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Povzetek predstavitvenega dokumenta ob uvrstitvi komercialnih zapisov družbe GEN-I
d.o.o., z oznako GEN01, v trgovanje na organiziranem trgu
1. Izdajatelj komercialnih zapisov
Izdajatelj komercialnih zapisov je družba GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina
17, 8270 Krško (v nadaljevanju: GEN-I d.o.o. ali izdajatelj).
V sodni register je vpisan osnovni kapital izdajatelja v višini 15.877.610,00 EUR.

2. Opis komercialnega zapisa
Vrsta komercialnega
zapisa:

Instrument denarnega trga – 360-dnevni komercialni zapis.
Komercialni zapisi se glasijo na ime, so izdani v nematerializirani obliki ter
vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi
pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d. (v nadaljevanju: KDD) z
oznako GEN01 in ISIN SI0032500512.

Dospelost
komercialnega zapisa:

Datum dospelosti komercialnega zapisa je 10.2.2014.

Obrestna mera in
način izračuna
obresti:

Obrestna mera znaša 4,30% letno. Komercialni zapis je diskontni vrednostni
papir. Obresti so obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnega
zapisa odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnega
zapisa.
Obresti se izračunajo z uporabo navadnega obrestnega obračuna in
dekurzivnega načina obrestovanja, pri čemer se upošteva dejansko število
dni do dospelosti in 360 dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni
mesti in se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne dne 15.2.2013 in
konča na dan dospelosti komercialnega zapisa dne 10.2.2014.

Način in obdobje
izplačila obveznosti:

Obveznosti iz komercialnih zapisov se izplačujejo v EUR.
Ni izplačila obresti. Obresti so obračunane vnaprej ter se ob vplačilu
komercialnega zapisa odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti
komercialnega zapisa.
Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne
10.2.2014 v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Izplačilo se
izvede v celoti v enkratnem znesku.
Izdajatelj bo obveznosti iz komercialnih zapisov izplačeval na podlagi
evidence lastništva v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD na
račune evidentiranih imetnikov komercialnih zapisov oziroma njihovih
pooblaščencev ali na račune drugih upravičencev na dan dospelosti
obveznosti. Drugačna oblika unovčevanja terjatev iz dospelih obveznosti
komercialnih zapisov je mogoča samo na podlagi izdajateljevega obvestila
glede načina unovčevanja obveznosti iz komercialnih zapisov.
Upravičenec do izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa je oseba, ki je
zakoniti imetnik komercialnega zapisa ali druga upravičena oseba, ki je po
stanju centralnega registra štiri delovne dneve pred dnem dospelosti
obveznosti vpisana v centralnem registru KDD.
Če upravičenec komercialnih zapisov na dan dospelosti terjatev iz naslova
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komercialnih zapisov ne dobi sredstev na svoj račun, mora o tem takoj
obvestiti izdajatelja in mu sporočiti podatke o pravilnem računu oziroma
druge ustrezne podatke, ki izdajatelju omogočajo nakazilo na račun
upravičenca komercialnih zapisov. Sredstva iz naslova dospelih obveznosti
iz komercialnih zapisov se v primeru nepopolnih podatkov o upravičencu, ki
izdajatelju ne omogočajo nakazila sredstev iz naslova dospelih obveznosti
iz komercialnih zapisov na način, določen v skladu s tem predstavitvenim
dokumentom, ali na drug način, ki ga določi izdajatelj v skladu s predpisi, od
dne dospelosti komercialnih zapisov naprej ne obrestujejo.
Če dan dospelosti obveznosti iz komercialnih zapisov ni delovni dan v
Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu
dospelosti takšnega plačila. V tem primeru upravičencu komercialnih
zapisov ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz
komercialnih zapisov do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan
pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v
domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja,
državni praznik ali drug dela prost dan.
Zavarovanje terjatev:

Komercialni zapisi niso posebej zavarovani ali garantirani. Za obveznosti iz
komercialnih zapisov jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem.

Druge pravice iz
vrednostnih papirjev:

Komercialni zapisi dajejo upravičencem terjatev do plačila nominalne
vrednosti ob dospelosti, pravico razpolaganja s komercialnimi zapisi
oziroma zastavitve komercialnih zapisov ter druge pravice v skladu z
veljavnimi predpisi o vrednostnih papirjih.
Drugih pravic, vključno z možnostjo zamenjave za druge vrste vrednostnih
papirjev, komercialni zapisi ne zagotavljajo. Komercialni zapisi ne dajejo
pravice do udeležbe pri dobičku izdajatelja. Komercialni zapisi ne vsebujejo
klavzul, s katerimi bi si izdajatelj zagotovil pravico do odpoklica
komercialnih zapisov pred njihovo dospelostjo. Imetnik komercialnih
zapisov nima pravice zahtevati od izdajatelja predčasnega unovčenja svojih
terjatev iz naslova komercialnih zapisov oziroma unovčenja terjatev iz
naslova komercialnih zapisov pred njihovo dospelostjo.

Zaveze in omejitve
izdajatelja:

V zvezi z izdajo komercialnih zapisov se izdajatelj ne zavezuje oziroma
omejuje glede svojih politik poslovanja.

3. Skupna nominalna vrednost celotne izdaje
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje komercialnih zapisov je 30.000.000,00 EUR.

4. Apoenska struktura
Komercialni zapisi se izdajo v nominalni vrednosti 1.000,00 EUR vsak. Celotna izdaja komercialnih
zapisov obsega 30.000 apoenov po 1.000,00 EUR.

5. Mesto trgovanja
S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev,
d.d., Ljubljana, in sicer na segmentu Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi.
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6. Cena komercialnih zapisov
Komercialni zapisi se kupujejo z diskontom od nominalne vrednosti. Teoretična vrednost
komercialnega zapisa na posamezen dan do njegove dospelosti se izračuna s formulo, ki je navedena
v poglavju 5. predstavitvenega dokumenta.

7. Druga pomembna dejstva v zvezi z izdajateljem
Namen izdaje komercialnih zapisov je tekoče kratkoročno financiranje poslovanja izdajatelja ter
razpršitev baze kratkoročnih dolžniških investitorjev med banke in institucionalne investitorje.
Komercialni zapisi so bili izdani v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti
pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnost, kakor jih
predpisuje ZTFI v 2. poglavju.
Komercialni zapisi so bili izdani v nematerializirani obliki z vpisom na račune imetnikov komercialnih
zapisov pri KDD, v skladu s pravili KDD. Po izdaji komercialnih zapisov so komercialni zapisi prosto
prenosljivi v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi ter pravili poslovanja KDD.
V poglavju 3. predstavitvenega dokumenta so podrobneje navedena tveganja, ki lahko vplivajo na
izdajateljevo sposobnost izpolnjevanja obveznosti do vlagateljev v vrednostne papirje (kreditna, tržna,
likvidnostna in operativna tveganja). V skupini GEN-I je upravljanje tveganj centralizirano, povezano z
vsakodnevnim spremljanjem gibanj na trgu.
Tveganja, povezana s komercialnimi zapisi:


Likvidnost komercialnih zapisov: Kljub temu, da bodo komercialni zapisi uvrščeni na
organiziran trg vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi, ni nobenega zagotovila, da se bo razvilo
aktivno trgovanje s komercialnimi zapisi, oziroma da bo aktivno trgovanje s komercialnimi zapisi
trajalo do končne dospelosti komercialnih zapisov. V primeru, da ne bo aktivnega trgovanja s
komercialnimi zapisi, lahko to negativno vpliva na tržno ceno in likvidnost komercialnih zapisov.



Tveganje neplačila: Komercialni zapisi niso posebej zavarovani ali garantirani. Za obveznosti iz
komercialnih zapisov jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem. V primeru stečaja ali likvidacije
izdajatelja bi bilo poplačilo terjatev imetnikov komercialnih zapisov izenačeno s poplačilom terjatev
ostalih nezavarovanih in nepodrejenih upnikov izdajatelja.



Tveganje spremembe obrestne mere: Komercialni zapisi se ob izdaji vplačajo z diskontom
upoštevaje nespremenljivo obrestno mero in ne prinašajo obresti, tako da je višina obveznosti iz
komercialnih zapisov ob zapadlosti fiksno določena ter ni izpostavljena tveganju spremembe
obrestne mere.



Tveganje spremembe prodajne cene na organiziranem trgu: Gibanje prodajne cene
komercialnih zapisov na organiziranem trgu je odvisno od ponudbe in povpraševanja po
komercialnih zapisih ter od gibanja obrestnih mer na trgu. Presežno povpraševanje po
komercialnih zapisih bi lahko vodilo do zvišanja prodajne cene komercialnih zapisov, presežna
ponudba pa do znižanja prodajne cene komercialnih zapisov. V primeru zvišanja obrestnih mer na
trgu bi lahko imetniki komercialnih zapisov zahtevali višjo donosnost komercialnih zapisov, kar bi
lahko vodilo do znižanja prodajne cene komercialnih zapisov na organiziranem trgu. V primeru
znižanja obrestnih mer na trgu bi lahko imetniki komercialnih zapisov pričakovali nižjo donosnost
komercialnih zapisov, kar bi lahko vodilo do zvišanja prodajne cene komercialnih zapisov na
organiziranem trgu.

Informacije v zvezi z izdajateljem, njegovim poslovanjem, dejavnostjo, pravnim in finančnim položajem
se nahajajo na spletni strani izdajatelja na naslovu http://www.gen-i.si.
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8. Borzno posredniške družbe, ki sodelujejo pri uvrstitvi komercialnih zapisov na
organiziran trg
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana pripravlja in izvaja aktivnosti v
zvezi z uvrstitvijo komercialnih zapisov na organiziran trg.

9. Pomembno opozorilo
Povzetek predstavitvenega dokumenta je potrebno razumeti kot uvod k predstavitvenem dokumentu,
zato ga je potrebno brati skupaj s predstavitvenim dokumentom, ki vsebuje podrobne podatke, ki
omogočajo vpogled v pravni položaj izdajatelja, njegov finančni položaj, poslovne možnosti in pravice,
ki izhajajo iz komercialnih zapisov.
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KAZALO SKLICEVANJ
Informacije v zvezi z izdajateljem, njegovim poslovanjem, dejavnostjo, pravnim in finančnim položajem
se nahajajo na spletni strani izdajatelja na naslovu http://www.gen-i.si/.
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1. POMEMBNO OPOZORILO
GEN-I d.o.o. kot izdajatelj komercialnih zapisov sprejema odgovornost za informacije, prikazane v
predstavitvenem dokumentu. Izdajatelj z vso primerno skrbnostjo zagotavlja, da so, kolikor je njemu
znano, informacije v skladu z dejstvi ter da poleg informacij, navedenih v predstavitvenem dokumentu,
ni drugih pomembnejših informacij o njegovem poslovanju, dejavnosti in finančnem položaju, ki bi
lahko pomembneje vplivale na odločitev potencialnih kupcev komercialnih zapisov. Kljub temu
izdajatelj ni obvezan in ne nosi odgovornosti za osveževanje informacij v tem predstavitvenem
dokumentu, do katerih bi morebiti prišlo zaradi sprememb po dnevu izdelave tega predstavitvenega
dokumenta.
Komercialni zapisi so bili izdani v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti
pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnost, kakor jih
predpisuje ZTFI v 2. poglavju.
NLB d.d. je opravljala za izdajatelja vse storitve in aktivnosti organizacije in izvedbe prve prodaje
komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni
register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg.
Predstavitveni dokument ne predstavlja priporočila oziroma nasveta za nakup komercialnih zapisov
družbe GEN-I d.o.o. Predstavitveni dokument prav tako ne vsebuje nujno vseh potrebnih informacij, ki
bi morebiti bile potrebne pri odločanju potencialnih kupcev o nakupu komercialnih zapisov družbe
GEN-I d.o.o. Informacije v zvezi z izdajateljevim poslovanjem, njegovo dejavnostjo ter pravnim in
finančnim položajem, ki lahko pomembno vplivajo na odločitev vlagateljev za nakup komercialnih
zapisov, se nahajajo v dokumentih, ki so objavljeni na spletni strani izdajatelja www.gen-i.si.
Potencialni kupec je torej v celoti upravičen in odgovoren, da sam opravi dodatne preverbe in analize
o poslovanju, finančnem stanju ter kreditni sposobnosti izdajatelja, v obsegu in na način, ki ga
ocenjuje za potrebnega ali primernega.

