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1. UVOD
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1.1 PISMO GENERALNEGA DIREKTORJA

Minilo je že več kot štirinajst desetletij od uradnega za-
četka industrijskega pridobivanja premoga v Šaleški do-
lini. V teh letih je bilo veliko pomembnih dogodkov in 
mejnikov, ki jih brez znanja, izkušenj, timskega duha in 
rudarskih vrednot ne bi bilo. V pestro zgodovino Pre-
mogovnika Velenje (v nadaljevanju PV) so se tudi v letu 
2017 zapisali pomembni dogodki.

Iz globin zemlje smo pridobili že 245-milijonto tono 
premoga. Z lastnim inženirskim znanjem ter predvsem 
na podlagi dolgoletnih izkušenj s podzemnim prido-
bivanjem premoga po svoji Velenjski odkopni metodi 
smo konstruirali in izdelali sekcijo za odkopavanje de-
belih slojev premoga s širokočelno metodo – avgusta 
smo prejeli tudi certifikat za ustreznost opreme. Na dan, 
ko praznuje naša zavetnica sv. Barbara, nam je uspel 
vrhunski dosežek strokovnega znanja in sodelovanja 
različnih panog od rudarstva, gradbeništva, elektro in 
strojnega dela do projektantov … V globini 393 metrov 
smo izvedli preboj in s tem vzpostavili povezavo novega 
zračilnega jaška z jamskimi progami PV. Novi zračilni 
jašek NOP II, ki ga gradi družba RGP, bo v prihodnje 
služil za prezračevanje večjega dela naše jame, z začet-
kom njegovega delovanja pa bomo pristopili k postop-
nemu reševanju problematike vonjav na območju TRC 
Jezero in zračilnega jaška v mestu Šoštanj. 

Leto 2017 je bilo podobno kot leto prej z vidika proi-
zvodnje premoga nekoliko manj zahtevno, kot sta bili 
leti 2014 in 2015, ko smo se spopadali z velikimi težava-
mi v proizvodnji. 

Načrt proizvodnje je po rebalansu znašal 38.607 TJ 
energije, kar pomeni, da smo morali pri načrtovani ka-
lorični vrednosti 11,65 GJ/tono odkopati 3.313.000 ton 
premoga. Ta načrt smo ob koncu leta celo presegli in 
proizvodnjo končali s 3.350.000 tonami premoga, kar v 
energiji znaša 39.000 TJ. Uspešni smo bili tudi pri izde-
lavi novih jamskih prog in pretesarb. Začeli smo še z 
izdelavo nove vodne proge, ki je nujno potrebna za na-
daljevanje odkopavanja G-območja, ki ga nameravamo 
začeti odkopavati v letu 2020 in se nahaja v severoza-
hodnem predelu naše jame, na območju proti Gaber-
kam.

Končani sta bili reorganizacija in sistemizacija družbe 
PV Invest, izvedena je bila tudi sprememba dejavnosti. 
Prav tako je bil v HTZ Velenje končan projekt reorga-
nizacije in sistemizacije delovnih mest. S tem projektom 
je bila prevetrena organiziranost podjetja in na novo so 
bila sistemizirana delovna mesta.

Zelo uspešni smo bili pri pridobivanju evropskih sred-
stev za raziskave in razvoj. Štirje projekti, v katerih so-
deluje tudi PV, so bili odobreni za izvajanje. Prejeli smo 
čestitke s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, ki nas navaja kot uspešen primer črpanja 
razvojno-raziskovalnih sredstev iz EU, na kar smo lah-
ko upravičeno ponosni.

Na podlagi javnega zbiranja ponudb z naslova dezin-
vestiranja poslovno nepotrebnega premoženja smo 
podpisali pogodbo o prodaji kompleksa Vila Široko v 
Šoštanju z zemljišči. Družbi HTZ Velenje in PV Invest 
sta z družbo Sicom Invest, svetovanje in inženiring, d. 
o. o., Ljubljana podpisali Pogodbo o odsvojitvi oziroma 
prenosu poslovnih deležev v družbi Golte.

Izvedli smo merjenje organizacijske klime med zaposle-
nimi v vseh družbah Skupine Premogovnik Velenje (v 
nadaljevanju SPV). Rezultati so kljub izjemno zahtev-
nemu obdobju, ki je za nami, nad pričakovanimi. 

Za potrebe nemotenega delovnega procesa v osnovni 
dejavnosti smo že drugo leto zapored zaposlili nove 
kadre – zgolj v letu 2017 v PV in družbi HTZ 96 novih 
sodelavcev (rudarjev, strojnikov, elektrikarjev in nekva-
lificiranih delavcev).

Strateška konferenca družb v SPV je potekala v luči 
poslovanja v letih 2016 in 2017 na eni strani, na drugi 
pa ob zavedanju, da pozitivni finančni preobrat, ki se 
je zgodil leta 2016, ni prišel sam od sebe in da je bilo s 
strani vseh, ki ste k temu prispevali, vloženega ogromno 
dela, truda in angažiranosti.

mag. Ludvik Golob, 
generalni direktor 
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1.3 POUDARKI POSLOVANJA DRUŽBE V 2017

	Dosežena proizvodnja premoga v letu 2017 je bila 3.355.664 ton, kar je 0,2 % več od dosežene v letu 2016, ko 
je znašala 3.348.889 ton. V energiji je bila dosežena proizvodnja premoga 39.156.396 GJ, kar je 0,6 % manj od 
dosežene v letu 2016, ko je bila 39.390.402 GJ.

	Prodaja premoga v GJ je bila 40.585.893, kar je 2,8 % več kot leto prej, ko je znašala 39.484.981 GJ. V prodaji 
premoga za 2017 je upoštevana tudi prodaja varnostne zaloge TEŠ v višini 1.722.000 GJ.

	Celotni prihodki PV so bili doseženi v višini 121.675.389 EUR, kar je 3,5 % več kot v letu 2016. Prihodek od 
prodaje varnostne zaloge premoga TEŠ predstavlja 4.735.500 EUR. Brez tega prihodka bi bili celotni prihodki v 
2017 na ravni preteklega leta.

	Celotna višina doseženih odhodkov je v letu 2017 znašala 114.969.917 EUR ali 0,6 % manj kot v letu 2016.

	Sprememba vrednosti zalog premoga je v letu 2017 vplivala negativno na čisti poslovni izid v višini –3.300.986 
EUR.

	Poslovanje je bilo v letu 2017 pozitivno, v višini 3.404.487 EUR.

	Povprečna fakturirana cena za premog TEŠ v letu 2017 je bila 2,75 EUR/GJ. Prodajna cena tako za premog za 
proizvodnjo električne energije kot za premog za toplotno energijo znaša 2,75 EUR/GJ. Do aprila 2017 je za 
premog za toplotno energijo veljala cena 2,3067 EUR/GJ. 

	Vrednost premoženja PV je na dan 31. 12. 2017 znašala 130.129.435 EUR in je višja od stanja na dan 31. 12. 2016 
za 4,6 %.

POSTAVKA 2016 2017 2017/2016

Prihodki v EUR 117.523.451 121.675.389 103,5

Čisti prihodki od prodaje  v EUR 111.305.550 114.613.110 103,0

Finančni prihodki v EUR 509.028 924.883 181,7

Odhodki v EUR 115.667.232 114.969.917 99,4

Stroški materiala v EUR 17.138.414 17.657.624 103,0

Stroški storitev v EUR 29.531.005 28.329.338 95,9

Stroški dela v EUR 50.542.187 50.741.285 100,4

Finančni odhodki v EUR 1.491.270 1.142.902 76,6

Čisti poslovni izid v EUR 770.098 3.404.487 442,1

EBIT = poslovni izid iz poslovanja v EUR 1.752.340 3.622.506 206,7

EBITDA = EBIT + Odpisi vrednosti v EUR 14.084.185 16.444.346 116,8

Sredstva v EUR 124.373.114 130.129.435 104,6

Kapital v EUR 40.684.680 43.991.321 108,1
Celotne finančne obveznosti = Celotna zadolženost (dolgoročne in 
kratkoročne finančne obveznosti) v EUR 21.623.359 23.523.557 108,8

Zadolženost v skupini HSE v EUR 6.121.700 5.871.673 95,9

Denar in denarni ustrezniki v EUR 467.976 173.506 37,1
Investicije v EUR 16.407.673 19.064.550 116,2

Število zaposlenih konec obdobja 1.231 1.255 101,9

Dodana vrednost na zaposlenega (letni nivo) v EUR/zap. 52.887 56.707 107,2

Proizvodnja premoga (v TJ) 39.390 39.156 99,4

Prodaja premoga (v TJ) 39.485 40.586 102,8

Zaloge premoga na zadnji dan v obdobju v EUR 6.396.369 3.095.383 48,4

Zaloge premoga na zadnji dan v obdobju v GJ 2.680.230 1.306.483 48,7

Zaloge premoga na zadnji dan v obdobju v EUR/GJ 2,39 2,37 99,3

Stroškovna cena v EUR/GJ 2,73 2,72 99,6

Prodajna cena v EUR/GJ 2,75 2,75 100,0

Opomba k izračunu dodane vrednosti na zaposlenega je podana v poglavju 2.9.7 KAZALNIKI DRUŽBE.
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	Višina kapitala je na dan 31. 12. 2017 znašala 43.991.321 EUR in je višja od stanja na dan 31. 12. 2016 za 8,1 %, 
kar je posledica pozitivnega poslovanja v 2017.

	Celotne finančne obveznosti so na dan 31. 12. 2017 znašale 23.523.558 EUR in so višje od stanja na 31. 12. 2016 
za 8,8 %.

	Dodana vrednost na zaposlenega v letu 2017 (izračunana iz povprečja stanj 31. 12. 2016 in 31. 12. 2017) je znaša-
la 56.707 EUR in pomeni 7,2 % več kot v letu 2016. Višja dodana vrednost je predvsem posledica višjih poslovnih 
prihodkov ob nespremenjenem povprečnem staležu.

	V letu 2017 smo za naložbe v osnovna sredstva namenili 19.064.550 EUR, v predhodnem letu 16.407.673 EUR. 
V letu 2017 je v navedeni vrednosti vračunana razgradnja jamskih gradbenih objektov v višini 382.000 EUR, v 
letu 2016 v višini 3.112.000 EUR.

	Na dan 31. 12. 2017 je imela družba 1.255 zaposlenih, kar je 24 zaposlenih več kot na dan 31. 12. 2016.

GRAFIČNI PRIKAZI GIBANJA KLJUČNIH KATEGORIJ 2015–2017
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1.4 KRONOLOGIJA POMEMBNEJŠIH DOGODKOV V LETU 2017

januar •	 1. januarja so bile v okviru poslovnega prestrukturiranja Skupine PV na družbo PV iz družbe PV 
Invest prenešene dejavnosti urejanja okolja in jamomerstvo ter geodetske storitve. Gre za prenos 
dejavnosti ter zaposlenih pri teh dejavnostih.

februar •	 V Muzeju premogovništva Slovenije je potekal sklepni del akcije Inovator leta 2016, kjer so bili 
razglašeni najboljši inovatorji v PV in HTZ.

marec •	 Proizvodnja premoga je bila na izjemno visoki ravni – v manj kot treh mesecih je bilo odkopanih 
milijon ton.

•	 Zgodil se je močnejši stebrni udar v odvozni progi odkopa C k. –80. 
•	 Uspešni smo bili pri pridobivanju evropskih sredstev za raziskave in razvoj. Štirje projekti, v 

katerih sodeluje PV, so bili odobreni za izvajanje in so zasedli prvo, tretje, peto in sedmo mesto. 

april •	 V PV je potekala zunanja presoja standardov ISO.
maj •	 V času prvomajskih praznikov smo pretesarili skoraj 60-metrski odsek jamske proge odvoznega 

traku 70P.
•	 5. 5. 2017 je Okrožno sodišče v Celju izdalo sklep o vpisu spremembe prenosa 10 % deleža pri 

družbi Sipoteh, d. o. o., na družbo PV. 29. 5. 2017 je Okrožno sodišče v Celju izdalo sklep o vpisu 
spremembe prenosa 48 % deleža pri družbi Sipoteh, d. o. o., na družbo PV. S tem dnem je PV 
postal 100 % lastnik družbe Sipoteh. 

•	 30. maja je bila odkopana 245-milijonta tona premoga.
•	 Za potrebe proizvodnega procesa smo zaposlili 35 novih sodelavcev, od tega največ rudarske 

stroke.
junij •	 21. junija je bil na 15. redni seji NS PV sprejet Rebalans Poslovnega načrta PV in Skupine PV za 

leto 2017 (z dodatnim planom za leti 2018 in 2019).
•	 22. 6. 2017 je bila podpisana pogodba o prodaji poslovnega deleža Erico, d. o. o., 12. 7. 2017 pa 

je bil posel zaključen. Okrožno sodišče v Celju je izdalo Sklep o vpisu spremembe in s tem dnem 
družba Erico ni več del Skupine PV.

julij •	 1. julija smo izvedli 57. Skok čez kožo.
•	 Rudarska reševalna četa PV je zaznamovala 110-letnico delovanja.
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avgust •	 17. 8. 2017, na 27. seji skupščine PV, je bil sprejet Sklep o preoblikovanju PV iz delniške družbe v 
družbo z omejeno odgovornostjo. Okrožno sodišče v Celju je 23. avgusta 2017 izdalo Sklep o vpisu 
spremembe v sodni register. S tem je PV tudi uradno postal družba z omejeno odgovornostjo. 

•	 Imenovan je bil novi NS PV. Kot predstavnik kapitala je bil vanj imenovan mag. Stojan Nikolić. 
Uroš Podobnik je 28. 8. 2017 odstopil z mesta člana NS PV, od 29. 8. dalje je v NS družbe za 
obdobje štirih let imenovan Matjaž Marovt. Predstavnik delavcev je ostal Danilo Rednjak.

september •	 V septembru je bilo za zaposlene v družbah Skupine PV realizirano izplačilo neizplačanih plač 
za leto 2013.

oktober •	 V oktobru (26. oktobra) smo uspeli doseči refinanciranje dolgoročnih posojil NLB v skupni višini 
10 mio EUR. Ročnost je s tem podaljšana do leta 2022, dosežena je ugodnejša obrestna mera. 

•	 Za potrebe proizvodnega procesa smo dodatno zaposlili 32 novih sodelavcev.
november •	 V novembru (17. novembra) je bila, na podlagi javnega zbiranja ponudb z naslova dezinvestiranja 

poslovno nepotrebnega premoženja podpisana pogodba o prodaji kompleksa Vila Široko v 
Šoštanju z zemljišči. 

•	 V novembru smo pridobili certifikat za lastno hidravlično podporje. Z lastnim inženirskim 
znanjem ter predvsem na podlagi dolgoletnih izkušenj s podzemnim pridobivanjem premoga po 
svoji Velenjski odkopni metodi smo konstruirali in izdelali sekcijo za odkopavanje debelih slojev 
premoga s širokočelno metodo. 

•	 V novembru je bil odobren dolgoročni bančni kredit v višini 5 mio EUR za namen sofinanciranja 
investicije izgradnje prezračevalne naprave. Kredit se bo črpal postopoma do junija 2018.

•	 23.–24. novembra je na Golteh je potekala Strateška konferenca družb v Skupini PV.
december •	 V globini 393 metrov smo izvedli preboj ter s tem povezali novi zračilni jašek NOP II z jamskimi 

progami PV. Novi zračilni jašek NOP II, ki ga je zgradila družba RGP, bo v prihodnje služil za 
prezračevanje večjega dela jame. 

•	 13. decembra je bil na 2. redni seji NS PV sprejet Poslovni načrt družbe PV in Skupine PV za 
2018.

•	 22. decembra smo zaposleni prejeli razliko regresa, ki za posameznika znaša 326,64 EUR bruto 
(celota oz. sorazmerni del od 326,64 EUR bruto za delavce, ki so upravičeni samo do sorazmernega 
dela regresa). 

•	 V decembru smo odprodali poslovni delež v družbi Karbon.
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2. Poslovno 
poročilo
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2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE

2.1.1 OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE

Splošni podatki družbe:

ime družbe  Premogovnik Velenje, d. o. o.
oblika organiziranosti Družba z omejeno odgovornostjo
naslov                Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija
telefon                                                   (03) 89 96 100
faks (03) 58 75 007    
št. vložka 10051000, registrirano pri Okrožnem sodišču v Celju
osnovni kapital v EUR 74.330.889
velikost družbe Velika gospodarska družba
šifra dejavnosti                05.200 – pridobivanje rjavega premoga in lignita
identifikacijska številka za DDV SI92231217
matična številka                        5040361
transakcijski računi SKB banka, d. d.         SI56 0317 6100 0149 505

Nova KBM, d. d.          SI56 0451 5000 1706 738
BKS BANK AG Bančna 
podružnica

SI56 3500 1000 1493 906

NLB, d. d.                 SI56 0242 6001 8871 981
NLB, d. d.                 SI56 0294 3025 9440 210
Abanka, d. d. SI56 0510 0801 1710 996

število zaposlenih 31. 12. 2017 1.255
spletni naslov www.rlv.si
e-pošta info@rlv.si

2.1.2 LASTNIŠKA STRUKTURA

Družbenik / Delničar Naslov Delež v EUR na 
dan 31.12.2017

Delež v % na dan 
31.12.2017

HSE D.O.O. Koprska 92, Ljubljana 74.330.889 100

2.1.3 DEJAVNOSTI POSLOVANJA 
Glavna dejavnost: 05.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
Družba ima registrirane tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje glavne dejavnosti.
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2.1.4 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Družba Premogovnik Velenje, d. o. o., (družba PV), Par-
tizanska cesta 78, 3320 Velenje, v skladu s 5. odstavkom 
70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) po-
daja Izjavo o upravljanju družbe za obdobje od 1. 1. 2017 
do 31. 12. 2017.
Poslovodstvo in NS družbe PV izjavljata, da je bilo 
upravljanje družbe v letu 2017 skladno z zakoni in drugi-
mi predpisi, s Statutom družbe PV z dne 3. 8. 2015 (Sta-
tut PV) in Aktom o ustanovitvi družbe PV z dne 17. 8. 
2017, internimi akti družbe, s Kodeksom korporativnega 
upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks 
SDH) ter s priporočili in pričakovanji slovenskega držav-
nega holdinga (Priporočila SDH).
Poslovodstvo in NS družbe PV v skladu s 60.a členom 
ZGD-1 izjavljata, da je letno poročilo z vsemi sestavnimi 
deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljeno 
in objavljeno v skladu z ZGD-1 in mednarodnimi stan-
dardi računovodskega poročanja.
Izjava o upravljanju družbe je sestavni del letnega poro-
čila.

1. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM KOR-
PORATIVNEGA UPRAVLJANJA DRUŽB S KAPI-
TALSKO NALOŽBO DRŽAVE (KODEKS SDH) ter S 
PRIPOROČILI IN PRIČAKOVANJI SLOVENSKEGA 
DRŽAVNEGA HOLDINGA (PRIPOROČILA SDH)

1.1 IZVAJANJE KODEKS-a SDH
Skladno s priporočilom 3.4.1 Kodeksa SDH, ki ga je maja 
2017 nadomestil enakoimenski Kodeks, je družba PV 
sklenila Kodeks prostovoljno uporabljati. Kodeks je jav-
no dostopen na spletni strani SDH. Družba PV je Kodeks 
v večji meri smiselno upoštevala.
Družba PV v letu 2017 ni v celoti sledila naslednjim 
priporočilom Kodeksa:
•	 Priporočilo št. 3.2.: Priporočilu ne sledimo. HSE je 

sprejel Pravilnik korporativnega upravljanja v družbi 
in skupini HSE, ki smiselno, prilagojeno skupini HSE, 
upošteva priporočilo. Pravilnik ni javno objavljen.

•	 Priporočilo št. 3.6.-3.6.2.: Priporočilo uporabljamo 
delno. PV formalno nima politike raznolikosti. Ne 
glede na navedeno pa so upoštevani vidiki politike 
raznolikosti, kot so spol, starost, izobrazba in poklicne 
izkušnje. Navedeno je objavljeno v Letnem poročilu 
družbe.

•	 Priporočilo št. 6.4.1.: Priporočila ne uporabljamo. 
Sestava NS je določena z Aktom o ustanovitvi družbe. 
Pri sestavi se upošteva 2. odst. 21. člena ZSDH-1.

•	 Priporočilo št. 6.6.-6.6.1.: Priporočilo uporabljamo 
delno. Izjava o neodvisnosti je v pripravi.

•	 Priporočilo št. 6.9: Priporočilu še ne sledimo v celoti. 
Člani NS prejemajo le plačilo za sejnino, ne pa plačila 
za opravljanje funkcije, ki se jim ni izplačevalo zaradi 
varčevalnih ukrepov družbe.

•	 Priporočilo št. 6.9.3.: Priporočilu delno sledimo. V 
okviru kolektivnega D & O zavarovanja skupine 

HSE imajo člani NS PV pravico, da se vključijo v 
to zavarovanje. Skladno z davčnimi pravili se jim 
obračuna davčna boniteta. 

•	 Priporočilo št. 6.12.-6.12.3.: Priporočilu še ne sledimo 
v celoti.

•	 Priporočilo 8.5.: Finančni koledar je v pripravi.
•	 Priporočilo 9.2.7.: Priporočilu delno sledimo. 

Določena priporočila notranje revizije se niso 
izvedla v prvotno postavljenih rokih predvsem 
zaradi kompleksnosti priporočil in so bila usklajeno 
podaljšana.

•	 Priporočilo 10.2.-10.2.1.: V družbi nadzora nad 
korporativno integriteto ne izvaja pooblaščenec za 
korporativno integriteto; določene funkcije se izvajajo 
z drugimi mehanizmi.

1.2. IZVAJANJE PRIPOROČIL SDH
Priporočila SDH je družba v letu 2017 pri poslovanju v 
večji meri smiselno upoštevala.
Družba PV v letu 2017 ni v celoti sledila naslednjim 
Priporočilom SDH:
Priporočila 5: Priporočila niso bila realizirana. Smisel-
nost implementacije EFQM1 bomo preučili.
2. ORGANI UPRAVLJANJA DRUŽBE
PV je bil do 16. 8. 2017 skladno s Statutom družbe orga-
niziran kot delniška družba. Od 17. 11. 2016 dalje je bila 
glavni in večinski delničar družba HSE, ki je imela 100 % 
delež v osnovnem kapitalu družbe PV. Na 27. redni seji 
skupščine PV dne 17. 8. 2017 je bil sprejet sklep edinega 
družbenika o preoblikovanju delniške družbe v družbo z 
omejeno odgovornostjo, saj v PV ni bilo več manjšinskih 
delničarjev, zato je zaradi enostavnejšega in cenejšega 
upravljanja bilo družbo smotrno statusno preoblikovati, 
v okviru racionalizacije in optimizacije poslovanja, ki sta 
bila HSE-ju naložena od edinega družbenika. Delnice 
edinega delničarja družbe so se zamenjale za osnovni 
vložek tako, da je osnovni vložek edinega družbenika 
enak vsoti pripadajočih zneskov delnic, katerih imetnik 
je bil edini delničar.
Družba PV se je iz delniške družbe v družbo z omejeno 
odgovornostjo preoblikovala 17. 8. 2017.
Skladno z Aktom o ustanovitvi družbe PV z dne 17. 8. 
2017 so organi družbe ustanovitelj, poslovodstvo in na-
dzorni svet.

2.1. Uprava – poslovodstvo
Do preoblikovanja družbe je, skladno s takrat veljavnim 
Statutom družbe, uprava štela največ tri člane. Od 1. 1. 
2017 do 16. 8. 2017 sta upravo zastopala njen predsednik 
in članica.
Po preoblikovanju delniške družbe v družbo z ome-
jeno odgovornostjo ima PV skladno z Aktom o usta-
novitvi družbe z dne 17. 8. 2017 lahko enega ali več 
poslovodij (direktorjev), ki na lastno odgovornost vo-
dijo posle družbe in jo zastopajo. Enega izmed poslo-
vodij nadzorni svet določi za generalnega direktorja.  

*1 Gre za program priznanja Republike Slovenije za poslovno 
odličnost, ki postavlja smernice in merila po vzoru evropske 

nagrade odličnosti - EFQM Excellence Award.
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Delavci imajo pravico do imenovanja delavskega direk-
torja skladno in pod pogoji, kot so določeni v predpisih, 
ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodar-
skih družb. 
Če ima družba enega poslovodjo, zastopa družbo samo-
stojno, če ima družba dve poslovodji, družbo zastopata 
skupno. Če je poslovodij več, nadzorni svet določi način 
zastopanja družbe ob imenovanju poslovodij. Poslovodja 
je imenovan za mandat 4 let z možnostjo ponovnega 
imenovanja. Nadzorni svet lahko poslovodjo (direktorja) 
kadarkoli odpokliče s pisnim sklepom tudi brez razloga. 
Od 17. 8. 2017 poslovodstvo zastopata generalni direktor 
in direktorica skupno.

2.2. Nadzorni svet
Pristojnosti in postopke odločanja nadzornega sveta, 
organizacijo dela ter druga vprašanja, pomembna za 
delovanje nadzornega sveta, urejajo ZGD-1, Statut PV 
oziroma Akt o ustanovitvi družbe PV, Poslovnik o delu 
nadzornega sveta PV in Kodeks SDH. 
Statut PV z dne 3. 8. 2015 in Akt o ustanovitvi družbe PV 
z dne 17. 8. 2017 določa sestavo, mandat in pristojnosti 
nadzornega sveta. 
Pred preoblikovanjem družbe so nadzorni svet sestavljali 
trije člani, od katerih sta bila dva predstavnika delničar-
jev, eden pa je bil predstavnik zaposlenih. 
Po preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno 
odgovornostjo je bil nadzorni svet tudi sestavljen iz treh 
članov. Od tega dva člana zastopata interese ustanovitelja, 
imenuje in odpokliče ju ustanovitelj, en član pa zastopa 
interese zaposlenih ter se imenuje in odpokliče v skladu 
z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Usta-
novitelj lahko imenuje člana nadzornega sveta, ki zasto-
pata interese ustanovitelja izključno izmed zaposlenih v 
družbi Holding slovenske elektrarne, d.,o.,o., (HSE) oz. 
drugih družbah, ki so v posredni ali neposredni večinski 
lasti družbe HSE. Nadzorni svet izmed svojih članov, ki 
jih je imenoval ustanovitelj, izvoli predsednika in njego-
vega namestnika. Člani nadzornega sveta so imenovani 
za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. Članu 
nadzornega sveta preneha funkcija na podlagi sklepa o 
odpoklicu ali na podlagi odstopne izjave oziroma z dnem 
poteka mandata, če ni bil ponovno imenovan.
Zaradi preoblikovanja družbe so bili imenovali trije člani 
nadzornega sveta za mandatno obdobje, ki teče od dneva 
sprejetega sklepa na seji skupščine – 17. 8. 2017. 
V letu 2017 je bila spremenjena sestava članov nadzor-
nega sveta:
•	 nastopil je nov predsednik nadzornega sveta – mandat 

je nastopil 13. 12. 2017;
•	 dosedanji predsednik nadzornega sveta je 13. 12. 

2017 nastopil funkcijo namestnika predsednika 
nadzornega sveta.

V skladu z Aktom o ustanovitvi družbe PV ima nadzorni 
svet pristojnosti:
•	 imenuje in odpokliče člane poslovodstva ter sklepa 

pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo s 
člani poslovodstva;

•	 predlaga ustanovitelju imenovanje revizorja za 
revidiranje računovodskih izkazov družbe in po 

potrditvi revizorja pogodbo z njim sklene predsednik 
nadzornega sveta;

•	 nadzoruje vodenje poslov družbe;
•	 lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo 

družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje 
in zaloge blaga ter druge stvari, pri čemer lahko za 
izvrševanje teh pravic pooblasti posameznega člana 
nadzornega sveta, revizijsko komisijo ali za določene 
naloge tudi posebnega izvedenca, pri čemer pogodbo 
z izvedencem sklene predsednik nadzornega sveta;

•	 odloča o ukrepih za pregled dela poslovodstva in 
poslovanja družbe;

•	 odloča o imenovanju in razrešitvi prokurista in 
morebitnih omejitvah prokurista pri zastopanju 
družbe;

•	 preveri in potrdi letno poročilo in preveri predlog za 
uporabo bilančnega dobička in o rezultatih preveritve 
letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega 
dobička sestavi pisno poročilo za ustanovitelja;

•	 daje soglasje k Poslovnemu načrtu družbe in Skupine 
PV;

•	 daje soglasje k Razvojnemu načrtu družbe;
•	 sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta;
•	 daje soglasje k poslovniku o delu poslovodstva;
•	 daje predhodno soglasje glede ustanavljanja družb ter 

o pridobivanju večinskih deležev v kapitalu drugih 
družb;

•	 daje predhodno soglasje glede razpolaganja in 
obremenjevanja poslovnih deležev/delnic v odvisnih 
in pridruženih družbah;

•	 lahko zahteva poročila tudi o drugih vprašanjih.
Nadzorni svet daje predhodna soglasja poslovodstvu za 
sklepanje poslov ali sprejemanje odločitev poslovodstva, 
ki se nanašajo na:
•	 sklepanje pravnih poslov, vključno z najemanjem 

posojil, ki posamično ali za isti predmet poslovanja 
v tekočem poslovnem letu skupno presegajo 500.000 
EUR;

•	 kapitalske naložbe družbe v drugih pravnih osebah 
(pridobivanje, odsvajanje in obremenjevanje 
kapitalskih naložb);

•	 odločanje o ustanovitvi in likvidaciji odvisnih družb;
•	 začetek posameznih investicij, ki niso vključene v letni 

poslovni načrt družbe;
•	 sprejemanje odločitev v zvezi z investicijami, ki so 

vključene v Poslovni načrt (PN) in presegajo v istem 
poslovnem letu 333.000 EUR;

•	 sprejemanje odločitev v zvezi z investicijami na 
področju informatike, ki so vključene v PN in 
presegajo v istem poslovnem letu 100.000 EUR;

•	 imenovanje poslovodstev na sejah skupščin odvisnih 
družb – enoosebnih d. o. o., ki nimajo nadzornega 
sveta;

•	 sprejem odločitev na sejah skupščin odvisnih družb v 
primeru statusnih in kapitalskih sprememb;

•	 sprejem odločitev o potrjevanju investicijskih 
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programov za investicije nad 333.000 EUR na sejah 
skupščin odvisnih družb – enoosebnih d. o. o., ki 
nimajo nadzornega sveta.

Upoštevanje politike raznolikosti 
PV formalno nima politike raznolikosti, ki bi se izvaja-
la v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora 
glede vidikov, kot so na primer spol, starost ali izobrazba. 
Ne glede na navedeno pa sta organa vodenja in nadzora 
sestavljena na način, da so upoštevana ustrezna znanja in 
izkušnje članov ter heterogenost sestave.

2.3. Skupščina delničarjev 
1. 1. 2017 je bil edini delničar družbe PV družba HSE, 
ki je bila imetnik 74.330.889 navadnih, imenskih, prosto 
prenosljivih kosovnih delnic, izdanih v nematerializirani 
obliki; torej je imela 100 % delež v osnovnem kapitalu 
družbe PV. 
Na 27. redni seji skupščine družbe PV, ki je potekala 17. 
8. 2017, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim 
poročilom družbe in revidiranim konsolidiranim letnim 
poročilom SPV za poslovno leto 2016; s poročili o odno-
sih do povezanih družb; s pisnim poročilom nadzornega 
sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega po-
ročila družbe in revidiranega konsolidiranega poročila 
skupine za poslovno leto 2016 in o preveritvi poročil o 
odnosih do povezanih družb. Delničarji so se seznanili 
tudi s prejemki uprave in članov nadzornega sveta ter z 
ugotovitvijo, da družba za leto 2016 ne izkazuje bilančne-
ga dobička. Na seji skupščine je bil sprejet sklep, da druž-
ba za leto 2016 ni ustvarila bilančnega dobička. Bilančna 
izguba na dan 31. 12. 2016 znaša –33.231.318,42 EUR in 
ostane nepokrita.
Delničarji so upravi in nadzornemu svet podelili razreš-
nico za poslovno leto 2016. Za revizorja za poslovno 
leto 2017 so delničarji potrdili revizijsko družbo KPMG 
Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 
8a, Ljubljana. Na seji skupščine družbe je bil sprejet tudi 
predlog večinskega delničarja družbe HSE o preobliko-
vanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornost-
jo. 

Ustanovitelj
Ustanovitelj samostojno odloča o:
•	 poslovnem načrtu družbe in Skupine PV na predlog 

poslovodstva in na podlagi soglasja nadzornega sveta;
•	 razvojnem načrtu družbe na predlog poslovodstva in 

na podlagi soglasja nadzornega sveta;
•	 uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube;
•	 imenovanju revizorja družbe na predlog nadzornega 

sveta;
•	 spremembah akta o ustanovitvi družbe;
•	 razrešnici organom vodenja in nadzora;
•	 sprejemu pravilnikov, politik in drugih splošnih aktov, 

ki praviloma veljajo v vseh družbah skupine HSE; 
•	 statusnih spremembah in spremembah oblike družbe;
•	 spremembah osnovnega kapitala družbe, o delitvi in 

prenehanju poslovnih deležev;
•	 vstopu novih družbenikov;
•	 prenehanju družbe;

•	 odsvajanju in obremenjevanju nepremičnin na 
predlog poslovodstva;

•	 o ustanavljanju družb ter o pridobivanju večinskih 
deležev v kapitalu drugih družb, in sicer na predlog 
poslovodstva in ob predhodnem soglasju nadzornega 
sveta;

•	 o razpolaganju in obremenjevanju poslovnih deležev/
delnic v odvisnih in pridruženih družbah, in sicer 
na predlog poslovodstva in ob predhodnem soglasju 
nadzornega sveta;

•	 o sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov, s 
katerimi se družba zaveže odplačno ali neodplačno 
prenesti na drugo osebo z enim pravnim poslom ali 
več povezanimi pravnimi posli skupaj najmanj 5 % 
premoženja družbe, pri čemer ne gre za prenos po 
določbah ZGD-1 o statusnih preoblikovanjih; 

•	 drugih zadevah, o katerih lahko odloča v skladu z 
zakonom.

3. NOTRANJE KONTROLE IN UPRAVLJANJE TVE-
GANJ V DRUŽBI
Družba ima vzpostavljen delujoč sistem notranjih kon-
trol in upravljanja s tveganji preko organizacijske struk-
ture družbe, sistema vodenja kakovosti po standardu 
vodenja kakovosti ISO 9001, sistema ravnanja z okoljem 
po standardu ISO 14001, sistema varnosti in zdravja pri 
delu po standardu BS OHSAS 18001, delne vpeljave za-
htev sistema varovanja informacij po standardu ISO IEC 
27001 in internih aktov družbe. Sistem notranjih kontrol 
je podprt s sistemom kontrol informacijske tehnologije, s 
katerim se zagotavljajo ustrezne omejitve in nadzor nad 
omrežjem ter natančno, ažurno in popolno obdelovanje 
podatkov. 
S sistemom notranjih kontrol v družbi načrtno in siste-
matično uporabljamo postopke in metode, ki s svojim 
delovanjem zagotavljajo točnost, zanesljivost in popol-
nost podatkov in informacij, pravilno in pošteno izde-
lavo računovodskih izkazov, preprečujejo in odkrivajo 
napake v sistemu ter zagotavljajo spoštovanje zakonov in 
drugih predpisov, aktov organov upravljanja ter sistem-
skih predpisov družbe. 
Z namenom vzpostavitve celovitega sistema za obvlado-
vanje tveganj v družbi, da se vodstvu družbe in nadzor-
nemu svetu zagotovijo kakovostne osnove in informacije 
za vodenje in nadzor družbe, je organiziran odbor za 
upravljanje s tveganji. Organizacija, sestava, način dela in 
njegove naloge so opredeljene s Politiko upravljanja tve-
ganj Skupine PV z dne 10. 11. 2016.

4. NOTRANJE REVIDIRANJE

Notranja revizija družbe se izvaja v okviru družbe HSE 
skladno s Pravilnikom o delovanju notranje revizije sku-
pine HSE. 

Velenje, 3. 4. 2018

Direktorica PV:                             Generalni direktor PV:
mag. Mojca LETNIK                    mag. Ludvik GOLOB
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2.1.5 POVZETEK POROČILA O 
RAZMERJIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI 

Skladno z zahtevami ZGD-1 v 545. členu o razkritju 
poslov med povezanimi družbami poslovodstvo družbe 
Premogovnik Velenje, d. o. o., izjavlja:
»Družba Premogovnik Velenje, d. o. o., je v okoliščinah, 
ki so ji bile znane v trenutku, ko je bil opravljen pravni 
posel ali storjeno ali opuščeno dejanje, pri vsakem prav-
nem poslu dobila ustrezno vračilo oz. predvideva, da ga 
bo, in da s tem, ko je bilo storjeno ali opuščeno dejanje, 
ni bila prikrajšana.«
Celotno poročilo se nahaja na sedežu družbe.

2.1.6 ORGANI DRUŽBE IN ZASTOPANJE

PV je bil do 16. 8. 2017 skladno s Statutom družbe orga-
niziran kot delniška družba. Od 17. 11. 2016 dalje je bil 
glavni in večinski delničar družba HSE, ki je imela 100 
% delež v osnovnem kapitalu družbe PV. Na 27. redni 
seji skupščine PV z dne 17. 8. 2017 je bil sprejet sklep 
edinega družbenika o preoblikovanju delniške družbe v 
družbo z omejeno odgovornostjo. Delnice edinega del-
ničarja družbe so se zamenjale za osnovni vložek tako, 
da je osnovni vložek edinega družbenika enak vsoti 
pripadajočih zneskov delnic, katerih imetnik je bil edi-
ni delničar. Družba PV se je tako iz delniške družbe v 
družbo z omejeno odgovornostjo preoblikovala z dnem 
17. 8. 2017.
Skladno z Aktom o ustanovitvi družbe PV z dne 17. 8. 
2017 so organi družbe ustanovitelj, poslovodstvo in na-
dzorni svet.

1. Poslovodstvo 

Sestava Uprave na dan 1. 1. 2017:
•	 mag. Ludvik Golob – predsednik Uprave (datum 

imenovanja 22. 9. 2014, potek mandata 21. 9. 2019);
•	 mag. Mojca Letnik – članica Uprave (datum 

imenovanja 1. 12. 2015, potek mandata 30. 11. 2020).

Sestava poslovodstva družbe na dan 31. 12. 2017:
•	 mag. Ludvik Golob – generalni direktor (datum 

imenovanja 17. 8. 2017, potek mandata 21. 9. 2019);
•	 mag. Mojca Letnik – direktorica (datum imenovanja 

17. 8. 2017, potek mandata 30. 11. 2020).

2. Nadzorni svet (NS) 

Poglavitna funkcija nadzornega sveta je nadzor nad vo-
denjem poslov družbe. 

Sestava na dan 1. 1. 2017:
•	 mag. Stojan Nikolič – predsednik (datum imenovanja 

10. 7. 2015, potek mandata 10. 7. 2019),
•	 Uroš Podobnik – namestnik predsednika (datum 

imenovanja 30. 8. 2016, potek mandata 10. 7. 2019);
•	 Danilo Rednjak – član (datum imenovanja 15. 6. 2016, 

potek mandata 14. 6. 2020).

Sestava NS na dan 31. 12. 2017:
•	 mag. Matjaž Marovt – predsednik (datum imenovanja 

29. 8. 2017, potek mandata 28. 8. 2021, predsednik od 
13. 12. 2017);

•	 mag. Stojan Nikolič – namestnik predsednika (datum 
imenovanja 17. 8. 2017, potek mandata 10. 7. 2019, 
namestnik predsednika od 13. 12. 2017);

•	 Danilo Rednjak – član (datum imenovanja 17. 8. 2017, 
potek mandata 14. 6. 2020).

3. Ustanovitelj 

Ustanovitelj oziroma družbenik ima vlogo in vse pri-
stojnosti skupščine, skladno z Aktom o ustanovitvi 
družbe in veljavno zakonodajo, pod pogojem statusne 
oblike družbe z omejeno odgovornostjo z enim druž-
benikom.

4. Skupščina 

Do statusnega preoblikovanja družbe v d. o. o. je pred-
stavljala skupščina družbe najvišji organ delniške druž-
be, na sejah katere delničarji uresničujejo svoje pravice 
v zadevah družbe. Skupščina odloča o statusnih spre-
membah družbe, delitvi dobička in imenovanju ali 
odpoklicu članov nadzornega sveta ter o vseh drugih 
zadevah, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah 
in statut družbe.
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2.1.7 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
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2.1.8 SINDIKAT

V družbi je kot reprezentativni sindikat organiziran SPESS-Sindikat PV. Od 11. 3. 2016 je njegov predsednik Simon 
Lamot, izvoljen za petletno obdobje.
Reprezentativnost v dejavnosti rudarstva je v letu 2015 pridobil tudi SDRES- Sindikat PV. Od 22. 6. 2016 funkcijo 
njegovega predsednika opravlja Asmir Bećarević.

