (brez terjatev za obresti)

17.118.000

20.418.000

9.403.067

Finančne obveznosti (brez terjatev za obresti)

17.270.708

13.800.000

3.900.000

97

1.375.022

3.979.028

9.806.507

0

5.003.609

prejeta nekratkoročna posojila

6.850.293

13.981.056

Skupaj

analiza občutljivosti poštene vrednosti finančnih instrumentov
po fiksni obrestni meri

0
3.900.000

1.375.022
0
2.542.249

0
13.800.000

1.047.436

0
15.950.000

Skupaj

– spremenljiva
– fiksna

3.979.028

3.900.000

0

13.800.000

14.154.548

– EUR
Sestava nekratkoročnih posojil glede na vrsto obrestne mere

9.806.507

15.950.000

Valutna struktura nekratkoročnih posojil

5.003.609

8,9%

0

4,0%

0

5,2%

5.546.837

174.261

1.198.063

Povprečni efektivni strošek nekratkoročnih posojil
(poslovno leto)

0

1.950.000

354.548

15.618.000

8.850.000

779.950

6.850.293

14.875.000

0

0

7.101.315

Povprečno stanje nekratkoročnih posojil

0

3.900.000

0

13.981.056

13.800.000

0

1. 1. 2012

15.950.000

– od tega kratkoročni del
Obresti v poslovnem letu

1. 1. 2012
3. raven

Nekratkoročna posojila

31. 12. 2012

1. raven

31. 12. 2013

0

v EUR

98

99

2.542.249
0
0

Poštene vrednosti sredstev in obveznosti so iste kot knjigovodske vrednosti.

6.603.988

0

Poslovne obveznosti

6.603.988

14.154.548

5.546.837

1.198.063

17.650.658
17.650.658

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

15.618.000

7.101.315

429.504
429.504
Denar in denarni ustrezniki

Sredstva, merjena po pošteni vrednosti

hierarhija poštene vrednosti

1. raven

Poštene vrednosti uvrščamo v tri ravni:
• 1. raven – sredstva po tržni ceni;
• 2. raven – sredstva, ki se ne uvrščajo v raven 1, njihova vrednost pa je določena neposredno ali posredno
na podlagi primerljivih tržnih podatkov;
• 3. raven – sredstva, katerih vrednost ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov.

3. raven

31. 12. 2013

poštena vrednost

0

79.028

Prejeta posojila in obresti

0

0

1.320.708

0

– fiksna

908.206

0

1.178.999

0

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

– spremenljiva

908.206

0

Sestava kratkoročnih posojil glede na vrsto obrestne mere

1.178.999

79.028

0

0

0

1.320.708

Skupaj

– EUR

Dana kratkoročna posojila

12.099

Poslovne terjatve

2.647

0

11.898

Valutna struktura kratkoročnih posojil

17.118.000

79.028

17.118.000

0

0

1.320.708

Dana nekratkoročna posojila

79.028

0

0

0

10.297.070

0

0

10.297.070

1.320.708

3. raven

79.028

0

Obresti v poslovnem letu

0

Naložbe v odvisne in pridružene družbe

Kratkoročna posojila brez kratkoročnega dela
nekratkoročnih posojil

1.320.708

1. 1. 2012

1.047.436

– bančna posojila
– druga posojila

31. 12. 2012

1. raven

31. 12. 2013
Kratkoročna posojila, vključno s kratkoročnim delom
nekratkoročnih posojil

v EUR

v EUR

31. 12. 2012

0

prejeta kratkoročna posojila

transakcije s povezanimi osebami

V tabelah prikazujemo prodajne in nabavne transakcije s povezanimi družbami. Med njimi so transakcije z neposredno nadrejeno družbo KI-Kelag in končno obvladujočo družbo Kelag. Prodajne transakcije smo razdelili na prodajo
električne energije, opravljene storitve, ki vključujejo inženirske storitve in storitve trgovanja, ter finančne transakcije,
ki vključujejo zaračunane obresti in prejete dividende. Nabavne transakcije pa vključujejo nabavo električne energije,
druge odhodke in obresti na prejeto posojilo od nadrejene družbe KI-Kelag.
PRODAJNE TRANSAKCIJE
Prodaja električne energije