Ljubljana, februar 2013
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2. IZBRANE FINANČNE INFORMACIJE
Tabela 1: Ključni podatki o poslovanju Skupine GEN-I za leta 2009-2013
Zneski v €

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Plan
31.12.2013

456.764.823

652.840.553

1.011.514.334

1.542.895.518

1.072.635.052

Dobi ček pred obda vči tvi jo (EBIT)

14.182.104

7.077.197

19.212.856

7.851.357

11.854.073

Dobi ček pred obda vči tvi jo i n a mortiza ci jo (EBITDA)

14.558.282

7.607.259

20.327.302

9.214.548

13.150.073

Či s ti pos l ovni i zi d obra čuns kega obdobja

14.920.068

7.412.543

14.035.289

8.203.527

9.258.633

Sreds tva

78.599.136

133.357.366

218.536.515

228.270.628

217.705.621

Ka pi tal

33.192.621

30.301.242

49.371.554

46.641.851

57.715.910

Obveznos ti

45.406.515

103.056.124

169.164.961

181.628.777

159.989.711

EBIT / Obres tni odhodki

34,52

13,54

17,28

5,24

16,28

Fi na nčni dol g / EBITDA

0,21

2,47

0,72

1,81

1,09

-0,88

0,16

-0,28

-0,59

0,02

POSTAVKE
Poslovni izid
Pri hodki od proda je

Finančni položaj

Zadolženost

Neto fi na nčni dol g / EBITDA
Fi na nčni dol g / Ka pi tal

0,09

0,62

0,30

0,36

0,25

42,23%

22,72%

22,59%

20,43%

26,51%

RVC v %

5,41%

3,18%

3,47%

1,41%

2,57%

EBITDA ma rža

3,19%

1,17%

2,01%

0,60%

1,23%

Ka pi tal / Sreds tva

Donosnost

EBIT ma rža

3,10%

1,08%

1,90%

0,51%

1,11%

ROE

44,95%

24,46%

28,43%

17,59%

16,04%

ROA

18,98%

5,56%

6,42%

3,59%

4,25%

1,71

1,28

1,30

1,28

1,34

Likvidnost
Kra tkoročna Sreds tva /

Kra tkoročne Obveznos ti

Ostalo
Števi l o za pos l eni h na 31.12.
Kol i či na proda ne el ektri čne energi je [v TWh]

83

101

121

152

149

8,20

12,80

17,20

25,30

18,09

Leto 2012 je zaznamovala rast na vseh področij delovanja: rast števila zaposlenih, širitev trgovanja na
nove trge, vstopi prodaje na nove segmente trga, izredno fleksibilna diverzifikacija produktov ter
prepoznavna strategija rasti in nastopa na trgu. Mesec junij je zaznamoval vstop družbe GEN-I d.o.o.
v segment prodaje zemeljskega plina na slovenskem trgu, kar je pretreslo in hkrati predramilo
dotedanje glavne igralce na tem področju. Skupina GEN-I je nadaljevala z vlaganji v razvoj ter širitev,
hkrati pa močno povečala dinamiko poslovanja in izkoristek vzpostavljenih procesov in infrastrukture,
tako na področju električne energije na debelo, kot prodaje električne energije končnim odjemalcem.
Skupina GEN-I je v letu 2012 ustvarila 1,543 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 53% več
kot v letu 2011.
Kosmati poslovni izid iz poslovanja je znašal 31,2 mio EUR.
Stroški iz poslovanja v višini 16,6 mio EUR so bili 16% višji kot v enakem obdobju leta 2011.
Stroški storitev so znašali 7,7 mio EUR, kar je 26% več kot v letu 2011.
Stroški amortizacije so bili v primerjavi z letom 2011 višji za 22%.
Stroški dela so za 5% višji od realizacije 2011.
Poslovni izid iz poslovanja je znašal 7,85 mio, EBITDA je bil realiziran v višini 9,2 mio EUR.
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Finančni izid skupine GEN-I leta 2012 je bil 1,75 mio EUR, realiziran poslovni izid pred davki je
znašal 9,6 mio EUR.
Podrobnejše informacije v zvezi s poslovanjem izdajatelja so navedene v točki 8. predstavitvenega
dokumenta.

3. DEJAVNIKI TVEGANJA
V nadaljevanju so navedena tveganja, ki lahko vplivajo na izdajateljevo sposobnost izpolnjevanja
obveznosti do vlagateljev v vrednostne papirje. Vlagatelji morajo pred sprejemom odločitve o naložbi
natančno preučiti vse informacije, ki so navedene v tem predstavitvenem dokumentu, vključno s
predstavitvijo dejavnikov tveganja. Seznam v nadaljevanju navedenih dejavnikov tveganja ne zajema
vseh možnih dejavnikov, zato morajo vlagatelji pri sprejemanju odločitve o investiranju upoštevati tudi
druge dejavnike, ki lahko vplivajo na odločitev o investiranju.

3.1. Tveganja, povezana z izdajateljem in sistem obvladovanja tveganj
V skupini GEN-I je upravljanje tveganj centralizirano, povezano z vsakodnevnim spremljanjem gibanj
na trgu. Z ustreznimi odgovornimi službami skrbi skupina GEN-I za celovit pregled nad vsemi tveganji,
ki so jim izpostavljene posamezne družbe v skupini pri poslovanju. Tveganja zmanjšujejo jasno
opredeljene naloge in odgovornosti, strogo razdeljene med različne službe v skupini. Odbor za
upravljanje tveganj na svojih rednih srečanjih skrbno nadzoruje skladnost poslovanja s sprejeto
politiko upravljanja tveganj. Služba upravljanja tveganj s sodelavci analitskih služb s pravočasnimi in
ustreznimi odzivi prispeva k dolgoročni stabilnosti portfelja in poslovanja skupine GEN-I.

3.1.1.

Kreditna tveganja

Kreditna tveganja so povezana z nevarnostjo, da bi skupina GEN-I utrpela škodo, če posamezni
poslovni partner ne bi izpolnil svojih pogodbeno opredeljenih obveznosti. Skupina GEN-I jih obvladuje
s standardiziranim sistemom procesov in nadzorov na vseh funkcijskih ravneh.
Omejevanje izpostavljenosti: Ocena tveganj je osnova za opredelitev okvirov bodočega poslovnega
sodelovanja, pri čemer so za posameznega partnerja opredeljene ustrezne kreditne linije – limiti
izpostavljenosti. Ponudba, pogoji plačila in dobave ter morebitne zahteve po zavarovanju so
prilagojeni stopnji tako ocenjenega tveganja. Opredeljeni okviri se dosledno uporabljajo v vseh fazah
sklepanja in izvrševanja pogodb. Med odločanjem se preveri, ali z novim poslom skupina GEN-I še
zadostuje postavljenim omejitvam. Pri tem skupina GEN-I spremlja trenutno tržno izpostavljenost in
tudi plačilne obveznosti.
Kreditne linije: Višino kreditne linije partnerja predlaga Služba za upravljanje s tveganji na podlagi
interne kreditne analize. Pri določanju kreditne sposobnosti se za vsakega partnerja določi interna
bonitetna ocena, ki se dodatno preveri in uskladi z zunanjo bonitetno agencijo (Dun&Bradstreet).
Višina nezavarovane kreditne linije se na koncu procesa potrdi na kreditnem odboru skupine GEN-I.
Skupina GEN-I posebno pozornost namenja mednarodnim vidikom poslovanja, saj se lahko z istim
partnerjem oziroma s povezanimi osebami sreča na več trgih hkrati. Končna ocena kreditnega
tveganja je zato prilagojena možnostim, ki jih dopušča lokalna zakonodaja posameznih trgov. Odvisna
je od poslovnih rezultatov partnerja, zlasti od stopnje zadolženosti, kratkoročne likvidnosti, kazalcev
solventnosti in donosnosti. Velik pomen daje skupina GEN-I pridobivanju aktualnih informacij s trga,
saj se lahko ob različnih tržnih in regulatornih spremembah status posameznega partnerja hitro
spremeni.
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Instrumenti varovanja: Na razvitih trgih je najučinkovitejša oblika varovanja pred kreditnimi tveganji
uporaba storitev klirinških hiš, ki zaradi izjemno strogih pogojev delovanja pomenijo minimizacijo
tveganja.
Pogodbene obveznosti iz transakcij skupina GEN-I zavaruje z ustreznimi zavarovanji. Pri zavarovanju
terjatev praviloma uporablja prvovrstne instrumente zavarovanj, ki zagotavljajo uspešno poplačilo
zapadlih pogodbenih obveznosti ob neizpolnitvi. Pri trgovanju z električno energijo kot sredstvo
zavarovanja uporablja predvsem bančne garancije, kot pogosto obliko zavarovanja uporablja tudi
poroštva matičnih podjetij poslovnih partnerjev (Parent Company Guarantees). Ob neizpolnitvi
pogodbenih obveznosti posameznega poslovnega partnerja njegovo obveznost plačila prevzame
kapitalsko močnejše matično podjetje.
Pri prodaji električne energije na domačem trgu oziroma pri najmanj tveganih partnerjih skupina GEN-I
zahteva kot instrument zavarovanja menico.
Zaradi specifičnosti poslovanja in med partnerji priznanega principa »close out netting« lahko za
zniževanje kreditne izpostave skupina GEN-I do partnerja vzpostavi nasprotne pozicije.

3.1.2.

Tržna tveganja

Tržna tveganja pomenijo izgubo vrednosti portfelja zaradi spremenjenih tržnih razmer. V poslovanju
skupine GEN-I so pomembna cenovna, valutna in obrestna tveganja in z njimi povezano količinsko
tveganje.
Cenovno tveganje: Cenovnemu tveganju je skupina GEN-I izpostavljena, če ima odprte pozicije – ko
pride do razlike (v količini in vrednosti) med nakupi in prodajami v posameznem obdobju dobave. Ob
spremembi cene lahko pride do zmanjšanja vrednosti portfelja. Učinkovito zmanjševanje cenovnega
tveganja temelji na sprotnem zapiranju pozicij, kar posledično pomeni, da vsaki sklenjeni transakciji
praviloma sočasno sledi nasprotna transakcija z ustreznimi karakteristikami, ki je namenjena ščitenju
pozicij pred spremembami cen. Nasprotno pozicijo skupina GEN-I sklene na trgu, kjer cena visoko
korelira s ceno trga osnovne transakcije. Za ščitenje lahko uporablja tudi standardizirane pogodbe
(Futures). Dodatno možnost nižanja tveganja spremembe cene med dvema trgoma ima skupina GENI z nakupom čezmejnih zmogljivosti.
S politiko upravljanja tveganj je določena maksimalna odprta pozicija posameznega portfelja po
metodi VAR (Value at Risk) in ob »proprietary tradingu« tudi maksimalna izguba portfelja.
Valutna tveganja: Valutnemu tveganju je skupina GEN-I izpostavljena pri trgovanju z električno
energijo in trgovanju s čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi. Dodatno je valutnemu tveganju
izpostavljen kapital in posojila hčerinskih družb. Izpostavljena je do valut, ki niso neposredno vezane
na EUR: srbski dinar (RSD), madžarski forint (HUF), hrvaška kuna (HRK), romunski leu (RON) in
turška lira (TRY). Valutna tveganja zmanjšuje z valutnimi terminskimi pogodbami (posli FX). Na trgih
kjer se težko poslužuje terminskih pogodb, se skupina Gen-I pred valutnimi tveganji zaščiti z valutnimi
klavzulami.
Obrestna tveganja: Obrestno tveganje je nevarnost nepričakovane rasti stroškov financiranja zaradi
rasti obrestnih mer. Skupina GEN-I se večinoma kratkoročno zadolžuje za premoščanje občasne
likvidnostne vrzeli in je posledično obrestno tveganje majhno in povsem obvladljivo.
Količinska tveganja: Posebna oblika tržnega tveganja pri trgovanju z električno energijo se pojavi
zaradi morebitnih razlik med pogodbeno napovedano in dejansko prevzeto oziroma dobavljeno
količino električne energije. Pojavlja se pri količinsko odprtih pogodbah.
Ta tveganja skupina GEN-I obvladuje s celovito informacijsko podporo za dolgoročno in kratkoročno
napovedovanje profilov odjema in oddaje električne energije ter z doslednim sprotnim spremljanjem
količinskih odstopanj večine odjemnih in oddajnih mest, vključenih v bilančno skupino GEN-I. Z
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ustrezno komunikacijo z odjemalci zagotovi zgodnje zaznavanje morebitnih sprememb pri količini
odjema in s tem zmanjša količinsko tveganje.
Količinskim tveganjem je skupina GEN-I izpostavljena pri pogodbah, ko ima partner omejeno možnost
spreminjanja količin pogodbe na dnevni ali mesečni ravni ali ko dobava električne energije ni
zajamčena. Pred tem tveganjem se zaščiti tako, da vnaprej simulira najverjetnejše spremembe količin
glede na trenutne in predvidene tržne razmere ter se ustrezno količinsko ščiti.

3.1.3.

Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje pomeni nevarnost nezmožnosti poplačila obveznosti ob njihovi zapadlosti.
Upravljanje likvidnosti: Upravljanje likvidnosti poteka centralizirano. Vsak dan se opravi optimizacija
finančnih tokov z vidika likvidnosti po posamezni družbi in skupaj na skupini GEN-I. Na dan se izdela
projekcija denarnih tokov za določeno obdobje vnaprej, kar omogoča učinkovito upravljanje
likvidnostnih tveganj. Dodatno likvidnostno tveganje skupina GEN-I zmanjšuje z:
 likvidnostno rezervo v obliki odobrenih kreditnih linij pri različnih poslovnih bankah,
 razpršenostjo finančnih obveznosti,
 sprotnim usklajevanjem ročnosti terjatev in obveznosti,
 možnostjo »nettinga« terjatev in obveznosti iz sklenjenih poslov,
 omejevanjem izpostavljenosti do partnerjev, ki niso zanesljivi plačniki in
 dosledno izterjavo zapadlih terjatev.
Skupina GEN-I ima jasno opredeljen proces izterjave, sistem opominjanja in spremljave kupcev.
Skupina GEN-I dnevno spremlja plačilne navade partnerjev, podatke o blokadah računov in
spremembe stanj družb v javno dostopnih registrih. Ostale mehke informacije o partnerjih skupine
GEN-I po različnih državah, tako na trgu na debelo kot na drobno, skupina pridobiva s strani lokalnih
managerjev, ki so zadolženi za posamezen trg. Tako se lahko pravočasno odzove ob pričakovanih
težavah pri plačilu pogodbenih obveznosti od kupcev.

3.1.4.