2.1.9 SVET DELAVCEV

Svet delavcev družbe je bil organiziran leta 1996. Predsednik sveta delavcev je od 14. 6. 2016 Danilo Rednjak, ime-
novan za štiriletni mandat.
Redno sodelovanje s sindikatom in svetom delavcev je praksa, ki se je uveljavila že z ustanovitvijo družbe. Na ta na-
čin se zagotavlja dialog med različnimi interesi, soglasje glede razvojnih načrtov in reševanje aktualne problematike

2.1.10 KAPITALSKE POVEZAVE Z DRUGIMI DRUŽBAMI

PV skupaj z odvisnimi družbami, v katerih ima prevladujoč vpliv, in s pridruženimi družbami sestavlja Skupino PV. 
Družba je imela 31. 12. 2017 deleže v naslednjih družbah:

 HTZ Velenje, I. P., d.o.o. 100,00%  PLP d.o.o. 26,00%  RCE d.o.o.- v stečaju 11,00%
 PV Invest, d.o.o. 100,00%  Karboteh d.o.o. – v likvidaciji 24,00%
 Sipoteh d.o.o. 100,00%  Tehnoveter d.o.o. – v likvidaciji 24,00%
 RGP, d.o.o. 89,23%

Deleži v družbah skupine Deleži v pridruženih družbah Deleži v drugih družbah
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PV skupaj z odvisnimi družbami sestavlja skupino pod-
jetij, za katero od leta 2017 ne sestavlja več konsolidira-
nega letnega poročila. Skupinske računovodske izkaze 
za skupino HSE, kamor so vključene tudi vse družbe 
Skupine PV, sestavlja družba HSE. Skupinsko letno po-
ročilo za skupino HSE je moč dobiti na sedežu družbe 
HSE.
V letu 2017 je prišlo do sprememb v deležih, in sicer: 
pridobili smo 100-odstotni delež v družbi Sipoteh (prej 
42-odstotni delež). Odprodali smo deleže v finančnih 
naložbah družb Erico in Karbon. Več o spremembah je 
navedeno v računovodskem delu letnega poročila.

2.1.11 ZGODOVINSKI PREGLED 
RAZVOJA DRUŽBE

Premog je zaznamoval življenja rudarjev in njihovih 
družin, jim omogočal preživetje ter oblikoval okolje, v 
katerem so živeli. Velenje je mesto, ki je zraslo na pre-
mogu, iz premoga in zaradi premoga, saj daje njegovim 
prebivalcem kruh že več kot štirinajst desetletij.
Prve omembe nahajališč segajo v 18. stoletje, prva vr-
tanja v leto 1875, prvo jamsko odpiranje pa v leto 1887. 
Že leta 1927 je bila v bližini premogovnika zgrajena 
prva termoelektrarna, ki je za svoje delovanje kot ener-
gent uporabljala lignit. Pridobivanje premoga v Šaleški 
dolini je doživelo največji razmah po 2. svetovni vojni, 
ko so potrebe po premogu skokovito narasle.
Količine odkopanega premoga so naraščale do sredi-
ne 90. let 20. stoletja. Velenjski premogovnik je v tem 
obdobju zagotavljal kar tri četrtine vsega slovenskega 
premoga. Moderna mehanizacija in lastna odkopna 
metoda sta bili komaj dovolj za pokritje vseh potreb po 
premogu. V velenjskem premogovniku smo sredi 80. let 
dosegli vrhunec količin odkopanega premoga na leto, 
to je bilo 5 milijonov ton premoga.

V letu 2017, ko smo zaznamovali 142 let delovanja na-
šega premogovnika, smo iz globin zemlje odkopali že 
245-milijonto tono premoga. Uspel nam je tudi vrhun-
ski dosežek strokovnega znanja in sodelovanja različnih 
panog, saj smo v globini 393 metrov izvedli preboj, in s 
tem vzpostavili povezavo novega zračilnega jaška z jam-
skimi progami PV. Novi zračilni jašek NOP II, ki ga gra-
di družba RGP, bo v prihodnje služil za prezračevanje 
večjega dela naše jame, z začetkom njegovega delovanja 
pa bomo pristopili k postopnemu reševanju problema-
tike vonjav na območju TRC Jezero in zračilnega jaška 
v mestu Šoštanj.
Po oceni mednarodnih revizorjev je Premogovnik Ve-
lenje danes referenčna točka v premogovništvu Zahod-
ne Evrope, saj premog pridobivamo z lastnim znanjem 
ter najsodobnejšo in najmodernejšo tehnologijo.
Eden glavnih namenov strateške konference, ki smo jo 
izvedli novembra 2017, je bila predstavitev razvojnih 
načrtov družb za obdobje 2017–2021 in akcijskih načr-
tov, ki so nastali na podlagi le-teh. Za ključna poslovna 
področja, ki usmerjajo naše poslovanje, smo preverili 
izvajanje zastavljenih aktivnosti in doseganje zastavlje-
nih ciljev za leto 2017, s pogledom na leto 2018. Po-
sebna pozornost je bila v obliki delavnic namenjena 
pomenu organizacijske klime in sistemu nagrajevanja 
kot dejavnikoma, ki bistveno vplivata in prispevata k 
izvedbi vseh zastavljenih aktivnosti in doseganju ciljev. 
PV se od diverzifikacije dejavnosti ponovno osredotoča 
na osnovni proces pridobivanja premoga, zato se inten-
zivno odvijajo reorganizacija družb, dezinvestiranje in 
vsi postopki v zvezi z odprodajo poslovno nepotrebne-
ga premoženja. Izvzete so samo tiste družbe v Skupini 
PV, ki so neposredno vezane na proces pridobivanja 
premoga. 
Šaleška dolina tudi v prihodnje ostaja ena od strateških 
energetskih lokacij, iz katere pridobimo več kot tretjino 
električne energije v Sloveniji.
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2.2 POSLOVNA POLITIKA 
DRUŽBE
PV je družba z več kot 140 let dolgo tradicijo, katere 
temeljna dejavnost je proizvodnja lignita. PV je v svetu 
pozicioniran kot sodoben premogovnik s podzemno 
eksploatacijo in je prepoznavna blagovna znamka. To 
potrjujejo vsi parametri proizvodnje, vrhunska lastna 
Velenjska odkopna metoda (VOM), poznana v svetu 
kot optimalna za učinkovito odkopavanje debelih slojev 
premoga, visoko usposobljeni zaposleni itd. Delovanje 
PV je neločljivo povezano z nemoteno oskrbo Slovenije 
z električno energijo ter z dosedanjim razvojem Šaleš-
ke doline. Med najpomembnejšimi usmeritvami druž-
be ostajata trajnostni vidik proizvodnje premoga, skrb 
za okolje in ohranjanje kakovosti življenja ljudi, ki so z 
družbo neposredno in posredno povezani.
V PV v povprečju letno odkopljemo okoli 3,5 milijona 
ton lignita, ki se porablja v TEŠ za proizvodnjo električ-
ne in toplotne energije. PV ostaja še naprej pomemben 
energetski steber Slovenije, saj skupaj s TEŠ zagotavlja 
več kot tretjino doma proizvedene električne energije in 
predstavlja pomemben in zanesljiv člen v oskrbi Slove-
nije z električno energijo.
Kriza v poslovanju, s katero se je PV srečeval v zadnjih 
letih, je predstavljala velik izziv in zahtevala korenite 
spremembe v delovanju in razvoju družbe. V letu 2014 
je družba PV pristopila k izdelavi Načrta finančnega in 
poslovnega prestrukturiranja (v nadaljevanju NFPP), 
tako za PV kot tudi za vse odvisne družbe v Skupini. 
Usmerjen je bil v ukrepe, nujno potrebne za stabili-
ziranje poslovanja, ki so v izvajanju vse od leta 2014 
(stroškovna racionalizacija, poslovno in finančno pre-
strukturiranje, dezinvestiranje poslovno nepotrebnih 
sredstev). V letu 2015 je bila s strani večinskega lastnika 
uspešno izvedena dokapitalizacija družbe PV, kot eden 
izmed temeljnih ukrepov iz NFPP za dolgoročno vzdrž-
no poslovanje družbe. Prav tako je bila v zadnjih treh 
letih izvedena glavnina predvidenih ukrepov.
V letu 2017 je bil izdelan nov Razvojni načrt družbe, 
ki predstavlja temeljne srednjeročne razvojne usmeritve 
za petletno obdobje 2017–2021, in je izdelan v skladu z 
usmeritvami Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), re-
levantno zakonodajo, koncepti in politiko/ami na pod-
ročju energetike ter širše. Družba bo še naprej usmerje-
na predvsem v stabiliziranje in optimiranje poslovanja 
ter zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne 
sposobnosti ter pogojev za proizvodnjo premoga v skla-
du s plani. Družba želi ostati tudi v prihodnje zgled 
vrhunskega premogovnika s podzemno eksploatacijo 
premoga in zagotavljati predvidene količine premoga 
pod konkurenčnimi pogoji do konca obratovanja na-
domestnega bloka 6 v TEŠ v letu 2054, kar je povezano 
tudi s koncem obratovanja PV. Razvojno in raziskoval-
no delo pri procesu pridobivanja premoga bomo v pri-
hodnjem dolgoročnem obdobju redefinirali in intenzi-
virali, saj strateških ciljev družbe ni možno realizirati 
brez nenehnega razvoja. Pri tem bo raven razvojnega 
dela treba dvigniti in v te aktivnosti vključiti čim večje 
število zaposlenih.

PV se postopoma popolnoma osredotoča na osnovno 
dejavnost pridobivanja premoga. Vse ostale dejavnosti 
v odvisnih/pridruženih družbah so/bodo dezinvesti-
rane. V okviru prestrukturiranja Skupine PV in osre-
dotočanja na osnovno dejavnost smo v zadnjih dveh 
letih tako uspešno dezinvestirali dejavnost gostinstva 
in organizirane prehrane, hotelirstva, smučarskega 
centra, institucionalnega varstva starejših, ukinjena je 
bila gradbena dejavnost ter drugi nedonosni programi 
v okviru družbe HTZ. Poudariti velja, da smo pri vseh 
dezinvestiranjih, ki so se izvedla skupaj s prenosom de-
javnosti, zagotovili tudi prenos vseh zaposlenih. V zakl-
jučni fazi so aktivnosti za odprodajo poslovnih deležev 
v pridruženih družbah. Izjemo predstavljata družba 
HTZ, ki je invalidsko podjetje in nujno potrebno za 
osnovno dejavnost pridobivanja premoga, ter družba 
PV Invest, ki je preoblikovana/reorganizirana in je zdaj 
zgolj družba za gospodarjenje z nepremičninami.
Navedena strateška usmeritev ne pomeni, da tudi v 
prihodnje ne bomo iskali novih poslovnih priložnosti/
programi. Nasprotno, še aktivneje se bomo posvetili 
iskanju novih poslovnih priložnosti, vendar le tistih z 
visoko dodano vrednostjo, kjer smo lahko konkurenč-
ni. Veliko pozornost bomo tudi v prihodnje namenili 
trženju znanja in opreme na področju podzemne ek-
sploatacije premoga ter podobnih delih. Pri tem bo po-
membna razvojna usmeritev ponujanje celovitih rešitev 
»na ključ«, ki bodo temeljile na našem znanju in izkuš-
njah ter bodo prilagojene potrebam kupca.

Vizija
Družba PV bo s prestrukturiranjem in reorganizacijo 
postavila temelje zaupanja vrednega podjetja in doba-
vitelja ključnega energenta v strateškem energetskem 
objektu RS. Družba bo poslovala stabilno,  dejavnosti 
in aktivnosti pa bo usmerjene v osnovni proces prido-
bivanja premoga. Temelj nadaljnje racionalizacije pro-
cesov bodo naše lastne razvojne aktivnosti.

Poslanstvo
Poslanstvo PV je dolgoročno in konkurenčno prido-
bivanje glavnega energenta v strateškem objektu RS – 
TEŠ v skladu z načeli trajnostnega razvoja, hkrati pa 
tudi ohranjanje, razvoj in trženje znanj na podzemnih 
pridobivalnih delih in opremi.

Vrednote

Naše vrednote so:
•	 delavnost – trdo in vztrajno delo za doseganje 

zastavljenih ciljev;
•	 gospodarnost – varčnost in previdnost pri porabi 

virov in sredstev;
•	 varnost in zdravje zaposlenih in širše;
•	 previdnost – previdno ravnanje in izogibanje 

tveganjem;
•	 prilagodljivost – prožnost, zmožnost spreminjati svoje 

odzive glede na nove okoliščine;
•	 sodelovanje – pomen sodelovanja in vzajemne delitve 

odgovornosti za opravljeno delo;
•	 vljudnost – prijaznost in spoštovanje osebnega 

dostojanstva drugih;
•	 ustvarjalnost – razvijanje novih zamisli in uporabo 
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inovativnih pristopov;
•	 razvoj – skrb za osebno rast, učenje in razvoj.

Strateški cilji
•	 Proizvodnjo premoga prilagajati razmeram na 

konkurenčnem trgu ob zagotavljanju ekonomsko 
vzdržne in okoljsko sprejemljive proizvodnje.

•	 Stalna optimizacija procesa proizvodnje premoga.
•	 Lastnikom je treba zagotoviti ustrezen donos na 

vloženi kapital.
•	 Zagotavljati varnost in humanost pri izvajanju 

delovnega procesa.
•	 Zagotavljati družbeno odgovorno ravnanje PV v 

skladu z okoljskimi zahtevami.
•	 Zagotavljati strateški razvoj kadrov kot ključne 

komparativne prednosti PV.
•	 Ostati globalno prepoznavni ponudnik znanja 

na področju podzemnega pridobivanja premoga 
skozi aktivno trženje Velenjske odkopne metode ter 
zagotavljati rast Skupine PV s prodajo znanj in storitev 
na drugih trgih.

2.3 POLITIKA SISTEMA 
VODENJA

2.3.1 DOSEGANJE CILJEV PO 
ZAHTEVAH SISTEMOV VODENJA

Aktivnosti sistemov vodenja izhajajo iz razvojnih usme-
ritev podjetja, poslovne vizije in poslovnika sistema vo-
denja. Aktivnosti se nanašajo na spremljanje in obvla-
dovanje procesov podjetja po zahtevah sistema vodenja 
kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri 
delu.
Stalne aktivnosti sistema vodenja so:
•	 spremljanje, merjenje in izboljševanje procesov v 

sistemih vodenja,
•	 vzdrževanje in optimiranje dokumentacije po 

zahtevah sistemov vodenja,
•	 spremljanje zakonodajnih in drugih zahtev po 

odgovornih osebah,
•	 izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenih zahtev do 

kupcev,
•	 spremljanje izvajanja ukrepov – sklepov vodstvenega 

pregleda in presoj sistema vodenja.

1. Spremembe pri notranjih in zunanjih vprašanjih rele-
vantnih za sisteme vodenja
•	 Za implementacijo novih zahtev standardov se je 

izvajala programska naloga PN-06-2015 Prehod na 
zahteve standarda ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015 
– zaključeno 20. 6. 2017 (opravljen prehod na nova 
standarda).

•	 Skladno s programsko nalogo PN-06-2018 
Sistemizacija delovnih mest v PV se izvaja sistemizacija 
delovnih mest.

2. Izvajanje procesov ter skladnost izdelkov in storitev 

(kazalniki procesov, pregled dogodkov – nevarnih po-
javov, izrednih razmer in simulacij, stanje programov):
•	 poteka spremljanje dogodkov v PV (zabeleženi 304 

nevarni dogodki, 2 izredni razmeri),
•	 izvajajo se simulacije izrednih razmer v okolju (11 

simulacij po PUIR),
•	 izvajajo se poizkusni umiki po NOR (Načrt obrambe 

in reševanja) in požarnem načrtu,
•	 v izvajanju je bilo 21 programskih nalog (od tega 11 

zaključenih v letu 2017).

3. Rezultati presoj ter neodvisnih pregledov sistemov 
(notranja presoja, zunanja presoja, izpolnjevanje zako-
nodajnih in drugih zahtev):
•	 izvedeno je bilo usposabljanje notranjih presojevalcev,
•	 izvedeno je bilo usposabljanje novih presojevalcev,
•	 izvedena je bila notranja presoja v družbi PV,
•	 izvedena je bila zunanja presoja na družbi PV,
•	 zaznane spremembe zakonodajnih in drugih zahtev, 

ki so relevantne za družbo, so vpeljane v procese.
Ukrepi, stanje ukrepov in učinkovitost izvedbe ukrepov 
je razvidna iz poročil odgovornih oseb, zapisov presoj 
in informacijskega sistema.

4. Obvladovanje tveganj in priložnosti ter priložnosti za 
izboljševanje:
•	 obvladovanje tveganj in priložnosti poteka skladno z 

sistemsko dokumentacijo,
•	 rezultati inovacijske dejavnosti PV v letu 2017 

(42 koristnih predlogov, 35 realiziranih koristnih 
predlogov).

2.3.2 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
TER POŽARNA VARNOST

V družbi veliko pozornosti namenjamo skrbi za zdravje 
zaposlenih, zato skrbno spremljamo stanje na področju 
bolniške odsotnosti. Za nastanek bolniške odsotnosti 
je treba upoštevati več dejavnikov, med drugim tudi 
naravo dela, težke delovne razmere v jami, število za-
poslenih, organizacijo dela, organizacijsko klimo, vrste 
obolenj … 
Leta 2017 je bila bolniška odsotnost v družbi PV glede 
na leto 2016 nižja za 2,6 % in je skupaj znašala 9,77 %. 
Bolniška odsotnost do 30 dni se je v letu 2017 glede na 
leto 2016 povišala za 0,72 % (z 4,12 % na 4,15 %). Bol-
niška odsotnost nad 30 dni se je v letu 2017 glede na 
leto 2016 znižala za 4,9 % (z 5,91 % na 5,62 %).
V letu 2017 je bilo z dela zaradi nezgod pri delu odsot-
nih 86 delavcev oz. 3 delavci manj (3,37 %) kot v letu 
2016. Glede na vrsto poškodbe je bilo 84 nezgod opre-
deljenih kot lažje, dve pa kot hujši. 
Pripetilo se je tudi 40 nezgod pri delu, pri katerih dela-
vec ni bil v bolniški odsotnosti zaradi poškodbe in so 
ovrednotene kot nevarni dogodek. Razvidno je pove-
čanje nevarnih dogodkov v primerjavi z letom 2016 za 
29 % (z 31 na 40). Pripetila se je tudi ena skupinska ne-
zgoda, kjer sta bila poškodovana dva delavca. 
Zaradi poškodb je bilo izgubljenih 7.676 dnin ali 25 
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dnin manj kot v letu 2016. Pri izgubljenih dninah so 
upoštevane vse tiste dnine, ki so bile izgubljene zaradi 
nezgod v letu 2017, recidivi iz preteklih let in 4-urnega 
dela. 
Požarna varnost
V jamah PV zagotavljamo požarno varnost s preven-
tivnimi in aktivnimi ukrepi, s katerimi poskušamo v 
najvišji možni meri zagotoviti, da ne bi prihajalo do 
razmer, ki bi lahko povzročili jamske ognje. V letu 2017 
nismo imeli jamskih ognjev, smo pa evidentirali 13 og-
revov, kar je polovico manj kot v letu 2016. Vsi so bili 
pravočasno odkriti in uspešno sanirani.
Tudi na zunanjih objektih in okolici skrbimo za po-
žarno varnost s številnimi preventivnimi ukrepi. Da bi  
proizvodni procesi lahko kakovostno in varno potekali, 
nenehno izboljšujemo preventivno delovanje. 
Preventivni pregledi površinskih objektov so potekali 
dvakrat letno po predhodno izdelanem planu s strani 
pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom in PIGD PV.
Iz naslova ukrepov varstva pred požarom so se izvajali 
tudi izredni nenapovedani pregledi lokacij, ki predstavl-
jajo povečano požarno ogroženost. Gasilsko-reševalna 
vaja širšega obsega je bila v oktobru, predpostavka je 
bil požar v površinskem delu Muzeja premogovništva 
Slovenije.

2.4 PROIZVODNJA
V letu 2017 je bila v 254 delovnih dneh dosežena pro-
izvodnja 3.355.664 ton premoga, v letu 2016 pa v 255 
delovnih dneh 3.348.889 ton premoga. Za omenjeno 
količino proizvodnje smo potrebovali 8 dni manj, kot je 
bilo načrtovano, in enako kot leta 2016. 
Povprečna proizvodnja je v letu 2017 torej znašala 
13.211 ton na dan, v letu 2016 je znašala 13.133 ton na 
dan. 
V 2017 je bila dosežena odkopna fronta 304,5 metra, v 
predhodnem letu 311,4 metra.
V letu 2017 so obratovali štirje odkopi, povprečno 1,90 
odkopa, v letu 2016 pa štirje odkopi, oz. povprečno 1,86 
odkopa. 
V letu 2017 smo izdelali 6.641,8 metra jamskih prog, v 
predhodnem letu 6.658,4 metra.

v tonah

Obrat 2016 2017 Indeks 17/16

Proizvodnja 3.189.688 3.191.515 100,1

Priprave 159.201 164.149 103,1

PV skupaj 3.348.889 3.355.664 100,2

v tonah v metrih

ODKOP Proizvodnja - 
doseženo

Odkopna 
fronta - 

doseženo

Obratovalni 
dnevi

-80/D 250.819 22 35
-80/C 1.888.248 150 219
CD 2 630.024 75 120

-95/E 422.424 58 93
SKUPAJ 3.191.515 305 245

Prikaz proizvodnje v 2017 po odkopih:

V letu 2017 so se občasno težave pojavljale zaradi stebr-
nih udarov, povečanih koncentracij jamskih plinov, 
povečanih pritiskov in elektrostrojne opreme.  Vendar 
manj kot v preteklih letih.
Odkop –80 D je obratoval brez posebnosti.
Odkop CD 2 je imel maja in junija nekaj manjših težav 
zaradi povečanih koncentracij jamskih plinov. Potreb-
no je bilo razplinjevanje. 
Odkop –80 C je imel težave zaradi povečanih koncen-
tracij jamskih plinov. Potrebno je bilo razplinjevanje. 
Prav tako je bilo precej težav zaradi okvar elektrostrojne 
opreme. V marcu je prišlo do večjega stebrnega udara. 
Pri tem je deformiralo progo v dolžini cca 30 metrov in 
poškodovalo smerni transporter.
Odkop –95 E je imel v avgustu in septembru nekaj težav 
s povečanjem pritiskov.
Delo priprav so skozi celo leto občasno ovirali stebrni 
udari, zruški in povečani pritiski. Vse težave smo hitro 
in pravočasno rešili oziroma sanirali.
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da v letu 2017 razen 
občasnih težav ni bilo izrednih dogodkov. Težave, ki pa 
so nastale, smo primerno obvladovali in s tem zagoto-
vili načrtovano proizvodnjo.

2.5 VZDRŽEVANJE
Za vzdrževanje smo v letu 2017 namenili 9.626.392 
EUR sredstev, kar pomeni 1,2 % več kot leta 2016, ko so 
stroški vzdrževanja znašali 9.512.717 EUR. 
Stroški vzdrževanja zajemajo tako material za vzdrže-
vanje (v višini 3.587.526 EUR) kot tudi storitve vzdrže-
vanja (v višini 6.038.866 EUR).
Največ sredstev je bilo namenjenih za vzdrževanje opre-
me za odkope, večji postavki po posameznih skupinah 
vzdrževanja sta tudi vzdrževanje opreme za pripravska 
delovišča in opreme za infrastrukturo. 

2.6 TRŽNI POLOŽAJ 

2.6.1 ZNAČILNOSTI GOSPODARSKEGA 
OKOLJA2

Gibanje cen v EU in Sloveniji
V letu 2017 smo imeli na letni ravni 1,7-odstotno in-
flacijo. Povprečna letna inflacija je bila 1,4-odstotna. 
V letu 2016 je bila povprečna 12-mesečna rast cen 
–0,1-odstotna, medtem ko je bila inflacija na letni ravni 
0,5-odstotna.
Cene blaga in storitev so se v enem letu zvišale za 1,9 
oz. 1,3 %.
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom 
cen življenjskih potrebščin, je bila v decembru 2017 
1,9-odstotna (v decembru 2016 je bila 0,6-odstotna), 
povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,6-odstotna (v ena-
kem obdobju prejšnjega leta −0,2-odstotna).

Plače 
Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji za 2017 je 
v bruto znesku znašala 1.626,95 evra, v neto znesku pa 
2 Vir: SURS
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1.062,00 evra. Od povprečne mesečne plače za 2016 je 
bila višja, nominalno za 2,7 % (v bruto znesku) oziroma 
za 3,1 % (v neto znesku), realno pa za 1,3 % (v bruto 
znesku) oziroma za 1,7 % (v neto znesku).
Povprečna mesečna neto plača za 2017 je v javnem sek-
torju znašala 1.222,30 EUR, v zasebnem sektorju pa 
983,26 EUR; v primerjavi s plačo za 2016 se je v obeh 
sektorjih zvišala, in sicer v javnem sektorju za 3,1 %, v 
zasebnem sektorju pa za 3,4 %.
Mesečna neto plača za 2017 je bila v povprečju najvišja 
v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in 
paro; znašala je 1.541,52 EUR. Tudi zvišanje povprečne 
mesečne neto plače za 2017 glede na plačo za 2016 je 
bilo najizrazitejše v tej dejavnosti (za 5,4 %). Povprečna 
mesečna neto plača za 2017 se je sicer v primerjavi s 
plačo za 2016 zvišala v vseh dejavnostih.

Industrija 
V letu 2017 je bila glede na leto 2016 vrednost industrij-
ske proizvodnje višja za 8 %: v predelovalnih dejavno-
stih se je zvišala za 8,7 %, v rudarstvu za 3,4 %, v oskrbi 
z električno energijo, plinom in paro pa je bila za 1,8 % 
nižja. V obdobju od januarja do decembra 2017 so in-
dustrijska podjetja ustvarila za 9,7 % višji prihodek kot 
v enakem obdobju prejšnjega leta.

2.6.2 TRŽNO OKOLJE
Edini kupec premoga iz PV je TEŠ. Struktura količinske 
prodaje nam kaže, da smo v letu 2017 v TEŠ prodali 
93,3 % premoga za proizvodnjo električne energije in 
2,5 % premoga za proizvodnjo toplotne energije. V letu 
2017 je pri prodaji premoga TEŠ vključena tudi prodaja 
varnostne zaloge premoga, v višini 1.722 TJ, kar pred-
stavlja 4,2 % celotne prodaje premoga. 
Prodaja premoga in s tem tudi proizvodnja premoga 
sta v veliki meri odvisni od dogajanj na trgu električne 
energije.

2.6.3 PRODAJA IN KUPCI

Premog
PV je v letu 2017 s prodajo premoga dosegel 92 % vseh 
prihodkov, oziroma 97,2 % vseh čistih prihodkov od 
prodaje.
V spodnji tabeli so prikazani proizvodnja in prodaja ter 
stanje zaloge premoga:

Prodaja premoga je bila dosežena v višini 40.585.893 
GJ, kar je 1.429.497 GJ več od proizvodnje. V primerjavi 

z letom 2016 je bila prodaja v GJ višja za 2,8 %.
Zaloga premoga na 31. 12. 2017 se je glede na stanje 31. 
12. 2016 zmanjšala za 1.373.747 GJ. Njena količina na 
dan 31. 12. 2017 je znašala 1.306.483 GJ. 
Dosežena povprečna toplotna vrednost premoga je bila 
11,67 GJ/t.

Storitve in material
Z opravljanjem storitev smo v letu 2017 dosegli 2 % 
vseh prihodkov. Največji delež predstavljajo prihodki, 
doseženi z opravljanjem storitev povezanim družbam 
ter dajanjem poslovnih prostorov v najem povezanim 
in ostalim družbam. S prodajo trgovskega blaga in ma-
teriala (predvsem odpadno železo) smo dosegli 0,7 % 
vseh prihodkov.

2.6.4 NABAVA IN DOBAVITELJI

Osnovne značilnosti procesa nabave
PV je pri nabavi opreme, materiala in storitev zavezan 
Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3-Uradni list RS. št. 
91/2015 in nasl.). Proces nabave vseh resursov se izva-
ja po postopkih, predpisanih v internih aktih v skladu 
z ISO standardi. PV s temeljito analizo trga pridobiva 
konkurenčne ponudbe za nabavo blaga, ki povečujejo 
učinkovitost procesa nabave v smislu zniževanja  cen 
in izboljšanja ostalih nabavnih pogojev.  Vsi postopki 
nabave, naročanja in likvidacije knjigovodskih listin se 
izvajajo s pomočjo elektronskega dokumentacijskega 
sistema ODOS. Na ta način so zagotovljene pregled-
nost, dokumentarnost in transparentnost celotnega 
procesa nabave. 

Tuji trg
Naravne geološke razmere, rudarska tehnologija in 
posebne varnostne zahteve v veliki meri vplivajo na 
izbiro opreme in rezervnih delov. Razen nekaj manjših 
izjem v Sloveniji proizvajalcev rudarske opreme skoraj 
ni, zato smo v veliki meri vezani na tuje proizvajalce 
oziroma dobavitelje, s katerimi poslujemo direktno ali 
z njihovimi pooblaščenimi zastopniki. Dinamika uvo-

žene opreme se tekom leta 
zelo spreminja. Odvisna 
je predvsem od potreb 
po nabavi strateške opre-
me, kot so komponente 
za odkopno podporje, 
transporterji, pridobivalni 
stroji, električna oprema, 
oprema za transport in 
odvoz premoga. Investi-
cije v opremo za osnovne 
procese, kot so proizvod-
nja, izdelava jamskih ob-
jektov, jamski transport in 

še nekateri, se ciklično ponavljajo. Praviloma gre za na-
domeščanje iztrošene opreme. Investicije v jamsko in-

1 2 3 4=3/2
Proizvodnja premoga: tone 3.348.889 3.355.664 100,2

enota 2016 2017 Indeks

1 2 3 4=3/2
Proizvodnja premoga: tone 3.348.889 3.355.664 100,2

enota 2016 2017 Indeks
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frastrukturo so odvisne predvsem od razvoja jame in so 
pogojene z odpiranjem odkopnih etaž na nižjih nivojih 
ali v drugih območjih jame. 

Domači trg
Blago splošnega značaja dobavljajo domači dobavitelji. 
PV s temeljito analizo trga pridobiva konkurenčne po-
nudbe za nabavo blaga, ki zagotavljajo boljšo učinko-
vitost procesa nabave v smislu zniževanja cen, krajših 
dobavnih rokov, dostave blaga v skladišče PV, daljših 
plačilnih rokov itd.
Pri storitvah je dejavnost v večinskem delu vezana na 
vzdrževanje strojne in električne opreme, ki jo opravlja 
družba HTZ Velenje, I. P. d. o. o., ki je specializirana za 
vzdrževanje rudarske opreme in izpolnjuje vse zakono-
dajne zahteve s tega področja.

Postopki skupnega javnega naročanja v skupini HSE
Namen skupnih postopkov naročanja je:
•	 da se dosežejo nižje cene na osnovi večjih količin,
•	 standardizacija opreme in materiala v skupini,
•	 nižje zaloge zaradi morebitnih premestitev materiala 

in 
•	 nižji stroški postopkov naročanja, ker se izvede samo 

en postopek.
Nabava poteka skladno s sprejeto politiko skupnega 
javnega naročanja družb skupine HSE. Na osnovi tega 
dogovora smo izvedli oz. sodelovali pri naslednjih jav-
nih naročilih:
•	 naročila s področja ISO standardov in certifikatov,
•	 pisarniški material,
•	 računalniška, strojna in programska oprema,
•	 službena vozila,
•	 oprema sistemov tehničnega varovanja.

V postopku je še javno naročilo za osebno zaščitno 
opremo.

Projekt »Optimizacija procesov nabave in organiza-
cija upravljanja z dobavitelji v Skupini PV«
V letu 2017 smo nadaljevali z izvajanjem projekta Op-
timizacija procesov nabave in organizacija upravljanja z 
dobavitelji, ki se je začel v letu 2016. 
Cilji projekta so:
•	 optimiranje procesov nabave (vsi nabavni procesi), 

vključno z optimiranjem skladiščnega poslovanja 
Skupine PV ter organizacije upravljanja z dobavitelji;

•	 določitev ukrepov za realizacijo prihrankov v 
nabavi in procesu skladiščnega poslovanja Skupine 
PV (prihranki v procesih in nabavi blaga/storitev, 
optimiranje zalog).

Širši cilji projekta:
•	 ocena trenutne organizacijske uspešnosti funkcije 

nabave in procesa nabave ter skladiščnih procesov s 
predlogi za izboljšave; 

•	 analiza kompetenc in zrelosti upravljanja nabavnih in 
skladiščnih procesov; 

•	 implementacija ukrepov optimiranja stroškov za 
izbrane nabavne kategorije.

Novelirali smo sistemsko delovanje nabave in le-to 

ustrezno strateško umestili v formalni organizaciji. V 
letu 2017 smo izvedli reorganizacijo glavnega skladišča. 
Izvedeno je bilo izobraževanje zaposlenih skladiščni-
kov in skladiščnih knjigovodij s področja skladiščnih 
transakcij pri materialnem poslovanju. Opravljen je bil 
ogled skladiščnih kapacitet ter organizacije logistike 
transporta. Organizacijsko smo skladišče umestili pod 
v službo Logistika HTZ.
V sodelovanju z zunanjim izvajalcem smo pripravili 
plan nabave za leto 2018 in nabavne strategije za stra-
teške nabavne kategorije (jekleno ločno podporje, jam-
ski les, signalni kabli, transportne gume, kompozitna 
sidra, hidravlični cilindri). Dosegli smo vrednostne 
prihranke pri nabavi na račun nižjih cen. 
Analizirali smo porabo izbranih kategorij in preteklih 
ukrepov optimiranja, skladiščnih procesov in upravl-
janja zalog (starostna struktura zalog, nabavne in 
tehnološke odgovornosti) in izvedli prve odpise ne-
kurantnih materialov.

2.7 NALOŽBE
V letu 2017 smo za investicije namenili 19.064.550 
EUR, v predhodnem letu 16.407.673 EUR. V letu 2017 
je v navedeni višini vračunana vrednost razgradnje 
jamskih objektov v višini 382.000 EUR, v letu 2016 v 
višini 3.112.000 EUR. 
V letu 2017 smo pričeli z izdelavo nadomestne vodne 
proge za potrebe odvodnjavanja Severnega dela jame in 
nadaljevali s projektom izgradnje izstopnega zračilnega 
jaška NOP, ki je zajemal globljenje jaška in izdelavo pri-
stopnih povezovalnih prog. 
Opravili smo nujna vzdrževalna dela na zunanjih ob-
jektih.
Največje naložbe so bile za namen posodobitve od-
kopne opreme, in sicer smo nabavljali predvsem elek-
trostrojne nadomestne dele za odkopne stroje, čelne in 
smerne verižne transporterje ter za hidravlično odkop-
no podporje.
Pri opremi za izdelavo jamskih prog predstavlja največji 
delež investicij investiranje v napredovalne stroje. 
Za potrebe jamske infrastrukture se je nabavljala pred-
vsem elektrostrojna oprema za izvajanje avtomatizacije, 
vzdrževanja in nemotenega obratovanja jamskih in-
frastrukturnih objektov. 
Druge večje investicije so bile namenjene posodobitvi 
in vzdrževanju infrastrukture ter druge opreme v jami 
in na površini. Sem spadajo posodobitev elektroopre-
me, opreme za telefonijo in govorno komunikacijo v 
jami, sistemov alarmiranja, optična oprema, oprema 
za transport materiala in opreme, strojna, omrežna in 
programska oprema, oprema sistemov tehničnega va-
rovanja, varnostna in reševalna oprema ter delovni pri-
pomočki.

Investicije po skupinah (klasifikacija PV)

Skupina A – gradbeni objekti – jamski
Začeli smo z izdelavo nadomestne vodne proge, ki bo 
služila za potrebe odvodnjavanja Severnega dela jame. 
Slednje je potrebno zaradi močne dotrajanosti vodne 
proge zaradi dinamičnih vplivov odkopavanja. Končala 
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se je izgradnja oziroma preselitev 6 kV visokonapetost-
ne razdelilne postaje na novo lokacijo, ki se nahaja v 
talninskih plasteh zunaj vplivov odkopavanja. 

Skupina B – gradbeni objekti – zunanji
V tej skupini je potekal projekt izgradnje izstopnega 
zračilnega jaška NOP vključno z navezovalnimi jamski-
mi progami. Gre za večletni projekt, čigar dolgoročni 
namen je optimizacija prezračevanja jam. V letu 2017 
se je končala izdelava 393 metrov globokega jaška, ki 
smo ga povezali s podzemnim sistemom jamskih prog. 
Izgrajenih je bilo cca 180 m navezovalnih jamskih prog. 
Manjši del sredstev je bil porabljen za razna dela na 
območju NOP in Klasirnice. Večja dela, ki so poteka-
la: vgradnja oljnih lovilcev na območju NOP, ureditev 
videonadzora in razsvetljave ter antikorozijska zaščita 
izvoznega stolpa Stari jašek. Del sredstev je bil porabl-
jen za nujna popravila in obnovitev gradbenih objektov 
na območju NOP in Stari jašek. 

Skupina C – oprema za odkope
Največje naložbe so bile za namen posodobitve od-
kopne opreme. Največji del sredstev je bil porabljen za 
nakup čelnega in smernega verižnega transporterja in 
za potrebe izdelave hidravličnega odkopnega podporja, 
ki je plod lastnega inženirskega znanja. Drugo nabavo 
predstavljajo predvsem elektrostrojni nadomestni deli 
za odkopne stroje, čelne in smerne verižne transporter-
je in za hidravlično podporje. Večje nabave v tem sklo-
pu so različni sestavni in rezervni deli, kot so reduk-
torji, prečniki, verige in patentni členi, vijačni material, 
kabli, elektrokrmilna in energetska oprema. 

Skupina D – oprema za pripravska delovišča
Pri opremi za izdelavo jamskih prog predstavljajo naj-
večji delež investicije, potrebne za vzdrževanje napre-
dovalnih strojev, nakladalcev, pripravskih verižnih 
transporterjev in transporterjev s trakom. Del sredstev 
se je porabil za pripadajočo elektrokrmilno opremo in 
pnevmatske strojčke. 

Skupina E – oprema za infrastrukturo
V sklopu projektov optimizacije je bila izvedena avto-
matizacija visokonapetostne razdelilne transformator-
ske postaje in jamskih črpališč. Posodobljen je bil sistem 
komunikacije na izvoznem stroju GHH. Nabavljena je 
bila še druga infrastrukturna elektrostrojna oprema za 
potrebe jame. Sem spadajo visokonapetostna stikalna 
polja, transformatorji in oprema za varnostno-tehnolo-
ški informacijski sistem. 

Skupina F – oprema za prezračevanje
Za potrebe varnega prezračevanja in nadzora jame smo 
nabavili jamski ventilator za pomožno zračenje, stacio-
narne in prenosne merilnike plinov.

Skupina G – oprema za transport materiala in ljudi
V tej skupini smo nabavili visečo dizel lokomotivo, ran-
žirne mačke, elemente za viseče tračne proge in opre-
mo za vzdrževanje izvoznega stroja GHH NOP in STT 
Škale.

Skupina H – oprema za transport premoga in klasi-
ranje
Investirali smo v opremo za zagotavljanje transporta 

in klasiranja premoga. Največji del sredstev smo pora-
bili za nabavo opreme za izločevanja tujkov v procesu 
transporta premoga in za vzdrževanje transporterjev s 
trakom (stikalna polja, nadtračni elektromagnetni se-
paratorji ipd.).

Skupina I – oprema na področju informatike
V tej skupini smo realizirali najnujnejše investicije za 
vzdrževanje in posodobitev strojne in programske 
opreme. Večji del sredstev je bil porabljen za nabavo in-
frastrukturne in omrežne opreme. 

Skupina K – druga oprema
Pod drugo opremo smo nabavili opremo za potrebe 
laboratorija za izdelavo analiz kakovosti premoga, 
osebne avtomobile, pisarniško opremo, razne delovne 
pripomočke, kot so dvigovalniki, ročni potezniki, 
hidrogeološka, geološka in seizmična oprema. Največji 
delež predstavljata nabava sodobnejših rudarskih 
naglavnih svetilk in nabava samoreševalnih ter 
reševalnih aparatov.

2.8 INFORMATIKA
Varnostna politika IT PV
V podjetju se zavedamo groženj na področju informa-
cijske varnosti, zato izvajamo aktivne ukrepe za prepre-
čitev le-teh. V letu 2017 smo uvedli rešitev Cisco ISE, s 
katero preprečujemo nepooblaščene žične in brezžične 
dostope do informacijskega sistema Skupine PV. 

Omrežje
Izvajala so se redna vzdrževalna dela omrežne 
infrastrukture. V okviru teh smo uredili prostore 
nekaterih manjših vozlišč oddaljenih lokacij. Zamenjali 
smo serije stikal, ki so na koncu življenjske dobe 
in za katere proizvajalec ne zagotavlja podpore pri 
vzdrževanju. Z novo opremo smo omogočili širitev 
VOIP telefonije v podjetju.
V centralnem nadzornem sistemu informacijske 
opreme in storitev smo uvedli nadzor nad infrastrukturo 
lokalnega omrežja PV. Uvedba nam omogoča 
proaktivno vzdrževanje infrastrukture in s tem bolj 
kakovostno storitev za uporabnike.
Pristopili smo k prenovi jedrnih stikal poslovnega 
in varnostno-tehnološkega informacijskega sistema, 
katerih delovanje je ključno za varnost zaposlenih v 
jami in zagotavljanje nemotene proizvodnje. Razlog 
za zamenjavo je prenehanje podpore pri vzdrževanju 
programske in strojne opreme stikal s strani proizvajalca.