Povezana družba

2013

2012

19.711.993

50.404.403

Interenergo d.o.o. Zagreb

30.464.100

17.993.366

PLC Interenergo d.o.o. Beograd

16.235.727

4.446.793

66.411.820

72.844.562

Skupaj nabava EE
Drugi odhodki

Kelag GmbH

16.681

90.366

Drugi odhodki

KI-Kelag International GmbH

48.144

34.248

64.825

124.614

KI-Kelag International GmbH

779.950

354.548

67.256.595

73.323.724

Skupaj drugi odhodki

Interenergo d.o.o. Zagreb

13.222.011

13.807.732

Obresti na prejeta posojila

3.411.226

5.255.034

38.201.012

43.112.105

214.695

339.616

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

25.627

0

LSB elektrane d.o.o. Banja Luka

70.706

0

Inter – Energo d.o.o. Gornji Vakuf -Uskoplje

70.430

0

Hidrowatt d.o.o. Beograd

15.148

0

215.899

164.616

EHE d.o.o. Banja Luka

Kelag GmbH

Nabava električne energije

24.049.339

Kelag GmbH

Skupaj

Drugi odhodki se nanašajo na transakcije z obvladujočima družbama Kelag GmbH in KI-Kelag International GmbH.

2.5.1 potencialne obveznosti
Potencialne obveznosti družbe Interenergo se nanašajo na bančne in korporativne garancije, ki so bile izdane partnerskim družbam za potrebe trgovanja z električno energijo, institucijam trga z električno energijo v višini zahtevanih
zavarovanj. Konec leta 2013 je bil znesek danih korporativnih garancij 13.300.000 EUR, znesek danih bančnih garancij 2.190.000 EUR ter višina danih korporativnih garancij nadrejene družbe KI-Kelag v vrednosti 5.800.000 EUR in
končne obvladujoče družbe Kelag v višini 7.500.000 EUR.

5.514

6.521

Interenergo d.o.o. Zagreb

173.549

204.152

PLC Interenergo d.o.o. Beograd

173.549

204.152

Interenergo d.o.o. Sarajevo

173.549

204.749

1.138.666

1.123.806

EHE d.o.o. Banja Luka

606.054

622.933

Interenergo d.o.o. Sarajevo

153.263

1.674

Direktor:

Direktor:

4.697

4.565

christian schwarz

anton papež

Interenergo d.o.o. Zagreb

17.717

1.222

LSB elektrane d.o.o. Banja Luka

26.400

9.172

Eko toplota

Skupaj

Interenergo Makedonia d.o.o. e.l.

Inter-Hem d.o.o. Banja Luka
Inter – Energo d.o.o. Gornji Vakuf -Uskoplje
Dividende

2012

v EUR

Povezana družba

Nabava električne energije

21.567.775

Skupaj

Obresti na dana posojila

2013

Nabava električne energije

Kelag GmbH
PLC Interenergo d.o.o. Beograd

Opravljene storitve

v EUR

nabavne transakcije

Interenergo d.o.o. Zagreb
Interenergo d.o.o. Sarajevo

Skupaj finančni prihodki
Skupaj

1.653

494

244.867

3.333

0

128.372

150.752

0

1.205.403

771.765

40.545.081

45.007.676

2.5.2 dogodki po datumu bilance stanja
Po zaključku leta 2013 ni bilo takih dogodkov, ki bi vplivali na računovodske izkaze za leto 2013.

Ljubljana, 23. 5. 2014

Opravljene storitve smo zaračunali hčerinskim družbam, sestrski družbi Eko toplota in nadrejeni družbi Kelag GmbH.
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