Operativna tveganja

Operativna tveganja so povezana z izgubami, ki bi jih povzročili neustrezni notranji procesi, nepravilna
ravnanja zaposlenih ali zunanji dogodki.
Tveganja na področju človeških virov: Upravljanje teh tveganj je za skupino GEN-I še posebno
pomembno zaradi hitre rasti in osvajanja novih trgov. Uresničevanje poslovnih načrtov zahteva od
zaposlenih neprestano dograjevanje obstoječega ter pridobivanje novega znanja in kompetenc, a tudi
kakovostno skupinsko delo, izjemno fleksibilnost, dinamičnost, samoiniciativnost in odlične
medsebojne odnose ter komunikacijo. Morebitno izgubo ključnih zaposlenih skupina GEN-I preprečuje
z zdravo organizacijsko klimo, stalno strokovno rastjo sodelavcev, zagotavljanjem stimulativnih
delovnih razmer ter kakovostno komunikacijo z zaposlenimi in med njimi. Skrbi tudi za
dokumentiranost delovnih procesov in internega znanja, ki je ena od pomembnih konkurenčnih
prednosti skupina GEN-I.
Procesna tveganja skupina GEN-I omejuje s kontrolnim sistemom, katerega temeljno načelo je, da
so vse pomembne operacije sklenjene po principu vsaj »štirih oči«. Skupina GEN-I tveganja omejuje z
jasno opredeljenimi procesi, nedvoumno določenimi vlogami, odgovornostmi in pooblastili oseb,
kodeksi in pravilniki.
Tveganja v informacijski tehnologiji pomenijo nevarnost morebitnih izgub zaradi neustrezne
informacijske tehnologije ali neustreznih procesiranj, pri čemer so posebno pomembni vidiki
obvladljivosti, dostopa, integralnosti, nadzora in neprekinjenosti. Poslovanje skupina GEN-I je celovito
informacijsko podprto, kar omogoča učinkovito izvajanje in obvladovanje vsakodnevnih aktivnosti.
Nenehna vlaganja v posodobitev informacijske infrastrukture so povezana z avtomatiziranimi nadzori

11

Predstavitveni dokument ob uvrstitvi komercialnih zapisov GEN01 na organiziran trg

posameznih faz poslovnih procesov, kar še dodatno zmanjšuje možnosti človeške napake in
morebitnih zlorab.
Pravna tveganja so povezana z izgubami zaradi kršenja pravne regulative: zakonov, podzakonskih
aktov, navodil, priporočil in tudi sklenjenih pogodb, dobre prakse ali etičnih norm. Skupina GEN-I jih
obvladuje z dobro definiranimi pogodbenimi določili. Pri trgovanju z električno energijo na debelo
sklepa pogodbena razmerja na podlagi standardnih krovnih pogodb EFET, kakor jih priporoča
Evropsko združenje trgovcev z energijo. Te pogodbe podrobno urejajo vprašanja upravljanja tveganj z
vidika terjatev za že izvršene dobave električne energije in povrnitve škode, kadar je zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pogodbenega partnerja nujna sklenitev nadomestnih
transakcij kot poravnava obveznosti ob nesolventnosti. Podobno raven pogodbenih določil uveljavlja
skupina GEN-I pri prodaji električne energije.
Regulatorna tveganja pomenijo nevarnost izgub zaradi nepopolnih regulatornih zahtev in omejitev
trgovanja ali (nenadnih) zakonskih sprememb v posamezni državi našega delovanja. Med
gospodarsko krizo se kažejo v obliki različnih varčevalnih ukrepov, s katerimi posamezne države
poskušajo uravnati svoje proračune.
Ta tveganja obvladuje skupina GEN-I s tesnim spremljanjem dogajanja na svojih ključnih trgih. Njihov
davčni vidik pa skupina GEN-I omejuje s pospešenim pridobivanjem trgovalnih licenc za slovensko
družbo.

3.2. Tveganja, povezana s komercialnimi zapisi
Likvidnost komercialnih zapisov
Kljub temu, da bodo komercialni zapisi uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev na Ljubljanski
borzi, ni nobenega zagotovila, da se bo razvilo aktivno trgovanje s komercialnimi zapisi, oziroma da bo
aktivno trgovanje s komercialnimi zapisi trajalo do končne dospelosti komercialnih zapisov. V primeru,
da ne bo aktivnega trgovanja s komercialnimi zapisi, lahko to negativno vpliva na tržno ceno in
likvidnost komercialnih zapisov.
Tveganje neplačila
Komercialni zapisi niso posebej zavarovani ali garantirani. Za obveznosti iz komercialnih zapisov jamči
izdajatelj z vsem svojim premoženjem. V primeru stečaja ali likvidacije izdajatelja bi bilo poplačilo
terjatev imetnikov komercialnih zapisov izenačeno s poplačilom terjatev ostalih nezavarovanih in
nepodrejenih upnikov izdajatelja.
Tveganje spremembe obrestne mere
Komercialni zapisi se ob izdaji vplačajo z diskontom upoštevaje nespremenljivo obrestno mero in ne
prinašajo obresti, tako da je višina obveznosti iz komercialnih zapisov ob zapadlosti fiksno določena
ter ni izpostavljena tveganju spremembe obrestne mere.
Tveganje spremembe prodajne cene na organiziranem trgu
Gibanje prodajne cene komercialnih zapisov na organiziranem trgu je odvisno od ponudbe in
povpraševanja po komercialnih zapisih ter od gibanja obrestnih mer na trgu. Presežno povpraševanje
po komercialnih zapisih bi lahko vodilo do zvišanja prodajne cene komercialnih zapisov, presežna
ponudba pa do znižanja prodajne cene komercialnih zapisov. V primeru zvišanja obrestnih mer na
trgu bi lahko imetniki komercialnih zapisov zahtevali višjo donosnost komercialnih zapisov, kar bi lahko
vodilo do znižanja prodajne cene komercialnih zapisov na organiziranem trgu. V primeru znižanja
obrestnih mer na trgu bi lahko imetniki komercialnih zapisov pričakovali nižjo donosnost komercialnih
zapisov, kar bi lahko vodilo do zvišanja prodajne cene komercialnih zapisov na organiziranem trgu.
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4. INFORMACIJE O KOMERCIALNIH ZAPISIH, KI SO PREDMET PRVE
PRODAJE
4.1. Opis komercialnega zapisa
Tip komercialnega zapisa
Instrument denarnega trga – 360-dnevni komercialni zapis.
Velikost izdaje komercialnih zapisov
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje komercialnih zapisov je 30.000.000,00 EUR.
Komercialni zapisi se izdajo v nominalni vrednosti 1.000,00 EUR vsak. Celotna izdaja komercialnih
zapisov obsega 30.000 po 1.000,00 EUR.

4.2. Zakonodaja, ki velja za komercialne zapise
Komercialni zapisi so izdani na podlagi slovenske zakonodaje. Za reševanje morebitnih sporov v zvezi
s komercialnimi zapisi je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

4.3. Oblika komercialnih zapisov
Komercialni zapisi se glasijo na ime, so izdani v nematerializirani obliki ter vpisani v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD.

4.4. Plačilno sredstvo pri izdaji komercialnih zapisov
Komercialni zapisi so vplačljivi v valuti EUR.

4.5. Razvrščanje komercialnih zapisov
Komercialni zapisi ne vsebujejo klavzul, ki bi vplivale na razvrščanje ali podrejanje kakršnimkoli drugim
trenutnim ali prihodnjim obveznostim izdajatelja.

4.6. Opis pravic, povezanih s komercialnimi zapisi
4.6.1.

Status obveznosti iz komercialnih zapisov

Komercialni zapisi niso posebej zavarovani ali garantirani. Za obveznosti iz komercialnih zapisov jamči
izdajatelj z vsem svojim premoženjem.
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4.6.2.

Druge pravice iz komercialnih zapisov

Komercialni zapisi dajejo upravičencem terjatev do plačila nominalne vrednosti ob dospelosti, pravico
razpolaganja s komercialnimi zapisi oziroma zastavitve komercialnih zapisov ter druge pravice v
skladu z veljavnimi predpisi o vrednostnih papirjih.
Drugih pravic, vključno z možnostjo zamenjave za druge vrste vrednostnih papirjev, komercialni zapisi
ne zagotavljajo. Komercialni zapisi ne dajejo pravice do udeležbe pri dobičku izdajatelja. Komercialni
zapisi ne vsebujejo klavzul, s katerimi bi si izdajatelj zagotovil pravico do odpoklica komercialnih
zapisov pred njihovo dospelostjo. Imetnik komercialnih zapisov nima pravice zahtevati od izdajatelja
predčasnega unovčenja svojih terjatev iz naslova komercialnih zapisov oziroma unovčenja terjatev iz
naslova komercialnih zapisov pred njihovo dospelostjo.

4.6.3.

Zaveze in omejitve v zvezi z izdajo komercialnih zapisov

V zvezi z izdajo komercialnih zapisov se izdajatelj ne zavezuje oziroma omejuje glede svojih politik
poslovanja.

4.7. Obrestna mera in način izračuna obresti
Obrestna mera znaša 4,30% letno.
Komercialni zapis je diskontni vrednostni papir. Obresti so obračunane vnaprej ter se ob vplačilu
komercialnega zapisa odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnega zapisa.
Obresti se izračunajo z uporabo navadnega obrestnega obračuna in dekurzivnega načina
obrestovanja, pri čemer se upošteva dejansko število dni do dospelosti in 360 dni v letu. Obresti so
zaokrožene na dve decimalni mesti in se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne dne 15.2.2013
in konča na dan dospelosti komercialnega zapisa dne 10.2.2014.
Način izračuna obresti poteka v skladu z naslednjo formulo:

O  N  PC 
O
N
PC

= obresti v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnega zapisa, ki pripadajo
posameznemu investitorju, v EUR
= nominalna vrednost komercialnega zapisa, v EUR
= prodajna cena komercialnega zapisa v primarni prodaji, v EUR

Komercialni zapisi se kupujejo z diskontom od nominalne vrednosti. Prodajna cena komercialnega
zapisa v prvi prodaji, oziroma teoretična vrednost komercialnega zapisa na posamezen dan do
njegove dospelosti, se izračuna s formulo, ki je navedena v poglavju 5. predstavitvenega dokumenta.

14

Predstavitveni dokument ob uvrstitvi komercialnih zapisov GEN01 na organiziran trg

4.8. Način in obdobje izplačila obveznosti
Obveznosti iz komercialnih zapisov se izplačujejo v EUR.
Ni izplačila obresti. Obresti so obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnega zapisa odštejejo v
obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnega zapisa.
Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne 10.2.2014 v znesku
nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Izplačilo se izvede v celoti v enkratnem znesku.
Izdajatelj bo obveznosti iz komercialnih zapisov izplačeval na podlagi evidence lastništva v centralnem
registru vrednostnih papirjev pri KDD na račune evidentiranih imetnikov komercialnih zapisov oziroma
njihovih pooblaščencev ali na račune drugih upravičencev na dan dospelosti obveznosti. Drugačna
oblika unovčevanja terjatev iz dospelih obveznosti komercialnih zapisov je mogoča samo na podlagi
izdajateljevega obvestila glede načina unovčevanja obveznosti iz komercialnih zapisov.
Upravičenec do izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa je oseba, ki je zakoniti imetnik
komercialnega zapisa ali druga upravičena oseba, ki je po stanju centralnega registra štiri delovne
dneve pred dnem dospelosti obveznosti vpisana v centralnem registru KDD
Če upravičenec komercialnih zapisov na dan dospelosti terjatev iz naslova komercialnih zapisov ne
dobi sredstev na svoj račun, mora o tem takoj obvestiti izdajatelja in mu sporočiti podatke o pravilnem
računu oziroma druge ustrezne podatke, ki izdajatelju omogočajo nakazilo na račun upravičenca
komercialnih zapisov. Sredstva iz naslova dospelih obveznosti iz komercialnih zapisov se v primeru
nepopolnih podatkov o upravičencu, ki izdajatelju ne omogočajo nakazila sredstev iz naslova dospelih
obveznosti iz komercialnih zapisov na način, določen v skladu s tem predstavitvenim dokumentom, ali
na drug način, ki ga določi izdajatelj v skladu s predpisi, od dne dospelosti komercialnih zapisov naprej
ne obrestujejo.
Če dan dospelosti obveznosti iz komercialnih zapisov ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila
izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru upravičencu
komercialnih zapisov ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz komercialnih zapisov do
prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji
mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja,
državni praznik ali drug dela prost dan.
V skladu z Obligacijskim zakonikom zastarajo pravice zahtevati izpolnitev plačila obveznosti iz
komercialnih zapisov v petih letih od njihove dospelosti.

4.9. Zastopanje imetnikov komercialnih zapisov
V razmerju do izdajatelja nobena organizacija ne zastopa imetnikov komercialnih zapisov.

4.10. Način izdaje komercialnih zapisov
Uprava izdajatelja je dne 4.2.2013 sprejela sklep o izdaji komercialnih zapisov družbe GEN-I d.o.o., ki
določa najpomembnejše značilnosti komercialnih zapisov.
Namen izdaje komercialnih zapisov je tekoče kratkoročno financiranje poslovanja izdajatelja ter
razpršitev baze kratkoročnih dolžniških investitorjev med banke in institucionalne investitorje.
Komercialni zapisi so bili izdani v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti
pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnost, kakor jih
predpisuje ZTFI v 2. poglavju.
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Komercialni zapisi so bili izdani v nematerializirani obliki z vpisom na račune imetnikov komercialnih
zapisov pri KDD, v skladu s pravili KDD.

4.11. Prenos komercialnih zapisov
Po izdaji so komercialni zapisi prosto prenosljivi v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi ter pravili
poslovanja KDD.