Sistemska podpora
Z junijem smo prevzeli funkcijo klicnega centra v okvi-
ru podpornega centra uporabnikom informacijskih sis-
temov skupine HSE.
Za varnostno-tehnološki sistem PV smo pripravili na-
črt neprekinjenega poslovanja in zagotovili rezervno 
(DR) lokacijo v našem podatkovnem centru (DC PV).
Močno smo bili vpeti v aktivnosti pri prestrukturiranju 
podjetja. Iz informacijskega sistema HSE smo odklopili 
lokaciji turističnega centra Golte, hkrati pa smo izved-
li vse potrebno za nemoten prenos dejavnosti na nove 
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lastnike (z vidika informacijske podpore poslovanja).

Poslovne aplikacije
V projektu optimizacije logistike in transporta opreme 
in materiala po jami, izvajamo aktivnosti za vzpostavi-
tev sledenja toka materiala in opreme po jami. Projekt 
je zahteven predvsem zaradi zahteve po uporabi certifi-
cirane protieksplozijsko zaščitene računalniške opreme.
Sodelujemo v mednarodnem projektu INESI, čigar cilj 
je doseči optimizacijo jamskega transporta in povečanje 
varnosti rudarjev v jami.
Izvedli smo nadgradnjo jamske registracije, ki je pove-
čala pretočnost rudarjev iz jame in povečala nadzor nad 
številom zaposlenih v jami. Pri tem uporabljamo tehno-
logijo brezkontaktne registracije UHF RFID.
Pripravljene so bile programske rešitve za obvladovanje 
bolniških odsotnosti in centralno izvajanje skrbništva 
voznega parka Skupine PV. 
Izvajamo racionalizacijo vročanja plačilnih kuvert. 
Vzpostavljamo hibridni sistem elektronskega vročanja 
in samopostrežnih kioskov. 
Sodelujemo pri prehodu povezane družbe HTZ iz vo-
denja klasičnega papirnatega arhiva na elektronsko 
hrambo dokumentov.
Naredili smo določene dograditve aplikacij lastnega 
razvoja za optimizacijo posameznih procesov oziroma 
povišanja učinkovitosti zaposlenih.

2.9 ANALIZA USPEŠNOSTI 
POSLOVANJA 

2.9.1 POSLOVANJE V LETU 2017

Dosežen ČISTI POSLOVNI IZID je pozitiven v višini 
3.404.487 EUR. POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 
je pozitiven v višini 3.622.506 EUR.

Prihodki
Skupni prihodki v višini 121.675.389 EUR so glede na 
2016 višji za 4.151.938 EUR oz. 3,5 %.
•	 Poslovni prihodki – V letu 2017 smo realizirali čiste 

prihodke od prodaje v višini 114.613.110 EUR, kar je 
3 % več v primerjavi z realiziranimi v predhodnem 
letu, ko so znašali 111.305.550 EUR.
Največje odstopanje v 2017 glede na 2016 je pri 
prodaji premoga. V prodaji premoga v letu 2017 
je zajeta tudi prodaja 1.722 TJ varnostne zaloge 
premoga TEŠ, v višini 4.735.500 EUR.
Iz naslova usredstvenih lastnih proizvodov in sto-
ritev smo ustvarili 2.468.465 EUR prihodkov, kar 
pomeni glede na 2016 za 57,2 % več. Vsebinsko po-
menijo ti prihodki izdelavo jamskih objektov (pro-
ge) ter izdelavo pristopnih prog v okviru projekta 
Optimizacije prezračevanja jam PV.
Drugi poslovni prihodki znašajo 3.668.932 EUR 
in so glede na 2016 nižji za 11,3 %. Največji delež 
predstavljajo prihodki iz naslova dezinvestiranja ter 
odprave slabitev terjatev, v skupni višini 2.642.559 
EUR (evidentirana delna odprava preteklih slabi-

tev sredstev znaša 1,5 mio EUR). Sledijo prihodki 
od subvencij iz naslova razvojnih projektov v višini 
553.725 EUR ter drugi prihodki, povezani s poslov-
nimi učinki, v višini 346.682 EUR.

•	 Finančni prihodki so doseženi v višini 924.883 EUR 
in so višji glede na 2016 za 81,7 %, Realizirani so 
bili finančni prihodki iz naslova deležev v dobičku 
(645.636 EUR), ter prihodki od prodaje finančnih 
naložb (279.039 EUR).

Odhodki
Skupni odhodki so doseženi v višini 114.969.917 EUR 
in so glede na 2016 nižji za 0,6 % oz. za 697.316 EUR.
•	 Poslovni odhodki so v 2017 realizirani v višini 

113.827.014 EUR in so glede na 2016 nižji za 0,3 % 
oz. za 348.948 EUR. 
Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega 
blaga znašajo 17.825.710 EUR in so glede na 2016 
višji za 2,9 %.
Stroški storitev so doseženi v višini 28.329.338 EUR 
in so glede na 2016 nižji za 4,1 %.
Stroški dela so doseženi v višini 50.741.285 EUR in 
ostajajo na ravni leta 2016.
Med odpisi znaša vrednost amortizacije 12.386.332 
EUR in je glede na 2016 višja za 5,1 %, kar je 
posledica višjega obsega investiranja v 2017 glede 
na 2016. Odhodkov iz naslova slabitev/odpisov 
sredstev, terjatev in zalog je v skupni višini 435.507 
EUR, kar je manj od leta 2016, ko so odhodki iz tega 
naslova znašali 548.649 EUR.
Drugi poslovni odhodki so v višini 4.108.842 EUR 
in so glede na 2016 nižji za 7,7 %. Med njimi je 
izkazano oblikovanje rezervacij za rente v višini 
1.626.870 EUR.

•	 Pri finančnih odhodkih, ki znašajo 1.142.902 EUR, 
beležimo znižanje za 348.368 EUR oz. 23,4 % glede 
na leto 2016. Nižji so tako finančni odhodki iz 
prejetih posojil kot drugi finančni odhodki.

2.9.2 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA 
2017
Sredstva družbe so na dan 31. 12. 2017 znašala 
130.129.435 EUR in so se glede na stanje 31. 12. 2016 
povišala za 4,6 %. Povišanje je na strani dolgoročnih 
sredstev, in sicer pri zgradbah, proizvajalni opremi, ne-
premičninah v pridobivanju.

Kapital in obveznosti – kapital je na dan 31. 12. 2017 
znašal 43.991.321 EUR. Kapital se je zaradi poslovanja 
z višjim dobičkom od lanskega leta povečal za 8,1 % v 
primerjavi s koncem leta 2016.

Obveznosti so se na 31. 12. 2017 glede na 31. 12. 2016 
povišale za 2,9 %. Za 2,2 % so se povišale dolgoročne 
obveznosti, največ iz naslova povišanja dolgoročnih fi-
nančnih obveznosti do bank ter rezervacij za odpravni-
ne in jubilejne nagrade. Zaradi povišanja kratkoročnih 
poslovnih in finančnih obveznosti so se kratkoročne 
obveznosti v skupnem povišale za 4,1 %. 
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2.9.3 ZAGOTAVLJANJE PLAČILNE 
SPOSOBNOSTI

PV posluje v skladu s poslovno finančnimi standardi 
in v skladu s pravili Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehan-
ju ter Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih. 
Temeljna naloga finančnega upravljanja je zagotavljanje 
dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti, ki po-
sledično omogoča nemoteno poslovanje drugih poslov-
nih funkcij.
Družba PV je v skladu s 14. členom ZFPPIPP solvent-
na, torej ni trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno 
nesposobna.
Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne spo-
sobnosti je ena pomembnejših funkcij družbe. V PV je 
zgrajen učinkovit sistem dolgoročnega in kratkoročne-
ga finančnega planiranja. Temeljna dokumenta finanč-
nega planiranja sta Planiran izkaz denarnega toka kot 
računovodski izkaz in operativni plan denarnega toka. 
Iz prvega je razvidna razlika med prejemki in izdatki 
pri poslovanju, pri naložbenju in pri financiranju, z 
drugim dokumentom pa sta operativno načrtovana in 
spremljana plačilna sposobnost in tekoča likvidnost na 
letni, mesečni in dnevni ravni. 
V skupini HSE je uveden sistem Upravljanja z denar-
nimi sredstvi in cash pooling. Ta sistem pripomore k 
nižjim stroškom financiranja in višjim prihodkom iz 
financiranja, saj omogoča bolj racionalno poslovanje z 
denarnimi sredstvi.
Glede na obseg in vrste poslov, ki jih družba opravlja, ter 
glede na tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju 
teh poslov, smo v letu 2017 koristili predčasna plačila 
znotraj skupine HSE ter s tem zagotavljali financiranje.
V oktobru smo uspeli doseči refinanciranje večjega dela 
dolgoročnih bančnih posojil, v skupni višini 10 mio 
EUR. Ročnost je s tem podaljšana do leta 2022 in do-
sežena je ugodnejša obrestna mera. V novembru smo 
uspeli pridobiti dolgoročno bančno posojilo v višini 5 
mio EUR za namen sofinanciranja investicije izgradnje 
prezračevalne naprave. Posojilo bo črpano postopoma 
do junija 2018. V letu 2017 je že bilo izvedeno delno 
črpanje v višini 4,1 mio EUR.

2.9.4 ZAGOTAVLJANJE POTREBNIH 
FINANČNIH VIROV
V letu 2017 so se v družbi dolgoročni viri povečali za 
4,8 %, njihov delež v vseh virih znaša 76 % in se je v pri-
merjavi z letom 2016 ohranil na enaki ravni. Dolgoroč-
na sredstva so se v letu 2017 povečala za 8,3 %, njihov 
delež v vseh sredstvih znaša 78 % in se je v primerjavi z 
letom povečal za 2 odstotni točki, kar je v največji meri 
posledica povišanja stanja na postavki Nepremičnine, 
zgradbe in oprema, zaradi večje vrednosti investiranja 
glede na amortizacijo.
Družba še vedno razpolaga z ustreznimi viri za finan-
ciranje svoje dejavnosti.

2.9.5 KAPITALSKA USTREZNOST
Namen zagotavljanja kapitalske ustreznosti je, poleg 
spoštovanja določil Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehan-
ju, predvsem v zmanjševanju finančnih tveganj. PV pri 
načrtovanju in spremljavi realizacije finančne politike 
upošteva poslovno-finančna načela in standarde, med 
katerimi je najpomembnejše financiranje dolgoročnih 
sredstev z dolgoročnimi viri.
Na dan 31. 12. 2017 je družba kapitalsko ustrezna, saj 
razpolaga z ustreznim kapitalom glede na obseg in vrste 
poslov, ki jih opravlja, ter glede na tveganja, ki jim je 
izpostavljena pri opravljanju teh poslov. 

2.9.6 STANJE ZADOLŽENOSTI
Po stanju na dan 31. 12. 2017 znašajo finančne obvez-
nosti (kratkoročni in dolgoročni del) skupaj 23.523.557 
EUR in pomenijo 18 % vseh obveznosti do virov sred-
stev.
Osnovni pokazatelj zadolženosti je razmerje med tuji-
mi viri (finančnim dolgom) in vsemi obveznostmi oz. 
stopnjo lastniškosti financiranja. PV je poslovno leto 
2017 zaključil s stopnjo lastniškosti financiranja 33,8 %. 
Če med lastna sredstva prištevamo tudi dolgoročne re-
zervacije, znaša stopnja lastniškosti 61,8 % (oz. stopnja 
zadolženosti 38,2 %), medtem ko je v letu 2016 znašala 
61,4 %. 
Stanje zadolženosti do bank na dan 31. 12. 2017 zna-
ša 17.651.884 EUR, stanje zadolženosti znotraj skupine 
HSE pa znaša 5.871.673 EUR.
Dolgoročna zadolženost znaša 18.300.151 EUR, krat-
koročna zadolženost znaša 5.223.407 EUR.
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2.9.7 KAZALNIKI DRUŽBE

A. Temeljni kazalniki stanja financiranja (vlaganja)

STOPNJA LASTNIŠKOSTI  FINANCIRANJA RE 2016 RE 31.12.2017 RE 31 .12 .2017 /  
RE 2016

1. Kapital in obveznosti 124.373.114 130.129.435 104,6

2. Kapital 40.684.680 43.991.321 108,1

Stopnja lastniškosti  f inanc iranja = 2  /  1 32,71 33,81 103,3

STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA RE 2016 RE 31.12.2017 RE 31 .12 .2017 /  
RE 2016

1. Kapital 40.684.680 43.991.321 108,1

2. Dolgoročne obveznosti 53.578.815 54.782.440 102,2

3. Skupaj ( 1 + 2 ) 94.263.496 98.773.762 104,8

4. Kapital in obveznosti 124.373.114 130.129.435 104,6

Stopnja dolgoroč nosti  f inanc iranja = 3  /  4 75,79 75,90 100,1

Stopnja lastniškosti financiranja – konec leta 2017 je kapital družbe predstavljal 33,81 % vseh obveznosti do virov 
sredstev. Stopnja lastniškosti financiranja se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 povišala za 3,3 %.
Stopnja dolgoročnosti financiranja – družba je 75,90 % svojih sredstev financirala z dolgoročnimi viri in 24,10 
% s kratkoročnimi viri. Stopnja dolgoročnosti financiranja je v primerjavi s stanjem konec leta 2016 na isti ravni.

B. Temeljni kazalniki stanja investiranja (naložbenja)

STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA RE 2016 RE 31.12.2017 RE 31 .12 .2017 /  
RE 2016

1. Nepremičnine, naprave in oprema 73.993.652 81.610.536 110,3

2. Neopredmetena sredstva 362.438 237.747 65,6

3. Skupaj stalna sredstva po neodpisani vrednosti ( 1 + 2 ) 74.356.089 81.848.284 110,1

4. Sredstva 124.373.114 130.129.435 104,6

Stopnja osnovnosti  investiranja = 3  /  4 59,78 62,90 105,2

Stopnja osnovnosti investiranja znaša 62,90 % in se je v primerjavi z letom 2016 povišala za 5,2 %. Povišanje 
sredstev je posledica povišanja stanja zgradb (jamski gradbeni objekti), nepremičnin v pridobivanju in proizvajalne 
opreme, kar je posledica večje vrednosti investiranja glede na amortizacijo.

STOPNJA DOLGOROČNOSTI INVESTIRANJA RE 2016 RE 31.12.2017 RE 31 .12 .2017 /  
RE 2016

1. Nepremičnine, naprave in oprema 73.993.652 81.610.536 110,3

2. Neopredmetena sredstva 362.438 237.747 65,6

3. Naložbene nepremičnine 1.874.764 1.548.950 82,6

4. Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe 15.671.000 16.373.692 104,5

5. Ostale dolgoročne finančne naložbe in posojila 220.911 160.444 72,6

6. Dolgoročne poslovne terjatve 1.753.442 1.683.018 96,0

7. Druga dolgoročna sredstva 109.333 143.393 131,2

8. Skupaj ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 + 7 ) 93.985.539 101.757.780 108,3

9. Sredstva 124.373.114 130.129.435 104,6

Stopnja dolgoroč nosti  investiranja = 8  /  9 75,57 78,20 103,5

Stopnja dolgoročnosti investiranja prikazuje delež vseh dolgoročnih sredstev med vsemi sredstvi. Družba je 31. 
12. 2017 imela 78,20 % dolgoročnih sredstev v vseh sredstvih. Delež se je glede na predhodno obdobje povišal za 
3,5 % zaradi povišanja stanja zgradb (jamski gradbeni objekti), nepremičnin v pridobivanju in proizvajalne opreme.
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C. Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja

KOEFICIENT KAPITALSKE POKRITOSTI OSNOVNIH SREDSTEV RE 2016 RE 31.12.2017 RE 31 .12 .2017 /  
RE 2016

1. Kapital 40.684.680 43.991.321 108,1

2. Nepremičnine, naprave in oprema 73.993.652 81.610.536 110,3

3. Neopredmetena sredstva 362.438 237.747 65,6

4. Skupaj stalna sredstva po neodpisani vrednosti ( 2 + 3 ) 74.356.089 81.848.284 110,1

Koefic ient kapitalske pokritosti  osnovnih sredstev = 1  /  4 0 ,55 0,54 98,2

KOEFICIENT NEPOSREDNE POKRITOSTI KRATK. OBV. 
(HITRI  KOEFICIENT)

RE 2016 RE 31.12.2017 RE 31 .12 .2017 /  
RE 2016

1. Denar in denarni ustrezniki 467.976 173.506 37,1

2. Kratkoročne finančne naložbe 45.000 45.000 100,0

3. Skupaj likvidna sredstva ( 1 + 2 ) 512.977 218.506 42,6

4. Kratkoročne obveznosti 30.109.619 31.355.673 104,1

Koef. neposredne pokritosti  kratk. obv. (h itri  koef.)  = 3  /  4 0 ,02 0,01 40,9

KOEFICIENT POSPEŠENE POKRITOSTI KRATK. OBV. 
(POSPEŠENI KOEFICIENT)

RE 2016 RE 31.12.2017 RE 31 .12 .2017 /  
RE 2016

1. Denar in denarni ustrezniki 467.976 173.506 37,1

2. Kratkoročne finančne naložbe 45.000 45.000 100,0

3. Kratkoročne poslovne terjatve 18.336.562 20.351.278 111,0

4. Skupaj ( 1 + 2 + 3 ) 18.849.538 20.569.784 109,1

5. Kratkoročne obveznosti 30.109.619 31.355.673 104,1

Koefic ient pospešene pokritosti  kratk. obveznosti= 4  /  5 0 ,63 0,66 104,8

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

RE 2016 RE 31.12.2017 RE 31 .12 .2017 /  
RE 2016

1. Kratkoročna sredstva 30.387.575 28.371.655 93,4

2. Kratkoročne obveznosti 30.109.619 31.355.673 104,1

Koefic ient kratk. pokritosti  kratk. obv. (kratk. obv.)  = 1  /  2 1 ,01 0,90 89,7

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev pokaže, kolikšen je delež lastniškega financiranja osnovnih 
sredstev. V obravnavanem obdobju je koeficient manj kot 1, kar pomeni, da vsa osnovna sredstva niso v celoti 
financirana s kapitalom. 

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient) je bil manj kot 1, kar pomeni, da 
družba z likvidnimi sredstvi ni pokrivala svojih kratkoročnih obveznosti. Vrednost kazalnika se je glede na stanje 
2016 znižala, zaradi povišanja kratkoročnih (finančnih) obveznosti. Kazalnik je treba spremljati skupaj z naslednji-
ma kazalnikoma: pospešeni koeficient je razmerje med kratkoročnimi sredstvi brez zalog in kratkoročnimi obvez-
nostmi. Vrednost kazalnika je prav tako nižja od 1. Vzrok znižanja je enak kot pri hitrem koeficientu. Vrednost na 
31. 12. 2017 je 0,66, kar pomeni, da lahko družba s kratkoročnimi sredstvi pokrije 66 % kratkoročnih obveznosti. 
Kratkoročni koeficient je kazalnik, ki glede na pospešeni koeficient upošteva tudi zaloge, torej vsa kratkoročna 
sredstva. Koeficient je manjši kot 1, kar pomeni, da družba s svojimi kratkoročnimi sredstvi ne pokriva v celoti 
svojih kratkoročnih obveznosti. 
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D. Temeljni kazalnik gospodarnosti

KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA RE 2016 RE I-X I I  2017 RE I-X II 2017  /  
RE 2016

1. Poslovni prihodki 117.014.423 120.750.506 103,2

2. Poslovni odhodki 114.175.962 113.827.014 99,7

Koefic ient gospodarnosti  poslovanja = 1  /  2 1 ,02 1,06 103,5

Koeficient gospodarnosti poslovanja prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Ko-
eficient gospodarnosti poslovanja znaša 1,06 in se je v primerjavi z letom 2016 povišal za 3,5 %, kar je posledica 
povišanja poslovnih prihodkov ob hkratnem znižanju poslovnih odhodkov.

E. Temeljni kazalniki dobičkonosnosti

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI KAPITALA (ROE)
- na letnem nivoju

RE 2016 RE I-X I I  2017 RE I-X II 2017  /  
RE 2016

1. Čisti poslovni izid 770.098 3.404.487 442,1

2. Povprečni kapital 40.456.565 42.338.001 104,7

Koefic ient č iste dobič konosnosti  kapitala = 1  /  2  0,019 0,080 422,4

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI SREDSTEV (ROA)
- na letnem nivoju

RE 2016 RE I-X I I  2017 RE I-X II 2017  /  
RE 2016

1. Čisti poslovni izid 770.098 3.404.487 442,1

2. Povprečna sredstva 123.998.620 127.251.275 102,6

Koefic ient č iste dobič konosnosti  sredstev = 1  /  2  0,006 0,027 430,8

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) je razmerje med čistim poslovnim izidom in povprečnim ka-
pitalom oz. prikazuje dobičkonosnost kapitala. Kazalnik se je glede na 2016 izboljšal zaradi višjega doseženega 
poslovnega izida v 2017 glede na 2016.
Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA) prikazuje razmerje med čistim poslovnim izidom in povpreč-
nimi sredstvi oz. prikazuje uspešnost družbe pri upravljanju s sredstvi. Kazalnik se je glede na 2016 izboljšal zaradi 
višjega doseženega poslovnega izida v 2017 glede na 2016.

F. Ostali kazalniki

DODANA VREDNOST
- na letnem nivoju

RE 2016 RE I-X I I  2017 RE I-X II 2017  /  
RE 2016

1. Poslovni prihodki 117.014.423 120.750.506 103,2

2. Stroški blaga, materiala in storitev 46.850.057 46.155.048 98,5

3. Drugi poslovni odhodki 4.451.873 4.108.842 92,3

Dodana vrednost = 1 -2-3 65.712.493 70.486.616 107,3

DODANA VREDNOST / ZAPOSLENEGA
- na letnem nivoju

RE 2016 RE I-X I I  2017 RE I-X II 2017  /  
RE 2016

1. Dodana vrednost 65.712.493 70.486.616 107,3

2. Povprečno število zaposlenih 1.243 1.243 100,0

Dodana vrednost/zaposlenega = 1/2 52.887 56.707 107,2

Dodana vrednost znaša 70.486.616 EUR in je glede na leto 2016 višja za 7,3 %. Razlog je v zvišanju poslovnih 
prihodkov, zaradi višje količinske prodaje premoga v 2017 glede na 2016, ob hkratnem znižanju stroškov blaga, 
materiala, soritev in drugih poslovnih odhodkov.
Dodana vrednost na zaposlenega se je v primerjavi z letom 2016 povišala za 7,2 % in znaša 56.707 EUR. Razlog 
je v povišanju dodane vrednosti, medtem ko povprečno stanje zaposlenih v 2017 ostaja enako povprečju leta 2016.
Opomba k izračunu dodane vrednosti/zaposlenega: Pri izračunu je uporabljen povprečni stalež, izračunan na 
podlagi stanj 31. 12. 2016 in 31. 12. 2017.
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Namen zagotavljanja kapitalske ustreznosti je poleg spoštovanja določil ZFPPIPP predvsem v zagotavljanju likvid-
nosti, obvladovanju oziroma minimiziranju stroškov. Kazalnik se je glede na preteklo leto izboljšal iz naslova doseže-
nega pozitivnega poslovnega izida. Ustvarjen dobiček v 2017 je porabljen za pokrivanje izgube iz preteklih let.

KOEFICIENT DOLGOVNO -  KAPITALSKEGA RAZMERJA RE 2016 RE 31.12.2017 RE 31 .12 .2017 /  RE 
2016

1. Kratkoročne finančne obveznosti 3.813.110 5.223.407 137,0

2. Dolgoročne finančne obveznosti 17.810.250 18.300.151 102,8

3. Celotne finančne obveznosti ( 1+2 ) 21.623.359 23.523.557 108,8

4. Kapital 40.684.680 43.991.321 108,1

Koefic ient dolgovno - kapitalskega razmerja = 3/4 0 ,53 0,53 100,6

Koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja ohranja raven leta 2016.

CELOTNE FINANČNE OBVEZNOSTI / EBITDA
- na letnem nivoju

RE 2016 RE I-X I I  2017
RE I-X I I  2017 / 

RE 2016
1. Kratkoročne finančne obveznosti 3.813.110 5.223.407 137,0

2. Dolgoročne finančne obveznosti 17.810.250 18.300.151 102,8

3. Celotne finančne obveznosti ( 1+2 ) 21.623.359 23.523.557 108,8

4. EBIT - Poslovni izid iz poslovanja 1.752.340 3.622.506 206,7

5. Odpisi vrednosti 12.331.845 12.821.839 104,0

6. EBITDA ( 4+5 ) 14.084.185 16.444.346 116,8

Celotne f inanč ne obveznosti  /  EBITDA = 3/6 1,54 1,43 93,2

Kazalnik celotne finančne obveznosti/EBITDA pove, v koliko letih je družba sposobna pokriti svoje celotne fi-
nančne obveznosti iz naslova EBITDA. Vrednost kazalnika se je izboljšala.

EBITDA / Finančni odhodki iz prejetih posojil RE 2016 RE I-X I I  2017
RE I-X I I  2017 / 

RE 2016
1. EBIT - Poslovni izid iz poslovanja 1.752.340 3.622.506 206,7

2. Odpisi vrednosti 12.331.845 12.821.839 104,0

3. EBITDA ( 1+2 ) 14.084.185 16.444.346 116,8

4. Finančni odhodki iz prejetih posojil 956.673 752.946 78,7

EBITDA /  Finanč ni odhodki  iz posoji l  = 3/4 14,72 21,84 148,3

EBITDA/Finančni odhodki iz prejetih posojil – podatek pove, ali je družba sposobna odplačevati obresti iz red-
nega poslovanja. Vrednost kazalnika se je izboljšala.

Celotne finančne obveznosti / Sredstva RE 2016 RE 31.12.2017
RE 31.12.2017 / 

RE 2016
1. Dolgoročne finančne obveznosti 17.810.250 18.300.151 102,8

2. Kratkoročne finančne obveznosti 3.813.110 5.223.407 137,0

3. Celotne finančne obveznosti ( 1+2 ) 21.623.359 23.523.557 108,8

4. Sredstva 124.373.114 130.129.435 104,6

Celotne f inanč ne obveznosti  /  Sredstva = 3/4 0,17 0,18 104,0  

Delež celotnih finančnih obveznosti glede na sredstva se je rahlo povišal.

G. Kazalniki finančnega položaja (financiranja)
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2.10 UPRAVLJANJE S 
TVEGANJI
PV ima uveden celovit sistem upravljanja tveganj, kot del 
korporativnega upravljanja skupine HSE, skladno s Po-
litiko upravljana tveganj SPV. V družbi deluje Odbor za 
upravljanje s tveganji.
Vzpostavljen je register tveganj s postavljenimi cilji druž-
be, identificirana so tveganja in ukrepi. V PV so prepo-
znana tveganja, opredeljene posledice, vzpostavljeni so 
instrumenti za obvladovanje ter določeni skrbniki za 
upravljanje s tveganji.

STRATEŠKA TVEGANJA

Tveganje tržnega položaja
PV je s svojo proizvodnjo premoga vezan izključno na 
enega kupca premoga in s tem na trgu izpostavljen de-
lovanju TEŠ. Projekcije delovanja TEŠ in s tem PV so 
pripravljene do leta 2054. Tveganju tržnega položaja tako 
PV na dolgi rok ni izpostavljen, je pa prisotno tveganje 
izpolnjevanja pogodbenih količin in tveganje neobrato-
vanja TEŠ in morebitne katastrofe v TEŠ.

Regulatorna tveganja
Temeljnega pomena za dejavnost premogovnika je Za-
kon o rudarstvu, ki določa pogoje za iskanje, raziskovan-
je in izkoriščanje mineralnih surovin, pogoje za opustitev 
njihovega izkoriščanja, pogoje za zagotavljanje varstva in 
zdravja pri izvajanju delu ter ureja inšpekcijski nadzor. 
Večjih sprememb regulative ni bilo zaznati, prisotna pa 
so tveganja v zvezi z zagotavljanjem oz. rezervacijo sred-
stev za sanacijo, podaljšanje koncesije za pridobivanje 
mineralne surovine. 
Aktivnosti za obvladovanje tveganja ustreznega gospo-
darjenja s pridobivalnim prostorom PV in pridobitev 
podaljšanja koncesije za izkoriščanje mineralne surovine 
so v teku. Vsa druga regulatorna tveganja obvladujemo 
predvsem z nenehnim funkcionalnim in strokovnim 
usposabljanjem preko ustreznih institucij in ažurnim in-
formiranjem o spremembah zakonodaje. 

Investicijsko tveganje
Nezmožnost nadomeščanja naprav in opreme za zago-
tavljanje nemotenega procesa proizvodnje oz. obratoval-
ne pripravljenosti izhaja iz nezmožnosti pravočasnega 
pridobivanja dolgoročnih virov za investicije. Tveganje je 
prisotno. PV nadomešča predvsem opremo za odkope, 
opremo za pripravska delovišča in infrastrukturo v okvi-
ru plana. Investicijsko tveganje v smislu izvedbe načrto-
vane investicije je sicer prisotno pri izvedbi investicije v 
zračilni jašek NOP II, vendar ga v celoti obvladujemo.

TRŽNA TVEGANJA

Cenovno tveganje
Še vedno je prisoten pritisk na povečevanje cen vhodnih 
materialov, tudi kot odraz podaljševanja rokov plačil in 
nezmožnosti za realizacijo v predvidenih rokih. Z reor-
ganizacijo nabave in nabavnih postopkov je pritisk na 
povečevanje cen vhodnih materialov zmanjšan.
Količinsko tveganje iz naslova odstopanj od pogodbe-
nih določil

PV ima s TEŠ in HSE sklenjeno dolgoročno tripartit-
no pogodbo HSE–TEŠ–PV o nakupu premoga, zakupu 
moči in nakupu električne energije do leta 2054. S po-
godbo so določene količine dobav premoga TEŠ-u za 
predelavo v električno energijo. Podrobneje se količine 
določajo z letnimi pogodbami in aneksi. V prvem tri-
mesečju 2017 je bila zaradi potreb TEŠ prodaja premoga 
TEŠ večja od načrtovanih količin in posledično tveganj 
iz naslova odstopanj od pogodbenih količin ni bilo. V 
juniju so se pojavile znatne manjše potrebe po odjemu 
premoga in s tem odstopanja od pogodbenih količin, ki 
pa so bila v poletnih mesecih nadomeščena. V zadnjem 
trimesečju je prihajalo do ponovnih odstopanj – manjše-
ga odjema od pogodbenih količin, vendar so bile količine 
v okviru leta dosežene in celo presežene. 

KOLIČINSKA/PROIZVODNA TVEGANJA

Količinsko tveganje/tveganje doseganja proizvodnje
Odkopavanje je najprej potekalo na treh odkopih, kasne-
je na dveh odkopih. V celoletnem merilu je potekalo us-
pešno, odkopanega je bilo več premoga, kot je bilo načr-
tovano. Tveganja doseganja proizvodnje so bila prisotna 
predvsem zaradi povečanih deformacij na odvozni progi 
zaradi povečanih pritiskov, zaradi zatesnitev dostavne 
proge za demontažo sekcij in s tem povezanim večjim 
številom rudarskih zastojev. Kljub zahtevnim pogojem 
pridobivanja premoga je bil plan proizvodnje dosežen in 
celo presežen. Tveganje za doseganje proizvodnje je bilo 
v celoti obvladano.
Zagotavljanje obratovalne zanesljivosti
Obratovalna zanesljivosti v PV je odvisna od načrto-
vanja, projektiranja, planiranja, organizacije, priprave in 
izvedbe delovnega procesa od neposredne proizvodnje 
vse do podpornih dejavnosti, ne nazadnje tudi od na-
ravnih danosti – kako jih obvladujemo oziroma se jim 
znamo prilagajati. Prav neposredno pa je obratovalna za-
nesljivost odvisna od stanja delovnih sredstev.
•	 Tveganje pravočasne priprave odkopne fronte zaradi 

zahtevnih pogojev izdelave
Tveganje medsebojnih geomehanskih vplivov zaradi 
koncentracije odkopov in jamskih objektov bo prisotno 
tudi v prihodnjih letih, ima za posledice zaostanke pri 
pripravi odkopne fronte. Zaradi zahtevnih pogojev so 
nastali zaostanki pri izdelavi novih jamskih prog. Zara-
di pojava stebrnih udarov in medsebojnih vplivov geo-
mehanskih pogojev so se pojavljale deformacije jamskih 
prostorov in odvoznih prog, kar je zahtevalo množične 
pretesarbe prog, več kot je bilo načrtovano, in s tem po-
vezane stroške.
Tveganje je bilo obvladano na sprejemljivi ravni.
•	 Tveganje zanesljivosti delovanja opreme in naprav
Zanesljivost obratovanja strojev in naprav je bila primer-
na. Izpostavljenost za zagotavljanje zanesljivosti obrato-
vanja strojev in naprav je zaradi pogojev, v katerih obratu-
jejo, velika, prav tako je vse večja tudi zaradi iztrošenosti 
opreme, ki pa jo vzdržujemo na primerni ravni. Tveganje 
je zmerno, vzpostavljen je informacijski sistem za vzdr-
ževanje naprav, izgrajen je sodoben komunikacijski na-
dzorni sistem v jami, izvajajo se monitoringi. Potrebni so 
ukrepi nadomeščanja opreme, kontinuiranega vzdrže-
vanja opreme in nadzora nad delovanjem.
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Druga operativna tveganja za doseganje proizvodnje
•	 Tveganje resursov (zadostne obložitve) – zadostno 

število delavcev v proizvodnji se sproti obvladuje z us-
trezno organizacijo dela in z dodatnim zaposlovanjem 
na posebej izpostavljenih mestih.

•	 Nezadostne količine pepela za zapolnjevanje jamskih 
prostorov.

•	 Uvedba efektivnega delovnega časa zahteva temeljito 
analizo delovnega časa z optimalno organizacijo dela 
glede na novo situacijo in uvedbo dodatnih delovnih 
dni.

FINANČNA TVEGANJA

Likvidnostno tveganje
Likvidnostna situacija PV se je v primerjavi s preteklim 
letom izboljšala. Likvidnost v letu 2017 je obvladovana s 
predčasnimi plačili za premog na začetku in v drugi po-
lovici leta. Poleg tega je bilo izvedeno refinanciranje dol-
goročnih kreditov, s čimer se je bistveno znižala obrestna 
mera, kar je vplivalo na znižane stroške obresti. Za ob-
vladovanje likvidnosti so pomembni višina prodaje pre-
moga, predčasna plačila za premog, stroškovna raciona-
lizacija, zamiki investicij ter zamiki plačil dobaviteljem.
Družba zagotavlja redno izplačilo plač, plačilo DDV, od-
live iz naslova vračil kreditov in plačila obresti. Še vedno 
pa nismo uspeli zagotoviti rednega plačevanja vseh ob-
veznosti do dobaviteljev. Likvidnostna situacija bo tudi v 
prihodnje odvisna predvsem od zagotavljanja proizvod-
nje za doseganje planirane prodaje premoga.
Tveganje insolventnosti
PV ima težave s kratkoročno plačilno sposobnostjo, saj 
kratkoročna sredstva ne zadoščajo za poplačilo kratko-
ročnih obveznosti. Posledice so zamude plačil dobavite-
ljem.
PV je vseskozi dolgoročno plačilno sposoben, saj ima za-
dosten obseg dolgoročnih virov.
PV ni trajneje nelikviden; ne zamuja več kot dva mese-
ca z izpolnjevanjem obveznosti, ki bi bile več kot 20 % 
obveznosti prejšnjega leta, ne zamuja z izplačilom plač 
delavcem in ne zamuja s plačilom davkov in prispevkov, 
vezanih na plače.
PV ni dolgoročno plačilno nesposoben z vidika vrednos-
ti premoženja, ki presega vrednost obveznosti.
Tveganje insolventnosti PV v 2017 z vidika višine izgube 
ni prisotno.

Kreditno tveganje
Kreditno tveganje, ki izhaja v razmerjih do naših kup-
cev, se v PV nanaša predvsem na realizacijo pogodbenih 
odnosov za prodajo premoga TEŠ po tripartitni pogodbi 
TEŠ–HSE –PV. Tveganje je bilo tudi v 2017 uspešno ob-
vladovano. 

Obrestno tveganje
Obrestno tveganje je bilo v 2017 z nadzorom zadolženos-
ti v okviru plana ter refinanciranjem kreditov obvladano. 

Valutno tveganje
Večina dobav iz držav zunaj Slovenije poteka z državami, 
ki so v evroobmočju, zato ni večjega valutnega tveganja. 
Tveganje zaradi nepomembnosti sprejemamo.

OPERATIVNA TVEGANJA 

Kadrovska tveganja
Med kadrovskimi tveganji zaznavamo neustrezno 
kadrovsko strukturo (izobrazbena struktura in število za-
poslenih/razmerje med proizvodnjo in režijo, starostna 
struktura zaposlenih), tveganje nekompetentnosti, tve-
ganje razvoja ključnih kadrov, zagotavljanje nasledstev 
(assessment) in prenos znanja, tveganje neustreznega 
nagrajevanja ključnih kadrov, tveganje povečanja absen-
tizma kot posledica, povezana z zdravjem delavcev.
Posledice kadrovskih tveganj, ki bi se lahko odražale v 
nedoseganju delovnih rezultatov, nedoseganju ciljev 
podjetja, višanju stroška dela, nezadovoljstvu, smo obvla-
dovali s prerazporeditvami delavcev na jamska delovna 
mesta in izvajali druge prerazporeditve znotraj skupine, 
z zaposlovanjem pripravnikov za področje proizvodnje, 
nenadomeščanjem delavcev na zunanjih podpornih de-
lih.
Izvajali smo spremembe organizacije dela in sistema-
tizacije delovnih mest, pogovore o delovni uspešnosti z 
oceno znanja in kompetenc – merljivi cilji, pripravljali 
načrte izobraževanja, izvajali preverjanje znanja in kom-
petenc zaposlenih.
V teku je sprememba sistematizacije, kar bo osnova za 
5-letni kadrovski plan.
Spoštujemo predpise varnosti in zdravja pri delu. Zave-
damo se, da je uporaba ustreznih tehnik in instrumen-
tov Human resource management (HRM) potrebna za 
zmanjšanje kadrovskih tveganj.

Tveganje informacijske tehnologije 
Tveganje informacijske tehnologije je tveganje, ki ogroža 
izvajanje poslovnih in tehnoloških procesov ter razpo-
ložljivost in varnost podatkov. Med tveganji informacij-
ske tehnologije prepoznavamo tveganje razpoložljivosti 
oz. izpad delovanja poslovnih informacijskih sistemov, 
tveganje izpadov strežniške infrastrukture, tveganje izpa-
da komunikacijske infrastrukture, ki jo lahko povzročijo 
požar, napake na strojni ali programski opremi, zlona-
merna programska koda, vdor v sistem preko svetovnega 
spleta, nepooblaščen dostop do podatkov, izpad elekt-
ričnega napajanja ali okvara sistema tehničnega hlajenja 
računalniškega centra (podatkovni center).
Za zmanjševanje tveganja informacijske tehnologije smo 
infrastrukturo stalno vzdrževali, redno smo uporabljali 
programsko opremo za odstranjevanje škodljivih vpa-
dov, trase komunikacijskih povezav smo vzpostavili na 
način da se lahko takoj nadomestijo, posodabljali smo 
okolje strežniške infrastrukture. Tveganja na področju 
informacijske tehnologije ocenjujemo z majhno verjet-
nostjo nastanka in srednje velikimi posledicami ter jih 
obvladujemo.

Tveganje skladnosti poslovanja
Obvladovanje tveganja skladnosti poslovanja kot sklad-
nosti z zakonodajo in notranjimi predpisi ter drugimi 
veljavnimi akti družbe v vseh poslovnih procesih, po-
maga poslovodstvu izvajati dolžno nadzorstvo in posle-
dično spodbuja varovanje družbe pred odgovornostjo 
zaradi neskladnosti z zakonodajo ali drugimi nesklad-
nostmi.



42

Družba ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, sis-
tem vodenja kakovosti ravnanja z okoljem, sistem kako-
vosti, varnosti in zdravja pri delu ter sistem upravljanja 
z energijo. Postavljeni so pooblaščenci za sisteme vo-
denja, izvajajo se notranje in zunanje presoje sistemov.
Družba ima skladno z rudarsko zakonodajo vzpostavl-
jene sisteme izvajanja dejavnosti po rudarski zako-
nodaji in je pod stalnim inšpekcijskim nadzorstvom. 
Poleg tega ima družba sprejeto politiko varovanja in-
formacij ter etični kodeks družbe. Družba je zavezana k 
revidiranju računovodskih izkazov.

Tveganja na področju komuniciranja
Družba ima vzpostavljena pravila komuniciranja z 
javnostmi, ima poslovnik o komuniciranju v primeru 
izrednih dogodkov in nevarnih razmer ter izdelan ko-
munikacijski načrt. Ni pa moč v celoti obvladati tvegan-
ja zlonamernih in netočnih objav.

