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RWE potrdil ukrepe za okrepitev finančne moči;
doseženi cilji za leto 2015


Čista zadolženost nižja za skoraj petino



Poslovni rezultati enote za obnovljive vire so se več kot podvojili



Konvencionalna proizvodnja energije še vedno pod pritiski



Za leto 2016 pričakovani nižji rezultati



Predlog o odpovedi dividend za imetnike običajnih delnic težak, vendar
potreben ukrep

Essen, 8. marec 2016 – V proračunskem letu 2015 je Skupina RWE dosegla več
pomembnih mejnikov za okrepitev finančne moči. Čisti dolg se je zmanjšal za skoraj eno
petino, na 25,1 milijarde evrov. Glavni razlog za to je bila uspešna prodaja podjetja RWE
Dea, katere učinek znaša 5,3 milijarde evrov, vključno z obrestmi na prodajno ceno.
Druge odprodaje so skupaj znižale zadolženost za 1,4 milijarde evrov. Dvig diskontnih
stopenj pri izračunu sredstev za pokojnine, ki odraža nedavni razvoj obrestnih mer na
trgu, je prav tako pomagal zmanjšati dolg.
Strateško prestrukturiranje Skupine RWE, ki je bilo sprejeto ob koncu leta 2015, prav
tako poteka po načrtih. Nova podružnica, ki bo povezala obnovljive vire, omrežja in
maloprodajo tako v Nemčiji kot tudi mednarodno, bo začela poslovati 1. aprila 2016. Ob
pogledu na leto 2015 je Peter Terium, glavni izvršni direktor RWE AG, dejal: »Lansko
leto smo se morali spopasti z več problemi, od razprav o energetski politiki do težav v
našem maloprodajnem poslovanju v Veliki Britaniji ter nadaljnjega upada cen na
veleprodajnem trgovanju z energijo. Toda ponosen sem na prizadevanja, ki so jih opravili
naši zaposleni, saj smo skupaj zadržali Skupino RWE na zastavljeni poti. To je pomenilo
sprejetje več težkih odločitev. Posledično smo odprli nove poslovne priložnosti. Kljub
temu nas izzivi energetske politike še naprej obremenjujejo.«
Po pričakovanjih Skupina RWE ni zmogla ustvariti poslovnih rezultatov iz predhodnega
leta, a je kljub negotovim razmeram v energetskem sektorju dosegla zastavljene
poslovne cilje. 2-odstotni upad v rezultatih EBITDA v primerjavi s predhodnim letom, na
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7,0 milijarde evrov, je bil dejansko manjši od pričakovanj. To je mogoče pripisati izrednim
postavkam, kot je popolna konsolidacija slovaškega energetskega podjetja VSE ob
koncu avgusta. Drugi razlog za preseganje ciljev je enkraten prihodek, ustvarjen z
zavarovalniškimi zahtevki za projekt elektrarne v mestu Hamm. Obe postavki sta imeli
pozitiven učinek na rezultat EBITDA in dobiček iz poslovanja, čeprav je odločitev, da se
ne zaključi izgradnja enote D, zahtevala od podjetja odpis v višini 654 milijonov evrov,
kar je prav tako vključeno v dobiček iz poslovanja.
Dobiček iz poslovanja je bil s 3,8 milijarde evrov (4 % manj kot leto prej) v skladu s
pričakovanji, prav tako prilagojen čisti dobiček v višini 1,1 milijarde evrov (12 % manj kot
leto prej).

Rezultati enote za obnovljive vire
Enota za obnovljive vire je zabeležila občutno rast poslovnih rezultatov, saj so se v
primerjavi z letom 2014 več kot podvojili – s 186 milijonov na 493 milijonov evrov. To je
v glavnem posledica zagona novih elektrarn na veter s skupno proizvodno zmogljivostjo
približno 1000 megavatov (MW) v letu 2015, vključno s priobalnima vetrnima
elektrarnama Nordsee Ost (blizu Heligolanda, 295 MW) in Gwynt y Môr (obala Walesa,
576 MW – RWE-jev delež se je v oktobru 2015 znižal s 60 na 50 odstotkov). To pomeni,
da obnovljivi viri sedaj predstavljajo največji del v RWE-jevem proizvodnem portfelju, po
zemeljskem plinu in premogu. »Obnovljivi viri v vse večji meri postajajo temelj našega
poslovanja,« je dejal Terium. »Ob operativnem poslovanju bomo v letu 2016 v celoti
posvečeni prestrukturiranju Skupine, da bi postavili temelje za nadaljnjo rast.«
Enota za Srednjo in Jugovzhodno Evropo
Poslovni rezultati za to enoto so dosegli 919 milijonov evrov, kar je ena tretjina več kot
2014. To je mnogo bolje od napovedanega zmernega upada, zahvaljujoč zlasti
enkratnemu prihodku od prve celovite konsolidacije podjetja VSE. Ta sprememba v
računovodski obravnavi je sledila ponovnemu vrednotenju investicije, ki je odkrilo skrite
rezerve v višini 185 milijonov evrov. Toda tudi brez tega učinka bi enota zaključila leto
na višji ravni kot v predhodnem letu, predvsem zaradi uspešnih ukrepov za zniževanje
stroškov.
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O podjetju RWE v Sloveniji
RWE v Sloveniji je hčerinsko podjetje skupine RWE, ene od petih vodilnih družb na področju poslovanja z
električno energijo in plina v Evropi. Podjetje RWE v Sloveniji je del holdinga RWE East in je bilo
ustanovljeno marca 2015 kot nov dobavitelj električne energije v Sloveniji. Več informacij na www.rwe.si.
O skupini RWE
Skupina RWE je ena od petih vodilnih družb na področju poslovanja z električno energijo in s plinom v
Evropi. S svojim strokovnim znanjem in z izkušnjami na področju pridobivanja električne energije iz plina,
premoga, jedrskih in obnovljivih virov ter na področju trgovanja, distribucije in prodaje električne energije in
plina smo dejavni na vseh stopnjah energetske vrednostne verige. Približno 60.000 naših zaposlenih v
Evropi oskrbuje več kot 16 milijonov odjemalcev električne energije in skoraj osem milijonov odjemalcev
plina. V proračunskem letu 2014 je družba RWE zabeležila 48,5 milijarde evrov prihodkov.
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