4.12. Informacije o davkih
Spodnji opis obdavčitve obresti, doseženih ob odsvojitvi komercialnega zapisa (diskontiranega
vrednostnega papirja) pred njegovo dospelostjo ali pri odkupu komercialnega zapisa pred ali ob
njegovi dospelosti je splošnega značaja in ni mišljen kot pravni ali davčni nasvet posameznemu
pridobitelju oziroma odsvojitelju komercialnega zapisa in ga ni mogoče šteti kot celovit opis vseh
davčnih posledic, ki so lahko pomembne za imetnike komercialnih zapisov. Opis je pripravljen na
podlagi slovenskih davčnih predpisov, ki so veljavni v času priprave tega dokumenta. Izdajatelj
opozarja, da se zakonodaja lahko spremeni, in da na njihov davčni položaj lahko vplivajo tudi tuji
davčni predpisi. Za osebe, ki so v dvomu glede obdavčitve obresti od komercialnih zapisov ali davkov,
ki se plačajo pri razpolaganju z njimi, je priporočljivo, da se o tem posvetujejo z ustrezno
usposobljenim svetovalcem.
4.12.1. Obdavčitev obresti
(a)

Pravne osebe

Obresti, dosežene ob odsvojitvi komercialnega zapisa pred njegovo dospelostjo ali pri odkupu
komercialnega zapisa pred ali ob njegovi dospelosti, so sestavni del dohodkov in se kot take
upoštevajo pri določitvi davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb zavezanca rezidenta ali
poslovne enote zavezanca nerezidenta v Sloveniji. Splošna davčna stopnja za davek od dohodkov
pravnih oseb v Sloveniji za leto 2013 je 17%, za leto 2014 16%,od vključno leta 2015 dalje pa 15%.
Glede na to, da bodo komercialni zapisi uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze
d.d., Ljubljana, da ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni papir in da je njihova
izdajateljica gospodarska družba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi v Sloveniji, obresti, ki jih
prejme pravna oseba, ki ni rezident Slovenije za davčne namene in v Sloveniji nima poslovne enote
nerezidenta, v Sloveniji ne bodo predmet obdavčitve z davčnim odtegljajem.
(b)

Fizične osebe

Davčna osnova od obresti, doseženih ob odsvojitvi komercialnega zapisa (diskontiranega
vrednostnega papirja) pred njegovo dospelostjo ali pri odkupu komercialnega zapisa pred ali ob
njegovi dospelosti, je enaka obrestim, obračunanim za obdobje od dneva pridobitve do dneva
odsvojitve ali odkupa komercialnega zapisa. Višina obresti se določi po metodi enakomernega
(konstantnega) donosa. Za odkup komercialnega zapisa se šteje tudi njegova unovčitev. Davčna
osnova je tako enaka obrestim, obračunanim oziroma »natečenim« v obdobju imetništva
komercialnega zapisa, ne glede na nabavno oziroma prodajno ceno komercialnega zapisa, če je ta
pridobljen oziroma odsvojen na sekundarnem trgu.
Od obresti, ki jih doseže fizična oseba – rezident Slovenije, se plača dohodnina po stopnji 25%. Glede
na to, da bodo komercialni zapisi uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze d.d.,
Ljubljana, da ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni papir in da je njihova izdajateljica
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gospodarska družba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi v Sloveniji, nerezidenti ne plačujejo
dohodnine od obresti od teh komercialnih zapisov v Sloveniji.
Fizična oseba, ki je zavezanec za plačilo dohodnine od obresti in prejme izplačane obresti, ne da bi bil
pri izplačilu odtegnjen obračunani znesek dohodnine, je dolžna do 15. dne po koncu koledarskega
trimesečja, v katerem je prejela izplačilo, vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti in po
prejemu odločbe plačati odmerjeni znesek davka.
4.12.2. Obdavčitev dobička iz kapitala
Pravne osebe
Dobiček, dosežen s prodajo komercialnih zapisov, je sestavni del obdavčljivih dohodkov zavezancev
za davek od dohodkov pravnih oseb - rezidentov in nerezidentov, ki dosegajo dohodke z opravljanjem
dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji.
Fizične osebe
V skladu z Zakonom o dohodnini se dohodnine ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri
odsvojitvi komercialnih zapisov.
Ne glede na navedeno se v primeru, če je takšen dobiček dosežen kot del dohodka iz dejavnosti
fizične osebe, ki je rezident Slovenije za davčne namene, takšen dohodek upošteva pri določitvi letne
davčne osnove za davek od dohodka iz dejavnosti.

4.12.3. Davek na dodano vrednost
V skladu z določili Zakona o DDV so transakcije z vrednostnimi papirji oproščene plačila DDV.
Obresti od komercialnih zapisov po zakonu niso predmet obdavčitve, zato se od njih DDV ne
obračunava in ne plačuje.
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5. POGOJI PONUDBE
Komercialni zapisi so bili izdani v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti
pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnost, kakor jih
predpisuje ZTFI v 2. poglavju.
V prvi prodaji je celotno izdajo komercialnih zapisov vpisalo 37 kupcev.
Komercialni zapisi so se v prvi prodaji vpisovali in vplačevali z diskontom od nominalne vrednosti.
Prodajna cena komercialnega zapisa v prvi prodaji, oziroma teoretična vrednost komercialnega zapisa
na posamezen dan do njegove dospelosti, se izračuna na podlagi odstotka nominalne vrednosti
komercialnega zapisa z uporabo naslednje formule:

PC  PCT  N
N  1.000,00 EUR
PCT 

PC
PCT
N
d
360
OM

100
d 

1  OM 

360 

= prodajna cena komercialnega zapisa v prvi prodaji, v EUR
= prodajna cena komercialnega zapisa, izražena v obliki tečaja, v %
= nominalna vrednost komercialnega zapisa, v EUR
= število dni do dospelosti izdaje komercialnega zapisa
= število dni v letu
= letna obrestna mera komercialnega zapisa, izražena v %

Nominalna vrednost komercialnega zapisa je v obliki tečaja izražena v višini 100%, prodajna cena
komercialnega zapisa v obliki tečaja pa v odstotku te vrednosti. Prodajna cena komercialnega zapisa
v prvi prodaji v obliki tečaja je bila zaokrožena na tri decimalke in je na dan 15.2.2013 (360 dni do
dospelosti) znašala 95,877%.

6. MESTO TRGOVANJA
S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze, in sicer na segmentu
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi.
Razen organiziranega trga vrednostnih papirjev, ki poteka preko Ljubljanske borze, v Sloveniji ni
drugega organiziranega trga vrednostnih papirjev, kjer bi se trgovalo z vrednostnimi papirji.
Izdajatelj ni sklenil dogovora z nobenim subjektom v zvezi s posredovanjem na sekundarnem trgu in
zagotavljanjem likvidnosti komercialnih zapisov.
NLB d.d. pripravlja in izvaja aktivnosti v zvezi z uvrstitvijo komercialnih zapisov na organiziran trg.
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7. ZAKONITI REVIZORJI
Revizor izdajatelja za poslovna leta 2009 - 2012 je revizijska družba KPMG Slovenija, Podjetje za
revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana, Slovenija, ki je vpisana v register revizijskih
družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

8. PODATKI O IZDAJATELJU
8.1. Predstavitev družbe GEN-I d.o.o. in skupine GEN-I
Skupina GEN-I je v desetih letih poslovanja postala ena izmed pomembnejših trgovcev z električno
energijo na trgih srednje in jugo-vzhodne Evrope. Nakup in prodaja električne energije na trgu na
debelo predstavlja večino poslovanja skupine GEN-I, vendar skupina pospešeno razvija tudi
maloprodajno mrežo za dobavo električne energije končnim odjemalcem v regiji. V Sloveniji je skupina
GEN-I že postala največji dobavitelj električne energije končnim uporabnikom. V letu 2012 je skupina
GEN-I vstopila tudi na trg zemeljskega plina.
Temeljne dejavnosti matične družbe GEN-I d.o.o. so trgovanje z električno energijo in dobava
električne energije končnim odjemalcem.
Naziv:
Sedež:

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Vrbina 17, SI-8270, Krško, Slovenija

Matična številka:
Davčna številka:

1587714
71345442

Datum vpisa v sodni register:
Vpis:
Vložna številka:
Osnovni kapital:

2.2.2001
Okrožno sodišče v Krškem
1/04524/00
15.877.610,00 EUR
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8.1.1.

Poslanstvo, vizija, vrednote

Namen in poslanstvo skupine GEN-I
Poslanstvo Skupine GEN-I je zagotavljanje zanesljive dobave električne energije kupcem pod
konkurenčnimi pogoji, ob sočasnem učinkovitem obvladovanju poslovnih tveganj. Uresničuje ga s
stroškovno učinkovitim trgovanjem z električno energijo, obvladovanjem tveganj in dolgoročno stabilno
rastjo skupine. Skupina GEN-I stalno identificira nove tržne priložnosti, se jim hitro prilagaja ter dobro
komunicira z vsemi deležniki in poslovnimi partnerji.
Z znanjem, profesionalnim pristopom in ustvarjalnostjo skupina GEN-I učinkovito trži električno
energijo tako, da proizvodnim virom omogoča konkurenčno odkupno ceno, končnim porabnikom pa
zagotavlja kakovostno storitev celovite preskrbe in obvladovanje stroškov nakupa energije. Z
nenehnim povečevanjem in združevanjem konkurenčnih prednosti skupina GEN-I dosega primerno
ekonomijo obsega in tako še dodatno povečuje zanesljivost preskrbe.
Vizija: najboljša izbira
Skupina GEN-I želi biti najboljša izbira za kakovostno in zanesljivo sodelovanje na področju trgovanja,
odkupa in prodaje električne energije. To dosega s prodornostjo in z zagotavljanjem pravega
ravnotežja med globalno trgovalnimi in lokalno prodajnimi principi delovanja ter s svežim, inovativnim
in partnerskim pristopom.
Vrednote
Vrednote skupine GEN-I so:
 odgovornost,
 učinkovitost,
 spoštovanje,
 ustvarjalnost in
 skupinsko delo.
Skupina GEN-I verjame, da le z nenehnim razvojem zaposlenih, skupnim sodelovanjem s partnerji in
sooblikovanjem okolja, v katerem deluje, ustvarja novo vrednost in ohranja dolgoročno stabilnost
poslovanja.
Skupina GEN-I prevzema vso odgovornost za tveganja, ki nastajajo pri poslovanju. Upošteva potrebe
zaposlenih, poslovnih partnerjev in odjemalcev, posluje učinkovito na vseh ravneh skupine in v vseh
delovnih procesih ter spodbuja ustvarjalnost.

8.1.2.

Upravljanje družbe

Matična družba GEN-I d.o.o. je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo. Notranjo
organizacijo in upravljanje družbe ureja družbena pogodba družbe. Organa upravljanja družbe GEN-I
d.o.o. sta skupščina in uprava družbe.
Družba GEN-I d.o.o. uporablja pravila enotirnega sistema upravljanja družbe, pri čemer upošteva
določila pogodbe, sklenjene med družbenikoma GEN Energijo, d.o.o. in Istrabenz Gorenje, d.o.o., (od
leta 2011 IG energetski sistemi d.o.o. v lasti družbe Petrol d.d., Ljubljana) v letu 2006. Med temeljne
akte družbe in skupine sodijo tudi temelji poslovne politike za obdobje od leta 2007 do leta 2016 ter
Elaborat o ustanovitvi gospodarske družbe.
Skupščina
Skladno z uveljavljeno zakonodajo oziroma ZGD-1 je skupščina delničarjev organ družbe, v katerem
delničarji uresničujejo svoje pravice o zadevah družbe. Sklicevanje skupščine je urejeno z družbeno
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pogodbo družbe, skladno z veljavno zakonodajo. Skupščino delničarjev skliče uprava družbe na
lastno pobudo ali družbeniki, ki predstavljajo vsaj 10% osnovnega kapitala družbe.
Uprava
Družbo GEN-I d.o.o. vodi uprava skladno s Poslovnikom o delu poslovodstva, ki ga sprejme
skupščina. Uprava zastopa in predstavlja družbo. Po družbeni pogodbi je uprava družbe sestavljena iz
štirih poslovodij: predsednika uprave, namestnika predsednika uprave in dveh članov uprave, ki so
imenovani s strani skupščine za mandat petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Za svoje delo v
družbi poslovodje odgovarjajo družbi. Poslovodje prevzemajo popolno odgovornost za upravljanje in
vodenje poslov družbe v korist družbe.
Družbo lahko zastopata in predstavljata dva od štirih poslovodij, pod pogojem, da je vsak imenovan s
strani drugega družbenika.
Člani uprave družbe GEN-I so:
 dr. Robert Golob: predsednik uprave,
 Martin Novšak, MBA: namestnik predsednika uprave,
 dr. Igor Koprivnikar: član uprave, odgovoren za področje trgovanja, financ in računovodstva, je
tudi direktor večih hčerinskih družb v tujini,
 Mag. Andrej Šajn: član uprave, odgovoren za področje IT in operativo prodaje na tujih trgih.

8.1.3.

Kapital in lastniška struktura

V sodni register vpisani osnovni kapital družbe GEN-I znaša 15.877.610,00 EUR.
Vsi poslovni deleži družbe dajejo njihovim imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
pravico do dela dobička (dividenda) in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po
likvidaciji ali stečaju družbe. Poslovni deleži se lahko prenašajo na načine, ki so v skladu z ZGD-1 in
družbeno pogodbo.
Tabela 2: Lastniška struktura družbe GEN-I d.o.o. na dan 31.12.2012
Družbenik
GEN energija, d.o.o
IG energetski sistemi, d.o.o.

Delež
50%
50%

Družba IG energetski sistemi, d.o.o. je v 100% lasti družbe Petrol d.d., Ljubljana, družba GEN
energija, d.o.o pa v 100% lasti Republike Slovenije.
Dividende
Skupna višina dividend, izplačana lastnikoma v letu 2012 za leto 2011, je bila 2.000.000 EUR.
Poslovodstvo GEN-I je lastnikom ob pripravi Strateškega plana 2013 - 2016 predlagalo in dobilo
načelno potrditev, da se v obdobju od 2013 do 2016 30% realiziranega čistega dobička skupine GEN-I
izplača lastnikoma, ostali bilančni dobiček ostane nerazporejen in povišuje kapital.
Ustanovitev in zgodovina GEN-I
Začetek družbe Istrabenz-Gorenje, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., pravne
predhodnice družbe GEN-I d.o.o. je bil aprila 2004, ustanovila sta jo družbenika Istrabenz energetski
sistemi, d.o.o. (IBES) in Gorenje, d.d. Meseca julija 2006 se je k družbi Istrabenz-Gorenje pripojilo
družbo IG Prodaja, d.o.o., julija 2006 je prišlo do odsvojitve deleža Gorenja – tako je IBES postal
100% lastnik.
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Družba GEN-I d.o.o. je nastala oktobra 2006 iz družbe Istrabenz-Gorenje, trgovanje in prodaja
električne energije, d.o.o. (Istrabenz-Gorenje, d.o.o.), in sicer po lastniškem vstopu družbe GEN
energija, d.o.o., in uspešnem preoblikovanju družbe Istrabenz-Gorenje, d.o.o., ki sta jo izvedla
tedanja družbenika Istrabenz energetski sistemi, energetske storitve, d.o.o. (IBES) in družba Gorenje,
gospodinjski aparati, d.d. (Gorenje, d.d.). V letih 2006 do 2012 je bilo ustanovljenih 12 hčerinskih
družb in 3 trgovinska predstavništva.
Slika 1: Razvoj dejavnosti do ustanovitve GEN-I d.o.o.

V letu 2011 je družba GEN-I d.o.o. dobila pomembnega strateškega lastnika, Petrol, d.d., Ljubljana, ki
je z nakupom 100-odstotnega deleža v družbeniku IGES postal posredni lastnik 50-odstotnega deleža
družbe GEN-I. Tako je družba GEN-I d.o.o. dobila stabilno lastniško strukturo, ki naj bi omogočila tudi
finančno stabilnejši položaj družbe.
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8.1.4.