VARNOSTNA TVEGANJA 

Tveganja varnosti in zdravja pri delu
Zaradi težkih delovnih razmer (stebrni udari, izrivi – 
vdor plinov, vdor vode, mulja, blata, požar, izpad elek-
trične energije, eksplozija metana in premogovega pra-
hu) so razmere za varnost zaposlenih zahtevne. Družba 
ima izdelan varnostno-tehnični informacijski sistem, ki 
omogoča stalno spremljavo in nadzor določenih teh-
ničnih in varnostnih parametrov, daje informacije o 
delovanju določenih strojev in naprav in omogoča spre-
mljanje mreže seizmičnih senzorjev na daljavo. 
Za obvladovanje požarne varnosti je sprejet Požarni 
red PV. Za reševanje v jami je ustanovljena in organi-
zirana Jamska reševalna služba, za ukrepanje v primeru 
skupinskih nevarnosti in nesreč v jami je izdelan Načrt 
obrambe in reševanja (NOR), za ukrepanje ob izred-

nih dogodkih na površini so izdelani plani ukrepanja v 
izrednih razmerah za vsako nevarnost posebej (PUIR).
Družba izvaja vse ukrepe, potrebne za zagotovitev var-
nosti in zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem 
nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem 
delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi 
materialnimi sredstvi. Izvaja take preventivne ukrepe in 
izbira take delovne in proizvajalne metode, ki zagotavl-
jajo večjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu, ter so vkl-
jučene v vse aktivnosti na vseh organizacijskih ravneh.
Poleg vzpostavljena sistema varnosti in zdravja pri delu 
PV stalno nadzoruje gibanje nesreč in nevarnih dogod-
kov ter v skladu s politiko VZD ukrepa.

Tveganje varnosti in katastrof
Potencialne nevarnosti v jami so vdori, izpuhi, ekshala-
cija in izrivi nevarnih jamskih plinov, vdor vode, mulja 
ali blata, požar, eksplozija metana, eksplozija prahu, ek-
splozija razstrelilnih sredstev, stebrni udari. Tudi v 2017 
so se večkrat pojavljali stebrni udari, ki pa so k sreči v 
manjši meri povzročali deformacije jamskih prostorov 
kot v preteklih obdobjih. Izvedeni so bili ukrepi razbre-
menilnega odstreljevanja v prostoru, zaporedno izva-
janje faz tehnološkega procesa, ojačitve delov jamskih 
prostorov, zaščita opreme, spremljanje seizmičnih poja-
vov in vsekakor izvajanje varnostno tehničnih ukrepov. 
Na te potencialne nevarnosti v jami nimamo vpliva, so 
pa vzpostavljeni mehanizmi obvladovanja, tako zazna-
vanja nevarnih dogodkov kot tudi načrti ukrepanja. 
Tveganje je bilo obvladovano na sprejemljivi ravni.
Tveganje varovanja informacij
PV ima vzpostavljeno politiko varovanja informacij, 
ki zajema varovanje podatkov, sredstev, dokumentov, 
informacijskega sistema ter daljinskih dostopov do po-
datkov.
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2.11 KOMUNICIRANJE Z 
JAVNOSTMI
PV, kot povezana družba znotraj skupine Holding Slo-
venske elektrarne, sledi usmeritvam glede poenotenja 
izhodišč za uskladitev medijsko-komunikacijskih aktiv-
nosti družb skupine HSE, kadar gre za komuniciranje 
ključnih vsebin.
Krovni dokument, s katerim je urejeno komuniciranje 
v celotni skupini HSE, je Komunikacijski pravilnik sku-
pine HSE. V Skupini PV imamo poleg tega dokumenta 
za področje komuniciranja v veljavi še svoje dokumente, 
kot so Poslovnik o komuniciranju z javnostmi, Pravilnik 
o komuniciranju med upravo, sindikatom in svetom de-
lavcev, Poslovnik o komuniciranju v primeru izrednih 
razmer in nevarnih dogodkov, Etični kodeks, Pravila 
uporabe elektronske pošte v Skupini PV in Pravilnik o 
poslovni skrivnosti. Izdana sta bila tudi Službeni nalog 
o komuniciranju z mediji ter Hišni red za varovano ob-
močje PV – območje NOP, ki ureja pravila vstopa na va-
rovano območje PV, izstop iz njega, gibanje zaposlenih in 
zunanjih oseb ter vozil na njem.
V Skupini PV komuniciramo preko Službe za odnose z 
javnostmi (SZOJ), ki si prizadeva za oblikovanje učinko-
vitih odnosov z javnostmi in ohranitev zaupanja javnosti 
v podjetje. Ena njenih poglavitnih nalog je priprava in 
oblikovanje komunikacijskih sporočil, s katerimi želi-
mo doseči relevantne javnosti (zaposlene, medije, lokal-
no skupnost, strokovno, splošno javnost in druge) ter 
dvigniti oziroma ohraniti ugled PV, ter priprava odgovo-
rov na vprašanja s strani različnih javnosti.
Znotraj SZOJ o dogodkih in novostih, povezanih s celot-
no skupino, vselej redno in sproti obveščamo tako inter-
no kot tudi zunanjo javnost. Nagovarjamo jih s pomočjo 
različnih medijev, ki so namenjeni posameznim ciljnim 
skupinam. Ob tradicionalnem časopisu Rudar, ki izhaja 
že vse od 1953, in internem radiu, s katerim zaposlene 
v Skupini PV obveščamo že več kot 40 let, uporabljamo 
tudi sodobne elektronske in socialne medije, kot so Face-
book, Twiter, YouTube … Zaposleni, ki pri svojem delu 
uporabljajo računalnike, najdejo različne informacije na 
spletnem mestu družbe, ali na intranetu. Za zaposlene, ki 
delajo v jami, smo leta 2004 vzpostavili videostrani, ki jih 
dnevno osvežujemo z najaktualnejšimi obvestili. 
V PV se zavedamo pomembnosti vloge internih medijev 
in tega, da so zaposleni prva in hkrati najzahtevnejša jav-
nost, ki s svojim odnosom do podjetja določa tudi način 
komuniciranja navzven.
Komuniciranje z zunanjimi javnostmi lahko poteka 
samo preko pooblaščenih oseb in SZOJ. Izjave morajo 
biti v skladu s profesionalnimi standardi in ne smejo vse-
bovati dezinformacij ali kako drugače zavajati javnosti. 
Nepooblaščen dostop, uporaba in posredovanje takih 
informacij lahko škodijo poslovanju Skupine PV in so 
prepovedani. Pri svojem delu upoštevamo zaupnost vseh 
informacij in poslovnih informacij Skupine PV in jih ne 
razkrivamo nikjer znotraj ali zunaj organizacije, niti ne 
poročamo o vsebini, mnenjih posameznikov. 
V letu 2017 smo v okviru SZOJ pripravili 5 rednih šte-
vilk internega časopisa Rudar v nakladi 3.000 izvodov za 
posamezno številko, 222 rednih oddaj za interni radio, 

dnevno smo pripravljali obvestila za videostrani (248), 
pomembna obvestila smo objavljali na portalu (275) in 
na spletu (61 sporočil, 17 fotogalerij), pripravili smo 27 
sporočil za javnost, sodelovali smo pri pripravi 3 številk 
Športnih novic in 2 številk sindikalnih novic. Obvesti-
la smo objavljali tudi na največjih svetovnih družbenih 
omrežjih Facebook (82 objav) in Twitter (56 tvitov). 
Izdali smo 1 posebno številko Novic Premogovnika Ve-
lenje.
V letu 2017 smo v okviru SZOJ pripravili tudi nekaj do-
godkov in prireditev, med njimi sta bila najbolj odmev-
na Skok čez kožo ter povezava zračilnega jaška NOP II z 
jamskimi prostori PV. 

2.12 RAZISKAVE IN RAZVOJ
Pod pojmom raziskave in razvoj v družbi PV razume-
mo nenehno izboljševanje procesa pridobivanja premo-
ga ob zagotavljanju najvišje stopnje varnosti. Razvojno 
področje je organizacijsko umeščeno pod tehnične služ-
be. Delo raziskav in razvoja poteka zlasti na področjih 
pridobivanja premoga, podpornih tehničnih storitev 
in čistih premogovih tehnologij (CCT). Razvojno delo 
je organizirano v okviru programskih nalog, projektov, 
magistrskih in doktorskih študijev ipd. V projektnih ti-
mih sodeluje različno število zaposlenih, glede na potre-
be projekta. Največkrat so to mešani timi, ki vključujejo 
strokovnjake/inženirje s področij rudarstva, ekonomije, 
strojništva, elektrotehnike in IT. Primarni namen razis-
kav in razvoja v PV ni iskanje in uvajanje visokotehnolo-
ških in znanstvenih rezultatov, temveč zagotavljanje opti-
malne proizvodnje in maksimalne varnosti za zaposlene.

V smislu racionalizacije procesa pridobivanja premoga 
izvajamo razvojne projekte na tehle področjih:
•	 varnost in zdravje pri delu,
•	 izdelava jamskih objektov,
•	 pridobivanje premoga ter ekologija delovnega okolja,
•	 transport in logistika,
•	 jamsko vrtanje,
•	 energetsko področje,
•	 čiste premogovne tehnologije.
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•	 Na področju študij so v družbi PV v letu 2017 pote-
kale aktivnosti na sledečih segmentih:

•	 Avtomatizacija odvozov iz pripravskih delovišč
Z iskanjem in uvedbo tehnično-operativnih reši-
tev stremimo k minimaliziranju stikalnih mest in 
ekonomski optimizaciji delovnega procesa izdela-
ve jamskih prog. Cilj programske naloge je določiti 
optimalno obložitev presipnih mest in posledično 
zmanjšanje števila potrebnih delavcev ter doseganje 
čim višje obratovalne zanesljivosti odvoza iz priprav-
skih delovišč.

•	 Pepelnatno-cementne mešanice
Za izvedbo izolacijskega plašča jamskih objektov 
in za zapolnjevanje likvidiranih jamskih prostorov 
je osnovni element pepel iz TEŠ. Izvajamo analize 
pepela in na podlagi rezultatov določamo in preiz-
kušamo nove recepture za emulgat in suho pepelnat-
no-cementno mešanico.

•	 Preprečevanje stebrnih udarov in plinskih izbru-
hov
Odkopavanje premoga poteka v zelo zahtevnem 
področju, kar povzroča večjo število in intenziteto 
stebrnih udarov, ki predstavljajo nevarnost za zapo-
slene in opremo, kot tudi proizvodne zastoje. Z izva-
janjem monitoringa in uvajanjem dodatnih ukrepov 
preučujemo in poskušamo zmanjšati tako intenzite-
to kot tudi število pojavov stebrnih udarov.

•	 Ukrepi na področju zagotavljanja varnejšega dela 
na pripravskih deloviščih
Sestavni del procesa izdelave jamskih prog je izva-
janje potrebnih opravil v nepodprtem delu jamske 
proge, kjer obstaja verjetnost padajočih kosov hri-
bine v delovni prostor rudarjev. Aktivnosti zajemajo 
testiranje in uporabo varovalne mreže na pripravskih 
deloviščih, analizo sidranja čelne stene in obrizgov 
ostenja proge s polimeri ter procesnih mehanskih 
rešitev. Namen ukrepov je zmanjšanje števila nezgod 
zaradi padca kosov premoga/prihribine na zaposle-
ne na pripravskih deloviščih.

•	 Zmanjšanje vplivov emisij na okolje iz ventilator-
skih postaj
Cilj študije je poiskati eventualne tehnične rešitve, ki 
bi zmanjšale vpliv vonjav v okolici mest Šoštanj in 
Velenje.

•	 Avtomatizacija in posodobitev jamskih črpališč
Namen avtomatizacije in posodobitev jamskih čr-
pališč je odvodnjavanje jame in zagotavljanje tehno-
loške in protipožarne vode za procese pridobivanja 
premoga za celo jamo PV, nadalje posodobitev zasta-
rele, dotrajane ter energetsko neučinkovite opreme. 
Cilj projekta je popolna avtomatizacija črpališč, tj. 
delovanje brez človeške posadke.

V okviru razvojno-raziskovalnega dela iščemo primer-
ne centralizirane in decentralizirane razpise, pri čemer 
sodelujemo s številnimi mednarodnimi univerzami, in-
štituti, premogovniki in drugimi podjetji. V letu 2017 
smo v družbi zaključili tele mednarodne raziskovalni-
me projekte:

•	 M-SMARTGRID »Research Fund for Coal and Ste-
el« (RFCS) – Pametna omrežja v rudarstvu z name-
nom optimizacije topologije omrežij, porabe elekt-
rične energije in izboljšanja zanesljivosti dobave;

•	 TOPS (7 Framework programme – 7 FP) – Tehno-
loške opcije kombiniranja podzemnega uplinjanja 
premoga (PUP) in čistih premogovnih tehnologij 
(ČPT);

•	 COAL2GAS (RFCS) – Učinkovitejša eksploatacija 
premoga z implementacijo podzemnega uplinjanja 
premoga (PUP) v EU premogovnikih.

V preteklih nekaj letih je družba PV uspešno nadaljeva-
la s kandidiranjem na razpisih EU razvojnega sklada za 
premog in jeklo (RFCS) in pridobila v letu 2015 projekt 
MapROC, v letu 2017 pa je družba PV ponovno uspeš-
no kandidirala in pridobila nove štiri projekte, katerih 
izvajanje se je začelo s 1. julijem 2017. Projekti, ki so bili 
aktivni v letu 2017:
•	 MAPROC (Monitoring, assessment, prevention and 

mitigation of rock burst and gas outburst hazards in 
coal mines; razpis RFCS – Research Fund for Coal 
and Steel) – Spremljanje, ocenjevanje, preprečevanje 
in omejevanje stebrnih udarov in izbruhov plina v 
premogovnikih. Trajanje: 2015 – 2019 (podaljšan za 
6 mesecev);

•	 Zajem metana iz jamskega zraka s pomočjo nano-
membran oziroma katalizatorjev (METHENERGY 
PLUS). Projekt obravnava emisije metana iz premo-
govnikov kot potencialni vir za proizvodnjo energije 
in kemikalij. Preverjene bodo različne strategije v 
okviru razvoja postopkov, naprednih reaktorjev in 
izgorevalnih naprav; rajanje: 2017–2020;

•	 Premogov prah – preventiva in kurativa »Reducing 
risks from Occupational exposure to Coal Dust« 
(ROCD). Predvidene aktivnosti bodo pregled stan-
ja in analiza nevarnosti premogovega prahu v EU, 
vzorčenje, razvoj optičnega merilnega real-time in-
štrumenta za koncentracije prahu (in-situ testi, ana-
lize), analiza in simulacije/modeliranje usedanja pre-
mogovega prahu z zaščitnimi ukrepi, avtomatizacija 
odpraševanja glede na fazo delovnega procesa, ana-
liza in testiranje zaščitne opreme ter izdelava e-apli-
kacije za učenje in trening; trajanje: 2017–2020;

•	 Jamsko reševanje – razvoj tehnologij in zagotavljanje 
informacij »Information Driven Incident Respon-
se« (INDIRES). Projekt zajema med drugim razvoj 
senzorjev, robotov/dronov za preglede, mehanskih 
strojev za reševanje, avtomatiziranih sistemov in ko-
munikacijo skozi hribino; trajanje: 2017–2020;

•	 Razvoj ekspertnega sistema NOR in sistem op-
timizacije logistike »Increasing Efficiency and 
Safety Improvement in Underground Mining 
Transportation Routes« (INESI). Večplastni projekt 
na temo varnosti pri transportu in logističnih pro-
cesih – naš del je predvsem razvoj ekspertnega siste-
ma NOR ter testiranje detekcije, razvoj optimalnega 
logističnega sistema za pravočasni/optimalni (JIT) 
transport opreme in materiala v jamo, po jami, iz 
jame in na površini; trajanje: 2017–2020.
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2.13 NAČRTI ZA 
PRIHODNOST
Pot, ki ji moramo slediti, je jasno začrtana v letu 2017 
izdelanem Razvojnem načrtu za obdobje 2017–2021. 
Naše smernice in usmeritve, ki izhajajo iz dokumenta 
in jim bomo sledili v prihodnjem petletnem obdobju, 
zajemajo prenovo procesov, obvladovanje tveganj, do-
govore s socialnimi partnerji, postopno vzpostavljanje 
stebra novih tehnologij ter izboljšanje konkurenčnos-
ti. V tem obdobju bodo naše dejavnosti usmerjene v 
dokončanje aktivnosti, ki so predvidene po Načrtu fi-
nančnega in poslovnega prestrukturiranja (NFPP) ter 
v nove aktivnosti, katerih osnovni cilj je zagotavljanje 
stabilne proizvodnje premoga po konkurenčni ceni ob 
stabilnem poslovanju. Velik poudarek bo dan izdelavi, 
pretesarbi in sanaciji jamskih prog ter intenziviranju 
investicijskega ciklusa, kar je predpogoj za doseganje 
načrtovane proizvodnje. Tudi v prihodnje bomo in-
tenzivno tržili oziroma dodatno okrepili aktivnosti na 
področju trženja znanja in opreme na tujih trgih. Velik 
poudarek bo dan tudi področju ravnanja s človeškimi 
viri, ker se zavedamo, da so kakovostni zaposleni ključ-
na prednost podjetja.
Naši pomembnejši cilji za leto 2018 so nadaljevanje 
izvedbe sistemizacije delovnih mest v PV, nadaljevanje 
z optimizacijo procesov nabave in upravljanja z doba-
vitelji, nadaljevanje odprodaje poslovno nepotrebnega 
premoženja in osredotočanje na osnovno dejavnost 
pridobivanja premoga. Za potrebe osnovne dejavnosti 
bomo tudi v letu 2018 zaposlovali nove sodelavce ter 
razpisali kadrovske štipendije za dijake in študente. V 
letu 2018 ocenjujemo, da bo kalorična vrednost pre-
moga v povprečju znašala zgolj 10,59 GJ/t, kar pomeni, 
da bo treba pri letnem načrtu 39.029 TJ energije odko-
pati kar 3.686.000 ton oz. dobrih 300.000 ton več kot 
leta 2017. Še več pozornosti bomo tako morali name-
niti dobri organizaciji dela in zanesljivosti obratovan-
ja. Premog bo porabljen v Termoelektrarni Šoštanj za 

proizvodnjo električne in toplotne energije. PV tako 
skupaj s Termoelektrarno zagotavlja tretjino doma pro-
izvedene električne energije, v sušnih obdobjih pa celo 
več kot 50-odstotno, zato je TEŠ 6 z visokimi izkoristki 
in manjšim vplivom na okolje zelo pomemben za zane-
sljivo, varno in okoljsko sprejemljivo oskrbo države z 
električno energijo po konkurenčni ceni.

2.14 POMEMBNEJŠI DOGODKI 
PO KONCU POSLOVNEGA 
LETA
2. in 5. februarja 2018, sta se vodstvi PV in HTZ Velen-
je sestali z vsemi socialnimi partnerji (SPESS, SDRES, 
Svet delavcev PV in HTZ), glede skupnega dogovo-
ra glede zaključevanja leta 2017. Rezultat je podpisan 
Dogovor o zaključevanju leta 2017, ki so ga podpisa-
li SPESS-Sindikat PV ter Svet delavcev PV in HTZ. 
Podpisniki dogovora so se dogovorili, da delodajalec 
v skladu s Kolektivno pogodbo PV izplača nagrado za 
poslovno uspešnost za leto 2017 v višini 3,5 evra bruto/
izvršeno dnino. Dogovor je že bil upoštevan pri pripravi 
računovodskih izkazov za poslovno leto 2017.
Drugih pomembnejših dogodkov ni bilo.

2.15 PREGLEDNOST 
FINANČNIH ODNOSOV
Družbi PV so bila v letu 2017 dodeljena nepovratna 
sredstva (subvencije) – za namene praktičnega uspo-
sabljanja dijakov (PUD) za šolsko leto 2016/17 ter razis-
kovalno dejavnost – v višini 59.669 EUR. Drugih javnih 
sredstev družba v letu 2017 ni prejela.
Sredstva družba razkriva na osnovi Zakona o pregled-
nosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja različ-
nih dejavnosti – ZPFOLERD-1.
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2.16 TRAJNOSTNO POROČILO

2.16.1 ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH

KADROVSKA POLITIKA
Na dan 31. 12. 2017 je bilo v PV zaposlenih 1.255 delavcev, kar je 24 več kot leto poprej. Med zaposlenimi njimi je 
bilo 115 delavcev ali 9,2 % zaposlenih za določen čas. 
V letu 2017 je znašal povprečni stalež 1.254 zaposlenih, v letu 2016 pa 1.268. Število zaposlenih se je v letu 2017 
povečalo za 1,9 % oz. za 24 delavcev. Povprečno število zaposlenih v letu 2017 je v primerjavi z letom 2016 nižje za 
1,1 % oz. za 14 delavcev.

BREZ PRIPR. / PRIPR. 31.12.2016 31.12.2017

Brez pripravnikov 1.208 1.223

Pripravniki 23 32

SKUPAJ 1.231 1.255

DOL. / NEDOL. ČAS 31.12.2016 31.12.2017

Določen čas 58 115

Nedoločen čas 1.173 1.140

SKUPAJ 1.231 1.255

KP / IP 31.12.2016 31.12.2017

KP 1.228 1.252

IP 3 3

- od tega: št. članov uprave oz. poslovodstva 2 2

SKUPAJ 1.231 1.255

STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE 31.12.2016 31.12.2017

8/2 4 5

8/1 14 15

7 60 66

6/2 35 42

6/1 120 126

5 345 355

4 608 606

3 0 0

2 18 13

1 27 27

SKUPAJ 1.231 1.255

POVPREČNA STAROST ZAPOSLENIH
31.12.2016 31.12.2017

39,8 39,6

(Opomba: V kazalnikih poslovanja – izračun dodane vrednosti/zaposlenega in v računovodskem delu je povprečje 
računano iz stanj zaposlenih konec let in po tem izračunu znaša za 2017 1.243 zaposlenih, za 2016 prav tako 1.243 
zaposlenih).
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V letu 2017 je delovno razmerje prenehalo 89 delavcem. 
Vzroki odhodov: upokojitev – 54 delavcev, premestitev 
delavca ob nastanku invalidnosti v HTZ – 14 delavcev, 
sporazumna razveljavitev pogodbe – 6, odpoved po-
godbe iz krivdnega razloga – 4 delavci, odpovedi po-
godb iz poslovnih razlogov – 7 delavcev in drugi vzroki 
(naravni odliv ...) – 4 delavci. 
V obdobju I–XII smo imeli 113 prihodov delavcev. Med 
prihodi je 56 zaposlitev delavcev v osnovni proces (37 
zaposlitev pripravnikov in 19 rudarskih delavcev) in 2 
zaposlitvi delavcev v podpornh tehničnih službah. 55 je 
bilo premestitev delavcev iz družb Skupine PV. V pre-
mestitve je zajetih: 27 načrtovanih premestitev delavcev 
iz družb PV Invest – zaradi prenosa dela dejavnosti, 14 
premestitev delavcev iz HTZ (od tega 12 zaradi nastanka 
invalidnosti), 13 premestitev delavcev iz RGP v osnovni 
proces, 1 premestitev delavke iz družbe Sipoteh v stro-
kovne službe zaradi združevanja poslovnih funkcij.
Manj, kot je bilo planirano, je bilo realiziranih upokojitev. 
Konec leta je bilo v PV zaposlenih 17 delavcev, ki izpol-
njujejo pogoje za starostno upokojitev, in 35 delavcev, ki 
so izpolnili pogoj za poklicno upokojitev. Vseh možnih 
upokojitev v letu 2017 je bilo 91, realiziranih 59 %. 
Na beneficiranih delovnih mestih je bilo zaposlenih 
1.132 delavcev, kar je 90,2 % vseh zaposlenih. Med za-
poslenimi je bilo 82 žensk in 1.173 moških. Povprečna 
starost je na zadnji dan leta znašala 39 let in 6 mesecev. 
Izobrazbena struktura je bila sledeča: 48 % delavcev s 
IV. stopnjo izobrazbe, 28 % delavcev s V. stopnjo izobra-
zbe, 20 % delavcev s VI., VII. in višjo stopnjo izobrazbo 
ter 3 % delavcev s I. oz. II. stopnjo izobrazbe. Delitev 
zaposlenih glede na stroko: največ (57 %) je delavcev 
rudarske stroke, 19 % delavcev strojne stroke ter 11,5 % 
delavcev elektrostroke, preostali delež so delavci drugih 
smeri (gradbeništvo, mehatronika, ekonomija, druž-
boslovje ...). 8 % znaša delež invalidov med zaposlenimi.

IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ KADROV
Na področju razvoja kadrov poteka trenutno najpo-
membnejši projekt Sistemizacija delovnih mest. Na-
men projekta prenove organiziranosti z optimizaci-
jo delovnih procesov, sistemizacije delovnih mest in 
sistema plač je oblikovati fleksibilno organiziranost z 
manj vodstvenimi ravnmi ter optimiziranim številom 
organizacijskih enot in delovnih mest, ki podpirajo 
učinkovitost delovnega procesa. Namen oblikovanja 
učinkovitega plačnega sistema je zagotoviti plačo zapo-
slenim glede na delovne rezultate in delovne dosežke. 
Projekt poteka v družbah Skupine PV po etapah, v letu 
2016 je bil zaključen v družbi PV Invest, v letu 2017 v 
družbi HTZ, v PV pa bo implementacija nove siste-
mizacije delovnih mest izvedena v letu 2018.
V letu 2017 smo izvedli merjenje organizacijske klime, 
zadovoljstva, zavzetosti in organizacijske energije za za-
poslene v družbah PV, HTZ in RGP.
S stalnim in sistematičnim izobraževanjem in usposabl-
janjem omogočamo zaposlenim pridobivanje znanj in 
veščin za kakovostno in varno izvajanje delovnega pro-
cesa ter strokovni in osebnostni razvoj posameznika.

Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih je bilo cilj-
no usmerjeno in je potekalo v skladu z načrtom za leto 
2017. Izobraževalne oblike smo organizirali na osnovi 
usmeritev vodstva, razgovorov z vodji, uvajanja novih 
tehnoloških postopkov, opreme ali programov, zakono-
dajnih zahtev, analize preteklih izobraževanj in aktual-
nih potreb po dodatnem izobraževanju. 
V letu 2017 je bilo v zunanjih institucijah (eksterna izo-
braževanja in študij ob delu) izvedeno 51,8 % (17.472 
ur) izobraževalnih oblik in 48,2 % (16.228 ur) internih 
izobraževalnih oblik, skupaj torej 33.695 ur, kar pred-
stavlja 12 % več kot leto poprej.
Za različne ciljne skupine smo organizirali tečaje, de-
lavnice in seminarje za področja: proizvodni proces ter 
varnost in zdravje pri delu, ravnanje z okoljem, obvla-
dovanje integriranih sistemov kakovosti, vodenje in ko-
municiranje, informacijski sistemi, ekonomija, trženje 
in drugo. Največ internih izobraževanj je bilo namenje-
nih izobraževanju in usposabljanju za proizvodni pro-
ces in varnost pri delu.

ŠTUDIJ OB DELU
Na področju šolanja ob delu je bilo aktivnih 27 zaposle-
nih v programih rudarstva, strojništva, elektrotehnike, 
ekonomije managementa in informatike. Največji je 
delež vključenih v šolanje ob delu za rudarske progra-
me na ravni srednjega poklicnega izobraževanja. Novih 
pogodb za sofinanciranje študija ob delu v letu 2017 ni 
bilo sklenjenih.

ŠTIPENDIRANJE
Za zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture in kot 
družbeno odgovorna družba sistematično delamo z 
mladimi še preden vstopijo na trg dela. Aktivno smo 
sodelovali z izobraževalnimi institucijami pri pripravi 
izobraževalnih programov, programov obveznih praks 
in promocije poklicev v rudarstvu. 
V šolskem letu 2017/18 je bilo razpisanih 28 kadrovskih 
štipendij v programih: Geostrojnik rudar (10), Geoteh-
nik (8), Dipl. inž. geoetehn. in rud. VS ali UN (2), Mag. 
inž. geotehn. in rud. (1) in Dipl. inž. str. UN (1). Podel-
jenih je bilo 27 štipendij. Konec leta 2017 smo imeli 45 
štipendistov, največ v programih rudarstva. 

OBVEZNA PRAKSA
Dijake in študente (štipendiste) smo sistematično spre-
mljali in jim omogočali razne oblike obvezne prakse. 
Vključevali smo se v postopke izvajanja praks za vse di-
jake Rudarske šole in vse štipendiste Skupine PV. Poleg 
pridobivanja praktičnih znanj so se zaposleni trudili, 
da so se v času opravljanja praktičnega pouka dijaki oz. 
študentje uspešno vključili v novo delovno in socialno 
okolje, in jim z dodeljenimi delovnimi nalogami omo-
gočili, da so začutili utrip in dinamiko delovnega proce-
sa. V šolskem letu 2016/17 so bili v razne oblike praktič-
nega usposabljanja vključeni 104 dijaki in 16 študentov. 
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2.16.2 ODGOVORNOST DO 
NARAVNEGA OKOLJA
Ohranjanje narave in zadovoljstvo lokalnega okolja 
predstavlja našo pomembno vrednoto, odnosi z lokal-
nim okoljem pa morajo biti urejeni in naravnani po na-
čelih trajnostnega razvoja. 
Področje dela pristojnih služb zajema aktivnosti v zve-
zi s pripravo, vzdrževanjem in sanacijo pridobivalnega 
prostora PV. Površina pridobivalnega prostora znaša 
po veljavni koncesijski pogodbi 1.104 ha. Od tega se na 
območju občine Velenje nahaja 532 ha (48,2 %) in na 
območju občine Šoštanj 572 ha (51,8 %) ozemlja. 
Dela so potekala na osnovi letnega delovnega načrta, ki 
je bil izdelan na osnovi projektov in prognoz:
•	 RP – 159/98 LF Sanacija pridobivalnega prostora 

nad jamo Škale;
•	 RP – 153/98 MT Sanacija pridobivalnega prostora 

nad jamo Pesje in severnim krilom jame Preloge;
•	 RP – 136/97 FL Ocena vplivov odkopavanja in sana-

cija pridobivalnega prostora nad južnim krilom jame 
Preloge;

•	 RP – 209/2001 FL Ocena vplivov odkopavanja in sa-
nacija pridobivalnega prostora nad severozahodnim 
predelom jame Preloge;

•	 Letna in srednjeročna prognoza vertikalnih premi-
kov terena na površini.

 Pridobivalni prostor delimo na tri območja:
•	 območje priprave na odkopavanje,
•	 območje neposrednih vplivov odkopavanja v času 

odkopavanja in
•	 območje, na katerem je odkopavanje zaključeno in 

se izvajajo sanacije in rekultivacije po odkopavanju

Na posameznem območju smo v letu 2017 izvajali tele 
aktivnosti:
•	 priprava na odkopavanje
Pred začetkom odkopavanja smo na območjih, kjer so 
bili prognozirani premiki površine (območje Gaberk 
in Goric), izvajali aktivnosti za izvedbo odkupov 
nepremičnin (zemljišč in objektov), izvajali postopke 
priprave terena v smislu čiščenja površin – poseki dre-
ves v največjem obsegu na območju Ležna.
•	 sanacija v času odkopavanja 
Največ aktivnosti v času odkopavanja je na območju 
sanacije ugreznin med Velenjskim in Družmirskim je-
zerom, ki je nad območjem jame Pesje in severozahod-
nem delu jame Preloge. Na tem območju so proizvodne 
aktivnosti in s tem ugrezanje površine izredno inten-
zivne. Na ugrezninskem območju smo izvedli postopke 
zavarovanja območja, vzdrževanje vodotokov in cest, 
sanacijo in vzdrževanje komunalnih vodov in naprav. 
Na predelih, ki nekaj let ne bodo prišli pod neposred-
ne vplive odkopavanja, pa začasno rekultivacijo. Zaradi 
izpada pridelkov smo na tem območju izvedli cenitev 
in upravičencem na osnovi cenitev izplačali odškodni-
ne ali odškodnino poračunali z uporabo nadomestnega 
zemljišča.
•	 sanacija in rekultivacija po odkopavanju 
Na območjih, ki so trajno zunaj vplivov rudarjenja, smo 
v smislu vzpostavitve ponovne rabe prostora izved-
li vzdrževanje gozdov in nasadov, dokončno sanacijo 
degradiranih površin in poškodovanih objektov ter s 
tem omogočili uporabo površin za novo dejavnost.
Za sanacijo v času odkopavanja ter sanacijo in rekul-
tivacijo po odkopavanju smo v zadnjih dveh letih 
povprečno namenili 1,3 mio EUR. 
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2.16.3 ODGOVORNOST DO ŠIRŠE 
DRUŽBENE SKUPNOSTI
V PV smo v skoraj 143 letih delovanja spisali pestro in 
bogato zgodovino, vseskozi pa smo si prizadevali za ka-
kovostno sobivanje z okoljem, čigar sestavni del smo. 
Družbena odgovornost je vpeta v naše poslanstvo in se 
prepleta z vsakodnevnim delovanjem podjetja. Je naša 
vrednota, njen pomen pa je občuten tako znotraj kot 
zunaj podjetja.
Zavedamo se, da je človek tisti, ki s svojo prisotnost-
jo zaznamuje prostor, v katerem biva, zato se nam zdi 
nujno potrebno graditi odgovoren način bivanja. Šaleš-
ki dolini smo veliko vzeli, zato si še toliko bolj priza-
devamo, da ji košček za koščkom vračamo. Pa naj bo 
to z izgradnjo rudarskega mesta Velenje, ki ne bi bilo 
takšno, kot je, če ne bi pri njegovi izgradnji pomagali 
prav rudarji, naj bo to s saniranjem nekoč degradiranih 
površin, ki pa danes kažejo prelepo podobo in čudovito 
okolje šaleških jezer, ki k sebi vabi številne domačine, 
obiskovalce in turiste. Prav turizem bo ena od gospo-
darskih panog, na kateri bo temeljil razvoj Šaleške do-
line.
Naša okoljska politika izhaja iz strateških ciljev, ki se 
nanašajo tudi na skrb za zdravo delovno in bivalno 
okolje, na zdravje zaposlenih in prebivalcev Šaleške 
doline ter na preprečevanje nastajanja obremenitev v 
okolju in odpravljanje negativnih vplivov posledic od-
kopavanja premoga. To pomeni, da v podjetju stalno 
spremljamo vplive na okolje, ki so posledica izvajanja 
osnovnega proizvodnega procesa, vseskozi preprečuje-
mo negativne vplive na okolje, dosledno spremljamo in 
upoštevamo zahteve zakonodaje, notranje in okoljevar-
stvene predpise, redno komuniciramo z zaposlenimi v 
podjetju in drugimi javnostmi z namenom vzdrževanja 

in izboljševanja medsebojnega zaupanja.
Pred več kot desetletjem smo se aktivno vključili v ob-
činski program izboljšanja stanja voda, tal in zraka v Ša-
leški dolini. Leta 1998 smo pridobili certifikat kakovosti 
ISO 9001 za proces pridobivanja premoga, z namenom, 
da svoje znanje in sposobnosti za kakovostno tehnič-
no, tehnološko, ekonomsko in varnostno upravljanje 
podjetja nadgradimo tudi z odgovornim ravnanjem do 
okolja. Leta 2000 smo pridobili certifikat ISO 14001 in 
se s tem zavezali, da bomo odgovoren odnos do okolja 
vključili v vse svoje delovne procese. Sistem varnosti in 
zdravja pri delu smo nadgradili s standardom OHSAS 
18001.
Strateška usmeritev našega nadaljnjega razvoja je osre-
dotočanje na osnovno dejavnost pridobivanja premoga, 
zato večjih projektov na tem področju ne načrtujemo, 
bomo pa kot družbeno odgovorno podjetje tudi v pri-
hodnje skrbeli za rekultivacijo in sanacijo pridobivalne-
ga prostora in vzdrževanje objektov. 
Zaradi zahtevne likvidnostne situacije smo omejili in 
znatno zmanjšali vsa sponzorska in donatorska sred-
stva. Razdeljevanje omenjenih sredstev poteka v skladu 
s potrjenim Letnim načrtom in Pravilnikom o dodel-
jevanju donacij in sponzorskih sredstev v Skupini PV. 
Prejemniki in višina sredstev, predvidenih v te namene, 
so na podlagi Sporazuma o ureditvi razmerij družb sku-
pine HSE usklajeni s Centrom za družbeno odgovor-
nost družbe HSE.
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3. Računovodsko 
poročilo
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3.1 REVIZORJEVO POROČILO
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3.2 UVODNA POJASNILA K PRIPRAVI RAČUNOVODSKIH 
IZKAZOV
Računovodski del letnega poročila predstavlja računovodske izkaze s pojasnili družbe PV.

Na podlagi sklepa 17. redne seje skupščine PV 30. 8. 2010 družba od 1. 1. 2011 pripravlja računovodske izkaze 
in pojasnila v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), kot jih je 
sprejela Evropska unija. 

Letno poročilo PV za poslovno leto 2017 se nahaja na sedežu družbe (Partizanska cesta 78, Velenje) in na splet-
ni strani www.rlv.si. 

Konsolidirano letno poročilo HSE je mogoče pridobiti na sedežu družbe, Koprska ulica 92 v Ljubljani.

3.3 IZJAVA POSLOVODSTVA
Poslovodstvo je odgovorno, da za vsako posamezno poslovno leto pripravi računovodske izkaze v skladu z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija, in to tako, da ti 
predstavljajo resnično in pošteno sliko poslovanja družbe Premogovnik Velenje, d. o. o.

Poslovodstvo upravičeno pričakuje, da bo družba v dogledni prihodnosti razpolagala z ustreznimi viri za na-
daljevanje poslovanja, zato so računovodski izkazi pripravljeni na osnovi predpostavke o časovni neomejenosti 
delovanja družbe.

Odgovornost poslovodstva pri izdelavi računovodskih izkazov zajema:

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

odstopanja so razkrita in pojasnjena v poročilu.

Poslovodstvo je odgovorno za vodenje ustreznih evidenc, ki v vsakem trenutku z razumljivo natančnostjo pri-
kazujejo finančni položaj družbe, ter za to, da so računovodski izkazi družbe v skladu z MSRP, sprejetimi v 
Evropski uniji. Poslovodstvo je prav tako odgovorno za varovanje premoženja družbe ter za preprečevanje in 
odkrivanje zlorab in drugih nepravilnosti.

Poslovodstvo potrjuje celotno letno poročilo, ki vsebuje poslovni in računovodski del s prilogami.  

Poslovodstvo je računovodske izkaze družbe Premogovnik Velenje, d. o. o., za poslovno leto, ki se je končalo 31. 
12. 2017, sprejelo 3. 4. 2018.