Podjetja v skupini GEN-I

Slika 2: Shema podjetij v skupini GEN-I na dan 31.12.2012

Družba GEN-I d.o.o. na tujih trgih nastopa z mrežo hčerinskih podjetij in podružnic. Hčerinske družbe,
ki so praviloma v 100-odstotni lasti družbe GEN-I d.o.o., skupaj z matično družbo sestavljajo
mednarodno skupino GEN-I.
Matična družba je odgovorna za centralno upravljanje portfelja in sprejema vse odločitve glede
nakupa in prodaje električne energije in plina. Matična družba preko svojih hčerinskih družb izvaja
svojo osnovno dejavnost in posledično centralizirano vstopa na lokalne trge električne energije, saj
posamezni trgi JV Evrope ne dovoljujejo neposrednega delovanja z GEN-I d.o.o.
S pomočjo hčerinskih družb in tam zaposlenih lokalnih predstavnikov (regional managerjev), je matični
družbi uspelo okrepiti prisotnost na lokalnih trgih, saj le redna in centralno koordinirana komunikacija z
regulatornimi institucijami in poslovnimi partnerji zagotavlja pravočasnost informacije in kakovost
odnosov.
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Slika 3: Države v katerih posluje skupina GEN-I
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8.1.5.

Zaposleni

Zadnja štiri leta je število zaposlenih v Skupini naraščalo skladno z rastjo poslovanja ter vstopom na
nekatera nova področja delovanja in nove trge. Primer tega je prodaja končnim odjemalcem na
nekaterih tujih trgih. Največji skok števila zaposlenih (+ 55 odstotkov) je skupina GEN-I imela leta
2009, medtem ko se je v letu 2012 to povečalo za 25,6 odstotka.
Slika 4: Število zaposlenih v skupini GEN-I ob koncu leta 2008-2012
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Od skupno 152 zaposlenih na koncu leta 2012 je bilo 138 zaposlenih v Sloveniji. To je posledica
centralizirane organizacijske strukture. Matična družba v Sloveniji je vrh hierarhične strukture skupine.
V njej se izvajajo funkcije odločanja, vodenja, pa tudi zbiranja informacij in nadzora.
Skupino GEN-I sestavlja skupina visoko izobraženih sodelavcev – 74% zaposlenih v letu 2012 je
imelo najmanj visokošolsko izobrazbo.
Slika 5: Izobrazbena struktura zaposlenih
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Zaposleni v skupini GEN-I se nenehno izobražujejo, v letu 2012 so se vodstveni kadri izobraževali na
»Akademiji vodenja«, mednarodno prisotnost pa so zaposleni potrdili na 13-ih konferencah po vsej
Evropi.
GEN-I je sredi uvedbe strateškega projekta Metis, katerega cilj v letu 2012 je bil prilagoditev trenutne
organiziranosti in funkcionalnosti procesov ter karierni in osebni razvoj zaposlenih. V letu 2012 je bil
povprečen vložek v izobraževanje zaposlenega 1.078 EUR (od leta 2008 bil ta vložek podvojen).
Slika 6: Vložek v izobraževanje
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Pravni in arbitražni postopki

Na dan priprave tega predstavitvenega dokumenta zoper družbo GEN-I d.o.o. ne teče nobeden
pravdni oziroma arbitražni postopek, v katerem bi družba nastopala kot tožena stranka oziroma kot
dolžnik. Prav tako družba GEN-I d.o.o. na dan priprave predstavitvenega dokumenta nima nobenih
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odprtih obveznosti do drugih družb oziroma tretjih oseb na podlagi katerih bi obstajalo tveganje
uvedbe morebitnih pravdnih oziroma arbitražnih postopkov zoper družbo kot toženo stranko oziroma
kot dolžnika, ter posledično ni pričakovati kakršnihkoli vplivov iz tega naslova na bodoče poslovanje
družbe.
Na dan priprave tega predstavitvenega dokumenta je zoper družbo GEN-I d.o.o., kot stranko
postopka, v teku upravni postopek zaradi ugotavljanja obstoja morebitne kršitve konkurence na
podlagi 6. člena ZOPmK-1. Postopek se trenutno nahaja v fazi obravnave pred Vrhovnim sodiščem
RS, na podlagi dne 18.09.2012 vložene tožbe družbe zoper upravno odločbo Urada za varstvo
konkurence z dne 14.8.2012. Poslovodstvo družbe ocenjuje, da izid predmetnega upravnega
postopka ne more imeti pomembnejšega vpliva na izdajateljevo poslovanje.

8.2. Področja poslovanja skupine GEN-I
Področja, ki jih skupina GEN-I pokriva oziroma dejavnosti s katerimi se skupina GEN-I pojavlja na
trgu, so:
 Nakup in prodaja električne energije na trgih električne energije na debelo;
 Prodaja električne energije končnim odjemalcem oziroma na trgu na drobno;
 Nakup zemeljskega plina na trgih na debelo;
 Prodaja plina končnim odjemalcem oziroma na trgu na drobno;
 Odkup električne energije od proizvajalcev na trgu na drobno.

8.2.1.

Nakup in prodaja električne energije na trgih električne energije na debelo

Skupina GEN-I ima razvito učinkovito poslovno infrastrukturo za mednarodno trgovanje s fizičnimi
produkti električne energije in izvedenimi finančnimi instrumenti, kar je ključnega pomena za
uspešnost dejavnosti trgovanja skupine GEN-I. Temelji infrastrukture trgovanja so: strokovnost kadrov,
razvejana mednarodna trgovalna mreža, dolgoletne izkušnje in učinkovita informacijska podpora.
Globalno postavljeni portfelj združuje pogodbe o odkupu električne energije od proizvodnih virov,
pogodbe o prodaji in dobavi električne energije dobaviteljem in končnim odjemalcem ter številne
produkte iz dvostranskega in organiziranega trgovanja, ki so namenjeni zaščiti cenovne stanovitnosti
portfelja.
Skupina GEN-I je prisotna na trgu z električno energijo na debelo na 18. energetskih trgih ter tudi na
9. evropskih borzah z energenti. Dejavnost nakupa in prodaje na trgu električne energije na debelo
poteka vse dni v letu in vključuje tudi 24-urno dežurstvo.
Optimalno izkoriščanje potencialov portfelja omogočajo pridobljene in optimalno izrabljene čezmejne
prenosne zmogljivosti, ki sicer vplivajo na oblikovanje cene električne energije v posameznih državah.
Strokovnjaki za trgovanje izvajajo širok nabor kupoprodajnih aktivnosti: od dolgoročnih in kratkoročnih
terminskih fizičnih in finančnih pogodb do tedenskega, dnevnega in znotrajdnevnega (»intra-day«)
trgovanja.
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Slika 7: Zakupljene čezmejne prenosne zmogljivosti

Prisotnost na trgih z električno
energijo na debelo
Prisotnost na trgih z električno
energijo na debelo in na drobno

Čezmejne prenosne
zmogljivost = tok električne
energije

8.2.2.

Prodaja električne energije končnim odjemalcem oziroma na trgu na drobno

Dejavnost dobave oziroma prodaje električne energije končnim odjemalcem predstavlja skupini GEN-I
ključno področje poslovanja, kateremu bo skupina GEN-I tudi v prihodnosti posvečala največ
pozornosti. Trenutno ima skupina GEN-I končne odjemalce v 4 evropskih državah (Slovenija, Italija,
Avstrija, Hrvaška). V letih 2013-2016 skupina GEN-I cilja na nove končne odjemalce v Srbiji in
Makedoniji.
Tržni delež družbe GEN-I d.o.o. pri prodaji električne energije končnim odjemalcem na slovenskem
trgu se je gibal od 8,4% v letu 2008, 13,8% v letu 2009, 19,9% v letu 2010 do 22,3% v letu 2011.
Ocenjeni delež za leto 2012 je 24%.
Slika 8: Tržni deleži distributerjev električne energije v Sloveniji
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Nakup zemeljskega plina na trgih na debelo

V septembru 2012 je skupina GEN-I zaradi potreb prodaje zemeljskega plina končnim odjemalcem
vstopila na trg zemeljskega plina na debelo, vendar le na nakupni strani. V letu 2013 ima skupina
GEN-I namen zaposliti dodatnega tujega strokovnjaka za dejavnosti trgovanja na trgu zemeljskega
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plina. Posledično se bo skupina GEN-I pojavljala tako na nakupni kot na prodajni strani zemeljskega
plina.

8.2.4.

Prodaja plina končnim odjemalcem oziroma na trgu na drobno

Skupina GEN-I je oktobra 2012 vzpostavila dobavo zemeljskega plina vsem segmentom odjemalcev
in se pozicionirala kot prvi neodvisni tržni dobavitelj zemeljskega plina v Sloveniji. Dosežen tržni delež
konec leta 2012 na segmentu B2B znaša 8%, na segmentu B2C pa 19%.
Slika 9: Tržni deleži distributerjev zemeljskega plina v Sloveniji
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V okviru blagovne znamke POCENIPLIN je skupina GEN-I s številom zamenjav dobavitelja dosegla
Evropski rekord – meri se število menjav dobavitelja na trgu zemeljskega plina ali električne energije
znotraj posamezne države v določenem obdobju.

8.2.5.

Odkup električne energije od proizvajalcev na trgu na drobno

Skupina GEN-I je v Sloveniji največji odjemalec električne energije iz obnovljivih virov (OVE, SPTE)
od malih proizvajalcev. Portfelj dobaviteljev že presega številko 1200 in predstavlja 40% delež v
Sloveniji.
Slika 10: Število proizvajalcev OVE in SPTE s katerimi skupina GEN-I sodeluje
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8.3. Poslovanje skupine GEN-I v letu 2012
8.3.1.

Analiza poslovanja skupine GEN-I

Tabela 3: Ključni podatki o poslovanju Skupine GEN-I za leta 2009-2013
Zneski v €
POSTAVKE

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Plan
31.12.2013

Poslovni izid
Pri hodki od proda je

456.764.823

652.840.553

1.011.514.334

1.542.895.518

1.072.635.052

Dobi ček pred obda vči tvi jo (EBIT)

14.182.104

7.077.197

19.212.856

7.851.357

11.854.073

Dobi ček pred obda vči tvi jo i n a mortiza ci jo (EBITDA)

14.558.282

7.607.259

20.327.302

9.214.548

13.150.073

Či s ti pos l ovni i zi d obra čuns kega obdobja

14.920.068

7.412.543

14.035.289

8.203.527

9.258.633

Sreds tva

78.599.136

133.357.366

218.536.515

228.270.628

217.705.621

Ka pi tal

33.192.621

30.301.242

49.371.554

46.641.851

57.715.910

Obveznos ti

45.406.515

103.056.124

169.164.961

181.628.777

159.989.711

EBIT / Obres tni odhodki

34,52

13,54

17,28

5,24

16,28

Fi na nčni dol g / EBITDA

0,21

2,47

0,72

1,81

1,09

-0,88

0,16

-0,28

-0,59

0,02

0,09

0,62

0,30

0,36

0,25

42,23%

22,72%

22,59%

20,43%

26,51%

RVC v %

5,41%

3,18%

3,47%

1,41%

2,57%

EBITDA ma rža

3,19%

1,17%

2,01%

0,60%

1,23%

EBIT ma rža

3,10%

1,08%

1,90%

0,51%

1,11%

ROE

44,95%

24,46%

28,43%

17,59%

16,04%

ROA

18,98%

5,56%

6,42%

3,59%

4,25%

1,71

1,28

1,30

1,28

1,34

Finančni položaj

Zadolženost

Neto fi na nčni dol g / EBITDA
Fi na nčni dol g / Ka pi tal
Ka pi tal / Sreds tva

Donosnost

Likvidnost
Kra tkoročna Sreds tva /

Kra tkoročne Obveznos ti

Ostalo
Števi l o za pos l eni h na 31.12.
Kol i či na proda ne el ektri čne energi je [v TWh]

83

101

121

152

149

8,20

12,80

17,20

25,30

18,09

Tudi leto 2012 je zaznamovala rast na vseh področij delovanja: rast števila zaposlenih, širitev
trgovanja na nove trge, vstopi prodaje na nove segmente trga, izredno fleksibilna diverzifikacija
produktov ter prepoznavna strategija rasti in nastopa na trgu. Mesec junij je zaznamoval vstop družbe
GEN-I d.o.o. v segment prodaje zemeljskega plina na slovenskem trgu, kar je pretreslo in hkrati
predramilo dotedanje glavne igralce na tem področju.
Do konca leta 2012 je skupini GEN-I uspelo v Sloveniji pridobiti več kot 80.000 končnih odjemalcev
električne energije, kar predstavlja približno 25% tržni delež. Na trgu zemeljskega plina je skupina
GEN-I samo v enem mesecu dosegla 10% tržni delež in presegla predhodno načrtovani tri letni plan.
Skupina GEN-I je nadaljevala z vlaganji v razvoj ter širitev, hkrati pa močno povečala dinamiko
poslovanja in izkoristek vzpostavljenih procesov in infrastrukture, tako na področju električne energije
na debelo, kot prodaje električne energije končnim odjemalcem.
Skupina GEN-I je v letu 2012 ustvarila 1,543 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 53% več
kot v letu 2011.
Kosmati poslovni izid iz poslovanja je znašal 31,2 mio EUR.
Stroški iz poslovanja v višini 16,6 mio EUR so bili 16% višji kot v enakem obdobju leta 2011.
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Stroški storitev so znašali 7,7 mio EUR, kar je 26% več kot v letu 2011.
Stroški amortizacije so bili v primerjavi z letom 2011 višji za 22%.
Stroški dela so za 5% višji od realizacije 2011.
Poslovni izid iz poslovanja je znašal 7,85 mio, EBITDA je bil realiziran v višini 9,2 mio EUR.
Finančni izid skupine GEN-I leta 2012 je bil 1,75 mio EUR, realiziran poslovni izid pred davki je
znašal 9,6 mio EUR.
Znižanje čistega dobička v letu 2012 glede na leto 2011 ni posledica padca v poslovanju skupine
GEN-I, temveč izjemnih finančnih rezultatov v letu 2011, ki bodo v naslednjih letih najverjetneje
neponovljivi. Če izvzamemo leto 2011, vidimo da skupina GEN-I izkazuje konstantno rast čistega
dobička. Eden izmed pomembnejših razlogov za izjemen finančni rezultat Skupine v letu 2011 je bila
nepričakovana suša v jugo-vzhodni Evropi, zaradi katere so se cene električne energije na tem
območju nepričakovano dvignile. Posledica tega je bila, da skupina GEN-I zakupljenih proizvodnih
kapacitet za električno energijo na tem območju ni izvozila, kot je bilo planirano, temveč je energijo
prodala v teh istih državah z višjo maržo. Pri tem enkratnem dogodku je potrebno izpostaviti, da lahko
to »tveganje«, ki privede do sprememb pri finančnem rezultatu skupine, vpliva samo pozitivno na
finančni rezultat, saj lahko v nasprotnem primeru (padcu cene električne energije) skupina GEN-I
električno energijo izvozi, kot je bilo pred enkratnim dogodkom planirano, po vnaprej določenih
pogodbenih cenah, ki zagotavljajo planirano pozitivno poslovno maržo. Ta poslovni model je mogoč
zaradi velikih zakupljenih količin čezmejnih prenosnih zmogljivosti, kar vnaša v poslovanje Skupine
veliko fleksibilnosti.
Slika 11: Struktura bilance stanja skupine GEN-I na 31.12.2012
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Celotna sredstva skupine GEN-I na dan 31.12.2012 so znašala 228,3 mio EUR.
Najpomembnejšo postavko med dolgoročnimi sredstvi predstavljajo neopredmetena osnovna
sredstva, ki znašajo 1,4 mio EUR in predstavljajo investicije v licence in IT software.
Kratkoročna sredstva v višini 224,35 mio EUR na dan 31.12.2012 so predstavljala:

terjatve do kupcev v višini 159,1 mio EUR oz. 71% kratkoročnih sredstev,

predujmi in druga sredstva v višini 37,9 mio EUR oz. 17% kratkoročnih sredstev in

denarna sredstva v višini 22,1 mio EUR oz. 10% kratkoročnih sredstev.
Na strani obveznosti do virov sredstev je imela skupina GEN-I 46,6 mio EUR kapitala, kar predstavlja
20,4% kapitalsko ustreznost, 6,4 mio EUR dolgoročnih obveznosti (od tega 6 mio EUR dolgoročnih
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posojil) in 175,3 mio EUR kratkoročnih obveznosti. Večji del kratkoročnih obveznosti predstavljajo
poslovne obveznosti (121,6 mio EUR oz. 69%), predujmi ter ostale kratkoročne obveznosti v višini
43,2 mio EUR in kratkoročna posojila v višini 10 mio EUR.
Razmerje med finančnim dolgom in kapitalom (kazalnik D/K) je bilo na dan 31.12.2012 0,36, medtem
ko je bilo na dan 31.12.2011 0,30.

8.3.2.

Struktura virov sredstev oziroma financiranja

Skupina GEN-I ima za pokrivanje svojih kratkoročnih obveznosti stabilen portfelj bančnih virov, ki je
porazdeljen med 7 slovenskih bank.
Obseg in ročnost virov financiranja je v preteklih letih zadoščal za pravočasno pokrivanje vseh
obveznosti skupine GEN-I in posledično skupina nikoli ni zamujala pri plačevanju svojih obveznosti.
Prav tako tudi na dan 31.12.2012 skupina GEN-I ni imela neplačanih zapadlih obveznosti.
Slika 12: Struktura dolžniških virov financiranja pri bankah na dan 31.12.2012

6,7%
8,9%

22,2%

Banka 1
Banka 2
8,9%
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13,3%
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Banka 5
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17,8%

Skupina GEN-I ima z bankami vzpostavljeno uspešno poslovno razmerje in do danes ni nikoli občutila
pomanjkanja virov financiranja. Kljub zadostnemu obsegu virov financiranja in dobremu odnosu, ki ga
GEN-I ima do slovenskih bank, se je družba odločila za izdajo komercialnih zapisov. Razlogi so
predvsem trije:
 diverzifikacija virov financiranja ter prestrukturiranje ročnosti,
 razbremenitev kreditnih linij do bančnega sektorja za namene večjega garancijskega
potenciala in
 večanje primarne likvidnostne rezerve.
Skupina GEN-I večino virov financiranja uporabi za pokrivanje kratkoročnih obveznosti, saj zaradi
specifičnosti poslovanja dolgoročnih obveznosti praktično nima. Glavni razlogi za nastanek
kratkoročnih likvidnostnih vrzeli so:
 razlika v plačilnih rokih med udeleženci na trgu električne energije na debelo ter udeleženci na
trgu električne energije na drobno,
 razlika med rokom plačila DDV in povrnitvijo DDV, tako v Sloveniji kot v ostalih državah
poslovanja.
 potreba po denarnih depozitih za namene varščin pri poslovanju na borzah.
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8.4. Poslovni načrt skupine GEN-I za leto 2013
Skupina za leto 2013 načrtuje:
Na trgovalnem področju:
 učvrstitev močnega položaja skupine GEN-I na trgih jugovzhodne Evrope,
 nadgradnjo in nadaljnjo optimizacijo večjega dela celotne obstoječe infrastrukture,
 zagon dejavnosti trgovanja v Turčiji,
 vzpostavitev infrastrukture za trgovanje na Češkem,
 povečevanje dinamike trgovanja na zahodnih likvidnih trgih,
 zagon trgovanja z zemeljskim plinom in
 večjo učinkovitost trgovanja z električno energijo.
Na prodajnem področju:
 odprtje družbe za prodajo končnim odjemalcem na makedonskem trgu,
 povečevanje prodaje končnim poslovnim odjemalcem na Hrvaškem, Italiji in v Avstriji,
 povečevanje prodaje gospodinjskim odjemalcem in manjšim poslovnim odjemalcem, tako
električne energije, kot zemeljskega plina v Sloveniji.
Delovanje skupine GEN-I v letu 2013 bo usmerjeno v nadaljnjo notranjo konsolidacijo, s poudarkom
na skladnosti poslovanja in izgradnji sodobne korporativne strukture podjetja ter istočasno krepitvi
področja upravljanja s tveganji. Skladen s strategijo uprave je tudi strateški projekt Metis, katerega
glavna cilja sta prilagoditev trenutne organiziranosti in funkcionalnosti procesov ter načrtovanje
kariernega in osebnega razvoja zaposlenih v skupini.

8.4.1.

Zadovoljstvo in trajnostni razvoj deležnikov

Konec leta 2013 bo imela skupina GEN-I 136 zaposlenih v Sloveniji in 13 v tujini. V ciljih za 2013 je
tako tudi nadaljnje vlaganje v razvoj ključnih kadrov - izobraževanje na področju splošnih in specifičnih
znanj ter na področju vodenja in komuniciranja bo temeljilo na projektu Metis, s katerim so bili v letu
2011 in v začetku leta 2012 pregledani, popisani in v celoti prenovljeni delovni procesi v skupini GENI. Pomembnejši rezultat projekta Metis so na ravni posameznikov izdelani kompetenčni profili, izdelava
načrtov za možne poti kariernega in osebnega razvoja ter natančni popisi vseh poslovnih procesov. S
projektom notranje konsolidacije in vlaganja v znanje in veščine zaposlenih namerava skupina GEN-I
še povečati motiviranost in obdržati organizacijsko klimo na primerni ravni ter vplivati na učinkovitost
dela.
Za ohranjanje neposrednega odnosa do končnih odjemalcev in proizvajalcev bo skupina GEN-I tudi v
letu 2013, kot edini dobavitelj v Sloveniji, izvedla dva velika poslovna dogodka, in sicer srečanje za
velike poslovne odjemalce, ki vsako leto privabi več kot sto udeležencev, ter srečanje za OVE in
SPTE proizvajalce, ki zbere 80 udeležencev. Obe aktivnosti prodajnega stebra v Sloveniji sta praksi,
ki podpirata cilj povečevanja zadovoljstva strank in hkrati dajeta globlji uvid v razmišljanje strank, saj
obe odpreta široko in kompetentno razpravo.
V načrtu za leto 2013 je tudi integracija različnih informacijskih sistemov in podlag, ki jih je skupina
GEN-I razvila v posameznih stebrih skupine GEN-I, s ciljem približati se brez-papirnemu poslovanju in
doseči optimalno stroškovno učinkovitost ter kvalitativni izkoristek podatkovnih baz, ob nezmanjšani
preglednosti in prilagodljivosti sistemov. V letu 2012 je skupina GEN-I prenovila spletne strani Poceni
elektrika in vzpostavila interno intranetno stran Vademecum za povečanje informacijskih pretokov v
interni javnosti ter prenovila spletne strani hčerinskih družb. V letu 2013 bo vse spletne aplikacije
vzdrževala s čim večjim informacijskim pretokom in ažurnimi informacijami.
Skupina GEN-I ostaja zavezana znanju in strokovnim rešitvam, ki so prilagojene trenutku in razmeram
na trgih. S sponzorstvi in donacijami se prepušča iniciativam iz okolja in skuša zapolniti tiste vrzeli, kjer
je najbolj potrebna pomoč.
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8.4.2.

Skupina GEN-I in njena mednarodna prisotnost v letu 2013

Lastništvo družbe GEN-I d.o.o. je uravnoteženo, na tujih trgih družba nastopa z mrežo hčerinskih
podjetij in podružnic. Hčerinske družbe, ki so praviloma v 100-odstotni lasti družbe GEN-I d.o.o.,
skupaj z matično družbo sestavljajo mednarodno skupino GEN-I. V letu 2013 ni pričakovati sprememb
v lastniški strukturi matične družbe GEN-I d.o.o., skupina GEN-I pa bo še vedno zelo aktivna pri
širjenju in poglabljanju njenega delovanja na novih tržiščih.
Hčerinska družba GEN-I Zagreb d.o.o. je v letu 2012 nadaljevala z dobavo električne energije
končnim odjemalcem, kar je tudi v nadaljevanju predstavljalo odličen obremenilni test tega trga izkazalo se je, da je smiselno usmeriti prodajne napore v segment velikih in srednjih poslovnih
odjemalcev na hrvaškem trgu.
Skupina GEN-I opravlja večino svojih trgovskih aktivnosti na tujih trgih, na katerih razpolaga tudi z
zgoraj omenjeno mrežo hčerinskih družb in predstavništev. Svoj položaj na teh trgih, na katerih
spretno izkorišča svoje konkurenčne prednosti, bo skupina GEN-I v letu 2013 še utrdila. Skupina
GEN-I načrtuje, da bo v letu 2013 na vseh trgih skupaj prodala preko 17,4 TWh električne energije v
vrednosti 1.072 mio EUR, iz planirane bruto razlike v ceni bo tako skupina GEN-I pridobila 27,5
milijonov EUR.
Slika 13: Prisotnost skupine GEN-I na evropskih energetskih borzah

V letu 2012 je skupina GEN-I trgovala na vseh evropskih borzah, prikazanih na gornji sliki - krog
prisotnosti na vseh borzah na trgih poslovne aktivnosti skupine je bil sklenjen v letu 2011. Tudi v letu
2013 bo skupina GEN-I kar nekaj pozornosti posvetila nadaljnjemu razvoju trgovanja na razvitih
likvidnih trgih v Avstriji, Nemčiji in Italiji ter nadaljevala s postopnim vzpostavljanjem novih portfeljev.

8.4.3.

Področje trgovanja za leto 2013

Razvejana infrastruktura na področju trgovanja predstavlja temelj za osrednjo dejavnost skupine GENI, v katero se vpenjata tako odkup električne energije od proizvajalcev kot prodaja končnim
odjemalcem.
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Slika 14: Planirane količine in struktura prodajnih (levo) in nakupnih trgov (desno) električne
energije na debelo v letu 2013
Slovenija

Ostali trgi

Ostali trgi

3.561.240

3.104.520 MWh
18%

2.480.640 MWh
14%

MWh

21%
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18%

Grčija
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7%

Romunija
1.168.320
MWh

7%
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1.242.720

Italija

Italija

2.679.240
15%

1.314.000 MWh
8%

Slovenija
2.810.640
16%
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Madžarska
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1.144.176
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8%
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10%

Ključnega pomena v delovanju skupine na trgu električne energije na debelo bodo tudi v letu 2013
razpršenost portfelja in podportfeljev, celovit in sistematičen pristop do globalno naravnanih pozicij ter
upravljanje s tveganji. Nadalje bo delovanje usmerjeno v optimizacijo bilančne vsote, kar bo skupina
GEN-I dosegla z osredotočenostjo trgovanja na donosnejše posle, s poglabljanjem finančnega
trgovanja, optimizacijo kreditnih in garancijskih linij ter nadaljnjim pridobivanjem lastnih limitov pri
dolgoletnih partnerjih.
Delitev portfeljev med individualne in globalnega omogoča učinkovitejše spremljanje in upravljanje
portfeljev, ki jih skupina GEN-I skrbno nadzoruje s postavljenimi omejitvami tveganja v obliki dnevnih
vrednosti »Value at risk« in zamejenih potencialnih izgub »Stop-loss«. Odgovornosti za posamezne
portfelje so in bodo tudi nadalje bodisi individualne, bodisi ostale vezane na oddelke in hkrati na
strateške delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov različnih oddelkov. V letu 2013 bo ključen
zagon trgovanja s plinom (postavitev osnovne infrastrukture in organizacija novega oddelka znotraj
službe trgovanja), ohranjanje močnih tržnih deležev na trgih jugovzhodne Evrope, širjenje in
nadgradnja obstoječe infrastrukture in delovanja skupine GEN-I na novih trgih (Turčija, Češka,
Francija) ter povečevanje količin trgovanja na likvidnih trgih.
Med osrednjimi cilji leta 2013 bodo krepitev analitskega oddelka in njegovih aktivnosti s poudarkom na
analizi trgov in njihovih fundamentalnih danosti, napovedovanju cen in analizi njihove občutljivosti, kot
nadaljnjega razvoja analitike portfeljev in učinkovitosti njihove optimatizacije ter nadgradnja
organizacijske strukture, ki vodijo v še kvalitetnejše poslovne odločitve in učinkovitejše postopanje,
dvig ciljne naravnanosti delovanja, kakovostnejšo komunikacijo in nove inventivne pristope.
Delovni procesi na področju trgovanja skupine GEN-I so optimizirani in dobro podprti. Korporativne
funkcije, ki jih izvajajo službe in oddelki matične družbe na lokaciji v Ljubljani, in lokalne aktivnosti, ki
jih pokrivajo lokalni managerji zaposleni na hčerinskih družbah, se opravljajo usklajeno in so v tesni
povezavi med seboj - strategija je usmerjena v poglobljeno integracijo njihovega delovanja v
korporativno strukturo skupine GEN-I. Funkcija koordinacije njihovega delovanja v okviru
korporativnega središča v Ljubljani ter robusten ustroj trgovanja omogočata hiter odzivni čas in
fleksibilnost glede na dinamične potrebe trga. V letu 2013 bo trgovanje nadaljevalo začrtano pot
utrjevanja svoje vloge na trgih jugovzhodne Evrope, pri čemer bo nekoliko več pozornosti posvečeno
trgom, na katere je skupina GEN-I vstopila v letu 2012 (predvsem Turčija), in nadaljnjemu usmerjanju
družbe proti bolj likvidnim trgom in na sever, na Češko in Slovaško, ter v borzno in bilateralno
trgovanje na razvitih likvidnih trgih v Avstriji, Nemčiji in Italiji.
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8.4.4.