Velenje, 3. 4. 2018

Direktorica:                                                                                           Generalni direktor:     

mag. Mojca Letnik                                                                               mag. Ludvik Golob
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3.4 RAČUNOVODSKI IZKAZI

3.4.1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
v EUR

Pojasnilo 31.12.2017 31.12.2016

SREDSTVA 130.129.435 124.373.114
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 101.757.780 93.985.539
I. Neopredmetena sredstva 3.5.10.1 237.746 362.438
II. Nepremičnine, naprave in oprema 3.5.10.2 81.610.536 73.993.652
III. Naložbene nepremičnine 3.5.10.3 1.548.950 1.874.764
IV. Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe 3.5.10.4 16.373.692 15.671.000
V. Ostale dolgoročne finančne naložbe in posoji la 3.5.10.5 160.444 220.911
VI. Dolgoročne poslovne terjatve 3.5.10.6 1.683.018 1.753.442
VII. Druga dolgoročna sredstva 3.5.10.7 143.394 109.332
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 28.371.655 30.387.575
II. Zaloge 3.5.10.10 7.612.167 10.744.949
III. Kratkoročne finančne naložbe in posoji la 3.5.10.11 45.000 45.000
IV. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 3.5.10.12 18.828.182 17.120.634
VI. Druga kratkoročna sredstva 3.5.10.13 1.712.800 2.009.016
VII. Denar in denarni ustrezniki 3.5.10.14 173.506 467.976

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 130.129.435 124.373.114
A. KAPITAL 3.5.10.15 43.991.321 40.684.680
I. Vpoklicani kapital 74.330.889 74.330.889
V. Rezerva za pošteno vrednost (459.068) (414.891)
VI. Zadržani poslovni izid (29.880.500) (33.231.318)
B. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 54.782.441 53.578.815
I. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 3.5.10.16 3.559.420 3.538.896
II. Druge rezervacije 3.5.10.17 32.850.921 32.126.694
III. Druge dolgoročne obveznosti 3.5.10.18 63.191 68.682
IV. Dolgoročne finančne obveznosti 3.5.10.19 18.300.151 17.810.250
V. Dolgoročne poslovne obveznosti 3.5.10.20 8.758 34.293
C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 31.355.673 30.109.619
III. Kratkoročne finančne obveznosti 3.5.10.21 5.223.407 3.813.110
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.5.10.22 16.309.137 13.894.128
V. Druge kratkoročne obveznosti 3.5.10.23 9.823.129 12.402.381
* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

3.4.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
v EUR

Pojasnilo 2017 2016

POSLOVNI PRIHODKI 120.750.506 117.014.423
1. Čisti  prihodki od prodaje 3.5.10.25 114.613.110 111.305.550
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 3.5.10.26 (3.300.986) (1.086.121)
3. Usredstveni lastni proizvodi in storitve 3.5.10.27 2.468.465 1.570.116
4. Drugi poslovni prihodki 3.5.10.28 3.668.931 4.138.757

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 117.449.520 115.928.302
POSLOVNI ODHODKI 113.827.014 114.175.962

5. Stroški blaga, materiala in storitev 3.5.10.29 46.155.048 46.850.057
6. Stroški dela 3.5.10.30 50.741.285 50.542.187
7. Odpisi vrednosti 3.5.10.31 12.821.839 12.331.845
a) amortizacija 12.386.332 11.783.196

b) oslabitve/odpisi/prodaje pri neopredmetenih sredstvih in naložbah, nepremičninah in opremi 230.418 403.566
c) oslabitve/odpisi terjatev 456 145.083
d) oslabitve/odpisi zalog 204.633

8. Drugi poslovni odhodki 3.5.10.32 4.108.842 4.451.873

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 3.622.506 1.752.340
  9. Finančni prihodki 3.5.10.33 924.883 509.028
10. Finančni odhodki 3.5.10.34 1.142.902 1.491.270
FINANČNI IZID (218.019) (982.242)
POSLOVNI IZID PRED DAVKI 3.404.487 770.098
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 3.5.10.36 3.404.487 770.098

Lastnik matične družbe 3.404.487 770.098
*Pojasnila k računovodskim izkazom  so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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3.4.3 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
v EUR

2017 2016

Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.404.487 770.098
Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki zaposlencev (97.846) (313.004)
Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid (97.846) (313.004)
Neto učinkoviti  del spremembe v pošteni vrednosti instrumenta za varovanje pred spremenljivostjo denarnih tokov, 
prenesen v poslovni izid

58.260

Postavke, ki bodo lahko pozneje prerazvrščene v poslovni izid 58.260

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 3.306.641 515.354
Lastnik matične družbe 3.306.641 515.354
* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

3.4.4 IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA
v EUR

VPOKLICANI KAPITAL

Osnovni kapital Nevpoklicani 
kapital

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta Skupaj

Stanje na dan 1.1.2016 74.330.889 (58.260) (101.887) (33.942.292) 40.228.450
B.1. Transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0
B.2. Spremembe celotnega vseobsegajočega donosa 0 0 58.260 (313.004) (59.124) 770.098 456.230

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja 770.098 770.098
Postavke,  ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 0 0 0 (313.004) (59.124) 0 (372.128)

Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki zaposlencev (313.004) (59.124) (372.128)
Postavke, ki bodo lahko pozneje prerazvrščene v poslovni izid 0 0 58.260 0 0 0 58.260

Neto učinkoviti del spremembe v pošteni vrednosti instrumentov za varovanje pred spremenljivostjo denarnih tokov 58.260 58.260
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja 0

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 (33.172.194) 33.172.194 0
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala (33.942.292) 33.942.292 0
Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala 770.098 (770.098) 0

Stanje na dan 31.12.2016 74.330.889 0 0 (414.891) (33.231.318) 0 40.684.680
Stanje na dan 1.1.2017 74.330.889 (414.891) (33.231.318) 0 40.684.680
B.1. Transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0

Druge spremembe lastniškega kapitala 0

B.2. Spremembe celotnega vseobsegajočega donosa 0 0 0 (44.177) (53.669) 3.404.487 3.306.641
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja 3.404.487 3.404.487
Postavke,  ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 0 0 0 (44.177) (53.669) 0 (97.846)

Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki zaposlencev (44.177) (53.669) (97.846)
Postavke,  ki bodo lahko pozneje prerazvrščene v poslovni izid 0 0 0 0 0 0 0

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 3.404.487 (3.404.487) 0
Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala 3.404.487 (3.404.487) 0

Stanje na dan 31.12.2017 74.330.889 0 0 (459.068) (29.880.500) 0 43.991.321
Bilančni dobiček/bilančna izguba (29.880.500) 0 (29.880.500)

*Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazpv in jih je potrebno brati v povezavi z njimi

ZADRŽANI POSLOVNI IZIDREZERVA ZA 
VAROVANJE PRED 

TVEGANJEM

REZERVE ZA 
POŠTENO 

VREDNOST
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3.4.5 IZKAZ DENARNIH TOKOV 
v EUR

2017 2016

FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
Čisti  poslovni izid 3.404.487 770.098

Prilagoditve za:   
Amortizacija NS 152.278 175.460
Amortizacija NNO 12.208.430 11.581.101
Amotizacija NN 25.624 26.635
Slabitve NNO 0 186.285
Slabitve poslovnih terjatev 456 145.084
Slabitve zalog 204.663 0
Odpisi NNO 11.803 200.026
Odprava odpisa poslovnih terjatev (304.415) (841.877)
Odprava odpisa zalog materiala (215.827) (102.722)
Odprava oslabitve NNO (1.511.000) 0
Izguba pri prodaji  NNO 218.615 17.255
Finančni prihodki (924.883) (509.028)
Finančni odhodki 1.142.902 1.491.270
Dobiček pri prodaji  NNO (313.763) (1.387.229)
Dobiček pri prodaji  NN (297.555)
Dobički iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev in davkov 13.801.815 11.752.358

Spremembe čistih kratkoročnih sredstev in rezervacij
Sprememba v:
   Zalogah 3.143.976 814.096

Poslovnih terjatvah in AČR (1.677.830) (328.143)
Poslovnih obveznostih in PČR (189.778) 6.470.067
Rezervacijah 251.458 (1.100.736)

Denarna sredstva iz poslovanja 15.329.641 17.607.642

FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
Prejete obresti (2.804) 76.116
Prejete dividende 645.636 13.000
Prejemki od prodaje NNO 805.994 277.025
Prejemki od prodaje sredstev, namenjenih za prodajo 0 2.850.000
Prejemki od prodaje NN 597.745 0
Prejemki od odtujitev (l ikvidacije/prodaje) odvisnih družb 338.542 1
Prejemki od zmanjšanja danih kratkoročnih posoji l 0 1.135.200
Prejemki od zmanjšanja danih dolgoročnih posoji l 0 953.125
Izdatki za nakup NNO (19.092.306) (15.841.902)
Izdatki za nakup NS (27.586) (22.448)
Izdatki za nakup NN 0 (24.072)
Izdatki za povečanje danih kratkoročnih posoji l 0 (75.998)
Izdatki za povečanje drugih kratkoročnih finančnih naložb 0 (82)
Denarna sredstva iz naložbenja (16.734.779) (10.660.035)

FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Prejemki pri prejetih dolgoročih posoji l ih 14.116.816 0
Prejemki pri prejetih kratkoročnih posoji l ih 0 213.078
Izdatki za obresti od kreditov (754.487) (959.028)
Izdatki za vračilo dolgoročnih posoji l (12.038.583) (3.573.584)
Izdatki za vračilo kratkoročnih posoji l (213.078) (2.500.000)
Denarna sredstva iz financiranja 1.110.668 (6.819.534)

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 31.12. 173.506 467.976

Denarni izid v obdobju (294.470) 128.073

ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 1.1. 467.976 339.903

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



58

3.5 POJASNILA K 
RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

3.5.1 POROČAJOČA DRUŽBA
PV je družba, registrirana s sedežem v Sloveniji. Naslov 
registriranega sedeža je Partizanska cesta 78, Velenje. V 
nadaljevanju so predstavljeni ločeni računovodski izkazi 
družbe za leto, ki se je končalo 31. decembra 2017. 
PV skupaj z odvisnimi družbami sestavlja Skupino, za 
katero od leta 2017 ne sestavlja več konsolidiranega let-
nega poročila. Skupinske računovodske izkaze za sku-
pino HSE, kamor so vključene tudi vse družbe skupine 
PV, sestavlja družba HSE. Skupinsko letno poročilo za 
skupino HSE je moč dobiti na sedežu družbe HSE.
Glavna aktivnost družbe je pridobivanje lignita. 
Poleg glavne dejavnosti pa družba opravlja še vrsto 
spremljajočih dejavnosti, kot so rudarsko, strojno in 
elektroprojektiranje podzemnih objektov in površinskih 
kopov, izdelava vseh vrst podzemnih objektov, vrtanje, 
geomehanske raziskave, jamomerske, hidrogeološke in 
tehnološke storitve, storitve izobraževanja …

3.5.2 PODLAGA ZA SESTAVO
Pri pripravi računovodskih izkazov na dan 31. 12. 2017 
je PV upošteval:
•	 MSRP, ki vključujejo Mednarodne računovodske 

standarde (MRS), Pojasnila Stalnega odbora za po-
jasnjevanje (SOP), Mednarodne standarde računo-
vodskega poročanja (MSRP) in Pojasnila Odbora za 
pojasnjevanje mednarodnih standardov računovod-
skega poročanja (OPMSRP), kot jih je sprejela Evro-
pska unija (v nadaljevanju EU),

•	 Zakon o gospodarskih družbah,
•	 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in njegove 

podzakonske akte,
•	 Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodka 

pravnih oseb in njegove podzakonske akte,
•	 Pravilnik o računovodstvu družbe,
•	 Zakon o rudarstvu,
•	 Energetski zakon in
•	 drugo relevantno zakonodajo.

Računovodske predpostavke in kakovostne značil-
nosti računovodskih izkazov
Računovodski izkazi družbe so izdelani ob upoštevanju 
temeljnih računovodskih predpostavk:
•	 upoštevanja nastanka poslovnega dogodka in 
•	 upoštevanja časovne neomejenosti delovanja.
Učinki poslov in drugih poslovnih dogodkov se pri-
poznajo takrat, ko nastanejo in ne takrat, ko so plača-
ni ter se evidentirajo in se o njih poroča za obdobja, na 
katera se nanašajo. Tako vsebujejo računovodski izkazi 
tudi informacije o obveznostih glede denarnih plačil v 
prihodnosti ter o sredstvih, ki bodo prinašala denarna 
sredstva v prihodnosti.
Računovodski izkazi družbe se pripravljajo ob upošte-
vanju predpostavke, da družba ne bo bistveno skrčila 

obsega svojega poslovanja ali ga celo ukinila, torej da bo 
delovala še v dogledni prihodnosti.
Upoštevane so sledeče kakovostne značilnosti računo-
vodskih izkazov:
•	 Pošteno predstavljanje in skladnost z MSRP: raču-

novodski izkazi pošteno prikazujejo finančno stanje, 
finančno uspešnost in denarne tokove družbe.

•	 Doslednost predstavljanja: predstavljanje in razvr-
ščanje postavk v računovodskih izkazih je enako iz 
obdobja v obdobje. V računovodskem poročilu za 
leto 2017 je družba z namenom uskladitve načina 
predstavljanja izkaza denarnih tokov v celotni skupi-
ni HSE izkaz denarnih tokov predstavila po posredni 
metodi, posledično so prilagojeni tudi primerjalni 
podatki.

•	 Bistvenost in združevanje: vsaka bistvena skupina, 
sestavljena iz podobnih postavk, je v računovodskih 
izkazih predstavljena posebej. Postavke različne na-
rave ali vloge so predstavljene posebej, razen če so 
nebistvene.

•	 Pobotanje: niti sredstva in obveznosti do virov sred-
stev niti prihodki in odhodki niso pobotani, razen 
če standard ali pojasnilo pobotanje zahteva oziroma 
dovoljuje.

•	 Primerjalne informacije: razen če standard ali pojas-
nilo dovoljuje ali zahteva drugače, je pri vseh prikaza-
nih zneskih v računovodskih izkazih razkrita primer-
jalna informacija iz preteklega obdobja. Primerjalne 
informacije so vključene v besedne in opisne infor-
macije, če je to potrebno za razumevanje računovod-
skih izkazov obravnavanega obdobja.

Družba uporablja iste računovodske usmeritve za vsa 
obdobja, ki so predstavljena v računovodskih izkazih 
za leto 2017.

Novi standardi in pojasnila ter spremembe obstoječih 
standardov, sprejetih s strani EU, vendar še neveljav-
nih za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017.
Novi standardi in pojasnila, navedeni v nadaljevanju, 
še niso veljavni in med pripravo letnih računovodskih 
izkazov za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 
2017, niso bili upoštevani:
•	 MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci in Pojasnila k 

MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci 
(Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 
ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena.)
Novi standard zagotavlja okvir, ki nadomešča obstoječe 
napotke glede pripoznanja prihodkov v MSRP. Podjetja 
bodo sprejela petstopenjski model za določanje, kdaj in 
v kakšnem znesku se pripoznajo prihodki. Novi model 
določa, da se prihodki pripoznajo, ko podjetje prenese 
(ali prenaša) pravico obvladovanja sredstev ali storitev 
na stranko, in sicer v znesku, do katerega podjetje priča-
kuje, da bo upravičeno. Odvisno od tega, ali so določena 
merila izpolnjena, se prihodki pripoznajo:
•	 postopoma, na način, ki prikazuje, kako podjetje 

izvaja obveze, ali
•	 v trenutku, ko se pravica obvladovanja prenese na 

stranko.
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MSRP 15 določa tudi načela, ki jih mora podjetje upo-
rabljati za razkrivanje koristnih kvalitativnih in kvanti-
tativnih informacij uporabnikom računovodskih izka-
zov o naravi, znesku, časovnem okviru in negotovosti 
prihodkov in denarnih tokov, ki izhajajo iz pogodbe s 
kupcem.
Pojasnila k MSRP 15 pojasnjujejo nekatere zahteve iz 
standarda in zagotavljajo dodatno pomoč pri prehodu 
podjetjem, ki izvajajo ta novi standard.
Pojasnila pojasnjujejo, kako:
•	 določiti izvršitveno obveznost – obljubo podjetja za 

prenos blaga ali storitve kupcu v pogodbi;
•	 določiti, ali je podjetje principal (ker zagotavlja blago 

ali storitev) ali agent (ker je odgovorno za zagotovitev 
blaga ali storitve) ter

•	 določiti, ali se prihodki iz naslova podelitve licence 
pripoznajo v določenem trenutku ali postopoma.

Spremembe podjetjem zagotavljajo tudi dve dodatni 
praktični rešitvi:
•	 za pogodbe, ki so bile zaključene na začetku najzgod-

nejšega predstavljenega obdobja, podjetju ni treba 
preračunati pogodbe (velja samo za podjetja s popol-
no uporabo za nazaj);

•	 za pogodbe, ki so bile spremenjene pred začetkom 
najzgodnejšega predstavljenega obdobja, podjetju ni 
treba preračunati pogodbe za nazaj. Podjetje namesto 
tega izrazi skupni učinek vseh sprememb, do katerih 
je prišlo pred začetkom najzgodnejšega predstavlje-
nega obdobja (velja tudi za podjetja, ki pripoznavajo 
kumulativni učinek začetka uporabe standarda na 
datum prve uporabe).

Družba sicer še ni v celoti opravila začetne ocene mož-
nega vpliva MSRP 15 na računovodske izkaze, vendar 
predvideva, da novi standard na datum prve uporabe 
ne bo pomembno vplival nanje. Glede na naravo po-
slovanja in vrsto prihodkov podjetja se čas pripoznanja 
in merjenje njegovih prihodkov predvidoma ne bosta 
spremenila z uporabo MSRP 15.
•	 MSRP 9 Finančni instrumenti (2014)
(Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 
ali pozneje; uporablja se za nazaj z nekaterimi izjema-
mi. Spremembe preteklih obdobij se ne zahtevajo in so 
dovoljene samo, če so informacije na voljo brez upošte-
vanja poznejših spoznanj. Uporaba pred tem datumom 
je dovoljena.)
Ta standard nadomešča MRS 39 Finančni instrumenti: 
pripoznavanje in merjenje, pri čemer izjema po MRS 39 
glede obračunavanja varovanja poštene vrednosti por-
tfelja finančnih sredstev ali finančnih obveznosti pred 
obrestnim tveganjem še naprej ostaja v veljavi, tako da 
podjetja v tem primeru lahko izberejo računovodsko 
usmeritev in bodisi uporabijo MRSP 9 bodisi še naprej 
uporabljajo MRS 39 za obračunavanje vseh varovanj 
pred tveganjem, vse dokler ne začne veljati standard na 
podlagi projekta IASB na področju makro obračuna-
vanja varovanja pred tveganjem.
Podlage za merjenje finančnih sredstev – odplačna 
vrednost, poštena vrednost prek drugega vseobsegajo-
čega donosa (PVIVD), poštena vrednost prek poslov-

nega izida (PVIPI) – so sicer podobne kot v MRS 39, 
vendar so merila razvrščanja v ustrezno kategorijo mer-
jenja bistveno drugačna. 
Finančno sredstvo se meri po odplačni vrednosti, če sta 
izpolnjena pogoja: 
•	 finančno sredstvo se poseduje v okviru poslovnega 

modela, katerega cilj je posedovanje finančnih sred-
stev z namenom prejemanja pogodbenih denarnih 
tokov, in 

•	 v skladu s pogodbenimi pogoji finančnega sredstva 
na določene datume prihaja do denarnih tokov, ki so 
izključno odplačila glavnice in obresti na neporavna-
no glavnico. 

Sicer pa se finančno sredstvo, npr. v primeru kapitalskih 
instrumentov drugih podjetij, meri po pošteni vrednosti.
Dobički in izgube iz ponovnega merjenja finančnih 
sredstev po pošteni vrednosti se pripoznajo v poslov-
nem izidu, z izjemo finančnih sredstev, ki se posedujejo 
v okviru poslovnega modela, čigar cilj je tako pridobitev 
pogodbeno dogovorjenih denarnih tokov kot prodaja 
teh sredstev – dobički in izgube iz njihovega ponovnega 
merjenja se pripoznajo v IVD.
Poleg tega se lahko podjetje v zvezi z netrgovalnimi 
lastniškimi instrumenti nepreklicno odloči, da poznej-
še spremembe poštene vrednosti (vključno z dobički in 
izgubami iz tečajnih razlik) predstavi v drugem vseob-
segajočem donosu. Teh pozneje v nobenih okoliščinah 
ne sme prerazvrstiti v poslovni izid.
Za dolžniške instrumente, merjene po PVIVD, se pri-
hodki od obresti, pričakovane kreditne izgube in dobič-
ki ali izgube iz tečajnih razlik pripoznajo v poslovnem 
izidu na enak način kot za sredstva, merjena po od-
plačni vrednosti. Drugi dobički ali izgube se pripoznajo 
v drugem vseobsegajočem donosu in se ob odpravi pri-
poznanja prerazvrstijo v poslovni izid. 
Ta model oslabitve po MSRP 9 nadomešča model »na-
stalih izgub« po MRS 39 z v prihodnost usmerjenim 
modelom »pričakovanih kreditnih izgub« (PKI), kar 
pomeni, da se bodo popravki vrednosti zaradi oslabitev 
lahko pripoznali brez čakanja na škodni dogodek. Novi 
model oslabitve se bo uporabljal za finančna sredstva, 
merjena po odplačni vrednosti ali PVIVD, razen naložb 
v lastniške instrumente, pa tudi za sredstva iz pogodb. 
V skladu z MSRP 9 se bo popravek vrednosti za izgubo 
meril na eni od naslednjih podlag:
•	 12-mesečnih pričakovanih kreditnih izgubah. To so 

pričakovane kreditne izgube, ki izhajajo iz možnih 
dogodkov neplačila v 12 mesecih po datumu poro-
čanja; ter 

•	 pričakovanih kreditnih izgub v celotnem obdobju 
trajanja. To so pričakovane kreditne izgube, ki izhaja-
jo iz vseh možnih dogodkov neplačila v pričakova-
nem obdobju trajanja finančnega instrumenta.

MSRP 9 vključuje nov splošen model obračunavanja 
varovanja pred tveganjem, ki obračunavanje varovanja 
pred tveganjem bolj približa upravljanju tveganj. Vrste 
razmerij varovanja – poštena vrednost, denarni tok in 
čista finančna naložba v posel v tujini – ostajajo nespre-
menjene, vendar bo potrebna dodatna presoja.
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Standard vsebuje nove zahteve glede doseganja, nadal-
jevanja in prenehanja obračunavanja varovanja pred 
tveganjem ter dovoljuje, da se kot varovane postavke 
pripoznajo dodatne izpostavljenosti. Zahteva obsežna 
dodatna razkritja glede upravljanja tveganj in dejavnos-
ti varovanja v podjetju.
Družba predvideva, da novi standard na datum prve 
uporabe ne bo pomembno vplival na njegove računo-
vodske izkaze. 
•	 Spremembe MSRP 4: Uporaba MSRP 9 Finančni 

instrumenti z MSRP 4 Zavarovalne pogodbe 
(Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali 
pozneje; uporablja se za naprej.)
Spremembe naslavljajo vprašanja glede uporabe MSRP 
9 pred uporabo standarda, ki bo nadomestil MSRP 4 
in ga IASB še pripravlja. Spremembe uvajajo dve možni 
rešitvi. Ena rešitev je začasno izvzetje uporabe MSRP 9, 
kar v praksi pomeni odložitev njegove uporabe za neka-
tere zavarovalnice. Druga rešitev je izravnalni pristop k 
predstavitvi, kar omili volatilnost, ki bi jo lahko povzro-
čila uporaba MSRP 9 pred prihajajočim standardom o 
zavarovalnih pogodbah.
Družba, ki deluje kot zavarovalnica, namerava uporabi-
ti izvzetje uporabe MSRP 9, zato ne pričakuje pomemb-
nega vpliva na svoje računovodske izkaze. 
•	 MSRP 16 Najemi 
(Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali 
pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena, če 
podjetje uporabi tudi MSRP 15.)
MSRP 16 nadomešča MRS 17 Najemi in povezana po-
jasnila. Standard odpravlja dozdajšnji dvojni model ob-
računavanja najemov ter namesto tega od podjetij zah-
teva, da večino najemov prikažejo bilančno, z uporabo 
enega samega modela, ter tako odpravijo razlikovanje 
med poslovnim in finančnim najemom. 
V skladu z MSRP 16 je pogodba najemna pogodba 
oziroma vsebuje najem, če se z njo prenaša pravica do 
obvladovanja uporabe določenega sredstva za določeno 
obdobje v zameno za nadomestilo. Za takšne pogodbe 
novi model od najemnika zahteva, da pripozna sred-
stvo, ki predstavlja pravico do uporabe, in obveznost 
iz najema. Sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe, 
se amortizira, na obveznost iz najema pa tečejo obresti. 
Zaradi tega bodo za večino najemov stroški nastali na 
začetku, pa čeprav bo najemnik plačeval enake letne 
najemnine. 
Novi standard za najemnike uvaja številne omejene 
izjeme, ki vključujejo:
•	 najeme, ki imajo trajanje najema največ 12 mesecev 

in nimajo možnosti nakupa, ter 
•	 najeme, pri katerih je sredstvo, ki je predmet na-

jema, sredstvo majhne vrednosti (»potrošna dob-
rina«).

Ne glede na povedano obračunavanje pri najemodajal-
cu ostane v glavnem nespremenjeno, ker se razlikovanje 
med poslovnim in finančnim najemom ohrani. 
Družba predvideva, da novi standard na datum prve 
uporabe ne bo pomembno vplival na njegove računo-
vodske izkaze, saj ne nastopa kot stranka po pogodbi, ki 
bi spadala v področje uporabe MSRP 16.  
•	 Cikel letnih izboljšav MSRP 2014–2016 

(Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali 
pozneje, z izjemo sprememb MSRP 12, ki veljajo za let-
na obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje.)
Izboljšave MSRP (2014–2016) vsebujejo 3 spremembe 
standardov. Glavne spremembe se nanašajo na nasled-
nje:
•	 ukinjajo kratkoročna izvzetja za začetne uporabni-

ke (MSRP 1 Prva uporaba Mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja) v zvezi, med drugim, s 
prehodnimi določbami MSRP 7 Finančni instru-
menti – razkritja, ki se nanašajo na primerjalna 
razkritja in prenose finančnih sredstev, in MRS 19 
Zaslužki zaposlencev; izvzetja so bila ukinjena zato, 
ker so bila dovoljena subjektom samo za poročeval-
ska obdobja, ki so že minila;

•	 pojasnjujejo, da se zahteve MSRP 12 Razkritje de-
ležev v drugih podjetjih (razen razkritja povzetka 
finančnih informacij v skladu z odstavki B10–B16 
standarda) nanašajo na podjetja, ki imajo delež v 
odvisnih podjetjih ali skupnih podvigih ali pridru-
ženih podjetjih ali nekonsolidiranih strukturiranih 
podjetjih, razvrščenih med sredstva za prodajo ali 
ustavljeno poslovanje v skladu z MSRP 5 Nekratko-
ročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje, 
ter

pojasnjujejo, da se mora odločitev za izvzetje od upo-
rabe kapitalske metode v skladu z MRS 28 Finančne 
naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige sprejeti 
posebej za vsako pridruženo podjetje ali skupni podvig 
ob začetnem pripoznanju takšnega pridruženega pod-
jetja ali skupnega podviga.
Družba pregleduje vpliv dopolnitev standarda in jih bo 
uporabila ob njihovi uporabi. 

3.5.3 PODLAGA ZA MERJENJE
Računovodski izkazi so pripravljeni ob predpostavki 
delujoče družbe in ob upoštevanju nastanka poslovne-
ga dogodka.
Računovodski izkazi družbe so pripravljeni na osnovi 
izvirnih vrednosti bilančnih postavk, razen v primeru 
izpeljanih finančnih instrumentov, ki so prikazani po 
pošteni vrednosti. 

3.5.4 VALUTNA POROČANJA
a) Funkcijska in predstavitvena valuta
Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni 
v evrih (EUR) brez centov, ki je hkrati funkcijska in 
predstavitvena valuta družbe. Zaradi zaokroževanja 
vrednostnih podatkov lahko prihaja do nepomembnih 
odstopanj v seštevkih v preglednicah. 
b) Prevedba tujih valut
Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno 
funkcionalno valuto po menjalnem tečaju na dan posla. 
Denarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti ob 
koncu poročevalskega obdobja, se preračunajo v funk-
cionalno valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju. 
Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike med 
odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na začetku ob-
dobja, popravljeno za višino efektivnih obresti in plačil 



61 61

med obdobjem kot tudi odplačno vrednost v tuji valuti, 
preračunano po menjalnem tečaju na koncu obdobja. 
Nedenarna sredstva in obveznosti, izraženi v tuji valuti 
in izmerjeni po pošteni vrednosti, se pretvorijo v funk-
cionalno valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je do-
ločena višina poštene vrednosti. 
Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izi-
da, in sicer po neto načelu (razlika med pozitivnimi in 
negativnimi tečajnimi razlikami med prihodki oziroma 
razlika med negativnimi in pozitivnimi tečajnimi razli-
kami med odhodki).

3.5.5 UPORABA OCEN IN PRESOJ
Priprava računovodskih izkazov zahteva, da poslovod-
stvo skladno z MSRP oblikuje določene ocene, presoje 
in predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih 
usmeritev in na izkazane zneske vrednosti sredstev in 
obveznosti, prihodkov in odhodkov ter razkritja po-
gojnih sredstev in odhodkov v poročevalnem obdobju. 
Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo.
Ocene in predpostavke temeljijo na preteklih izkušnjah 
in drugih dejavnikih, ki se v danih okoliščinah štejejo 
za utemeljene, na podlagi katerih so izražene presoje o 
knjigovodski vrednosti sredstev in obveznosti. Ker so 
ocene in predpostavke podvržene subjektivni presoji 
in določeni stopnji negotovosti, se poznejši dejanski 
rezultati lahko razlikujejo od ocen. Ocene se redno pre-
verjajo. Spremembe računovodskih ocen se pripoznajo 
v obdobju, v katerem so bile ocene spremenjene, če 
sprememba vpliva samo na to obdobje, ali v obdobju 
spremembe in v prihodnjih obdobjih, če sprememba 
vpliva na prihodnja obdobja.
Podatki o pomembnih ocenah predpostavk negotovosti 
in kritičnih presoj, ki jih je Poslovodstvo pripravilo v 
procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki po-
membneje vplivajo na vrednosti v računovodskih izka-
zih, so prisotni pri najmanj naslednjih presojah in so 
opisani v naslednjih pojasnilih:
•	 dobe koristnosti amortizirljivih sredstev – Pojas-

nilo 3.5.7.1 in Pojasnilo 3.5.7.2; 
•	 udenarljive vrednosti terjatev – Pojasnilo 3.5.7.6 in 

Pojasnilo 3.5.13.1;
•	 čista iztržljiva vrednost zalog – Pojasnilo 3.5.7.7;
•	 oslabitve sredstev (oprema, zemljišča, zgradbe, 

finančne naložbe v odvisne družbe) – Pojasnila od 
3.5.7.2 do Pojasnila 3.5.7.4 in Pojasnila od 3.5.10.2 
do Pojasnila 3.5.10.4;

•	 rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob 
upokojitvi – Pojasnilo 3.5.10.16;

•	 druge rezervacije – rezervacije za zapiralna dela – 
Pojasnilo 3.5.7.11 in Pojasnilo 3.5.10.17;

•	 pogojne obveznosti in sredstva – Pojasnilo 3.5.7.14 
in Pojasnilo 3.5.10.24

3.5.6 PODRUŽNICE IN 
PREDSTAVNIŠTVA
PV je 20. 10. 2011 ustanovil podružnico v Republiki 
Makedoniji. Naziv podružnice je Premogovnik Velenje, 
d. o. o. – Velenje, Podružnica v Republiki Makedoniji, 
Skopje, s sedežem Ul. Volgogradska št. 12/2-2 Skopje – 
Karpoš.
Družba je v letu 2017 preko podružnice poslovala v mi-
nimalnem obsegu.

3.5.7 POMEMBNE RAČUNOVODSKE 
USMERITVE
Računovodski izkazi PV so izdelani na osnovi računo-
vodskih usmeritev, prikazanih v nadaljevanju. Navede-
ne računovodske usmeritve so uporabljene za obe pred-
stavljeni leti, razen če ni drugače navedeno.
Primerjalne informacije so usklajene s predstavitvijo 
informacij v tekočem letu. Kadar je bilo potrebno, smo 
primerjalne informacije prilagodili, tako da so v skladu 
s predstavitvijo informacij v tekočem letu.

3.5.7.1 Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva spadajo med dolgoročna sred-
stva in omogočajo izvajanje dejavnosti družbe, pri tem 
pa fizično ne obstajajo. Med neopredmetenimi sredstvi 
družba izkazuje dolgoročne premoženjske pravice.
Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju 
ovrednoti po nabavni vrednosti. V nabavno vrednost se 
vštejejo tudi uvozne ali nevračljive nakupne terjatve, po 
odštetju trgovskih in drugih popustov, ter vsi stroški, 
neposredno pripisljivi pripravljanju sredstva za name-
ravano uporabo. 
Za poznejše merjenje neopredmetenih sredstev se upo-
rablja model nabavne vrednosti. 
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega ča-
sovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti 
vsakega posameznega (sestavnega) dela neopredmete-
nega sredstva. Amortizacija se začne obračunavati od 
nabavne vrednosti, ko je sredstvo razpoložljivo za upo-
rabo. Neopredmetena sredstva z nedoločenimi dobami 
koristnosti se ne amortizirajo, temveč se slabijo. Doba 
koristnosti za premoženjske pravice je 4 do 10 let, od-
visno od pogodbenih določil. Družba nima neopred-
metenih sredstev z nedoločljivimi dobami koristnosti.
Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale 
vrednosti skupin sredstev se preverijo ob koncu vsakega 
poslovnega leta in po potrebi prilagodijo. 
Poznejši stroški v zvezi z neopredmetenimi sredstvi 
so usredstveni le v primerih, ko povečujejo prihodnje 
gospodarski koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se 
stroški nanašajo. Vsi drugi stroški so pripoznani v po-
slovnem izidu kot odhodki, takoj ko pride do njih.
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Ocenjene dobe koristnosti za posamezna neopredme-
tena sredstva so:

Družba izloča neopredmetena osnovna sredstva iz re-
gistra po preteku njihove uporabe zaradi prenehanja 
veljavnosti ali zastarelosti informacijskih programov.

3.5.7.2 Nepremičnine, naprave in oprema
Nepremičnine, naprave in oprema so del dolgoročnih 
sredstev v lasti družbe, ki se uporabljajo za opravljanje 
dejavnosti družbe. Nepremičnine, naprave in oprema 
vključujejo zemljišča, zgradbe, proizvajalno opremo, 
drugo opremo in sredstva v gradnji in izdelavi.
Nepremičnine, naprave in oprema so izkazana po na-
bavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in 
nabrane izgube iz oslabitev, razen zemljišč in drugih 
sredstev, ki se ne amortizirajo, ki se prikažejo po nabav-
ni vrednosti, zmanjšani za vse oslabitve. Nabavna vred-
nost vključuje stroške, ki se lahko neposredno pripišejo 
pridobitvi posameznega opredmetenega sredstva. Deli 
naprav in opreme, ki imajo različne dobe koristnosti, 
se obračunavajo kot posamezna sredstva. Stroški izpo-
sojanja, ki se pripišejo neposredno nakupu, gradnji ali 
proizvodnji sredstva v pripravi, to je do aktivacije sred-
stva, se pripoznajo kot del nabavne vrednosti takega 
sredstva. 
Za poznejše merjenje nepremičnin, naprav in opreme 
se uporablja model nabavne vrednosti. 
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega ča-
sovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnos-
ti vsakega posameznega (sestavnega) dela osnovnega 
sredstva in preostale vrednosti. Zemljišča in določena 
druga sredstva se ne amortizirajo. Amortizacija se začne 
obračunavati od nabavne vrednosti, ko je sredstvo raz-
položljivo za uporabo. Sredstva v gradnji oziroma izde-
lavi se ne amortizirajo. 
Ocenjene dobe koristnosti za posamezne nepremični-
ne, naprave in opremo so:

Dobe koristnosti - neopredmetena sredstva

Dobe koristnosti 
v letih

Računalniški programi 10
Licence 4 - 10
Druga neopredmetena sredstva 10

Dobe koristnosti - nepremičnine, naprave in oprema

v letih od - do
Zgradbe 33 - 37
Deli zgradb 33 - 37
Proizvajalna oprema 5 - 20
Deli proizvajalne opreme 5 - 20
Računalniška oprema 2 - 7
Pohištvo 5 - 10
Drobni inventar 5 - 10
Osebna vozila 5
Druga vozila 5
Druge naprave in oprema 5 - 20

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale 
vrednosti skupin sredstev se preverijo ob koncu vsake-
ga poslovnega leta in po potrebi prilagodijo. Z internimi 
modeli se preverjajo bilančne postavke opreme, z eks-

ternimi modeli pa se pre-
verjajo bilančne postavke 
nepremičnin.
Družba ima med nepre-
mičninami, napravami in 
opremo tudi sredstva, ki 
niso vezana na predvide-

no zapiranje jame leta 2054 (zgradbe kompleksa avto-
camp Jezero in zgradba Muzej premogovništva Slove-
nije). 
V primeru podaljšanja dobe koristnosti družba zmanj-
ša, v primeru skrajšanja dobe koristnosti, pa poveča že 
obračunane stroške amortizacije v obravnavanem po-
slovnem letu. Prilagoditev dobe koristnosti je potrebno 
preračunati tako, da se bo sredstvo dokončno amorti-
ziralo v novi predvideni dobi koristnosti. Sprememba 
dobe koristnosti se obravnava kot sprememba računo-
vodske ocene ter vpliva le na obdobje, v katerem je bila 
računovodska ocena spremenjena in na vsako prihodn-
je obdobje v preostali dobi koristnosti. 
Stroški zamenjave nekega dela osnovnega sredstva se 
pripišejo knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je 
verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, po-
vezane z delom tega sredstva, pritekale v družbo, in če 
je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi 
drugi stroški (npr. tekoče vzdrževanje) so pripoznani v 
poslovnem izidu kot drugi poslovni odhodki, takoj ko 
pride do njih.
Stroški, ki nastajajo v zvezi z osnovnim sredstvom, po-
večujejo njegovo knjigovodsko vrednost, če povečujejo 
njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocen-
jenimi. 
Dobički in izgube, nastali pri odtujitvi nepremič-
nin, naprav in opreme, se ugotavljajo kot razlika med 
čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo 
odtujenega sredstva in se izkažejo med drugimi 
poslovnimi prihodki oziroma odpisi vrednosti. 
Družba nima brezplačno pridobljenih osnovnih sred-
stev in finančnih najemov.

3.5.7.3 Naložbene nepremičnine
Naložbene nepremičnine so nepremičnine (zemljišča in 

zgradbe), ki jih ima družba v lasti z namenom 
pridobivanja najemnin ali večanja vrednosti 

premoženja. Naložbene 
nepremičnine se ne upo-
rabljajo za proizvodnjo 
in prodajo blaga oziroma 
storitev ter za administra-
tivne namene ali za obi-
čajno poslovanje.
Naložbene nepremičnine 
se ob začetnem pripo-
znanju merijo po nabav-
ni vrednosti. Za poznejše 
merjenje naložbenih ne-
premičnin se uporablja 

Dobe koristnosti - neopredmetena sredstva

Dobe koristnosti 
v letih

Računalniški programi 10
Licence 4 - 10
Druga neopredmetena sredstva 10

Dobe koristnosti - nepremičnine, naprave in oprema

v letih od - do
Zgradbe 33 - 37
Deli zgradb 33 - 37
Proizvajalna oprema 5 - 20
Deli proizvajalne opreme 5 - 20
Računalniška oprema 2 - 7
Pohištvo 5 - 10
Drobni inventar 5 - 10
Osebna vozila 5
Druga vozila 5
Druge naprave in oprema 5 - 20
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model nabavne vrednosti, kar pomeni da je sredstvo 
izkazano po njegovi nabavni vrednosti, zmanjšani za 
amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo 
zaradi oslabitve.
Amortizacijske stopnje in obračun amortizacije družba 
obravnava enako kot pri nepremičninah.

3.5.7.4 Dolgoročne finančne naložbe v odvisne 
družbe
Naložbe v odvisne družbe so tiste, v katerih ima družba 
prevladujoč vpliv in za to skupino družb praviloma ses-
tavlja tudi skupinske računovodske izkaze. 
V računovodskih izkazih so naložbe v odvisne družbe 
obračunane po nabavni vrednosti. 
Družba pripoznava prihodke iz finančne naložbe v ob-
dobju, ko je sprejet sklep o izplačilu deležev v dobičku. 
Dodatni vložki v odvisne družbe povečujejo nabavno 
vrednost naložb.
Znaki slabitve naložb v odvisne družbe se presojajo na 
letni ravni z upoštevanjem znamenj slabitve. Družba 
presoja znake slabitve predvsem na podlagi dokazov 
o uspešnosti poslovanja odvisnih družb. Pri tem sta za 
presojo znamenja slabitve pomembna kriterij poslo-
vanja z izgubo ter kriterij kapital družbe v razmerju do 
vrednosti naložbe. Nadomestljiva vrednost se ugotavlja 
na podlagi ocene vrednosti v uporabi oz. poštene vred-
nosti zmanjšane za stroške odtujitve. Če obstajajo ne-
pristranski dokazi, da je nastala izguba zaradi oslabitve, 
se znesek izgube izmeri kot razlika med knjigovodsko 
vrednostjo in nadomestljivo vrednostjo naložbe ter pri-
pozna finančni odhodek. Nadomestljiva vrednost na-
ložbe je večja izmed poštene vrednosti naložbe, zmanj-
šane za strošek prodaje ali vrednosti pri uporabi. 
V primeru prodaje ali likvidacije odvisne družbe, se 
razlika med knjigovodsko vrednostjo in prodajno ozi-
roma likvidacijsko vrednostjo evidentira med finančni-
mi prihodki oziroma odhodki.

3.5.7.5 Dolgoročne finančne naložbe v pridruže-
ne družbe
Naložbe v pridružene družbe so tiste, v katerih ima 
družba pomemben vpliv, praviloma se njen delež v takih 
družbi giblje med 20–50 %.
Naložbe v pridružene družbe so v računovodskih izka-
zih družbe izkazane po nabavni vrednosti. 
Družba pripoznava prihodke iz finančne naložbe v vi-
šini, kolikor jih dobi pri razdelitvi nabranega dobička, 
nastalega po datumu, ko je bila finančna naložba pridob-
ljena. 
Morebitni znaki slabitve naložb v pridružene družbe 
se ugotavljajo na letni ravni. Če obstajajo nepristranski 
dokazi, da je nastala izguba zaradi oslabitve, se znesek 
izgube izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo 
finančnega sredstva in vrednostjo pri uporabi. 

3.5.7.6 Finančni instrumenti
Finančni instrumenti vključujejo postavke: 
•	 neizpeljana finančna sredstva,
•	 neizpeljane finančne obveznosti,
•	 izpeljani finančni instrumenti.

a) Neizpeljana finančna sredstva
Neizpeljana finančna sredstva vključujejo denar in de-
narne ustreznike, terjatve in posojila ter naložbe v za 
prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 
Pripoznanje finančnega sredstva se odpravi, ko ugasnejo 
pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega sredstva 
ali ko se prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov 
iz finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem se 
prenesejo vsa tveganja in koristi iz lastništva finančnega 
sredstva. 
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva so tista neiz-
peljana finančna sredstva, ki so opredeljena kot razpo-
ložljiva za prodajo.
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva se pripoznajo 
po datumu trgovanja.
Vrednotena so po pošteni vrednosti, če je pošteno vred-
nost mogoče ugotoviti in se dobički ali izgube pri vred-
notenju pripoznajo neposredno v vseobsegajočem do-
nosu oziroma kapitalu, razen izgub zaradi oslabitve in 
dobičkov ter izgub iz preračuna tečajnih razlik, dokler 
se za finančno sredstvo ne odpravi pripoznanja. Pri od-
pravi pripoznanja naložbe se nabrani dobički in izgube, 
izkazani v vseobsegajočem donosu, prenesejo v poslovni 
izid. 
Če poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, saj 
je razpon ocen utemeljene poštene vrednosti pomemben 
in je verjetnost različnih ocen težko presoditi, družba 
meri finančno sredstvo po nabavni vrednosti. 
Posojila in terjatve
Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z ne-
spremenljivimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo na 
delujočem trgu. 
Ob začetnem pripoznanju so izkazana po pošteni vred-
nosti, povečani za neposredne stroške posla. Po začet-
nem pripoznanju se posojila in terjatve izmerijo po od-
plačni vrednosti ter zmanjšajo za izgube zaradi oslabitve. 
Posojila in terjatve so v izkazu finančnega položaja izka-
zana med finančnimi in poslovnimi sredstvi in zajemajo 
dana posojila, dane depozite, terjatve do kupcev in terja-
tve do drugih.
Posojila se v poslovnih knjigah pripoznajo po datumu 
poravnave, terjatve pa po datumu trgovanja.
Vključena so med kratkoročna sredstva, razen za za-
padlosti večje od 12 mesecev po datumu izkaza finanč-
nega položaja. V tem primeru so razvrščena med dol-
goročna sredstva. 
Pri posojilih in terjatvah obstaja negotovost, ali bo ku-
pec sposoben poravnati terjatve, zaradi česar spreml-
jamo plačilno disciplino kupcev in nastop postopkov 
povezanih z insolventnostjo ter ustrezno ukrepamo.
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki zajemajo gotovi-
no, bančne depozite do treh mesecev in druge kratko-
ročne, hitro unovčljive naložbe z originalno dospelostjo 
treh mesecev ali manj. Izkazani so po nabavni vrednosti. 
Prekoračitve stanj na bančnih računih so vključene med 
kratkoročne finančne obveznosti. 
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b) Neizpeljane finančne obveznosti
Neizpeljane finančne obveznosti zajemajo poslovne, fi-
nančne in druge obveznosti. 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 veljavnih obresti. Del dolgoročnih 
finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo prej kot v letu 
dni po datumu izkaza finančnega izida, je izkazan med 
kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. 
c) Izpeljani finančni instrumenti
Izpeljani finančni inštrumenti se uporabljajo za varovanje 
izpostavljenosti družbe pred obrestnimi tveganji.
Gre za finančne inštrumente, ki ne zahtevajo začetne fi-
nančne naložbe, njihova vrednost pa se spreminja zaradi 
spremembe obrestnih mer, cen blaga, deviznega tečaja, 
ipd.
Izpeljani finančni instrumenti se na začetku pripoznajo 
po pošteni vrednosti. 

3.5.7.7 Zaloge
Zaloge so vrednotene po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi 
vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. Izvirna vrednost 
zajema nabavno vrednost, ki jo sestavljajo nakupna cena, 
uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Nakupna 
cena je zmanjšana za dobljene popuste. Neposredni 
stroški nabave so prevozni stroški, stroški nakladanja, 
prekladanja in razkladanja, stroški spremljanja blaga 
in drugi stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno 
pridobljenemu trgovskemu blagu, materialom ali 
storitvam. Popusti pri nakupni ceni obsegajo tako tiste, ki 
so navedeni na računu, kot tiste, ki so dobljeni kasneje in 
se nanašajo na posamezno nabavo.
Čista iztržljiva vrednost je ocenjena na podlagi prodajne 
cene v običajnem poslovanju, zmanjšana za ocenjene 
stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje. 
Enkrat na leto, in sicer po stanju na dan izdelave letnih 
računovodskih izkazov, se oceni dokaze o oslabitvi zalog 
materiala. Podlaga za slabitev zaloge je preverjanje sta-
rostne strukture zalog, in sicer:
•	 slabitev 75 % vrednosti zalog, starejših nad 15 let,
•	 slabitev 50 % vrednosti zalog, starih od 10 do 15 let in
•	 slabitev 25 % vrednosti zalog, starih od 5 do 10 let.
Vrednost gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje 
vključuje celotne proizvajalne stroške v ožjem pomenu, 
ki vsebujejo neposredne stroške materiala, neposredne 
stroške storitev, neposredne stroške dela, neposredne 
stroške amortizacije in splošne proizvajalne stroške. 
Splošni proizvajalni stroški so stroški materiala, 
storitev, plač in amortizacije, ki so obračunani v okviru 
proizvajalnega procesa, a jih ni mogoče neposredno 
povezati z nastajajočimi poslovnimi učinki. Delež 
proizvajalnih stroškov v skupnih stroških (materiala, 
storitev, stroškov dela in amortizacije) se ugotovi enkrat 
letno na podlagi podatkov iz preteklega leta. 
Vrednotenje zaloge premoga na koncu obdobja poročan-
ja, zaradi neenakomerne proizvodnje premoga, temelji 
na uporabi povprečnih proizvajalnih stroškov celotnega 
poslovnega leta.
Čista iztržljiva vrednost je ocenjena na podlagi prodajne 

cene v običajnem poslovanju, zmanjšana za ocenjene 
stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje. Odpisi 
poškodovanih, pretečenih, neuporabnih zalog se opravijo 
redno med letom po posameznih postavkah.
Najmanj enkrat na leto, in sicer po stanju na dan 
izdelave letnih računovodskih izkazov, se oceni dokaze 
o oslabitvi ostalih vrst zalog. Oslabljenost zalog se oceni 
za vsako posamezno vrsto zalog. Posamezne vrste zalog 
se razporedi v skupine zalog s podobnimi lastnostmi, na 
podlagi časovne komponente gibanja zalog. Pri oceni 
oslabitve za posamezno skupino se uporabljajo kriteriji 
strokovne presoje, nadaljnje uporabe ali prodaje. 

3.5.7.8 Oslabitev sredstev
a) Finančna sredstva
Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo 
objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi ene-
ga ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih 
prihodnjih denarnih tokov iz naslova tega sredstva, ki se 
dajo zanesljivo izmeriti.
Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev so lahko: 
neizpolnitev ali kršitev s strani dolžnika; restrukturiranje 
zneska, ki so ga drugi dolžni družbi, če se slednja strinja; 
znaki, da bo dolžnik šel v stečaj; izginotje delujočega trga 
za tovrstni instrument. 
Oslabitev terjatev in danih posojil
Družba oceni dokaze o oslabitvi terjatev posamično. Vse 
pomembne terjatve se posamezno izmerijo za namen po-
sebne oslabitve. 
Terjatve, za katere se ugotovi, da niso poravnane v red-
nem roku, je treba izkazati kot dvomljive, če se je zaradi 
njih začel sodni postopek, pa kot sporne, in obračunati 
popravek njihove vrednosti v breme odpisov vrednosti, 
pri tem pa upoštevati, da morajo biti prikazane z utemel-
jenim poplačljivim zneskom.
Kot dvomljive terjatve do drugih se izkažejo tiste, ki niso 
poravnane v roku 180 dni od datuma zapadlosti. Kot 
dvomljive terjatve do družb v skupini se štejejo tiste, za 
katere Poslovodstvo družbe sprejme sklep o posebnem 
postopku izterjave.
Kot sporne terjatve se štejejo tiste, ki izpolnjujejo enega 
izmed pogojev:
•	 na sodišču se je začel sodni postopek izterjave, 
•	 na sodišču je vložen predlog za začetek postopka 

prisilne poravnave ali stečaja, 
•	 v Uradnem listu RS je objavljen sklep o začetku post-

opka prisilne poravnave, likvidacije ali stečaja. 
Družba oceni dokaze o oslabitvi posojil posebej za vsako 
pomembno posojilo. 
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. Izgube se pripoznajo v poslovnem 
izidu, in sicer med drugimi poslovnimi odhodki (popra-
vek terjatev) ali med finančnimi odhodki (oslabitev fi-
nančnih naložb).
Oslabitev finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo
Izgube naložbenih vrednostnih papirjev, ki so razpoložl-
jivi za prodajo, zaradi oslabitve se pripoznajo tako, da se 
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morebitna nabrana izguba, ki je predhodno pripoznana 
v drugem vseobsegajočem donosu obdobja in izkazana v 
rezervi za pošteno vrednost, prenese v poslovni izid. Po-
znejši porast v pošteni vrednosti oslabljenega lastniškega 
vrednostnega papirja, ki je na razpolago za prodajo, se 
pripozna v drugem vseobsegajočem donosu obdobja ozi-
roma v rezervi za pošteno vrednost. 
b) Nefinančna sredstva
Družba ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovod-
sko vrednost pomembnih nefinančnih sredstev z name-
nom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni 
znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva. 
Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajo-
če enote je vrednost pri uporabi ali poštena vrednost, 
zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. 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 namen preizkusa 
oslabitve se sredstva, ki jih ni mogoče preizkusiti posa-
mično, uvrstijo v najmanjšo možno skupino sredstev, ki 
ustvarjajo denarne tokove iz nadaljnje uporabe in ki so 
pretežno neodvisna od prejemkov drugih sredstev ali 
skupin sredstev (denar ustvarjajoča enota). 
Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripo-
zna v primeru, ko njegova/njena knjigovodska vrednost 
presega njegovo/njeno nadomestljivo vrednost. Slabitev 
se izkaže v izkazu poslovnega izida. 
Družba izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih ob 
koncu poročevalskega obdobja ovrednoti in tako ugo-
tovi, če je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne 
obstaja. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do 
spremembe ocen, na podlagi katerih družba določi nado-
mestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve sred-
stva se odpravi do višine, do katere povečana knjigovod-
ska vrednost sredstva ne preseže knjigovodske vrednosti, 
ki bi bila ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, 
če pri sredstvu v minulih letih ne bi bila pripoznana izgu-
ba zaradi oslabitve.

3.5.7.9 Kapital
Celotni kapital družbe je njegova obveznost do lastnikov, 
ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati, pri čemer 
se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno 
čistega premoženja. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili 
lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in 
pripadajo lastnikom. Zmanjšuje ga izguba pri poslovanju 
in izplačila lastnikom, povečuje pa dobiček, ustvarjen v 
obdobju. 
Osnovni kapital predstavlja denarne in stvarne vložke 
lastnikov.
Med rezervo za pošteno vrednost so izkazani aktuarski 
dobički oz. izgube iz naslova rezervacij za zaposlene za 
odpravnine ob upokojitvi.
V zadržanem poslovnem izidu so izkazani poslovni izidi 
družbe preteklih let in tekočega leta.

3.5.7.10 Rezervacije za jubilejne nagrade in od-
pravnine ob upokojitvi
Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno 

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

3.5.7.11 Druge rezervacije
Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi pretekle-
ga dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je mogoče 
zanesljivo oceniti, in je verjetno, da bo pri poravnavi ob-
veze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodar-
ske koristi. 
Družba ima oblikovane rezervacije za zapiralna dela pre-
ostalega velenjskega odkopa na podlagi diskontirane oce-
ne zapiralnih del v elaboratu »Ovrednotenje aktivnosti 
zapiranja jam Premogovnika Velenje po opustivi izkoriš-
čanja velenjskega dela nahajališča«, ki ga letno pripravl-
ja interna delovna skupina. Pri ovrednotenju stroškov 
so upoštevani stroški povezani s tehnično-tehnolo-
škim vidikom zapiranja (hidrogeološki in geomehanski 
monitoring, stroški likvidacij jamskih objektov in stroški 
ekološke sanacije površine) glede na trenutno veljavna 
izhodišča odkopavanja. Pri izračunu so upoštevane 
trenutne tržne vrednosti za izvajanje opredeljenih 
aktivnosti na podlagi pridobljenih ponudb za monitoring 
in ekološko sanacijo ter ocenjen strošek materiala in dela 
za posamezna likvidacijska dela. Izhodišča so vezana na 
zakonodajno osnovo, kadrovsko in finančne napovedi ter 
režim obratovanja TEŠ-a.
Vrednost rezervacije mora biti enaka sedanji vrednosti 
izdatkov, ki bodo po pričakovanju potrebni za poravnavo 
obveze. Ker so rezervacije namenjene pokrivanju verjet-
nih, ne pa gotovih obveznosti, je znesek, pripoznan kot 
rezervacija, najboljša ocena izdatkov, potrebnih za porav-
navo obveze, obstoječe na dan izkaza finančnega položaja. 
Pri doseganju najboljše ocene rezervacije se upoštevajo 
tveganja in negotovosti, ki neizogibno spremljajo dogod-
ke in okoliščine. 
Rezervacije se zmanjšujejo neposredno za stroške oziro-
ma odhodke, za pokrivanje katerih so bile oblikovane. To 
pomeni, da se v poslovnem letu takšni stroški oziroma 
odhodki ne pojavijo več v poslovnem izidu. Učinki dis-
kontiranja se pripoznajo v okviru finančnih odhodkov.
Če se predvidene obveznosti ne pojavijo ali se podaljša 
obdobje črpanja rezervacij, se znesek oblikovanih rezer-
vacij odpravi v dobro poslovnih prihodkov. Dodatno ob-
likovanje rezervacij se izkaže kot del vlaganja v premo-
govniške objekte, podobno velja za vse učinke na višino 
izkazanih rezervacij, ki izhajajo iz spremembe višine upo-
rabljene diskontne stopnje pri diskontiranju predvidenih 
zneskov bodočih izdatkov za zapiranje premogovnika.
Pri drugih rezervacijah obstaja negotovost podaljšanja 
koncesijske pogodbe, sprememba koncepta odkopavanja, 
zaradi česar redno spremljamo izhodišča, vezana na za-
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konodajno osnovo, napovedi ter režim obratovanja TEŠ. 
Družba ima med drugimi rezervacijami oblikovane tudi 
rezervacije za izplačilo rentnikom, upokojenim delavcem. 
Rente so oblikovana na podlagi današnjih znanih obvez-
nosti in preostale dobe izplačila glede na povprečno sta-
rost moških.

3.5.7.12 Zaslužki zaposlenih
Obveze kratkoročnih zaslužkov zaposlenih so merjene 
brez diskontiranja in so izkazane med odhodki, ko je delo 
zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom 
opravljeno. Obveznosti so izkazane v višini, za katero se 
pričakuje plačilo v obliki kratkoročnim prejemkov, če ima 
družba sedanjo pravno ali posredno obvezo za takšna pla-
čila zaradi preteklega opravljenega dela zaposlene osebe 
in je obveznost mogoče zanesljivo izmeriti.

3.5.7.13 Druga sredstva in obveznosti
Med drugimi sredstvi so izkazane dolgoročne in kratko-
ročne aktivne časovne razmejitve (odloženi stroški in ne-
zaračunani prihodki).
Odloženi stroški oziroma odhodki so zneski, ki ob svojem 
nastanku še ne bremenijo poslovnega izida. Nezaračuna-
ni prihodki so prihodki, ki se upoštevajo v poslovnem izi-
du, čeprav še niso bili zaračunani.
Med drugimi obveznostmi so izkazane dolgoročne in 
kratkoročne pasivne časovne razmejitve (vnaprej vra-
čunani stroški in odloženi prihodki).
Vnaprej vračunani stroški so zneski, ki se še niso pojavi-
li, ampak se bodo v prihodnje in že trenutno vplivajo na 
poslovni izid. 
Odloženi prihodki so prihodki, ki bodo v obdobju, dal-
jšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke. Mednje 
uvrščamo tudi prejete državne podpore in s sredstvi po-
vezane podpore.

3.5.7.14 Pogojne obveznosti in pogojna sredstva
Pogojna obveznost je:
•	 možna obveznost, ki izhaja iz preteklih dogodkov in 

katere obstoj potrdi samo pojavitev ali nepojavitev 
enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki jih 
družba ne obvladuje v celoti, ali

•	 sedanja obveza, ki izhaja iz preteklih dogodkov, 
vendar se ne pripozna, ker ni verjetno, da bo pri 
poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki 
omogočajo gospodarske koristi, ali zneska obveze ni 
mogoče izmeriti dovolj zanesljivo.

Pogojno sredstvo je možno sredstvo, ki izhaja iz preteklih 
dogodkov in katerega obstoj potrdi le pojavitev ali nepo-
javitev enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki 
jih družba ne obvladuje v celoti. 
Družba pogojnih obveznosti in sredstev še ne pripozna v 
Izkazu finančnega položaja. 
Pri pogojnih obveznostih obstaja negotovost kakovostno 
opravljenih del, vezanih na izdajo garancij oziroma po-
roštev za garancije, zaradi česar redno spremljamo kako-
vost izvajanja del pri projektih oziroma odpravi napak ter 
tako zmanjšujemo tovrstna tveganja.

3.5.7.15 Prihodki 
Prihodki iz prodaje se pripoznajo po pošteni vrednosti 

prejetega poplačila ali terjatve iz tega naslova, in sicer 
zmanjšani za vračila in popuste, rabate za nadaljnjo 
prodajo in količinske popuste. Prihodki se izkažejo, ko je 
kupec prevzel vse pomembne oblike tveganja in koristi, 
povezane z lastništvom sredstva, ko obstaja gotovost glede 
poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih stroškov 
ali možnosti vračila proizvodov in ko družba preneha 
odločati o prodanih proizvodih. 
Poslovni prihodki se pripoznajo:
Prodaja blaga se pripozna, ko družba stranki dostavi pro-
izvode; stranka je proizvode sprejela, izterljivost poveza-
nih terjatev pa je razumno zagotovljena. Če imajo družbe 
v skupini več pozitivnih, kot negativnih tečajnih razlik iz 
poslovanja, se te izkažejo med čistimi prihodki od prodaje 
blaga. 
Prodaja premoga se, skladno s tripartitno Pogodbo o 
nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne 
energije, pripozna na podlagi obračuna dobavljene in 
prevzete energije premoga za katerega se uporabljajo 
podatki, registrirani na merilnih napravah ter na osnovi 
prejetih podatkov kurilnih vrednosti prejetih s strani 
akreditiranih laboratorijev. Podatke morajo potrditi vse 
tri pogodbene stranke – PV, TEŠ in HSE. 
HSE na osnovi prejetih podatkov iz predhodnega 
odstavka pripravi izračun in ga po elektronski pošti pošlje 
v potrditev TEŠ in PV. TEŠ in PV morata najkasneje v roku 
5 delovnih dni po zaključku posameznega obračunskega 
obdobja potrditi izračun in s tem podatke v izračunu. Če 
v tem roku ne potrdita pravilnosti podatkov in ne podata 
pisnega ugovora na izračun, se smatra, da se s poslanimi 
podatki strinjata.
PV izstavlja račune za premog TEŠ-u dvakrat mesečno, 
in sicer za:
1. obračunsko obdobje za čas od 01. do vključno 15. v 
mesecu prvi delni račun;
2. obračunsko obdobje za čas od 16. do vključno zadnjega 
v mesecu obračunski račun.
Prodaja storitev se pripozna v obračunskem obdobju, 
v katerem se opravijo storitve, glede na zaključek posla, 
ocenjenega na podlagi dejansko opravljene storitve kot 
sorazmernega dela celotnih storitev, ki se opravijo. 
Prihodki iz naslova obračunanih zamudnih obresti in 
z njimi povezane terjatve se ob nastanku pripoznajo, če 
je verjetno, da bodo gospodarske koristi, povezane s po-
slom, pritekale v podjetje. V nasprotnem primeru se obra-
čuni zamudnih obresti evidentirajo kot pogojna sredstva 
in v poslovnih knjigah družbe pripoznajo ob plačilu. Evi-
dentiranje zamudnih obresti se obravnava individualno. 
Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi 
učinki, so prihodki od odprave rezervacij, prihodki od 
črpanja odloženih prihodkov, dobički pri prodaji stalnih 
sredstev, odprave slabitev terjatev, prejete odškodnine in 
pogodbene kazni, subvencije, dotacije, regresi, premije in 
podobni prihodki (npr. državne podpore).
Državna podpora je obravnavana kot odloženi (časov-
no razmejeni) prihodek, ki ga družba strogo dosledno 
in preudarno pripoznava kot drugi poslovni prihodek v 
dobi koristnosti zadevnega sredstva (na drugi strani druž-
ba izkaže strošek amortizacije tega sredstva med poslov-
nimi odhodki).
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Finančni prihodki obsegajo prihodke od deležev v 
naložbah, obresti danih posojil in depozitov, prihodke od 
odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, 
pozitivne tečajne razlike nastale pri financiranju in 
naložbenju in dobičke od instrumentov za varovanje pred 
tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 

3.5.7.16 Odhodki 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih 
koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem 
sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogo-
če zanesljivo izmeriti. Poslovni odhodki se pripoznajo, ko 
se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog, proizvodov 
in nedokončane proizvodnje oziroma ko je trgovsko bla-
go prodano. Stroški, ki se ne morejo zadrževati v zalogah 
proizvodov in nedokončane proizvodnje, so ob svojem 
nastanku že pripoznani kot poslovni odhodki. 
V nabavni vrednosti prodanega blaga izkazujemo od-
hodke, povezane s prodajo blaga, ko se stroški blaga ne 
zadržujejo v zalogah, ker gre za trgovsko dejavnost. Če 
ima družba več negativnih kot pozitivnih tečajnih razlik 
iz poslovanja, te izkaže v nabavni vrednosti prodanega 
blaga.
Stroški materiala so izvirni stroški kupljenega materia-
la, ki se neposredno porablja pri ustvarjanju poslovnih 
učinkov (neposredni stroški materiala), pa tudi stroški 
materiala, ki nimajo take narave in so zajeti v ustrezne 
namenske (funkcionalne) skupine posrednih poslovnih 
stroškov. V prvo podskupino spadajo stroški surovin, 
drugih materialov, kupljenih delov ter polproizvodov 
in stroški jamskega ločnega podporja, katerih porabo je 
mogoče povezovati z ustvarjanjem poslovnih učinkov. 
V drugo skupino spadajo stroški pomožnega materiala 
za vzdrževanje nepremičnin, naprav in opreme, drobne-
ga inventarja, čigar doba koristnosti ne presega leta dni, 
nadomestnih delov za servisiranje proizvodov po njiho-
vi prodaji, pisarniškega materiala, strokovne literature in 
drugega. S stroški materiala so mišljeni tudi vračunani 
stroški kala, razsipa, okvar in loma.
Stroški storitev so izvirni stroški kupljenih storitev, ki so 
neposredno potrebne pri nastajanju poslovnih učinkov 
(stroški neposrednih storitev), pa tudi stroški storitev, 
ki nimajo take narave in so zajeti v ustrezne namenske 
(funkcionalne) skupine posrednih poslovnih stroškov. 
V prvo skupino spadajo predvsem stroški storitev pri 
izdelovanju proizvodov, v drugo pa predvsem stroški 
prevoznih storitev, storitev za vzdrževanje, sejemskih 
storitev, reklamnih storitev, reprezentance, zavarovalnih 
premij, plačilnega prometa in drugih bančnih storitev 
(razen obresti), najemnin, svetovalnih storitev, službenih 
potovanj in podobnih storitev. 
Stroški amortizacije so izvirni stroški, ki so povezani s 
strogo doslednim prenašanjem knjigovodske vrednosti 
amortizirljivih nepremičnin, naprav in opreme, amortizi-
rljivih neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremič-
nin v poslovni izid.
Med odpisi vrednosti so izkazane tudi oslabitve, odpisi in 
izgube pri prodaji neopredmetenih sredstev in nepremič-
nin, naprav in opreme ter oslabitve oz. odpisi poslovnih 
terjatev in zalog.
Stroški dela so izvirni stroški, ki se nanašajo na obra-
čunane plače in podobne zneske v bruto zneskih in tudi 

na dajatve, ki se obračunavajo od te osnove in niso sestav-
ni del bruto zneskov. Ti stroški lahko neposredno breme-
nijo ustvarjanje poslovnih učinkov (stroški neposrednega 
dela) ali pa imajo naravo posrednih stroškov in so zajeti 
v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih 
stroškov.
Drugi poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi oblikovan-
jem rezervacij, koncesninami, izdatki za varstvo okolja in 
drugimi dajatvami. Med poslovnimi odhodki so izkazane 
tudi donacije.
Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja (če se 
le-ti ne usredstvijo), negativne tečajne razlike nastale pri 
financiranju in naložbenju, spremembe poštene vrednosti 
finančnih sredstev po pošteni vrednosti preko poslovnega 
izida, 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 z 
uporabo metode efektivne obrestne mere. 

3.5.7.17 Obdavčitev
Davki vključujejo obveznosti za odmerjeni davek in 
odloženi davek. Odmerjenega in odloženega davka za 
leto 2017 družba ne izkazuje. 
Obdavčljivi dobiček se razlikuje od čistega dobička, 
poročanega v poslovnem izidu, ker izključuje postavke 
prihodkov ali odhodkov, ki so obdavčljive ali odbitne v 
drugih letih, in tudi postavke, ki niso nikoli obdavčljive 
ali odbitne. Obveznost družbe za odmerjeni davek se 
izračuna z uporabo davčnih stopenj, ki so veljavne na 
dan poročanja (19 %). Družba za leto 2017 ne izkazuje 
odmerjenega davka, saj je s koriščenjem preteklih davčnih 
izgub in davčnih olajšav ugotovljeno davčno osnovo 
znižala na vrednost 0.
Odloženi davek je v celoti izkazan z uporabo metode 
obveznosti po izkazu finančnega položaja za začasne 
razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev 
in obveznosti ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi 
v računovodskih izkazih. Odloženi davek se določi z 
uporabo davčnih stopenj (in zakonov), ki so bili veljavni 
na dan izkaza finančnega položaja in za katere se 
pričakuje, da bodo uporabljeni, ko se odložena terjatev 
za davek realizira ali pa se odložena obveznost za davek 
poravna.
Odložene terjatve za davek se pripoznajo, če obstaja ver-
jetnost, da bo v prihodnosti na razpolago obdavčljiv dobi-
ček, iz katerega bo mogoče koristiti začasne razlike. Pred-
stavlja višino obračunanega davka od dohodka pravnih 
oseb od odbitnih začasnih razlik, neizrabljenih davčnih 
izgub in davčnih dobropisov. Družba jih v letu 2017 ni 
oblikovala, ker glede na značilnosti zdajšnjega poslovanja 
v prihodnjih treh letih ne pričakuje pomembnejše pozi-
tivne davčne osnove.

3.5.7.18 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
Izkaz vseobsegajočega donosa zajema vse spremembe v 
kapitalu v tekočem obdobju, ki so nastale iz vseh transak-
cij in dogodkov, razen tistih, ki so posledica transakcij z 
lastnikom.
Neuspešni del sprememb poštene vrednosti izpeljanega 
finančnega instrumenta se pripozna neposredno v po-
slovnem izidu. 
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Nabrani dobiček ali izguba, pripoznana v drugem vseob-
segajočem donosu, ostaneta izkazana v rezervi za varo-
vanje pred tveganjem, dokler predvideni posel ne vpliva 
na poslovni izid. Če predvidenega posla ni več pričakova-
ti, se mora znesek, pripoznan v drugem vseobsegajočem 
donosu, pripoznati neposredno v poslovnem izidu. V 
drugih primerih se znesek, pripoznan v drugem vseobse-
gajočem donosu, prenese v poslovni izid za isto obdobje, 
v katerem pred tveganjem varovana postavka vpliva na 
poslovni izid. 

3.5.7.19 Izkaz denarnih tokov
V izkazu denarnega toka prikazujemo spremembe stanja 
denarnih sredstev in denarnih ustreznikov za poslovno 
leto, za katero se sestavlja. 
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi iz 
podatkov izkaza finančnega položaja in izkaza poslovne-
ga izida, v skladu z MSRP.

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

3.5.8 DOLOČANJE POŠTENE 
VREDNOSTI
V zvezi z izkazovanjem in razkrivanjem finančnih instru-
mentov je potrebna predstavitev njihove poštene vred-
nosti. Poštena vrednost je znesek, s katerim je mogoče 
prodati sredstvo ali zamenjati obveznost med dobro ob-
veščenima in voljnima strankama v premišljenem poslu.  
Pri določanju poštene vrednosti finančnih instrumentov 
se upošteva naslednjo hierarhijo ravni določanja poštene 
vrednosti:

•	 prva raven zajema kotirane cene (neprilagojene) na 
delujočih trgih za enaka sredstva ali obveznosti;

•	 druga raven zajema vhodne podatke poleg kotiranih 
cen, vključenih v prvo raven, ki so neposredno (tj. kot 
cene) ali posredno (tj. kot izpeljani iz cen) zaznavni 
za sredstvo ali obveznosti; 

•	 tretja raven zajema vhodne podatke za sredstvo ali 
obveznost, ki ne temeljijo na zaznavnih tržnih podat-
kih.

Kotirane cene se uporabljajo kot osnova za določanje poš-
tene vrednosti finančnih instrumentov. Če finančni in-
strument ne kotira na organiziranem trgu oziroma se trg 
ocenjuje kot nedelujoč, se uporabi vhodne podatke druge 
in tretje ravni za ocenitev poštene vrednosti finančnega 
instrumenta. 
Merila za določitev knjigovodske vrednosti posamezne 
vrste sredstev in obveznosti so sledeča:
•	 po nabavni vrednosti so vrednotena: neopredmet-

ena sredstva, nepremičnine, naprave in oprema, 
naložbe v odvisne in pridružene družbe, za prodajo 
razpoložljiva finančna sredstva, denarna sredstva in 
njihovi ustrezniki;

•	 po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti 
so vrednotene finančne naložbe v posesti do zapad-
losti v plačilo;

•	 po odplačni vrednosti z upoštevanjem veljavne ob-
restne mere so vrednotena posojila ter terjatve in ob-
veznosti;

•	 po izvirni ali čisti iztržljivi vrednosti so vrednotene 
zaloge.

3.5.9 OBVLADOVANJE FINANČNIH 
TVEGANJ
Finančna tveganja so pojasnjena v poslovnem delu Let-
nega poročila v točki 2.10 Upravljanje s tveganji (točka 2), 
razkritja tveganj so natančneje obravnavana v računovod-
skem delu Letnega poročila v poglavju 3.5.13 Finančni in-
strumenti in tveganja.
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3.5.10 RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Razkritja k Izkazu finančnega položaja

3.5.10.1 Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva
v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Druge dolgoročne premoženjske pravice 237.746 362.438

Skupaj 237.746 362.438

Med drugimi dolgoročnimi premoženjskimi pravicami so izkazana neopredmetena sredstva:
a) programska oprema in 
b) licence.

Gibanje neopredmetenih sredstev
v EUR

Druge dolgoročne 
premoženjske 

pravice
Skupaj

Nabavna vrednost 1.1.2016 1.734.499 1.734.499
Pridobitve 22.448 22.448

Nabavna vrednost 31.12.2016 1.756.947 1.756.947

Odpisana vrednost  1.1.2016 1.219.049 1.219.049
Amortizacija 175.460 175.460

Odpisana vrednost 31.12.2016 1.394.509 1.394.509

Knjigovodska vrednost 1.1.2016 515.450 515.450
Knjigovodska vrednost 31.12.2016 362.438 362.438

v EUR

Druge dolgoročne 
premoženjske 

pravice
Skupaj

Nabavna vrednost  1.1.2017 1.756.947 1.756.947
Pridobitve 27.586 27.586

Nabavna vrednost 31.12.2017 1.784.533 1.784.533

Odpisana vrednost  1.1.2017 1.394.509 1.394.509
Amortizacija 152.278 152.278

Odpisana vrednost  31.12.2017 1.546.787 1.546.787

Knjigovodska vrednost 1.1.2017 362.438 362.438
Knjigovodska vrednost 31.12.2017 237.746 237.746

V letu 2017 so bile pregledane dobe koristnosti pomembnejših neopredmetenih sredstev in ugotovljeno je bilo, 
da so dobe koristnosti na podlagi notranjih virov informacij o uporabi sredstev glede na trenutna predvidevanja o 
uporabnosti teh sredstev pravilno ocenjene. 

Družba nima zastavljenih neopredmetenih sredstev. Družba nima neopredmetenih sredstev v finančnem najemu. 
31. 12. 2017 družba nima obvez za pridobitev neopredmetenih sredstev.
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3.5.10.2 Nepremičnine, naprave in oprema

Nepremičnine, naprave in oprema
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Zemljišča 4.468.935 4.748.805
Zgradbe 15.439.062 13.751.031
Proizvajalna oprema 54.396.504 52.269.845
Druga oprema 631.094 703.270

Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju 6.674.941 2.520.701

Skupaj 81.610.536 73.993.652

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme
v EUR

Zemljišča Zgradbe Proizvajalna 
oprema

Druga oprema
Nepremičnine, 

naprave in oprema 
v pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost  1.1.2016 9.047.431 219.824.711 226.553.506 22.725.521 8.293.622 486.444.791
Pridobitve 16.407.673 16.407.673
Odtujitve (86.499) (351.246) (1.506.120) (66.708) (2.010.573)
Prenosi iz investicij 26.632 4.805.111 9.177.528 55.196 (14.064.467) 0
Prenosi-preknjižbe (prenos opreme JLP na zalogo materiala) (19.113.491) (19.113.491)
Prenosi-preknjižbe (prenos investicije na NOOS) (22.448) (22.448)
Prenosi-preknjižbe (prenos investicije na NN) (24.072) (24.072)

Odpisi (29.893) (3.503.342) (202.785) (3.736.020)

Nabavna vrednost  31.12.2016 8.987.564 224.248.683 230.721.572 3.397.733 10.590.308 477.945.860

Odpisana vrednost  1.1.2016 4.111.077 210.389.190 172.464.286 21.048.931 8.069.607 416.083.091
Odtujitve (55.337) (351.246) (1.493.149) (55.583) (1.955.315)
Prenosi-preknjižbe (prenos opreme JLP na zalogo materiala) (18.406.960) (18.406.960)
Amortizacija 486.335 10.948.729 146.037 11.581.101
Slabitve 183.019 3.266 186.285

Odpisi (29.893) (3.468.139) (37.962) (3.535.994)

Odpisana vrednost  31.12.2016 4.238.759 210.497.652 178.451.727 2.694.463 8.069.607 403.952.208

Knjigovodska vrednost 1.1.2016 4.936.354 9.435.521 54.089.220 1.676.590 224.015 70.361.700
Knjigovodska vrednost 31.12.2016 4.748.805 13.751.031 52.269.845 703.270 2.520.701 73.993.652

v EUR

Zemljišča Zgradbe Proizvajalna 
oprema

Druga oprema
Nepremičnine, 

naprave in oprema 
v pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost  1.1.2017 8.987.564 224.248.683 230.721.572 3.397.733 10.590.308 477.945.860
Pridobitve 19.064.550 19.064.550
Odtujitve (1.236.637) (852.966) (133.955) (43.284) (2.266.842)
Prenosi iz investicij 154.662 1.013.769 13.655.778 58.514 (14.882.723) 0
Prenosi-preknjižbe (prenos investicije na NOOS) (27.587) (27.587)

Odpisi (1.546.920) (18.816) (1.565.736)

Nabavna vrednost  31.12.2017 7.905.589 224.409.486 242.696.475 3.394.147 14.744.548 493.150.245

Odpisana vrednost  1.1.2017 4.238.759 210.497.652 178.451.727 2.694.463 8.069.607 403.952.208
Odtujitve (802.105) (590.797) (131.882) (31.212) (1.555.996)
Amortizacija 574.569 11.515.397 118.464 12.208.430
Slabitve (odprava) (1.511.000) (1.511.000)

Odpisi (1.535.271) (18.662) (1.553.933)

Odpisana vrednost  31.12.2017 3.436.654 208.970.424 188.299.971 2.763.053 8.069.607 411.539.709

Knjigovodska vrednost 1.1.2017 4.748.805 13.751.031 52.269.845 703.270 2.520.701 73.993.652
Knjigovodska vrednost 31.12.2017 4.468.935 15.439.062 54.396.504 631.094 6.674.941 81.610.536

V letu 2017 so bile pregledane dobe koristnosti po-
membnejše opreme in ugotovljeno je bilo, da so dobe 
koristnosti pravilno ocenjene glede na trenutna predvi-
devanja o uporabnosti teh sredstev. V postopku prever-
janja pričakovanih preostalih dob koristnosti opreme 
smo preverjali dejansko stanje opreme, ki ga poznamo 
skozi tehnološko spremljavo opreme ter vzdrževalna in 
remontna dela na opremi.
V sklopu ocenjevanja lastniškega kapitala družbe, ki 
ga je izvedel pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podje-
tij, je bila za namene preizkusa oslabitve dolgoročnih 
sredstev, ki jih družba PV potrebuje v okviru izvajanja 
osnovnih oz. temeljnih dejavnosti, 30. 9. 2017 ocen-

jena njihova nadomestljiva vrednost na ravni denar 
ustvarjajoče enote – v konkretnem primeru PV kot ce-
lote (osnovna dejavnost). Ocena vrednosti je pripravl-
jena v skladu s Hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti.
Nadomestljiva vrednost dolgoročnih sredstev družbe za 
osnovno dejavnost izhaja iz vrednosti celotnega kapita-
la iz poslovanja, ki je bila izračunana kot vrednost pri 
uporabi na podlagi metode sedanje vrednosti pričako-
vanih prostih denarnih tokov z upoštevanjem predpo-
stavk: 
•	 vrednost je ocenjena z metodo sedanje vrednosti 

pričakovanih prostih denarnih tokov (vrednost pri 
uporabi);
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•	 uporabljena je bila predpostavka delujočega pod-
jetja z omejeno življenjsko dobo do leta 2054, kar je 
v skladu z življenjsko dobo premogovnika;

•	 preizkus oslabitve je bil narejen na podlagi 
dolgoročnih projekcij poslovanja denar ustvarjajoče 
enote do leta 2030 in strateških izhodišč o proiz-
vodnji in prodaji premoga za obdobje 2031–2054, 
in sicer upoštevano: 
•	 plani proizvodnje in prodaje premoga predvide-

vajo postopen padec obsega poslovanja do leta 
2040, po letu 2040 pa bo po predvidevanjih pri-
čakovana proizvodnja in prodaja premoga (v TJ) 
ostala na konstantni ravni, to je na ravni 19.169 
TJ letno;

•	 obsegu poslovanja prilagojeno sledi upoštevan 
trend gibanja stroškov storitev in stroškov dela;

•	 upoštevana je prodajna cena premoga v višini 
2,75 EUR/GJ v celotnem obdobju;

•	 ob koncu obdobja projekcij so upoštevani izdat-
ki za zaprtje premogovnika (stroški zapiranja 
jame, stroški odpravnin) in prejemki iz naslova 
sprostitve obratnega kapitala ter odprodaje pre-
ostalih osnovnih sredstev, ki naj bi se izvedli v 
roku 10 let (do leta 2063);

•	 ocenjeni prosti denarni tok je diskontiran z 
zahtevano stopnjo donosa celotnega kapitala 
družbe (WACC). Ker so projekcije v stalnih 
cenah, je tudi diskontna stopnja prilagojena na 
način, da ne vključuje inflacije. WACC (prilago-
jen za inflacijo) tako znaša v letu 2017 6,15 % 
in se zniža na 5,72 % v letu 2019. Po tem letu 
WACC v višini 5,73 % ostane nespremenjen.