Področje prodaje za leto 2013

Slovenija bo tudi v letu 2013 ostala najpomembnejši prodajni trg, kjer načrtuje skupina GEN-I še utrditi
v letu 2011 dosežen položaj največjega dobavitelja električne energije. Položaj prvega dobavitelja
velikim poslovnim odjemalcem z visoko konkurenčno pozicijo bo še nadalje vzdrževala z razvojem
produktov, ki so narejeni po meri kupca in kateri ciljajo na obvladovanje stroškov nakupa (zapiranje v
več korakih, produkti, kjer je velikim poslovnim sistemom omogočen dostop do trga na debelo, ter
različni strukturirani produkti).
V segmentu dobave zemeljskega plina velikim poslovnih odjemalcem v Sloveniji, kamor je skupina
GEN-I vstopila junija 2012, želi skupina nadaljevati strategijo najboljšega ponudnika in načrtuje rast
trenutno 10% tržnega deleža v RS v letu 2013, kar je bil sicer sprva triletni načrt. Odziv gospodinjskih
odjemalcev zemeljskega plina ob vstopu skupine GEN-I v ta segment septembra 2012 je bil nad
vsemi pričakovanji, saj načrtuje skupina GEN-I v začetku leta 2013 doseči 20% tržni delež na
dotičnem segmentu.
Tabela 4: Planirani prihodki pri prodaji električne energije in zemeljskega plina na slovenskem
trgu v letu 2013

V EUR
Poslovni odjemalci
Poceni elektrika / plin
Skupaj

Električna energija
126.671.127
23.006.671
149.677.798

Zemeljski plin
17.500.000
2.340.000
19.840.000

Pri prodaji električne energije v Sloveniji načrtuje skupina GEN-I prestrukturiranje portfelja v smeri
uravnoteženja le-tega in sicer znižanje aktivnosti na segmentu odjemalcev javnih naročil in povečanje
na segmentu srednjih in manjših poslovnih odjemalcev ter gospodinjskih odjemalcev. Blagovna
znamka Poceni elektrika, ki naslavlja manjše poslovne odjemalce in gospodinjstva, ima v letu 2013 za
cilj večanje dodane vrednosti portfelja. Blagovna znamka Poceni elektrika zasleduje dva cilja: ohranjati
konkurenčno ceno skladno z danimi zavezami blagovne znamke Poceni elektrika in ostati odjemalcem
prijazen dobavitelj z visoko stopnjo zadovoljstva pri strankah.
Tabela 5: Dobava električne energije končnim odjemalcem na podlagi že sklenjenih pogodbe za
leto 2013

Trgi 2013
Slovenija
Hrvaška
Avstrija
Italija
Skupaj

Vrednost (EUR)
186.266.359
6.818.397
5.755.930
4.004.700
202.845.386

Dobava (MWh)
3.365.562
131.020
113.790
53.040
3.663.412

Delež
91,9%
3,6%
3,1%
1,4%
100,0%

Izmed treh tujih trgov, kjer od leta 2010 dalje skupina GEN-I dobavlja električno energijo končnim
odjemalcem (Italija, Hrvaška in Avstrija), bosta imeli v letu 2013 prednost Hrvaška in Avstrija, kjer so
tržne razmere in zakonodajno okolje najbolj primerni za še intenzivnejši nastop na trgu končnih velikih
poslovnih odjemalcev. Na italijanskem trgu bo skupina GEN-I nadaljevala z vzpostavljanjem
infrastrukture za prodajo z regionalnimi managerji. Na področju same organizacije dela stebra prodaje
skupine GEN-I bo največ vlaganj namenjenih dodelavi poslovno organizacijskega modela za uspešno
in pregledno delovanje hčerinskih družb na področju prodaje električne energije na tujih trgih. Prav
tako bo skupina GEN-I nadalje preučevala možnosti in priložnosti za vstop na trg prodaje končnim
odjemalcem v državah regije jugovzhodne Evrope. Trga, kjer skupina GEN-I predvideva začetek prvih
manjših dobav, sta Srbija in Makedonija.

35

Predstavitveni dokument ob uvrstitvi komercialnih zapisov GEN01 na organiziran trg

8.4.5.

Investicije v infrastrukturo in projekti

Investicije v letu 2013 so namenjene v velikem delu izgradnji novih in celovitih sistemov za upravljanje
podatkov, med katerimi je najbolj zahtevna uvedba novega ERP sistema (ocenjena vrednost 600.000
EUR), ki bo zamenjal obstoječi Pantheon – predviden prehod na nov ERP v mesecu maju 2013.
Skupina GEN-I bo nadgradila tudi druge obstoječe informacijske sisteme. Najdražja bo nadgradnja
billinga na področju prodaje (ocenjena vrednost 1.000.000 EUR). Ostale investicije bodo usmerjene v
posodobitev okolja podpore uporabnikom (helpdesk) in nadgradnjo obstoječega CRM sistema.
Tabela 6: Planirane investicije v letu 2013

Vrsta projekta
Centralni ERP
IS prodaja
Ostalo
Skupaj

8.4.6.

Podprojekti
Nov ERP
Billing sistem
Podpora zaposlenim, CRM, Spot, Plin, …

Vrednost (EUR)
600.000
1.000.000
795.000
2.395.000

Finančni plan 2013

Osnovni finančni cilji leta 2013
 Planirani prihodki od prodaje skupine GEN-I v letu 2013 so 1.073 mio EUR. Rast glede na leto
2012 ni planirana, saj se bo skupina GEN-I osredotočila na posle, ki prinašajo večjo dodano
vrednost, količinska prodaja bo ostala na ravni leta 2011;
 Povečanje planiranega RVC-ja skupine GEN-I za leto 2013 na 27,5 mio EUR (na področju
trgovanja 20,9 mio EUR in na področju prodaje 6,6 mio EUR) v primerjavi z letom 2012;
 Povečanje planiranega čistega dobička na 9,3 mio EUR v primerjavi z letom 2012 (doseženo
8,2 mio EUR čistega dobička).
Druge postavke finančnih izkazov plana 2013
 Stroški poslovanja skupine GEN-I (stroški materiala, stroški storitev, stroški dela in
amortizacija) v letu 2013 so planirani v višini 15,5 mio EUR (nižji od stroškov poslovanja za
leto 2012 za 6,8%). Glede na leto 2012 se bodo znižali stroški storitev za 16,5% (z nižjim
obsegom trgovanja bodo nižji tudi infrastrukturni stroški in stroški garancij), stroški dela pa
bodo višji za 3,5% iz naslova novih zaposlitev v letu 2013.
 Izplačilo dividend hčerinskih družb skupine GEN-I matični družbi GEN-I d.o.o. je za leto 2013
planirano v višini 2,0 mio EUR;
 Stroški obresti za najete kreditne linije so v Planu 2013 zmanjšani na 0,7 mio EUR, kot
posledica znižanega obsega trgovanja, vendar bodo realno od planiranih višji za 0,5 mio EUR.
Razlog je izdaja komercialnih zapisov, ki upravljanju z likvidnostjo dodajajo dodatno varnost
poslovanja;
 Nižji obseg poslovanja skupine GEN-I vpliva tudi na bilančno vsoto, ki v planu za leto 2013
znaša 217,7 mio EUR v primerjavi z letom 2012, ki znaša 228,3 mio EUR. Znižanje bilančne
vsote je posledica nižjega obsega poslovnih terjatev, kratkoročnih poslovnih obveznosti ter
kratkoročnih posojil.
Finančni plan za leto 2013 načrtuje izrazito znižanje prihodkov od prodaje na 1,073 mrd EUR, hkrati
pa zvišanje tako dobička iz poslovanja kot čistega dobička. Skupina GEN-I bo prihodke znižala
načrtno. Namen znižanja prihodkov je konsolidacija poslov na energetskih trgih in zmanjšanje dela
trenutnega obsega poslovanja z nizko dobičkonosnostjo. Znižanje prihodkov pomeni tudi zmanjšanje
potreb po obratnem kapitalu, kar bo znižalo stroške financiranja za Skupino, saj bo ta lahko opustila
načine pridobivanja sekundarne likvidnosti kot so »swap« posli na trgu z električno energijo, ki so
glede na ostale vire financiranja dragi. Poleg tega pa namerava skupina GEN-I v letu 2013 dodatno
pridobivati nove, bolj dobičkonosne posle, kar bo Skupini omogočilo zvišate dobiček iz poslovanja in
tudi čisti dobiček.
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8.5. Strateški plan Skupine GEN-I za obdobje od 2013 do 2016
Skupina GEN-I za leta 2013 do 2016 načrtuje:
 10% letno rast prihodkov skupine,
 povečevanje deleža prodaje zemeljskega plina končnim odjemalcem,
 povečevanje deleža trgovanja z zemeljskim plinom v trgovalnem portfelju,
 povečevanje dinamike trgovanja na zahodnih likvidnih trgih,
 večjo učinkovitost trgovanja z električno energijo.
Na področju prodaje končnim odjemalcem skupina GEN-I načrtuje večjo rast na področju prodaje
zemeljskega plina končnim odjemalcem, na katerem bo v letu 2016 razlika v ceni absolutno že
izenačena z doseženo na področju prodaje električne energije končnim odjemalcem.
Enako je načrtovana 30% letna rast absolutne marže na področju trgovanja z zemeljskim plinom.
Trgovanje z električno energijo se bo osredotočilo na posle z večjo dodano vrednostjo in manjšim
poslovnim tveganjem.
Načrtovano je 22% letno povečevanje čistega poslovnega izida in rast kazalca ROE (donosnost
kapitala) za 1,2% letno (od 17,2% leta 2014 do 19,4% leta 2016). Dividendna politika načrtuje letno
izplačilo 30% ustvarjenega čistega poslovnega izida lastnikom podjetja.
Tabela 7: Ključni podatki o poslovanju Skupine GEN-I za leta 2013-2016 na podlagi strateškega
plana
Zneski v €
POSTAVKE

Real. 2012

Plan 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Poslovni izid
Pri hodki od proda je

1.542.895.518

1.072.635.052

1.179.898.557

1.297.888.413

1.419.677.254

Dobi ček pred obda vči tvi jo (EBIT)

7.851.357

11.854.073

14.639.995

17.691.528

21.330.298

Dobi ček pred obda vči tvi jo i n a mortiza ci jo (EBITDA)

9.214.548

13.150.073

16.339.370

19.441.884

23.133.165

Či s ti pos l ovni i zi d obra čuns kega obdobja

8.203.527

9.258.633

11.333.663

13.874.085

16.947.221

Sreds tva

228.270.628

217.705.621

254.948.834

288.745.020

327.636.865

Ka pi tal

46.641.851

57.715.910

65.716.465

75.398.157

87.132.645

181.628.777

159.989.711

189.232.369

213.346.863

240.504.220

EBIT / Obres tni odhodki

5,24

16,28

14,72

18,16

22,56

Fi na nčni dol g / EBITDA

1,81

1,09

1,33

1,06

0,82

-0,59

0,02

0,47

0,34

0,21

0,36

0,25

0,33

0,27

0,22

20,43%

26,51%

25,78%

26,11%

26,59%

RVC v %

1,41%

2,57%

2,63%

2,71%

2,80%

EBITDA ma rža

0,60%

1,23%

1,38%

1,50%

1,63%

EBIT ma rža

0,51%

1,11%

1,24%

1,36%

1,50%

ROE

17,59%

16,04%

17,25%

18,40%

19,45%

ROA

3,59%

4,25%

4,45%

4,80%

5,17%

1,28

1,34

1,34

1,35

1,36

Finančni položaj

Obveznos ti

Zadolženost

Neto fi na nčni dol g / EBITDA
Fi na nčni dol g / Ka pi tal
Ka pi tal / Sreds tva

Donosnost

Likvidnost
Kra tkoročna Sreds tva /

Kra tkoročne Obveznos ti

Ostalo
Števi l o za pos l eni h na 31.12.
Kol i či na proda ne el ektri čne energi je [v TWh]

152

149

171

185

199

25,30

18,09

19,90

21,89

24,08
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9. RAČUNOVODSKI IZKAZI
Računovodski izkazi družbe GEN-I d.o.o. in skupine GEN-I so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja (MSRP) in v skladu z določili ZGD-1.
Podatki in pojasnila o poslovanju, razkriti v predstavitvenem dokumentu, so pripravljeni na podlagi
revidiranih računovodskih izkazov skupine GEN-I ter izkazov družbe GEN-I d.o.o. za leto 2011, 2010
in 2009. Podrobnejše računovodske usmeritve in pojasnila skupine GEN-I in družbe GEN-I d.o.o. so
razkrite v omenjenih poročilih.
Letna poročila skupine GEN-I in družbe GEN-I d.o.o. za leta 2011, 2010 in 2009, vključno s poročilom
neodvisnega revizorja o revidiranju računovodskih izkazov izdajatelja, so objavljena na spletnih
straneh izdajatelja na naslovu http://www.gen-i.si.
Računovodski izkazi skupine GEN-I in družbe GEN-I d.o.o. za leto 2012 so bili v času izdelave
predstavitvenega dokumenta že pregledani s strani revizorja, pri čemer revizor še ni izdelal
revizorskega poročila za to leto.
V naslednjih tabelah so navedeni revidirani računovodski izkazi skupine GEN-I in družbe GEN-I d.o.o.
za poslovna leta 2009, 2011 in 2011, ter nerevidirani računovodski izkazi skupine GEN-I in družbe
GEN-I d.o.o. za poslovno leto 2012. Vsi navedeni zenski so v valuti EUR.
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Tabela 8: Konsolidirana bilanca stanja skupine GEN-I na dan 31.12. za leta 2009-2012
Zneski v €