Nadomestljiva vrednost dolgoročnih sredstev za os-
novno dejavnost izhaja iz vrednosti celotnega kapitala, 
popravljenega za obratni kapital družbe 30. 9. 2017 in 
rezervacije družbe 30. 9. 2017. 
Ocenjena vrednost dolgoročnih sredstev za osnovno 
dejavnost 30. 9. 2017 znaša 70.736 tisoč EUR, kar ob 
izkazani knjigovodski vrednosti sredstev, vezanih v os-
novno dejavnost, pomeni, da 30. 9. 2017 ni bilo potrebe 
po slabitvi teh sredstev.
Analiza občutljivosti celotnega kapitala za izračun na-
domestljive vrednosti dolgoročnih sredstev je pokazala 
naslednje: 

sprememba oz. pribitek v % sprememba nadomestljive vrednosti v tisoč 
EUR

diskontna stopnja (WACC) -0,5 0,5 +4.754 -4.300
NOPLAT (EBIT-davek) -5 5 -1.242 +1.242
CAPEX -5 5 +9.464 -9.464

V zvezi z vrednotenjem nepremičnin, naprav in opreme 
31. 12. 2017 je družba glede na to, da so bili preizkusi 
oslabitev izvedeni po stanju na dan 30. 9. 2017, izvedla 
presojo sprememb okoliščin poslovanja družbe v zad-
njih treh mesecih poslovnega leta 2017. Ugotovljeno je 
bilo, da se okoliščine poslovanja družbe v zadnjih treh 
mesecih poslovnega leta 2017 niso pomembneje spre-
menile, kar je nakazalo, da se vrednotenje nepremičnin, 

naprav in opreme po stanju na dan 31. 12. 2017 ne spre-
minja glede na ugotovljeno po stanju na dan 30. 9. 2017.
Družba 30. 9. 2017 v bilanci stanja izkazuje presežno 
premoženje, ki ni namenjeno generiranju denarnih to-
kov iz osnovne dejavnosti. Presežno premoženje je v 
okviru ocene naložbe v PV ocenil pooblaščeni ocenje-
valec vrednosti nepremičnin 30. 9. 2017. Podlaga vred-
nosti je poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje 
(na način tržnih primerjav).
Ocenjena vrednost presežnega premoženja ni bila man-
jša, kot je knjigovodska vrednost, zato slabitve niso bile 
potrebne. 
Družba je 31. 12. 2017 izvedla odpravo v preteklih ob-
dobjih slabljenih gradbenih objektov. Odprava slabitev 
v višini 1.511.000 EUR je narejena zaradi razlike med 
knjigovodsko vrednostjo sredstev in nadomestljivo 
vrednostjo dolgoročnih sredstev družbe iz naslova os-
novne dejavnosti, pri čemer je nadomestljiva vrednost 
dolgoročnih sredstev višja od knjigovodske vrednosti. 
Osnova za odpravo slabitve so cenitve družbe PV na 
dan 30. 9. 2017, ki jih je izdelala družba KF Finance, 
pozitivna razlika pa izhaja v glavnem iz naslova vzpo-
stavitve rezervacij za rente v oviru izkaza finančnega 
položaja, negativni denarni tokovi zanje pa so že vses-
kozi bili sestavni del projekcij za izvedbo preizkusov 
oslabitve.
Pomembnejši dogodki v povezavi s povečanjem nepre-
mičnin, naprav in opreme v letu 2017 so:
•	 dela na jamskih gradbenih objektih – izdelava 

odvoznih odkopnih prog v vrednosti 108.712 EUR; 
•	 dela na zunanjih gradbenih objektih – rudarsko 

gradbena dela pri izgradnji zračilnega jaška NOP II 
v vrednosti 1.537.250 EUR;

•	 nakup opreme – odkopna transporterja (dvoverižni 
in smerni) v vrednosti 4.284.876 EUR;

•	 nakup opreme za odkope (transportne verige, 
žlebovi, kabli, krmilna oprema ter druga oprema in 
nadomestni deli) v vrednosti 4.557.711 EUR;

•	 nakup opreme za pripravska delovišča (napre-
dovalni stroj, transportna guma, oprema za prip-
ravske verižne transporterje in druga oprema za 
odvoz premoga) v vrednosti 1.433.986 EUR;

•	 nakup elektroopreme in opreme za infrastrukturo 
(elektromotorji, transformatorji, energetski in sig-
nalni kabli, oprema za komunikacijo v jami in dru-
ga oprema) v vrednosti 1.251.093 EUR;

•	 usredstvenje gradbenih del (priprava in obnova 
jamskih prog ter razna dela na jamskih in zunanjih 
objektih) v vrednosti 2.468.465 EUR;

•	 vračunana vrednost stroškov razgradnje jamskih 
gradbenih objektov v vrednosti 382.000 EUR 
(povezava s povečanjem rezervacij za zapiralna 
dela v premogovniku).
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Odpisi nepremičnin, naprav in opreme v višini nabav-
ne vrednosti 11.803 EUR se nanašajo na odpis stroja za 
omet, naglavnih svetilk in druge opreme.
Na nepremičninah ima družba vpisane hipoteke do vi-
šine 8,5 mio EUR za zavarovanje prejetih posojil. Za-
stavljene so vse naložbene nepremičnine, upravna stavba 
NOP, računalniški center, žagarski obrat, poslovni objekt 
Škale, poslovni objekt Škale – Muzej in zunanja uredi-
tev, zunanja ureditev NOP, zunanja ureditev in zemljišče 
v industrijskem kompleksu NOP in zemljišče v rekrea-
cijskem območju Jezero. Natančno stanje hipotek je od-
visno od trenutnega stanja kreditne izpostavljenosti in 
pogojev banke pri zavarovanjih s hipoteko. Skupna knji-
govodska vrednost zastavljenih nepremičnin na dan 31. 

12. 2017 znaša 6.842.117 EUR (od tega je 5.293.167 EUR 
izkazanih med nepremičninami, preostali del v višini 
1.548.950 EUR pa med naložbenimi nepremičninami).
Skupna vrednost izdanih poroštev s hipoteko na pre-
moženju za zavarovanje posojil in garancij povezanim 
družbam 31. 12. 2017 je 1.250.002 EUR. Dana poroštva 
v višini 500.002 EUR zapadejo v letu 2018, preostali del 
v višini 750.000 EUR zapade v letu 2019. Knjigovodska 
vrednost zastavljenih nepremičnin je 129.457 EUR in je 
v celoti izkazana med zemljišči.
Družba nima nepremičnin, naprav in opreme v fi-
nančnem najemu.
31. 12. 2017 družba nima obvez za pridobitev nepremič-
nin, naprav in opreme. 

3.5.10.3 Naložbene nepremičnine

Knjigovodska vrednost naložbenih nepremičnin
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Zemljišča 660.435 705.203

Zgradbe 888.515 1.169.561

Skupaj 1.548.950 1.874.764

Gibanje naložbenih nepremičnin
v EUR

Zemljišča Zgradbe Skupaj

Nabavna vrednost  1.1.2016 2.438.367 3.762.798 6.201.165
Pridobitve 24.072 24.072

Odtujitve (7.350) (7.350)

Nabavna vrednost  31.12.2016 2.455.089 3.762.798 6.217.887

Odpisana vrednost 1.1.2016 1.755.140 2.566.602 4.321.742
Odtujitve (5.254) (5.254)

Amortizacija 26.635 26.635

Odpisana vrednost 31.12.2016 1.749.886 2.593.237 4.343.123

Knjigovodska vrednost 1.1.2016 683.227 1.196.196 1.879.423
Knjigovodska vrednost 31.12.2016 705.203 1.169.561 1.874.764

v EUR

Zemljišča Zgradbe Skupaj 

Nabavna vrednost  1.1.2017 2.455.089 3.762.798 6.217.887
Odtujitve (150.010) (1.156.688) (1.306.698)

Nabavna vrednost  31.12.2017 2.305.079 2.606.110 4.911.189

Odpisana vrednost 1.1.2017 1.749.886 2.593.237 4.343.123
Odtujitve (105.242) (901.266) (1.006.508)

Amortizacija 25.624 25.624

Odpisana vrednost 31.12.2017 1.644.644 1.717.595 3.362.239
Knjigovodska vrednost 1.1.2017 705.203 1.169.561 1.874.764
Knjigovodska vrednost 31.12.2017 660.435 888.515 1.548.950
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Med naložbenimi nepremičninami je 31. 12. 2017 izkazana zgradba Steklena direkcija s pripadajočimi zemljišči 
in del zemljišč na lokaciji ob Vili Široko. Poslovni objekt Steklena direkcija je dan v najem. V letu 2017 je družba z 
najemom naložbenih nepremičnin ustvarila prihodke v vrednosti 87.802 EUR. Družba je v letu 2017 zaradi prodaje 
objekta Vila Široko s pripadajočim zemljiščem ustvarila dobiček v višini 227.237 EUR, ki je izkazan med drugimi 
poslovnimi prihodki.
V sklopu ocenjevanja lastniškega kapitala družbe, ki ga je izvedel pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, je 
bila za namene preizkusa oslabitve naložbenih nepremičnin v lasti družbe PV 30. 9. 2017 opredeljena njihova na-
domestljiva vrednost. Nadomestljiva vrednost je izračunana kot poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje z 
uporabo načina tržnih primerjav in z metodo kapitalizacije donosov (na donosu zasnovan način).
Poštena vrednost naloženih nepremičnin, ki je bila ocenjena v sklopu ocenjevanja lastniškega kapital družbe 30. 
9. 2017, znaša za Stekleno direkcijo z zemljišči 1.034.000 EUR, objekt Vila Široko 525.000 EUR ter zemljišča Vila 
Široko 986.000 EUR.
Slabitve niso bile potrebne.
Naložbene nepremičnine so v celoti zastavljene za poplačilo obveznosti iz naslova prejetih posojil. 

3.5.10.4 Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe

Naložbe v odvisne družbe
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
HTZ  I.P. 1.415.000 1.415.000
PV Invest 12.414.000 12.414.000
RGP 1.842.000 1.842.000

Sipoteh 702.692

Skupaj 16.373.692 15.671.000

Družba je v letu 2017 odkupila lastniške deleže od vseh družbenikov v družbi Sipoteh v skupni vrednosti 3 EUR in 
je sedaj 100-odstotni lastnik navedene družbe. Dodatno je PV skladno z Dogovorom o izvedbi ukrepov za finančno 
prestrukturiranje transformiral obstoječe terjatve v skupni vrednosti 702.689 EUR v kapital družbe Sipoteh. 

Med odvisne družbe ne spada več družba Golte, d. o. o., ker so bili lastniški deleži odvisnih družb PV v letu 2017 
v celoti odprodani.

Podatki o odvisnih družah

Družba Naslov Država Dejavnost % Lastništva

HTZ  I.P. Partizanska 78, 3320 Velenje Slovenija Popravilo strojev in naprav 100,0%
PV Invest Koroška cesta 62 b, 3320 Velenje Slovenija Zemeljska pripravljalna dela 100,0%
RGP Rudarska cesta 6, 3320 Velenje Slovenija Specializirana gradbena dela 89,2%
SIPOTEH Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Slovenija Proizvodnja kovinskih konstrukcij 100,0%

V letu 2014 je bila sklenjena Pogodba o ustanovitvi maksimalne zastavne pravice na poslovnem deležu odvisne 
družbe PV Invest. Druge naložbe niso zastavljene.

Pomembnejši zneski iz izkazov odvisnih družb
v EUR

Sredstva Obveznosti (brez 
kapitala)

Prihodki Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

Višina celotnega 
kapitala

      HTZ I.P. d.o.o. 16.288.943 15.254.402 32.968.253 109.108 1.034.541
      PV Invest d.o.o. 12.278.421 3.254.008 1.515.515 633.664 9.024.413

RGP d.o.o. 4.710.821 4.196.866 9.014.720 -1.291.347 513.955
Sipoteh d.o.o. 900.846 605.702 1.890.339 28.651 295.144

Pomembnejši zneski iz izkazov odvisnih družb veljajo za 100-odstotno vrednost posamezne naložbe. Med pri-
hodki iz izkazov poslovnega izida so upoštevani čisti prihodki od prodaje, usredstveni lastni proizvodi in storitve 
ter drugi poslovni prihodki.
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Gibanje dolgoročnih finančnih naložb v odvisne družbe
v EUR

2017 2016

Nabavna vrednost 1.1. 37.281.223 41.378.832
Pridobitve 702.692
Odtujitve (4.097.609)
Prenosi, preknjižbe 3.680

Nabavna vrednost 31.12. 37.987.595 37.281.223
Odpisana vrednost 1.1. (21.610.223) (25.707.832)
Odtujitve 4.097.609
Prenosi, preknjižbe (3.680)

Odpisana vrednost 31.12. (21.613.903) (21.610.223)

Knjigovodska vrednost 1.1. 15.671.000 15.671.000
Knjigovodska vrednost 31.12. 16.373.692 15.671.000

V okviru preizkusa oslabitve izkazanih finančnih naložb je družba s pomočjo zunanjega ocenjevalca vrednosti 
ocenila nadomestljive vrednosti dolgoročnih finančnih naložb v odvisne družbe.

Pri finančni naložbi v družbo HTZ je bila kot nadomestljiva vrednost v skladu z MRS 36 ocenjena vrednost pri 
uporabi. Preizkus oslabitve je bil narejen na podlagi dolgoročnih projekcij poslovanja denar ustvarjajoče enote 
do leta 2054 (omejeno obdobje do konca predvidenega obratovanja premogovnika). Uporabljena je bila metoda 
diskontiranja prostih denarnih tokov, v izračunu je bila uporabljena zahtevana stopnja donosa celotnega kapitala 
(prilagojena na inflacijo) v višini 5,88 % in kasneje v letih 2019 in naprej 5,45 %. Ocenjena nadomestljiva vrednost v 
višini 9.966 tisoč EUR presega knjigovodsko vrednost finančne naložbe, zato nadaljnja slabitev dolgoročne finanč-
ne naložbe ni bila potrebna. 

Analiza občutljivosti: 

sprememba v % sprememba nadomestljive vrednosti v tisoč EUR
diskontna stopnja (WACC) -1 1 808 -766
NOPLAT (EBIT-davek) -5 5 -609 609
CAPEX -5 5 676 -675

Pri finančni naložbi v družbo PV Invest je bila nadomestljiva vrednost v skladu z MRS 36 ocenjena na osnovi 
poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, ocenjene z metodo seštevanja (prilagojenih knjigovodskih vred-
nosti) ob predpostavki redne likvidacije. Pri ocenjevanju vrednosti z metodo prilagojenih knjigovodskih vrednosti 
je ocenjena tržna vrednost posameznih postavk sredstev in obveznosti do virov sredstev in na ta način ocenjena 
vrednost lastniškega kapitala družbe. Ugotovljeno je bilo, da slabitev dolgoročne finančne naložbe ni bila potrebna, 
saj ugotovljena nadomestljiva vrednost v višini 13.630 tisoč EUR presega izkazano knjigovodsko vrednost finančne 
naložbe.

Pri finančni naložbi v družbo RGP je bila kot nadomestljiva vrednost v skladu z MRS 36 ocenjena vrednost pri 
uporabi. Uporabljena je bila metoda diskontiranja prostih denarnih tokov, v izračunu je bila uporabljena zahtevana 
stopnja donosa celotnega kapitala v višini 10,44 %. Ocenjena nadomestljiva vrednost (3.122 tisoč EUR) vsebuje tudi 
vrednost presežnega premoženja v višini 902 tisoč EUR, kar presega knjigovodsko vrednost finančne naložbe, zato 
slabitev dolgoročne finančne naložbe ni bila potrebna. 

Analiza občutljivosti: 

sprememba v % sprememba nadomestljive vrednosti v tisoč EUR
diskontna stopnja (WACC) -0,5 0,5 223 -200
NOPLAT (EBIT-davek) -10 10 -399 399
CAPEX -10 10 644 -645

Pri finančni naložbi v družbo Sipoteh je bila kot nadomestljiva vrednost v skladu z MRS 36 ocenjena vrednost pri 
uporabi. Uporabljena je bila metoda diskontiranja prostih denarnih tokov, v izračunu je bila uporabljena zahtevana 
stopnja donosa celotnega kapitala v višini 10,18 %. Ocenjena nadomestljiva vrednost (894 tisoč EUR) presega knji-
govodsko vrednost finančne naložbe, zato slabitev dolgoročne finančne naložbe ni bila potrebna. 
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Analiza občutljivosti: 

sprememba v % sprememba nadomestljive vrednosti v tisoč EUR
diskontna stopnja (WACC) -1 1 86 -75
NOPLAT (EBIT – davek) -5 5 -51 51
CAPEX -5 5 28 -28

Odvisne družbe Skupine PV so vključene v konsolidacijo skupine HSE. 
Računovodski izkazi odvisnih družb so revidirani, izjema je družba Sipoteh.

3.5.10.5 Ostale dolgoročne finančne naložbe in posojila

1. Druge dolgoročne finančne naložbe

Ostale dolgoročne finančne naložbe in posojila
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Dolgoročne finančne naložbe v pridružene družbe 160.444 219.947

Za prodajo razpoložljiva dolgoročna finančna sredstva 0 964

Skupaj 160.444 220.911

Druge dolgoročne finančne naložbe so naložbe v pridružene družbe, katerih pregled je razviden v nadaljevanju pod 
točko a), in za prodajo razpoložljiva finančna sredstva, kot so delnice in deleži družb, katerih pregled je razviden v 
nadaljevanju pod točko b).

Gibanje ostalih dolgoročnih finančnih naložb
v EUR

2017 2016

Stanje 1.1. 220.911 224.591
Odtujitve (60.467)
Slabitve (3.680)

Stanje 31.12. 160.444 220.911

a) Naložbe v pridružene družbe

Vrednost dologoročnih finančnih naložb v pridružene družbe
v EUR

Pridružena družba 31.12.2017 31.12.2016

ERICO d.o.o. 59.503
PLP d.o.o. 160.444 160.444

Sipoteh d.o.o. 0

Skupaj 160.444 219.947

Podatki o pridruženih družbah na dan 31.12.2017

 Družba Naslov Dejavnost  % solastništva

PLP d.o.o. Partizanska 78, velenje žaganje, skoblanje, razrez lesa 26
KARBOTEH d.o.o. Cesta Simona Blatnika 18, Velenje inž.dejavnost, tehnično svetovanje 24

TEHNOVETER d.o.o. Cesta Simona Blatnika 18, Velenje inž.dejavnost, tehnično svetovanje 24

Pomembnejši zneski iz izkazov pridruženih družb za leto 2017
v EUR

 Družba Sredstva
Obveznosti (brez 

kapitala) Prihodki
Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

Višina celotnega 
kapitala

PLP d.o.o. 1.614.961 385.412 2.814.243 159.573 1.229.549
Karboteh d.o.o. -1.184

Tehnoveter d.o.o. -110
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Pomembnejši zneski iz izkazov pridruženih družb veljajo za 100-odstotno vrednost posamezne naložbe. Med pri-
hodki so upoštevani samo čisti prihodki od prodaje.

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb v pridružene družbe
v EUR

2017 2016

Stanje 1.1. 219.947 223.627
Odtujitve (59.503) 0
Slabitve (3.680)

Stanje 31.12. 160.444 219.947

Družba je v letu 2017 s prodajo celotnega lastniškega deleža v družbi Erico, d. o. o., ustvarila dobiček v višini 
279.039 EUR, ki je izkazan med finančnimi prihodki, in odkupila vse lastniške deleže v družbi Sipoteh, d. o. o. 
Družbi Karboteh in Tehnoveter sta še vedno v postopku likvidacije. 
Pridružene družbe niso revidirane. Naložbe v pridružene družbe niso zastavljene.

b) Za prodajo razpoložljiva dolgoročna finančna sredstva

Za prodajo razpoložljiva dolgoročna finančna sredstva
v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Deleži družb 964

Skupaj 0 964  

Družba PV ima v lasti 11-odstotni delež v kapitalu družbe RCE, d. o. o., v višini 275.000 EUR (naložba je v celoti 
oslabljena). Lastniški delež v kapitalu družbe Karbon, d. o. o., je bil v letu 2017 odprodan.

Gibanje za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev
v EUR

2017 2016

Stanje 1.1. 964 964
Odtujitve (964)

Stanje 31.12. 0 964

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva so vrednotena po nabavni vrednosti.

2. Dolgoročne finančne terjatve in posojila

Gibanje dolgoročnih finančnih terjatev in posojil
v EUR

2017 2016

Stanje 1.1. 953.125
Odplačila (953.125)

Stanje 31.12. 0 0

Družba v letu 2017 nima danih dolgoročnih posojil. Dolgoročno posojilo, dano odvisni družbi PV Invest, je bilo v 
letu 2016 v celoti plačano.

3.5.10.6 Dolgoročne poslovne terjatve

Dolgoročne poslovne terjatve
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.683.018 1.683.018

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 70.424

Skupaj 1.683.018 1.753.442
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Družba je v letu 2016 prenesla del kratkoročnih poslovnih terjatev med dolgoročne poslovne terjatve. Za dolgoroč-
no poslovno terjatev do odvisne družbe je bil v letu 2017 sklenjen Aneks št. 2 k dogovoru o podaljšanju roka plačila, 
in sicer do 31. 12. 2019. Druge dolgoročne poslovne terjatve do kupcev so v letu 2017 izkazane med kratkoročnimi, 
saj zapadejo v plačilo v letu 2018.

3.5.10.7 Druga dolgoročna sredstva

Druga dolgoročna sredstva
v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Rezervni sklad stanovanja 25.073 22.417
EKO sklad - rudarska sanacnina 40.096

Odloženi stroški poslovanja 78.225 86.916

Skupaj 143.394 109.333
Družba je od leta 2013 zavezanec za plačevanje sredstev za sanacijo, podlaga za izdajo odločbe sta Zakon o ru-
darstvu in Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo. Plačilo sredstev za sanacijo je vezano na ves čas 
trajanja koncesijske pogodbe za izkoriščanje mineralne surovine. 
Druga dolgoročna sredstva predstavljajo dolgoročne AČR.

3.5.10.8 Odložene terjatve za davek
Odložene terjatve za davek v letu 2017 niso bile oblikovane, ker družba ocenjuje, da v bližnji prihodnosti ne bo 
imela na razpolago dovolj obdavčljivega dobička za njihovo uporabo. Odloženih terjatev za davek iz preteklih let ni.

3.5.10.9 Sredstva, namenjena za prodajo

Gibanje v letu 2017
v EUR

2017 2016

Stanje 1.1. 1.701.793
Odtujitve (1.701.793)

Stanje 31.12. 0 0

Na dan 31. 12. 2017 nima nobenih sredstev, namenjenih za prodajo, ker je v letu 2016 prodala celoten kompleks 
Hotel Barbara Fiesa. 

3.5.10.10 Zaloge

Zaloge
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Material 4.516.784 4.348.580

Proizvodi in trgovsko blago 3.095.383 6.396.369

Skupaj 7.612.167 10.744.949

Vrednost zalog materiala je približno enaka čisti iztržljivi vrednosti, saj so materiali v zalogi vrednoteni po zadnjih 
nabavnih cenah. Družba je v letu 2017 na podlagi zapisnika o ugotavljanju nekurantnega materiala odpisala zalogo 
materiala v vrednosti 204.633 EUR in na podlagi starostne analize gibanja zalog materiala zmanjšala vrednost pri-
lagoditve zalog materiala na nižje čiste iztržljive vrednosti v višini 215.826 EUR.
Knjigovodska vrednost zaloge premoga 31. 12. 2017 je 3.095.383 EUR in je vrednotena po ceni, izračunani na 
podlagi povprečnih proizvajalnih stroškov za leto 2017. Popis zaloge premoga po stanju 31. 12. 2017 je bil izveden 
29. 12. 2017.
Med zalogami družba ne izkazuje nobenih zalog, danih v zastavo.
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Inventurni viški in primanjkljaji
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Vrednost zalog, za katere je bil  oblikovan popravek (204.633)
Presežki pri popisu zalog 6.008 7.270
Primajkljaji  pri  popisu zalog (16.123) (11.217)
Odpisi vrednosti zalog zaradi sprememb njihove kakovosti 215.826 102.772

Redni letni popis zaloge materiala je potekal od 15. do 17. 11. 2017.

3.5.10.11 Kratkoročne finančne terjatve in posojila

Kratkoročne finančne terjatve in posojila
v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Kratkoročno dani depoziti  drugim 45.000 45.000

Skupaj 45.000 45.000

Gibanje kratkoročnih finančnih terjatev in posojil
v EUR

2017 2016

Stanje 1.1. 45.000 691.630
Pridobitve 76.080
Drugo 412.490

Odplačila (1.135.200)

Stanje 31.12. 45.000 45.000

Družba v letu 2017 ni dajala kratkoročnih posojil. 

3.5.10.12 Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 18.121.466 16.634.327
Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih družb 22.977 28.880

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 683.739 457.427

Skupaj 18.828.182 17.120.634  

Roki zapadlosti kratkoročnih poslovnih terjatev in višina oblikovanih popravkov vrednosti terjatev so razkriti v 
poglavju 4.5.13.1.Kreditno tveganje. Kratkoročne poslovne terjatve niso zavarovane.

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
HSE Slovenija 8.816 17.762
TEŠ Slovenija 16.610.821 15.441.473
HTZ  I.P. Slovenija 844.143 646.104
PV Invest Slovenija 314.227 209.355
RGP Slovenija 273.181 275.898
GOLTE Slovenija 43.735
SIPOTEH Slovenija 70.278

Skupaj 0 18.121.466 16.634.327

Terjatve so nezavarovane. Za posojila, prejeta pri bankah, so zastavljene terjatve do kupcev do višine 12.160.000 
EUR.
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3.5.10.13 Druga kratkoročna sredstva

Druga kratkoročna sredstva
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Kratkoročno dani predujmi 127.102 99.346
Kratkoročne poslovne terjatve do državnih in drugih inštitucij 1.304.008 1.095.082
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 91.986 21.500
Nezaračunani prihodki 750.000

Kratkoročno odloženi stroški in odhodki 189.704 43.088

Skupaj 1.712.800 2.009.016  

Kratkoročno dani predujmi se v pretežnem delu nanašajo na dane predujme za nakup opreme od tujih dobaviteljev. 
Pretežni del kratkoročnih poslovnih terjatev do državnih in drugih institucij so terjatve za vstopni DDV in terjatve 
do ZZZS za vračilo nadomestila za bolniški stalež. 
Kratkoročno odloženi stroški so zadržani del stroškov storitev za izvedbo optimizacije procesov nabave in orga-
nizacijo upravljanja z dobavitelji Skupine PV, ki se nanaša na leto 2018.

3.5.10.14 Denar in denarni ustrezniki

Denar in denarni ustrezniki
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Gotovina v blagajni in prejeti čeki 507 508
Denarna sredstva v banki 167.999 43.508

Depoziti  na odpoklic 5.000 423.960

Skupaj 173.506 467.976
3.5.10.15 Kapital
Kapital

v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Vpoklican kapital 74.330.889 74.330.889
Rezerva za pošteno vrednost (459.068) (414.891)
Zadržani poslovni izid (29.880.500) (33.231.318)

Skupaj 43.991.321 40.684.680

Gibanje rezerve za varovanje pred tveganjem
v EUR

Obrestne zamenjave Skupaj

Stanje na dan 1.1.2017 0
Stanje na dan 31.12.2017 0 0

Stanje na dan 1.1.2016 (58.260) (58.260)

Zmanjšanje 58.260 58.260

Stanje na dan 31.12.2016 0 0

Družba 31. 12. 2017 nima kapitalskih rezerv. Čisti dobiček leta 2017 v višini 3.404.487 EUR je družba namenila za 
pokrivanje izgube iz preteklih let. Nepokrita čista izguba iz preteklih let je 31. 12. 2017 izkazana v višini 29.880.500 
EUR. 
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3.5.10.16 Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 2.890.458 2.876.041

Rezervacije za jubilejne nagrade 668.962 662.855

Skupaj 3.559.420 3.538.896

Gibanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade

v EUR

Rezervacije za 
odpravnine 

Rezervacije za 
jubilejne nagrade

Skupaj

Stanje na dan 1.1.2017 2.876.041 662.855 3.538.896
Oblikovanje, povečanje 479.324 126.276 605.600
Zmanjšanje, črpanje (302.479) (83.966) (386.445)
Zmanjšanje, odprava (162.428) (36.203) (198.631)

Stanje na dan 31.12.2017 2.890.458 668.962 3.559.420

Stanje na dan 1.1.2016 2.701.022 703.863 3.404.885
Oblikovanje, povečanje 703.647 274.878 978.525
Zmanjšanje, črpanje (288.083) (103.955) (392.038)
Zmanjšanje, odprava (240.545) (211.931) (452.476)

Stanje na dan 31.12.2016 2.876.041 662.855 3.538.896

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade so oblikovane na podlagi aktuarskega izračuna na dan 
31. 12. 2017. Pri aktuarskem izračunu je bilo upoštevano:

•	 podatki o zaposlenih (spol, datum rojstva, datum prve zaposlitve v Skupini, zaposlitev za nedoločen ali 
določen čas, pokojninska delovna doba na 31. 10. 2017, delovna doba do prve zaposlitve v Skupini, tip 
pogodbe, povprečna bruto plača …); 

•	 pravice zaposlenih do odpravnine ob upokojitvi;
•	 pravice zaposlenih do izplačila jubilejnih nagrad;
•	 fluktuacija zaposlenih in upokojevanje;
•	 predpostavljeno je povečanje plač zaposlenih v višini 85 % letne inflacije, upoštevana je rast plač zaradi 

napredovanja v višini 0,2 % letno in zaradi dodatka na pokojninsko dobo v višini 0,5 % od osnovne plače 
za vsako začeto leto pokojninske dobe;

•	 diskontna stopnja na dan 31. 12. 2017 je določena v višini 1,0 %.

Podlaga za novo oblikovanje je Aktuarski izračun rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v 
skladu z MRS 19 na dan 31. 12. 2017 iz januarja 2018, ki ga je pripravilo podjetje ACTIOMA, poslovno in aktuarsko 
svetovanje, d. o. o., Ljubljana-Polje.

Analiza občutljivosti za rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
v EUR

Povečanje za 0,5 % Zmanjšanje za 0,5 % Povečanje za 0,5 % Zmanjšanje za 0,5 %
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 176.698 (193.673) (190.270) 180.229
Rezervacije za jubilejne nagrade 21.843 (23.188) (24.322) 23.946
Skupaj 198.541 (216.861) (214.592) 204.175

2017

Diskontna stopnja Rast plač
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3.5.10.17 Druge rezervacije

Druge rezervacije
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Za zapiralna dela premogovniških jam 31.224.052 30.539.052

Za odškodnine 1.626.869

Druge rezervacije 1.587.642

Skupaj 32.850.921 32.126.694

Družba je v letu 2017 oblikovala rezervacije za odškodnine rentnikom, upokojenim delavcem, v višini 1.626.869 
EUR. Rezervacije predstavljajo diskontirano vrednost rent za 65 upokojenih rentnikov iz naslova delovne nezgode. 
Ovrednotenje je pripravila skupina strokovnjakov iz podjetja na podlagi upoštevanja življenjske tablice Statistične-
ga urada Slovenije, da je povprečna starost moškega v Savinjski regiji 77 let. Rezervacije zapadajo v plačilo do leta 
2054 (preostala doba izplačevanja rente v povprečju znaša 13 let). Uporabljena diskontna stopnja na dan 31. 12. 
2017 je določena v višini 1,0 %.
Duge rezervacije, ki predstavljajo diskontirano vrednost dolgoročno vračunanih stroškov iz naslova neizplačanih 
plač zaposlenim iz leta 2012, ki v skladu s sklenjenim socialnim sporazumom, podpisanim 4. 4. 2016, zapadejo v 
plačilo v letu 2018, so izkazane med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlencev.

Gibanje drugih rezervacij
v EUR

Za zapiralna dela 
premogovniških 

jam
Za odškodnine Druge rezervacije Skupaj

Stanje na dan 1.1.2017 30.539.052 1.587.642 32.126.694
Oblikovanje 1.626.869 1.626.869
Povečanje - učinek diskontiranja 303.000 303.000
Povečanje - sprememba diskontne stopnje 382.000 382.000

Zmanjšanje - prenos med kratkoročne obveznosti (1.587.642) (1.587.642)

Stanje na dan 31.12.2017 31.224.052 1.626.869 0 32.850.921

Stanje na dan 1.1.2016 28.611.052 3.909.647 32.520.699
Povečanje - učinek diskontiranja 346.000 117.289 463.289
Povečanje - sprememba diskontne stopnje 3.112.000 3.112.000
Zmanjšanje  - odprava rezervacij (1.530.000) (1.530.000)

Zmanjšanje - prenos med kratkoročne obveznosti (2.439.294) (2.439.294)

Stanje na dan 31.12.2016 30.539.052 0 1.587.642 32.126.694  

Rezervacije za zapiralna dela preostalega velenjskega odkopa so oblikovane na podlagi ocene stroška zapiralnih del 
v elaboratu »Ovrednotenje aktivnosti zapiranja jam Premogovnika Velenje po opustitvi izkoriščanja velenjskega 
dela nahajališča«, ki ga je pripravila skupina strokovnjakov iz podjetja.
V letu 2017 je skupina ponovno ocenila vrednotenje aktivnosti in ocenila novo vrednost zapiralnih del v elaboratu 
iz februarja 2018. Družba je v decembru 2017 prejela tudi zunanjo presojo vrednotenja zapiralnih del, in sicer kot 
dokument »Ocena potrebne višine rezervacij za izvedbo zapiralnih del jam Premogovnika Velenje po opustitvi 
izkoriščanja velenjskega dela nahajališča«, ki ga je pripravil Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje. Pri izra-
čunu so upoštevane trenutne tržne vrednosti za izvajanje opredeljenih aktivnosti na podlagi pridobljenih ponudb za 
monitoring in ekološko sanacijo ter ocenjen strošek materiala in dela za posamezna likvidacijska dela.
Pri določitvi diskontirane vrednosti rezervacij na dan 31. 12. 2017 je bila uporabljena povprečna dvoletna dis-
kontna stopnja nemških obveznic. Učinek uskladitve diskontiranja izkazanega stanja rezervacij v letu 2017 je 
povečanje rezervacij za 303.000 EUR (ta del je izkazan preko finančnih odhodkov). Dodatno je družba v letu 2017 
povečala rezervacije preko povečanja vrednosti jamskih gradbenih objektov zaradi pričakovanih zapiralnih del v 
vrednosti 382.000 EUR, kar je posledica učinka spremembe v uporabljeni diskontni stopnji glede na preteklo leto. 
Ocenjena vrednost zapiralnih del se v poslovnem letu 2017 ni spremenila.
Skupni učinek vrednotenja rezervacij za leto 2017 je povečanje vrednosti rezervacij za zapiralna dela za 685.000 
EUR.
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3.5.10.18 Druge dolgoročne obveznosti

Druge dolgoročne obveznosti
v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Prejete druge državne podpore 63.191 68.682

Skupaj 63.191 68.682

Gibanje drugih dolgoročnih obveznosti

Gibanje v letu 2017 v EUR

Prejete druge državne podpore Skupaj

Stanje na dan 1.1.2017 68.682 68.682
Pridobitve 17.296 17.296

Odtujitve (22.787) (22.787)

Stanje na dan 31.12.2017 63.191 63.191

Gibanje v letu 2016 v EUR

Prejete druge državne podpore Skupaj

Stanje na dan 1.1.2016 65.503 65.503
Pridobitve 22.000 22.000

Odtujitve (18.821) (18.821)

Stanje na dan 31.12.2016 68.682 68.682

Družba je na podlagi Pogodbe o financiranju preventivnih in represivnih ukrepov za odstranjevanje vzrokov na-
stajanja škod in preprečevanja nevarnosti v preteklih letih prejela sredstva v višini 50.000 EUR od Zavarovalnice 
Triglav. Sredstva so bila porabljena za nabavo opreme delno že v letu 2012, v celoti pa v letu 2013. Odloženi prihod-
ki se prenašajo v poslovni izid sorazmerno z obračunano amortizacijo, ki je bila za leto 2017 obračunana v višini 
7.176 EUR.
Enako so obravnavana v preteklih letih in v letu 2017 prejeta sredstva od MORS v višini 17.296 EUR, za katere je 
bila obračunana amortizacija v letu 2017 v višini 15.611 EUR.

3.5.10.19 Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini brez obresti 4.850.000 5.850.000

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 13.450.151 11.960.250

Skupaj 18.300.151 17.810.250

Gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti
v EUR

Dolgoročne 
finančne 

obveznosti do 
družb v skupini 

brez obresti

Dolgoročne 
finančne 

obveznosti do 
bank

Skupaj

Stanje na dan 1.1.2017 5.850.000 11.960.250 17.810.250
Pridobitve 14.116.816 14.116.816
Prenosi na kratkoročne obveznosti (1.000.000) (4.166.665) (5.166.665)

Odplačila (8.460.250) (8.460.250)

Stanje na dan 31.12.2017 4.850.000 13.450.151 18.300.151

Stanje na dan 1.1.2016 6.100.000 15.533.332 21.633.332
Prenosi na kartkoročne obveznosti (250.000) (3.328.332) (3.578.332)

Odplačila (244.750) (244.750)

Stanje na dan 31.12.2016 5.850.000 11.960.250 17.810.250
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Vrednosti glavnic prejetih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2018, so izkazane med kratkoročnimi obveznostmi 
do bank.
Obresti prejetih posojil se poravnavajo mesečno oziroma kvartalno, obračunani nezapadli del za leto 2017 pa je 
izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. Roki zapadlosti in višine obresti za dolgoročne finančne ob-
veznosti so razkriti v poglavju 3.5.13.2 Likvidnostno tveganje. Dolgoročne finančne obveznosti do bank zapadejo 
med letoma 2020 in 2022. Obrestna mera je 3 M EURIBOR oz. 6 M EURIBOR + pribitek, in sicer v razponu od 
1,85 % do 2,80 %.
Družba zapadle obroke glavnic in obresti plačuje v rokih. Neodplačani del dolgoročnih posojil 31. 12. 2017 znaša 
23.466.815 EUR, v računovodskih izkazih pa je 4.166.664 EUR izkazanih med kratkoročnimi posojili, prejetih od 
bank, in 1.000.000 EUR kratkoročnih posojil, prejetih od povezanih oseb. Tako je v izkazu finančnega položaja med 
dolgoročnimi posojili do bank izkazan znesek 13.450.151 EUR in do obvladujoče družbe znesek 4.850.000 EUR.
Dolgoročne finančne obveznosti v višini 9.849.998 EUR so zavarovane z menicami, obveznosti v višini 9.500.000 
EUR so zavarovane z menicami, hipoteko in terjatvami do družbe TEŠ, obveznosti v višini 4.116.817 EUR pa z 
menicami in terjatvami do družbe TEŠ.
Za izkazane dolgoročne finančne obveznosti do bank ima družba sklenjene pogodbe, v katerih so opredeljene fi-
nančne zaveze. 31. 12. 2017 družba izpolnjuje vse finančne zaveze, navedene v teh pogodbah.

3.5.10.20 Dolgoročne poslovne obveznosti

Dolgoročne poslovne obveznosti
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 25.535

Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 8.758 8.758

Skupaj 8.758 34.293

Ocenjujemo, da je knjigovodska vrednost dolgoročnih obveznosti enaka odplačni vrednosti. Družba ne izkazuje 
dolgoročnih dolgov do članov uprave in članov nadzornega sveta.

3.5.10.21 Kratkoročne finančne obveznosti

Krakoročne finančne obveznosti
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini brez obresti 1.000.000 250.000
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini za obresti 21.673 21.700
Kratkoročne finančne obveznosti do bank brez obresti 4.166.664 3.541.410

Kratkoročne finančne obveznosti do bank za obresti 35.070

Skupaj 5.223.407 3.813.110

Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti

v EUR

Kratkoročne 
finančne 

obveznosti do 
družb v skupini 

brez obresti

Kratkoročne 
finančne 

obveznosti do 
družb v skupini za 

obresti

Kratkoročne 
finančne 

obveznosti do 
bank brez obresti

Kratkoročne 
finančne 

obveznosti do 
bank za obresti

Druge 
kratkoročne 

finančne 
obveznosti

Skupaj

Stanje na dan 1.1.2017 250.000 21.700 3.541.410 3.813.110
Povečanje 256.114 533.416 789.530
Prenosi iz dolgoročnih obveznosti 1.000.000 4.166.665 5.166.665
Odplačila kratkoročnih posoji l (256.141) (498.346) (754.487)
Odplačila kratkoročnega dela 
dolgoročnih posoji l

(250.000) (3.328.333) (3.578.333)

Drugo (213.078) (213.078)

Stanje na dan 31.12.2017 1.000.000 21.673 4.166.664 35.070 0 5.223.407

Stanje na dan 1.1.2016 0 10.529 5.828.334 13.400 58.260 5.910.523
Povečanje 256.200 213.078 732.930 1.202.208
Prenosi iz dolgoročnih obveznosti 250.000 3.328.332 3.578.332
Odplačila kratkoročnih posoji l (245.029) (2.500.000) (746.330) (58.260) (3.549.619)
Odplačila kratkoročnega dela 
dolgoročnih posoji l (3.328.334) (3.328.334)

Stanje na dan 31.12.2016 250.000 21.700 3.541.410 0 0 3.813.110
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Družba PV je v letu 2017 odplačala 4.332.820 EUR posojil s pripadajočimi obrestmi. Novih kratkoročnih posojil 
od bank družba ni pridobila.
Roki zapadlosti za kratkoročne finančne obveznosti so razkriti v poglavju 4.5.13.2 Likvidnostno tveganje.

3.5.10.22 Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

Kraktkoročne poslovne obveznosti
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 3.733.578 4.445.822
Kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženih družb 500.134 320.346

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 12.075.425 9.127.960

Skupaj 16.309.137 13.894.128

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
HSE Slovenija 493.403 626.752
TEŠ Slovenija 78 427
HTZ  I.P. Slovenija 530.283 781.028
PV Invest Slovenija 2.391.651 2.938.637
RGP Slovenija 94.628
GOLTE Slovenija 4.350

SIPOTEH Slovenija 318.163

Skupaj 0 3.733.578 4.445.822

Kratkoročne poslovne obveznosti niso zavarovane.
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v Skupini so se v letu 2017 povečale za 0,712 mio EUR. Največji del 
predstavlja obveznost do odvisne družbe PV Invest v višini 2,38 mio EUR, ki je nastala v letu 2016 zaradi prikraj-
šanja iz naslova dokapitalizacije in pripojitve družbe GOST. Poravnava je predvidena v letu 2018.

3.5.10.23 Druge kratkoročne obveznosti

Druge kratkoročne obveznosti
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 106.587
Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 7.654.241 8.208.310
Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 1.914.217
Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih 1.812.059 962.073

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki 250.242 1.317.781

Skupaj 9.823.129 12.402.381

Družba je prejela kratkoročni predujem iz tujine za storitve, ki so bile izvedene v januarju 2018.
Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev so se v letu 2017 znižale zaradi izplačila neizplačanih plač za leto 
2013 v višini 2.439.294 EUR, povečale pa zaradi prenosa dela obveznosti za neizplačane plače iz leta 2012 iz dol-
goročnih obveznosti, ki zapadejo v letu 2018, v višini 1.556.627 EUR na kratkoročne. Dodatno so se obveznosti do 
zaposlencev povečale za stroške dela – stimulacija in uspešnost 2017.
Družba 31. 12. 2017 ne izkazuje obveznosti do državnih institucij, ker obračun davka na dodano vrednost za de-
cember 2017 ne izkazuje obveznosti za plačilo, ampak terjatev za vračilo.
Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih so se v letu 2017 povečale zaradi izvedbe poravnave obveznosti preko 
cesijskih pogodb.
Med kratkoročnimi vnaprej vračunanimi stroški družba izkazuje predvsem vračunano vrednost stroškov dela – 
prehrana v višini 248.286 EUR in druge vračunane stroške.
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3.5.10.24 Pogojne obveznosti in pogojna sredstva

Pogojne obveznosti
v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Dana poroštva do podjetij v skupini 544.659 666.598
Dana poroštva drugim 5.000

Skupaj 549.659 666.598

Pogojna sredstva
v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Prejete garancije za dobro izvedbo del 1.268.923 1.109.296

Skupaj 1.268.923 1.109.296

Poroštva za garancije so bila dana odvisnima družbama HTZ v višini 409.300 EUR in RGP v višini 135.359 EUR za 
odpravo napak v garancijskem roku, resnost ponudbe ter kavcijsko zavarovanje.
Obvladujoča družba HSE je v letu 2015 izdala korporativno garancijo do Petrola za izpolnitev 80 % pogodbenih 
obveznosti, kar znaša 185.234 EUR.
Prejete garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti so prejete od različnih dobaviteljev (domačih in tujih) 
tako za osnovna sredstva kot za material. Pri tem pa ne gre za garancije povezanih podjetij.

Razkritja k Izkazu poslovnega izida

3.5.10.25 Čisti prihodki od prodaje

Čisti prihodki od prodaje
v EUR

2017 2016

Na domačem trgu 114.597.096 111.290.546
Premog 111.406.984 108.146.414
Ostalo trgovsko blago in material 847.818 1.029.107
Ostale storitve 2.342.294 2.115.025

Na tujem trgu 16.014 15.004
Ostale storitve 16.014 15.004

Skupaj 114.613.110 111.305.550

Pretežni del prihodkov od prodaje trgovskega blaga in materiala predstavlja prodaja odpadnega železa, v letu 2017 
v višini 718.601 EUR in v letu 2016 v višini 874.933 EUR.
Pomembnejši prihodki od drugih storitev v letu 2017 so prihodki iz opravljanja poslovnih storitev odvisnim in 
pridruženim družbam v višini 861.666 EUR in prihodki od najemnin v višini 829.221 EUR.
Pomembnejši prihodki od drugih storitev v letu 2016 so prihodki iz opravljanja poslovnih storitev odvisnim in 
pridruženim družbam v višini 647.486 EUR, prihodki od najemnin v višini 1.010.404 EUR in prihodki, povezani z 
Muzejem premogovništva Slovenije v višini 125.633 EUR.
Čisti prihodki od prodaje družbam v Skupini PV in skupini HSE v letu 2017 znašajo 112.990.193 EUR. Največji del 
predstavlja prodaja premoga družbi TEŠ.

3.5.10.26 Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

Sprememba vrednosti zalog družbe predstavlja vrednostno zmanjšanje zaloge premoga v višini 3.300.986 EUR.
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3.5.10.27 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

Usredstveni lastni proizvodi in storitve skupni v višini 2.468.465 EUR se nanašajo na izdelavo pristopne proge k 
zračilnemu jašku IZJN v višini 902.132 EUR, izdelavo vodne proge za odvodnjavanje triade v višini 1.061.957 EUR 
ter na izgradnjo in ureditev 6KV razdelilne postaje v višini 504.376 EUR.

3.5.10.28 Drugi poslovni prihodki

Drugi poslovni prihodki
v EUR

2017 2016
Prihodki od odprave rezervacij 1.530.000
Odprava slabitve terjatev 304.414 841.826
Odprava slabitev NNO 1.511.000
Prihodki od odškodnin in pogodbenih kazni 125.966 1.725
Zamudne obresti 76.969 142.666
Dobiček pri prodaji  stalnih sredstev 611.318 1.387.229

Ostalo 1.039.264 235.311

Skupaj 3.668.931 4.138.757

Prihodkov od odprave rezervacij v letu 2017 ni, prihodki od odprave rezervacij za zapiralna dela v letu 2016 znašajo 
1.530.000 EUR.
Družba je v letu 2017 evidentirala prihodke od odprave slabitev terjatev v skupni višini 304.414 EUR, od tega 
prihodke od odprave slabitev terjatev do odvisne družbe Sipoteh v višini 256.431 EUR zaradi cesije terjatve kot 
naknadno vplačilo povečanja kapitala odvisne družbe Sipoteh v nedenarni obliki in prihodke od odprave slabitev 
terjatev do drugih zaradi prejetih plačil v višini 47.983 EUR.
Družba je v letu 2016 evidentirala prihodke od odprave slabitev terjatev do odvisnih družb zaradi prejetih plačil 
v višini 715.727 EUR, od tega je prejela plačila od odvisne družne GOST v vrednosti 605.860 EUR in od odvisne 
družbe HTZ v vrednosti 109.867 EUR ter prihodke od odprave slabitev terjatev do drugih zaradi prejetih plačil v 
višini 54.338 EUR in dogovora zaradi podaljšanja plačilnih rokov terjatev do drugih v višini 71.761 EUR.
Prihodki od odprave slabitve NNO v letu 2017 so odprave slabitve jamskih gradbenih objektov v višini 1,511 mio 
EUR.
Pomembnejšni prihodki od prodaje sredstev v letu 2017 izhajajo iz prodaje nepremičnine poslovne stavbe ERICo 
v višini 312.520 EUR in prodaje objekta Vila Široko v višini 227.237 EUR.
Pomembnejšni prihodki od prodaje sredstev v letu 2016 izvirajo od prodaje kompleksa Hotel Barbara Fiesa v višini 
1.148.207 EUR, od prodaje zemljišč v višini 187.978 EUR, od prodaje objektov opreme in objektov v višini 51.044 
EUR.
Pretežni del drugih poslovnih prihodkov v letu 2017 predstavljajo prihodki od odprave slabitve zaloge materiala v 
višini 215.826 EUR in prihodki od subvencij v skupni višini 553.725 EUR.
Največji del drugih poslovnih prihodkov v letu 2016 predstavljajo prihodki od odprave slabitve zaloge materiala v 
višini 102.772 EUR in prihodki od subvencij v skupni višini 95.836 EUR.

3.5.10.29 Stroški blaga, materiala in storitev

Stroški blaga, materiala in storitev
v EUR

2017 2016
Nabavna vrednost prodanega blaga 168.086 180.638
Stroški materiala 17.657.624 17.138.414
Stroški storitev 28.329.338 29.531.005

Skupaj 46.155.048 46.850.057
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Stroški blaga, materiala in storitev
v EUR

2017 2016
Nabavna vrednost prodanega blaga 168.086 180.638
Skupaj nabavna vrednost prodanega blaga 168.086 180.638
Stroški materiala 10.195.910 9.543.380
Stroški pomožnega materiala 1.204.056 1.236.723
Stroški energije 2.520.857 2.702.596
Stroški nadomestnih delov 3.587.526 3.499.014
Stroški drobnega inventarja 88.198 101.068
Pisarniški material 42.604 42.068
Strokovna l iteratura 8.358 9.618
Uskladitev str.mat.in DI 10.115 3.947
Skupaj stroški materiala 17.657.624 17.138.414
Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov 12.079.224 14.055.645
Stroški transportnih storitev 213.299 322.718
Storitve vzdrževanja 6.038.866 6.013.703
Stroški najemnin 840.686 834.283
Stroški povračil  zaposlencev v zvezi z delom 26.164 23.247
Stroški zavarovanja in bančnih storitev 1.176.674 1.067.078
Stroški intelektualnih in osebnih storitev 800.423 722.135
Stroški za raziskave in razvoj 238.937 249.578
Stroški sejmov, reklame in reprezentance 49.874 39.231
Stroški storitev fizičnih oseb 448.458 489.090
Komunalne storitve 3.103.362 3.014.911
Stroški rudarskih škod 1.421.408 1.235.686
Storitve čiščenja 125.858 145.465
Članarine 42.200 41.529
Upravljanje nepremičnin 29.986 80.122
Stroški povezani z muzejem 168.000
Stroški urejanja deponij 193.435
Ostalo 1.500.484 1.028.584

Skupaj stroški storitev 28.329.338 29.531.005

Skupaj 46.155.048 46.850.057

Družba v letu 2017 glede na leto 2016 izkazuje porast stroškov porabljenega materiala predvsem zaradi višjih 
stroškov pri podporju in gradbenega materiala. Skupni stroški storitev so glede na leto 2016 nižji.
Storitve vzdrževanja v letu 2017 vsebujejo vzdrževanje opreme in objektov, vzdrževanje in remontiranje jamske 
opreme (vrtalne garniture, VDL-opreme, transporterjev, agregatov, črpalk, potopnih črpalk, napredovalnih in pri-
dobivalnega stroja, kombajnov, hidravličnih komponent ...), strojno in elektroenergetsko vzdrževanje ter vzdrže-
vanje programske opreme.
Največji del stroškov najemnin v letu 2017 predstavlja najem IT-opreme, ki izhaja iz pogodbe o najemu opreme od 
družbe HSE. 
Največji del stroškov intelektualnih in osebnih storitev v letu 2017 predstavljajo stroški svetovanj, povezanih s 
pripravo dokumentacije za revizijo poslovnega procesa pridobivanja premoga z načrtom optimizacije in pripravo 
dokumentacije, povezane z optimizacijo procesov nabave in organizacijo upravljanja z dobavitelji Skupine PV.
Tehnične storitve revizije se navezujejo na redne analize premoga, plinov, hrupa.
Med ostalimi stroški storitev v letu 2017 so izkazane komunalne storitve v višini 3.103.361 EUR, stroški iz naslova 
rudarskih škod v višini 1.421.408 EUR, stroški urejanja deponij 193.435 EUR, stroški čiščenja 125.858 EUR, člana-
rine združenjem v višini 42.200 EUR in druge neproizvodne storitve. 
Med ostalimi stroški storitev v letu 2016 so izkazane komunalne storitve v višini 3.014.910 EUR, stroški iz naslova 
rudarskih škod v višini 1.235.686 EUR, storitve upravljanja nepremičnin v višini 80.122 EUR, stroški izvajanja 
dejavnosti Muzeja premogovništa Slovenije v višini 168.000 EUR, stroški čiščenja 145.465 EUR, članarine združe-
njem v višini 41.528 EUR in druge neproizvodne storitve. 
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Stroški revizorja
v EUR

2017 2016

Revidiranje letnega poročila 22.050 21.484

Skupaj 22.050 21.484

Strošek revizije vsebuje revizijo računovodskih izkazov družbe PV.
Poleg revidiranja letnega poročila je družba revizijski družbi KPMG Slovenija v letu 2017 izplačala strošek pregleda 
poročila s povezanimi družbami za leto 2016 (2.000 EUR). 

3.5.10.30 Stroški dela 

Stroški dela
v EUR

2017 2016
Plače 36.477.271 36.487.980
Stroški pokojninskih zavarovanj 7.350.115 7.136.581
Stroški drugih zavarovanj 2.658.419 2.583.212

Drugi stroški dela 4.255.480 4.334.414

Skupaj 50.741.285 50.542.187  

Med stroški dela so izkazani stroški plač in drugih prejemkov zaposlencev, vključno s prispevki delodajalca. Stroški 
pokojninskih zavarovanj vključujejo obvezno in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.  
Družba je v okviru stroškov dela poslovnega leta 2017 evidentirala vrednost neizplačane stimulacije in nagrado za 
uspešnost za leto 2017. 

Število zaposlenih in povprečno število zaposlenih po izobrazbeni strukturi

 1.1.2017  31.12.2017
Povprečno število 

zaposlenih

   1 27 27 27
   2 18 13 16
   3 0 0 0
   4 613 606 610
   5 350 355 353
   6/1 127 126 127
   6/2 39 42 41
   7 62 66 64
   8/1 15 15 15

   8/2 5 5 5

Skupaj 1.256 1.255 1.256

3.5.10.31 Odpisi vrednosti

Družba je odpisala terjatve v višini 456 EUR, dodatnih slabitev terjatev ni. 
V letu 2017 je družba na podlagi zapisnika o ugotavljanju nekurantnega materiala odpisala zalogo materiala v 
vrednosti 204.633 EUR.
V letu 2017 je izveden redni odpis nepremičnin, naprav in opreme (NNO) v vrednosti 11.803 EUR. Oslabitev ne-
premičnin, naprav in opreme družba v letu 2017 nima. Cenitve NNO so razkrite v poglavju 3.5.10.2 Nepremičnine, 
naprave in oprema.
Pretežni del odhodkov od prodaje nepremičnin, naprav in opreme je bil v letu 2017 ustvarjen na podlagi menjalne 
pogodbe o menjavi zemljišč med družbo PV in rudarskim oškodovancem, in sicer v višini 218.014 EUR.
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3.5.10.32 Drugi poslovni odhodki 

Drugi poslovni odhodki
v EUR

2017 2016
Oblikovanje rezervacij 1.626.870
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 782.183 540.892
Koncesije 179.378 171.273
Izdatki za varstvo okolja 119.337 112.023
Donacije 37.450 30.500
Drugi poslovni odhodki 1.363.624 3.597.185

Skupaj 4.108.842 4.451.873

Družba je v letu 2017 oblikovala rezervacije za odškodnine rentnikom, upokojenim delavcem, v višini 1.626.870 
EUR.
Družba ima med drugimi poslovnimi odhodki izkazane odškodnine iz naslova rudarskih škod v višini 407.563 
EUR, rente v višini 312.130 EUR, odhodke v višini 304.792 EUR iz naslova izkazanih obveznosti zaradi prikrajšanja 
odvisnih družb, odhodke za obresti v višini 16.309 EUR, štipendije in nagrade dijakom in študentom v višini 88.147 
EUR, odškodnine za nezgode v višini 63.190 EUR, in ostale odhodke v skupni višini 171.493 EUR.

3.5.10.33 Finančni prihodki

Finančni prihodki
v EUR

2017 2016
Finančni prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku 645.636 13.000
Finančni prihodki iz danih posoji l  in depozitov 208 76.116
Finančni prihodki od prodaje finančnih naložb 279.039 7.421
Drugi finančni prihodki 412.491

Skupaj 924.883 509.028

Finančni prihodki iz deležev v dobičku se nanašajo na izplačane deleže v bilančnem dobičku, in sicer  izplačan 
delež v bilančnem dobičku odvisne družbe PV Invest v višini 500.000 EUR, izplačan delež v bilančnem dobičku 
pridružene družbe Erico v višini 92.000 EUR in izplačan delež v bilančnem dobičku pridružene družbe PLP v višini 
53.379 EUR. Drugi prihodki v višini 257 EUR so prejeta denarna sredstva zaradi zaprtja transakcijskih računov 
pridruženih družb Tehnoveter in Karboteh, ki sta v postopku likvidacije.
Finančni prihodki od prodaje finančnih naložb v višini 279.039 EUR se nanašajo na prodajo celotnega lastniškega 
deleža v družbi Erico v višini 268.003 EUR in prodajo celotnega lastniškega deleža v družbi Karbon v višini 11.036 
EUR.

3.5.10.34 Finančni odhodki

Finančni odhodki za obresti v višini 752.946 EUR predstavljajo plačilo obresti v vrednosti 496.832 EUR za prejeta 
bančna posojila in obračunane obresti v višini 256.114 EUR za prejeto posojilo od družbe HSE.
Drugi finančni odhodki so učinki iz naslovov diskontiranja rezervacij za zapiralna dela v višini 303.000 EUR, dis-
kontiranja neizplačanih plač za obdobje 2012 v višini 49.989 EUR in odhodki na podlagi Aktuarskega poročila za 
leto 2017 v višini 36.967 EUR.

3.5.10.35 Davki 

Družba je davčni zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednost, Zakonu o trošarinah in Zakonu o davku od 
dohodka pravnih oseb. 
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Izračun efektivne davčne stopnje
v EUR

2017 2016
Poslovni izid pred davki 3.404.487 770.098
Izračunani davek po veljavni davčni stopnji 646.853 130.916
Davek od prihodkov, ki znižujejo davčno osnovo (734.882) (1.133.992)
Davek od odhodkov, ki znižujejo davčno osnovo (316.868) 482.601
Davčni učinek nepripoznanih odloženih terjatev za davčne izgube 404.897 520.475
Obračunani davek 0 0
Skupaj davki 0 0

Efektivna davčna stopnja 0,00% 0,00%

Družba v letu 2017 ne izkazuje obveznosti za plačilo davka od dohodka pravnih oseb in odloženih davkov. 
31. 12. 2017 znašajo odbitne začasne davčne razlike, neizrabljena davčna izguba in neizrabljeni davčni dobropisi, za 
katere niso oblikovane odložene terjatve za davek:
•	 neizrabljena davčna izguba v višini 121.379.908 EUR; 
•	 davčno nepriznani odhodki iz naslova oslabitev finančnih naložb v lastniške deleže v višini 10.806.951 EUR, ki 

se lahko vštevajo kot odbitna postavka v okviru obračuna DDPO le v primeru odtujitve finančne naložbe;
•	 davčno nepriznani odhodki iz naslova oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 

v višini 1.779.710 EUR;
•	 neizkoriščene davčne olajšave za vlaganja v opremo in neopredmetena sredstva v višini 23.213.325 EUR.

3.5.10.36 Čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid
v EUR

2017 2016
Kosmati donos iz poslovanja 117.449.520 115.928.302
Poslovni izid iz poslovanja 3.622.506 1.752.340

Finančni izid (218.019) (982.242)

Poslovni izid pred davki 3.404.487 770.098

Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.404.487 770.098

Razkritja k Izkazu drugega vseobsegajočega donosa

Izkaz drugega vseobsegajočega izida predstavlja aktuarski primanjkljaj, izkazan na podlagi aktuarskega izračuna 
za leto 2017, v višini 97.846 EUR.

Razkritja k Izkazu denarnih tokov 

Vrste denarnih tokov
v EUR

2017 2016
Denarni tokovi iz poslovanja 17.220.140 17.607.642
Denarni tokovi iz naložbenja (18.586.594) (10.660.035)
Denarni tokovi iz financiranja 1.071.984 (6.819.534)

Denarni izid v obdobju (294.470) 128.073

Denarni tok iz poslovanja vključuje predvsem plačila iz prodaje premoga, na strani odlivov pa so bila izvedena pla-
čila za plače, DDV ter najnujnejše materiale in storitve. Denarni tok iz investiranja je negativen in vključuje prejem-
ke iz naslova dezinvestiranja in vračila posojil odvisnih družb ter izdatke za investicije. Denarni tok iz financiranja 
vključuje prejemke iz naslovov refinanciranja in novega dolgoročnega zadolževanja ter odplačila dolgoročnih in 
kratkoročnih kreditov in plačila obresti.
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Razkritja k Izkazu sprememb lastniškega kapitala

Bilančni dobiček ali izguba
v EUR

2017 2016
Čisti  poslovni izid poslovnega leta 3.404.487 770.098
Preneseni dobiček/ prenesena izguba (33.284.987) (34.001.416)

Bilančni dobiček ali izguba (29.880.500) (33.231.318)

Zadržani dobiček
v EUR

2017 2016
Zadržani poslovni izid 29.880.500 (33.231.318)

Skupaj 29.880.500 (33.231.318)

Družba je v letu 2017 ugotovljeni čisti dobiček v višini 3.404.487 EUR v celo namenila za pokrivanje prenesene 
izgube.

3.5.11 POVEZANE OSEBE

Podatki o povezanih družbah

Prodaje Nakupi Prejeta posojila z 
obrestmi

Terjatve Obveznosti

HSE 85.803 3.083.842 5.871.673 8.816 493.403
TEŠ 111.763.787 7.649 16.610.821 78
HTZ  I.P. 967.132 20.249.258 2.527.161 530.283
PV Invest 460.723 258.867 314.227 2.391.651
RGP 157.888 2.628.143 273.181
SIPOTEH 60.693 930.722 70.278 318.163

Skupaj 2017 113.496.026 27.158.481 5.871.673 19.804.484 3.733.578

Podatki o povezanih družbah v delu »Prodaje« in »Nakupi« predstavljajo vrednost čistih prihodkov od prodaje 
(prihodki od prodaje proizvodov in storitev, prihodki od najemnin) in drugih poslovnih prihodkov oz. stroškov 
(stroški blaga, materiala, storitev) in drugih poslovnih odhodkov, finančnih odhodkov od obresti za prejeta po-
sojila), vključenih v poslovni izid 2017. Prometi prodaj in nakupov ne vključujejo prefakturiranja stroškov med 
družbami v Skupini. Vsebine pomembnejših vrednosti prodaj in nakupov med povezanimi osebami:
•	 prodaje povezanim družbam:

- TEŠ – prodaja premoga
- HTZ, I.,P., – najem prostorov in opreme, storitve strokovnih služb, prodaja materiala;
- PV Invest – najem prostorov, storitve strokovnih služb, dobiček od prodaje objekta, prihodki iz naslova 

prikrajšanja zaradi prevzema dela dejavnosti in delavcev;
•	 nakupi od povezanih družb:

- HTZ, I. P.; – urejanje transportnih poti, oskrba kopalnic, varovanje, storitve remonta, kopiranje in obliko-
vanje, najem zgradb, kopirnih strojev in pitnikov, storitve informatike in ekspedita;

- HSE – električna energija, najem IT-opreme, obresti od prejetega dolgoročnega posojila;
- RGP – storitve na nepremičninah v pridobivanju (zračilni jašek), nakup gradbenega materiala, storitve ra-

ziskav (vrtine), sanacijska dela na pridobivalnem območju. 
Prejeta posojila ter terjatve in obveznosti predstavljajo stanja na dan 31. 12. 2017.
Družba ima 31. 12. 2017 dana poroštva odvisnima družbama HTZ in RGP v skupni višini 544.659 EUR. Poleg 
tega je družba HSE v letu 2015 izdala korporativno garancijo do Petrola za izpolnitev 80 % pogodbenih obveznosti 
družbe, kar znaša 185.234 EUR.
Prodajne in nakupne cene so definirane na podlagi veljavnih pogodb in cenikov; določene so na podlagi primerlji-
vih prostih cen oziroma na podlagi metode dodatka na stroške.
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3.5.12 PREJEMKI

Prejemki
v EUR

Plača Drugi 
prejemki

Boniteta Povračilo 
stroškov

Sejnine Skupaj

Člani uprave 192.141 8.181 2.623 2.562 205.507
Člani nadzornih svetov in  komisij nadzornega sveta 15.246 15.246

Zaposleni za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe 84.408 14.537 1.899 100.844

Skupaj 2017 276.549 22.718 2.623 4.461 15.246 321.597

Drugi prejemki Uprave in zaposlenega po individualni pogodbi vsebujejo bruto vrednosti regresa, dodatno pokoj-
ninsko zavarovanje ter plačila po podjemni pogodbi za delo v reševalni četi. Povračila stroškov vsebujejo povračila 
stroškov prehrane, prevoza in dnevnic.
Drugi prejemki članov nadzornega sveta vsebujejo sejnine.
Zgoraj navedene skupine oseb niso prejele predujmov ali posojil, prav tako družba nima poroštev za obveznosti 
teh oseb, poslovnih terjatev ali dolgov do teh oseb. Prav tako osebe niso prejele zaslužkov v razširjenem dobičku.

3.5.13 FINANČNI INSTRUMENTI IN TVEGANJA

To poglavje je povezano s poglavjem 3.5.9 Obvladovanje finančnih tveganj v računovodskem delu poročila in s 
poglavjem o finančnih tveganjih v poslovnem delu.

3.5.13.1. Kreditno tveganje

Kreditno tveganje oz. tveganje zaupanja je tveganje neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani poslovnega part-
nerja. Kreditno tveganje, ki izhaja v razmerjih do naših kupcev, se v PV nanaša predvsem na realizacijo pogodbenih 
odnosov za prodajo premoga TEŠ po tripartitni pogodbi TEŠ–HSE–PV. 
Pri oceni kreditnega tveganja smo upoštevali verjetnost neizpolnitve pogodbenih obveznosti. Glede na to, da glav-
nino terjatev predstavljajo terjatve do TEŠ iz pogodbenih odnosov za prodajo premoga po tripartitni pogodbi 
TEŠ–HSE–PV in so obveznosti poravnane na rok ali je izvedeno predčasno plačilo, ugotavljamo, da je tveganje v 
2017 uspešno obvladovano.

a.) Dolgoročne finančne in poslovne terjatve

Dolgoročne poslovne in finančne terjatve po rokih zapadlosti
v EUR

do 2 leti po datumu IFP Skupaj

Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.683.018 1.683.018

Skupaj 31.12.2017 1.683.018 1.683.018

v EUR

do 2 leti po datumu IFP
Skupaj

Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.683.018 1.683.018
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 70.424 70.424

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 1.799 1.799

Skupaj 31.12.2016 1.755.241 1.755.241

Zapadlost v plačilo

Zapadlost v plačilo

Družba je v letu 2016 prenesla del kratkoročnih poslovnih terjatev na dolgoročne. Podlaga za prenos terjatev v 
višini 1.683.018 EUR do odvisne družbe je dogovor o podaljšanju roka plačila. V letu 2017 sta družbi PV in HTZ 
podpisali Aneks št. 2 k Dogovoru o podaljšanju roka plačila terjatev do 31. 12. 2019.
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev v vrednosti 70.424 EUR so v letu 2017 glede na dogovorjeni rok plačila do 
31. 12. 2018 evidentirane med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami.
Terjatve do drugih v vrednosti 1.799 EUR so terjatve do kupcev po dolgoročnih pogodbah o prodaji stanovanj, ki 
so bile v letu 2017 delno plačane in delno odpisane.
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b.) Kratkoročne finančne in poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne in finančne terjatve po rokih zapadlosti

v EUR

nezapadle
zapadle do 3 

mesece (do 90 dni)

Zapadle od 3 do 6 
mesecev (od 91 do 

180 dni)

zapadle od 6 do 9 
mesecev  (od 181 

do 272 dni)

zapadle od 9 do 12 
mesecev (od 271 

do 360dni)

zapadle nad leto 
dni (od 361 dni 

naprej)
Skupaj

Kratkoročno dani depoziti  drugim 45.000 45.000
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 17.687.661 407.045 26.760 18.121.466
Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih družb 22.977 22.977
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 488.437 49.136 12.016 14.204 10.737 116.522 691.052
Kratkoročno dani predujmi 127.102 127.102
Kratkoročne poslovne terjatve do državnih in drugih inštitucij 1.304.008 1.304.008
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 91.986 91.986

Skupaj 31.12.2017 19.767.171 456.181 38.776 14.204 10.737 116.522 20.403.591

v EUR

nezapadle
zapadle do 3 

mesece (do 90 dni)

zapadle od 3 do 6 
mesecev (od 91 do 

180 dni)

zapadle od 6 do 9 
mesecev (od 181 

do 270 dni)

zapadle od 9 do 12 
mesecev (od 271 

do 360 dni)

zapadle nad leto 
dni (od 361 dni 

naprej)
Skupaj 

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 15.870.872 553.065 71.840 106.298 35.728 89.705 16.727.508
Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih družb 40.187 15.784 15.333 25.193 23.189 165.626 285.312
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 150.672 194.353 10.602 6.250 10.485 111.064 483.426
Kratkoročno dani predujmi 99.346 99.346
Kratkoročne poslovne terjatve do državnih in drugih inštitucij 1.095.082 1.095.082
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 21.500 21.500

Kratkoročno dani depoziti  drugim 45.000 45.000

Skupaj 31.12.2016 17.322.659 763.202 97.775 137.741 69.402 366.395 18.757.174

Zapadlost v plačilo

Zapadlost v plačilo

Kratkoročne zapadle poslovne terjatve brez popravkov vrednosti na 31. 12. 2017 so izkazane v skupni višini 636.420 
EUR, od tega so zapadle terjatve do družb v skupini v višini 433.805 EUR.

c.) Gibanje popravkov vrednosti kratkoročnih finančnih in poslovnih terjatev

Gibanje popravkov vrednosti dolgoročnih poslovnih terjatev
v EUR

2017 2016

Stanje na dan 1.1.2017 1.799 2.243
Izterjane odpisane terjatve (728) (444)

Dokončen odpis terjatev (1.071)

Stanje na dan 31.12.2017 0 1.799

Družba nima popravkov vrednosti dolgoročnih finančnih terjatev in posojil.

Gibanje popravkov vrednosti kratkoročnih finančnih terjatev in posojil
v EUR

2017 2016

Stanje na dan 412.491
Izterjane odpisane terjatve (412.491)

Stanje na dan 0 0

Družba nima popravkov vrednosti kratkoročnih finančnih terjatev in posojil.

Gibanje popravkov vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev
v EUR

2017 2016

Stanje na dan 1.1. 375.612 1.097.727
Izterjane odpisane terjatve (39.589) (841.382)
Oblikovanje popravkov vrednosti terjatev 144.618

Dokončen odpis terjatev (328.710) (25.351)

Stanje na dan 31.12. 7.313 375.612

Družba v letu 2017 ni oblikovala novih popravkov vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev. Za poslovne terjatve 
v višini 116.522 EUR, starejše od enega leta, je bil oblikovan popravek v višini 7.191 EUR že v preteklih obdobjih. 
Pretežni del terjatev, starejših od enega leta, predstavlja terjatev v višini 94.613 EUR za zaračunano najemnino, ki 
se bo v skladu s pogodbo poračunala z vlaganji najemojemalca v objekt najema. 
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Zaradi plačila terjatev je odpravila predhodno oblikovane popravke v skupni višini 39.589 EUR, od tega pretežni 
del predstavlja plačilo terjatev do družbe Sicom, in sicer v višini 33.750 EUR.
Odprava popravka terjatev v vrednosti 328.710 EUR se v pretežnem delu nanaša na odpravo popravka terjatev 
do družbe Sipoteh, zaradi transformacije terjatev v naknadno vplačilo, in sicer v višini 256.431 EUR, odprava po-
pravka v višini 59.432 EUR zaradi odpisa terjatev do družbe Sicom in odprava popravka zaradi odpisa terjatev do 
ostalih kupcev v skupni višini 12.847 EUR.
Popravki vrednosti se oblikujejo v skladu z računovodsko usmeritvijo v točki 3.5.7.8..

3.5.13.2 Likvidnostno tveganje 

Likvidnostno tveganje oz. tveganje plačilne sposobnosti je tveganje, ki je povezano s primanjkljajem razpoložljivih 
finančnih virov in s tem nesposobnostjo družbe, da v roku poravnava svoje obveznosti.
Likvidnostna situacija PV je še vedno zahtevna. Slaba likvidnostna situacija iz minulih let se je prenesla tudi v leto 
2017. 
Likvidnostno situacijo družbe spremljamo tako na dnevni kot na mesečni oziroma letni ravni, o njej sta sproti ob-
veščena poslovodstvo in NS družbe. V razmerah finančno-gospodarske krize in zahtevnega položaja, v katerem se 
nahaja družba, je obvladovanje likvidnostnega tveganja izrednega pomena, zato se je previdnost pri obvladovanju 
plačilne sposobnosti močno povečala s poudarkom na intenziviranju učinkovitega planiranja denarnih tokov, kar 
omogoča pravočasno napoved likvidnostnih primanjkljajev in presežkov ter optimalno upravljanje le-teh.
Družba je bila v letu 2017 še vedno zelo izpostavljena likvidnostnemu tveganju, predvsem z vidika poravnavanja 
kratkoročnih obveznosti. Pospešeni koeficient vodoravnega finančnega ustroja izkazuje, da lahko družba s kratko-
ročnimi sredstvi pokrije 66 % kratkoročnih obveznosti. Likvidnostno položaj se je z dokapitalizacijo družbe v letu 
2015 in s pridobitvijo dolgoročnega kredita HSE sicer bistveno izboljšal, še vedno pa se je pojavljal likvidnostni 
primanjkljaj, ki je bil delno pokrit s predčasnimi plačili TEŠ-a in dodatno prodajo varnostne zaloge premoga.
Zaostanke plačil smo do konca leta 2017 bistveno zmanjšali, vendar likvidnost še naprej ostaja zahtevna in zelo 
nadzorovana. Družba zagotavlja redno izplačilo plač, plačilo DDV-ja, odlive iz naslova vračil kreditov in plačila 
obresti, še vedno pa nismo uspeli zagotoviti rednega plačevanja vseh obveznosti do dobaviteljev. Če pri presoji po-
kritja kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi sredstvi upoštevamo odkopane zaloge premoga, družba s svojimi 
kratkoročnimi sredstvi pokriva 90 % celotnih kratkoročnih obveznosti.

a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti

 

Dolgoročne poslovne in finančne obveznosti po zapadlosti
v EUR

do 2 leti po datumu IFP od 3 do 5 let po datumu 
IFP

nad 5 let po datumu IFP Skupaj

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 1.000.000 3.850.000 4.850.000
Dolgoročne finančne obveznosti do bank 4.999.996 8.450.155 13.450.151

Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 3.000 5.758 8.758

Skupaj 31.12.2017 5.999.996 12.303.155 5.758 18.308.909

Zapadlost v plačilo

do 2 leti po datumu IFP od 3 do 5 let po datumu 
IFP

nad 5 let po datumu IFP Skupaj

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 1.250.000 3.000.000 1.600.000 5.850.000
Dolgoročne finančne obveznosti do bank 6.656.666 5.303.584 11.960.250
Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 25.535 25.535

Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 3.000 5.758 8.758

Skupaj 31.12.2016 7.932.201 8.306.584 1.605.758 17.844.543

Zapadlost v plačilo

Dolgoročne finančne obveznosti do bank v višini 4.166.664 EUR so izkazane med kratkoročnimi finančnimi ob-
veznostmi do bank.
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Krakoročne finančne in poslovne obveznosti

Kratkoročne poslovne in finančne obveznosti po rokih zapadlosti
v EUR

nezapadle zapadle do 3 mesece 
(do 90 dni)

Skupaj

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 1.000.000 1.000.000
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini za obresti 21.673 21.673
Kratkoročne finančne obveznosti do bank 4.201.734 4.201.734
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 3.669.985 63.593 3.733.578
Kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženih družb 369.760 130.374 500.134
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 11.198.043 877.382 12.075.425
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 106.587 106.587
Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 7.654.241 7.654.241

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.775.403 36.656 1.812.059

Skupaj 31.12.2017 29.997.426 1.108.005 31.105.431

v EUR

nezapadle zapadle do 3 mesece 
(do 90 dni)

Skupaj

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 250.000 250.000
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini za obresti 21.700 21.700
Kratkoročne finančne obveznosti do bank 3.541.410 3.541.410
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 3.817.572 628.250 4.445.822
Kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženih družb 201.697 118.649 320.346
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 7.924.753 1.203.207 9.127.960
Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 8.208.310 8.208.310

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 1.914.217 1.914.217

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 917.850 44.223 962.073

Skupaj 31.12.2016 26.797.509 1.994.329 28.791.838

Zapadlost v plačilo

Zapadlost v plačilo

Kratkoročne poslovne in finančne obveznosti po rokih zapadlosti
v EUR

nezapadle zapadle do 3 mesece 
(do 90 dni)

Skupaj

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 1.000.000 1.000.000
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini za obresti 21.673 21.673
Kratkoročne finančne obveznosti do bank 4.201.734 4.201.734
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 3.669.985 63.593 3.733.578
Kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženih družb 369.760 130.374 500.134
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 11.198.043 877.382 12.075.425
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 106.587 106.587
Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 7.654.241 7.654.241

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.775.403 36.656 1.812.059

Skupaj 31.12.2017 29.997.426 1.108.005 31.105.431

v EUR

nezapadle zapadle do 3 mesece 
(do 90 dni)

Skupaj

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 250.000 250.000
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini za obresti 21.700 21.700
Kratkoročne finančne obveznosti do bank 3.541.410 3.541.410
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 3.817.572 628.250 4.445.822
Kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženih družb 201.697 118.649 320.346
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 7.924.753 1.203.207 9.127.960
Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 8.208.310 8.208.310

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 1.914.217 1.914.217

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 917.850 44.223 962.073

Skupaj 31.12.2016 26.797.509 1.994.329 28.791.838

Zapadlost v plačilo

Zapadlost v plačilo

Kratkoročne zapadle poslovne obveznosti so izkazane v skupni višini 1.108.005 EUR, od tega zapadle obveznosti do 
družb v Skupini v višini 63.593 EUR ter zapadle obveznosti do pridruženih družb in dobaviteljev v višini 1.007.756 
EUR. 
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v Skupini predstavljajo kratkoročno finančno obveznost iz naslova krat-
koročnega dela dolgoročnega posojila v višini 1.000.000 EUR in obresti na dan 31. 12. 2017 v višini 21.673 EUR. 
Kratkoročne finančne obveznosti do bank v višini 4.201.734 EUR predstavljajo kratkoročni del dolgoročnih finanč-
nih obveznosti do bank v višini 4.166.664 EUR in finančne obveznosti za obresti v višini 35.070 EUR. 
Družba pri kratkoročnih finančnih obveznostih ni prekoračila zapadlosti v plačilo.
Družba 31. 12. 2017 izkazuje kratkoročna sredstva v višini 28.371.655 EUR in kratkoročne obveznosti v višini 
31.355.672 EUR.
Izpostavljenost likvidnostnemu tveganju iz naslova finančnih obveznosti do bank 31. 12. 2017 je prikazana v spod-
nji tabeli. Zneski v tabeli niso diskontirani in vključujejo pogodbeno predvidene obresti in stroške morebitnih 
zavarovanj.

Likvidnostna situacija bo tudi v letu 2018 odvisna predvsem od zagotavljanja proizvodnje za doseganje planirane 
prodaje premoga. Poleg navedenega v družbi nadaljujemo z ukrepi stroškovne racionalizacije, dezinvestiranjem, 
poslovnim in finančnim (Steklena direkcija, zgradba Erico, druga zemljišča), s čimer ocenjujemo, da bomo v letu 
2018 zagotavljali likvidnost za potrebe poplačila finančnih obveznosti in znižanja ravni zapadlh obveznosti do 
dobaviteljev. V mesecih, ko je dinamika prodaje nižja, bo družba prehodno koristila predčasna plačila oz. avansna 
plačila iz naslova prodaje premoga s strani TEŠ/HSE.



96

3.5.13.3 Obrestno tveganje

Družba ni izpostavljena večjemu obrestnemu tveganju.

Finančne obveznosti
v EUR

Vrednost delež v %
Stanje posoji l , vezanih na fiksno obrestno mero 5.850.000                        24,93

Stanje posoji l , vezanih na spremenljivo obrestno mero 17.616.815                      75,07

Skupaj 31.12.2017 23.466.815             100,00

31. 12. 2017 ima družba 75,07 % prejetih finančnih posojil po variabilni obrestni meri in 24,93 % prejetih finančnih 
posojil s fiksno obrestno mero. 
31. 12. 2016 je imela družba 70,78 % prejetih finančnih posojil po variabilni obrestni meri in 29,22 % prejetih fi-
nančnih posojil s fiksno obrestno mero. 

Učinek obrestnih zamenjav
v EUR

2017 2016
Realizirana izguba učinkovitih poslov (58.392)                            

Družba je v letu 2011 sklenila pogodbo za obrestno zamenjavo, ki je v letu 2016 prenehala. V letu 2017 družba nima 
sklenjenih novih pogodb za obrestne zamenjave.
Analiza občutljivosti denarnega toka pri finančnih instrumentih z variabilno obrestno mero:

Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri
v EUR

FINANČNI INSTRUMENTI Čisti poslovni izid  2017 Čisti poslovni izid 2016

Povečanje za 50 bt Zmanjšanje za 50 bt Povečanje za 50 bt Zmanjšanje za 50 bt

Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri (136.189) 136.189 (131.992) 131.992
Finančne obveznosti (136.189) 136.189 (131.992) 131.992

3.5.13.4 Upravljanje s kapitalom

Upravljanje s kapitalom
v EUR

31.12.2017 31.12.2016
Dolgoročne finančne obveznosti 18.300.151 17.810.250
Kratkoročne finančne obveznosti 5.223.407 3.813.110
Skupaj finančne obveznosti 23.523.558 21.623.360

Kapital 43.991.321 40.684.680

Finančne obveznosti/Kapital 0,53 0,53
Neto finančna obveznost 23.350.052 21.155.384

Neto dolg/kapital 0,53 0,52

Osnovni kapital družbe se v letu 2017 ni spremenil. Bilančna izguba v višini 29.880.500 EUR ostaja nepokrita.
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3.5.13.5 Poštene vrednosti

Družba ocenjuje, da je knjigovodska vrednost finančnih instrumentov dovolj natančen približek za njihove poštene 
vrednosti, zato poštene vrednosti le-teh niso bile ločeno opredeljene.

 

Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov
v EUR

Knjigovodska vrednost Poštena vrednost Knjigovodska vrednost Poštena vrednost

Neizvedena finančna sredstva po pošteni vrednosti 0 964
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 0 964

Neizvedena finančna sredstva po odplačni vrednosti 22.252.802 20.602.980
Finančne terjatve 45.000 45.000
Poslovne in druge terjatve 22.034.296 20.090.004

Denarna sredstva 173.506 467.976

Skupaj 22.252.802 20.603.944
Izvedene finančne obveznosti po pošteni vrednosti 0 0
Neizvedene finančne obveznosti po odplačni vrednosti 49.455.858 46.614.681

Bančna posoji la 17.651.885 15.501.660
Druge finančne obveznosti 5.850.000 6.100.000

Poslovne obveznosti in druge obveznosti 25.953.973 25.013.021

Skupaj 49.455.858 46.614.681

31.12.2017 31.12.2016

31. 12. 2017 se v računovodskih izkazih po pošteni vrednosti izkazujejo tile finančni instrumenti: 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti glede na hierarhijo
 v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Finančna sredstva po pošteni vrednosti tretje ravni 964

Skupaj 0 964

Družba 31. 12. 2017 nima več za prodajo razpoložljivih dolgoročnih finančnih sredstev. 

3.5.14 DOGODKI PO DATUMU IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA

Do sestave računovodskega poročila ni bilo drugih pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na računovod-
ske izkaze in razkritja v računovodskem poročilu za poslovno leto 2017.
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