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Nepremi čni ne, na pra ve i n oprema

471.512

1.071.827

1.295.696

1.135.136

Neopredmetena s reds tva

366.479

635.125

784.743

1.408.242

0

0

243.139

0

Dol goročne terja tve i n pos oji l a

63.090

153.518

224.368

272.826

Terja tve za odl oženi da vek

50.766

77.957

113.803

1.102.745

POSTAVKE

Del eži v pri druženi h družba h

Dolgoročna sredstva

951.847

1.938.427

2.661.749

3.918.949

57.421.432

99.609.035

163.724.610

159.109.737

Predujmi i n druga s reds tva

2.770.071

13.194.584

29.656.867

37.864.730

Druge fi na nčne na l ožbe i n i zvedeni fi na nčni i ns trumenti

1.360.362

234.092

1.474.261

2.835.434

342.731

801.012

664.122

2.450.653

Pos l ovne terja tve

Terja tve do drža ve za da vek i z dobi čka
Dena r i n dena rni us trezni ki

15.752.693

17.580.216

20.354.906

22.091.125

Kratkoročna sredstva

77.647.289

131.418.939

215.874.766

224.351.679

Sredstva

78.599.136

133.357.366

218.536.515

228.270.628

Os novni ka pi tal

12.877.610

12.877.610

15.877.610

15.877.610

752.314

1.033.240

9.349.817

469.085

Za drža ni dobi čki

19.562.697

16.390.392

24.144.127

30.295.156

Kapital

33.192.621

30.301.242

49.371.554

46.641.851

Dol goročna pos oji l a

0

0

0

6.000.000

Druge dol goročne fi na nčne obveznos ti

0

0

0

168.941

62.498

75.275

809.939

186.157

Dol goročno ra zmejeni pri hodki

0

0

439

0

Dol goročne obveznos ti za odl ožene da vke

0

0

2.017.483

0

62.498

75.275

2.827.861

6.355.098

3.000.000

18.821.574

14.055.289

10.022.237

0

0

554.277

492.059

Kra tkoročne pos l ovne obveznos ti

27.876.660

78.196.907

109.403.831

121.566.110

Predujmi i n os tal e kra tkoročne obveznos ti

14.467.357

5.962.368

42.323.703

43.193.273

Kratkoročne obveznosti

45.344.017

102.980.849

166.337.100

175.273.679

Obveznosti

45.406.515

103.056.124

169.164.961

181.628.777

Skupaj kapital in obveznosti

78.599.136

133.357.366

218.536.515

228.270.628

Rezerve

Dol goročne rezerva ci je

Dolgoročne obveznosti
Kra tkoročna pos oji l a
Druge kra tkoročne fi na nčne obveznos ti i n i zvedeni fi na nčni i ns trumenti
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Tabela 9: Konsolidiran izkaz poslovnega izida Skupine GEN-I za leta 2009-2012
Zneski v €

2009

POSTAVKE
Pri hodki od proda je

456.764.823

Drugi pos l ovni pri hodki

18.116

Stroš ki proda nega bl a ga

2010

2011

2012

652.840.553 1.011.514.334 1.542.895.518
87.253

695.975

9.357.119

-432.038.242 -632.050.158 -976.396.149 -1.521.066.112

Stroš ki ma teri a l a

-569.288

-198.701

-229.703

-327.794

Stroš ki s tori tev

-5.082.778

-6.391.993

-6.056.829

-7.704.943

Stroš ki del a

-3.806.648

-5.104.402

-6.934.510

-7.230.392

Amortiza ci ja

-376.178

-530.062

-1.114.446

-1.363.191

Drugi pos l ovni odhodki

-727.701

-1.575.293

-2.265.816

-6.708.848

14.182.104

7.077.197

19.212.856

7.851.357

0

0

0

243.639

202.380

106.545

473.925

898.685

Sprememba poš tene vrednos ti i n drugi fi na nčni pri hodki

4.025.844

3.381.631

956.524

5.988.877

Finančni prihodki

4.228.224

3.488.176

1.430.449

7.131.201

-410.828

-522.669

-1.112.068

-1.499.185
-1.400.112

Poslovni izid iz poslovanja
Dobi čki pri proda ji fi na nčni h na l ožb
Pri hodki i z obres ti

Odhodki za obres ti
Neto nega tivne teča jne ra zl i ke

-31.675

-570.116

-361.206

-123.079

-274.071

-1.801.175

-728.204

-54.721

-187.944

-1.044.499

-1.750.173

-620.303

-1.554.800

-4.318.948

-5.377.674

3.607.921

1.933.376

-2.888.499

1.753.527

0

0

3.139

0

17.790.025

9.010.573

16.324.357

9.604.884

Da vki

-2.869.957

-1.598.030

-2.292.207

-1.401.357

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

14.920.068

7.412.543

14.032.150

8.203.527

Sl a bi tev terja tev
Sl a bi tve fi na nčni h s reds tev i n drugi fi na nčni odhodki

Finančni odhodki
Izid financiranja
Pri pozna ni rezul tat pri druženi h družb

Dobiček pred obdavčitvijo
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Tabela 10: Bilanca stanja družbe GEN-I d.o.o. na dan 31.12. za leta 2009-2012
Zneski v €
31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

N epremič nine, naprave in oprema

4 3 9 .4 6 7

1 .0 3 3 .3 9 4

1 .2 6 5 .1 1 6

1 .0 8 8 .5 1 7

N eopredmetena s reds tva

3 6 1 .5 2 5

6 1 1 .7 8 2

7 4 2 .5 5 3

1 .2 6 0 .5 1 2

D eleži v odvis nih družbah

1 .7 8 8 .1 2 4

2 .0 3 8 .9 5 4

2 .0 3 8 .9 5 4

3 .1 6 3 .5 1 9

0

0

2 4 0 .0 0 0

0

6 3 .0 9 0

1 5 3 .5 1 8

2 2 4 .3 6 8

2 7 2 .8 2 7
1 .1 0 2 .7 4 5

POSTA VKE

D eleži v pridruženih družbah
D olgoroč ne terjatve in pos ojila
T erjatve za odloženi davek

5 0 .7 6 6

7 4 .9 8 4

1 1 3 .8 0 3

2.702.972

3.912.632

4.624.794

6.888.120

4 4 .4 2 5 .5 3 9

9 4 .2 2 9 .7 0 6

1 4 8 .8 3 8 .0 4 3

1 5 9 .3 5 4 .3 6 9

P redujmi in druga s reds tva

1 .5 8 9 .3 8 5

1 0 .1 9 6 .2 9 8

1 8 .6 8 9 .4 8 7

3 2 .2 6 8 .8 9 6

D ruge finanč ne naložbe in izvedeni finanč ni ins trumenti

1 .3 2 8 .7 5 6

7 6 3 .7 7 9

8 .3 0 6 .6 4 3

5 .6 4 3 .9 4 3

0

2 1 8 .1 9 8

1 0 7 .0 0 3

2 6 1 .0 5 0

1 0 .3 0 1 .6 3 3

1 0 .1 9 8 .4 7 6

1 5 .3 5 6 .9 6 7

1 8 .3 3 0 .6 0 2

Kratkoročna sredstva

57.645.313

115.606.457

191.298.143

215.858.860

Sredstva

60.348.285

119.519.089

195.922.937

222.746.980

1 2 .8 7 7 .6 1 0

1 2 .8 7 7 .6 1 0

1 5 .8 7 7 .6 1 0

1 5 .8 7 7 .6 1 0

9 8 2 .0 8 3

1 .2 8 7 .7 6 1

9 .6 5 7 .6 9 1

9 3 2 .1 5 2

Zadržani dobič ki

9 .3 8 3 .9 3 9

1 0 .5 8 4 .2 4 6

1 2 .4 1 1 .5 9 1

2 4 .6 2 8 .0 6 6

Kapital večinskih lastnikov

23.243.632

24.749.617

37.946.892

41.437.828

Kapital

23.243.632

24.749.617

37.946.892

41.437.828

0

0

0

6 .0 0 0 .0 0 0

Dolgoročna sredstva
P os lovne terjatve

T erjatve do države za davek iz dobič ka
D enar in denarni us trezniki

O s novni kapital
Rezerve

D olgoroč na pos ojila
D ruge dolgoroč ne finanč ne obveznos ti

0

0

0

1 6 8 .9 4 1

6 2 .4 9 8

7 5 .2 7 5

9 4 .2 8 1

1 8 6 .1 5 7

D olgoroč no razmejeni prihodki

0

0

439

0

D olgoroč ne obveznos ti za odložene davke

0

0

2 .0 1 7 .4 8 3

0

62.498

75.275

2.112.203

6.355.098

3 .0 1 5 .8 5 6

1 8 .8 2 3 .2 4 0

1 9 .2 5 7 .7 9 8

1 0 .0 3 6 .4 5 7

0

0

5 5 4 .2 7 7

4 9 2 .0 5 9

Kratkoroč ne pos lovne obveznos ti

2 1 .6 1 3 .6 5 6

7 4 .3 7 7 .5 8 7

9 5 .3 5 0 .0 5 9

1 2 6 .2 7 9 .0 5 1

P redujmi in os tale kratkoroč ne obveznos ti

1 2 .4 1 2 .6 4 3

1 .4 9 3 .3 6 8

4 0 .7 0 1 .7 0 8

3 8 .1 4 6 .4 8 7

Kratkoročne obveznosti

37.042.155

94.694.195

155.863.842

174.954.054

Obveznosti

37.104.653

94.769.470

157.976.045

181.309.152

Skupaj kapital in obveznosti

60.348.285

119.519.087

195.922.937

222.746.980

D olgoroč ne rezervac ije

Dolgoročne obveznosti
Kratkoroč na pos ojila
D ruge kratkoroč ne finanč ne obveznos ti in izvedeni
finanč ni ins trumenti
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Tabela 11: Izkaz poslovnega izida družbe GEN-I d.o.o. za leta 2009-2012
Zneski v €
31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

4 2 1 .7 2 3 .7 8 1

5 7 0 .8 3 7 .1 7 3

9 8 2 .4 4 5 .5 1 3

1 .4 8 7 .5 7 1 .5 5 7

0

0

0

0

5 .5 7 1

8 4 .8 4 6

3 8 7 .5 5 6

8 .2 0 3 .6 9 1

-4 0 8 .0 7 4 .2 0 9

-5 5 6 .7 3 4 .6 5 3

-1 5 4 .5 5 8

-1 9 3 .5 2 8

-2 1 4 .7 6 5

-3 0 8 .9 2 0

Stroš ki s toritev

-4 .1 8 9 .3 9 1

-5 .0 7 0 .5 5 7

-4 .9 2 4 .1 4 8

-6 .1 9 6 .1 1 6

Stroš ki dela

POSTA VKE
P rihodki od prodaje
Sprememba vrednos ti zalog
D rugi pos lovni prihodki
Stroš ki prodanega blaga
Stroš ki materiala

-9 6 3 .9 9 1 .3 7 2 -1 .4 7 1 .1 9 4 .9 6 3

-3 .1 9 1 .2 3 8

-4 .3 5 2 .0 2 4

-5 .6 6 2 .8 1 8

-6 .5 2 2 .4 2 7

A mortizac ija

-3 6 9 .9 7 8

-5 1 9 .8 1 4

-1 .0 9 3 .8 6 4

-1 .3 3 5 .6 9 5

D rugi pos lovni odhodki

-8 6 9 .5 9 4

-3 4 9 .1 4 4

-8 7 4 .6 2 4

-6 .1 4 5 .9 3 5

Poslovni izid iz poslovanja
P rihodki dividend

4.880.384

3.702.299

6.071.478

4.071.192

3 .1 8 2 .3 8 1

6 .0 2 9 .2 3 6

4 .9 6 4 .6 9 7

1 0 .7 0 1 .4 8 6

D obič ki pri prodaji finanč nih naložb

0

0

0

2 4 3 .6 3 9

1 9 8 .4 4 6

9 1 .4 1 7

3 5 5 .9 7 4

9 1 8 .0 6 0

2 7 .7 8 1

0

0

0

4 .0 0 2 .1 2 9

3 .3 8 0 .9 5 3

1 .2 0 3 .2 6 2

2 .8 4 2 .0 8 1

7.410.737

9.501.606

6.523.933

14.705.266

0

0

0

0

-4 2 6 .2 1 4

-5 1 6 .5 5 9

-1 .1 1 1 .2 0 3

-1 .4 7 8 .5 7 3

0

-1 1 2 .0 7 4

-2 2 3 .0 5 9

-4 5 1 .7 9 7

-1 2 3 .0 7 9

-2 7 4 .0 7 1

-1 .0 1 9 .1 7 5

-7 2 8 .2 0 5

Slabitve finanč nih s reds tev in drugi finanč ni odhodki

-5 5 .5 7 4

-5 6 .9 4 5

-9 9 4 .1 3 8

-1 .0 7 7 .3 4 6

Finančni odhodki

-604.867

-959.649

-3.347.575

-3.735.921

Izid f inanciranja

6.805.870

8.541.957

3.176.358

10.969.345

P rihodki iz obres ti
N eto pozitivne teč ajne razlike
Sprememba poš tene vrednos ti in drugi finanč ni prihodki
Finančni prihodki
I zgube pri prodaji finanč nih naložb
O dhodki za obres ti
N eto negativne teč ajne razlike
Slabitev terjatev

Pripoznani rezultat pridruženih družb
Dobiček pred obdavčitvijo
D avki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

0

0

0

0

11.686.254

12.244.256

9.247.836

15.040.537

-1 .8 0 8 .4 2 2

-1 .3 5 4 .3 2 9

-1 .1 2 0 .4 9 0

-8 0 5 .2 6 5

9.877.832

10.889.927

8.127.346

14.235.272
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