Letno poročilo 2015

Energija plus d.o.o.

Letno poročilo 2015

stran 1

VSEBINA
1

UVOD ......................................................................................................................................................... 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2

Ključni podatki o poslovanju ................................................................................................................ 3
Osnovni podatki o družbi ..................................................................................................................... 4
Poudarki poslovanja v 2015 ................................................................................................................ 4
Strateški načrt za obdobje 2016–2018................................................................................................ 5
Dejavnost družbe ................................................................................................................................ 6
Upravljanje družbe .............................................................................................................................. 6
Lastniška struktura .............................................................................................................................. 6

POSLOVNO POROČILO DRUŽBE ........................................................................................................... 7
2.1
Poročilo direktorja družbe.................................................................................................................... 7
2.2
Razmere v poslovnem okolju .............................................................................................................. 8
2.3
Analiza uspešnosti poslovanja in doseganje ciljev v letu 2015 ......................................................... 10
2.3.1
Kazalniki poslovanja družbe Energija plus d.o.o. .......................................................................15
2.3.2
Realizacija ciljev ..........................................................................................................................16
2.4
Energenti ........................................................................................................................................... 18
2.4.1
Nabava ........................................................................................................................................18
2.4.2
Nakup električne energije ...........................................................................................................18
2.4.3
Prodaja električne energije .........................................................................................................20
2.4.4
Nakup zemeljskega plina ............................................................................................................22
2.4.5
Prodaja zemeljskega plina ..........................................................................................................22
2.4.6
Proizvodnja, prodaja in distribucija toplote .................................................................................24
2.4.7
Prodaja peletov ...........................................................................................................................25
2.5
Upravljanje tveganj ............................................................................................................................ 26
2.5.1
Strateško tveganje ......................................................................................................................26
2.5.2
Poslovna tveganja .......................................................................................................................26
2.5.3
Finančno tveganje .......................................................................................................................27
2.6
Notranja revizija ................................................................................................................................. 27
2.7
Investicijska vlaganja ......................................................................................................................... 27
2.7.1
Naložbe v informacijsko tehnologijo ............................................................................................28

3

POROČANJE O TRAJNOSTNEM RAZVOJU ........................................................................................ 29
3.1
Vsebinsko kazalo po smernicah poročanja GRI G4 ......................................................................... 30
3.2
Zaposleni ........................................................................................................................................... 32
3.2.1
Izobraževanje zaposlenih ...........................................................................................................34
3.2.2
Motivacija in skrb za zaposlene ..................................................................................................34
3.3
Varstvo in zdravje pri delu ................................................................................................................. 36
3.4
Družbena odgovornost družbe Energija plus .................................................................................... 36
3.4.1
Deležniki družbe Energija plus ....................................................................................................36
3.4.2
Sponzorstva in donacije ..............................................................................................................37
3.4.3
Marketinške aktivnosti .................................................................................................................39
3.4.4
Komunikacija z zunanjimi javnostmi ...........................................................................................39
3.4.5
Komuniciranje z mediji ................................................................................................................39
3.4.6
Odnosi s kupci.............................................................................................................................39
3.5
Varstvo okolja v družbi Energija plus ................................................................................................ 42

4

RAČUNOVODSKO POROČILO DRUŽBE ENERGIJA PLUS D.O.O. ................................................... 43
4.1
Računovodski izkazi družbe Energija plus d.o.o. .............................................................................. 43
4.2
Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov .................................................................................. 48
4.3
Pomembnejše računovodske usmeritve ........................................................................................... 49
4.4
Pojasnila in razkritja postavk računovodskih izkazov ....................................................................... 55
4.4.1
Pojasnila k bilanci stanja .............................................................................................................55
4.4.2
Pojasnila k izkazu poslovnega izida ............................................................................................62
4.4.3
Pojasnila k izkazu gibanja kapitala .............................................................................................68
4.4.4
Pojasnila k izkazu denarnih tokov ...............................................................................................68
4.5
Poročanje po odsekih ........................................................................................................................ 69

Energija plus d.o.o.
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Letno poročilo 2015

stran 2

Poročanje v skladu z 69. členom ZGD .............................................................................................. 71
Poročilo o razmerjih odvisne družbe do obvladujoče družbe ............................................................ 71
Posli s povezanimi osebami .............................................................................................................. 71
Poročilo neodvisnega revizorja ......................................................................................................... 72
Izjava o odgovornosti uprave ............................................................................................................ 73

Letno poročilo 2015

Energija plus d.o.o.

stran 3

1 UVOD
Zmerna gospodarska rast je v letu 2015 ugodno vplivala na poslovanje družbe.
Podobne učinke je imel padajoč trend cen električne energije in zemeljskega plina,
ki ga zaznavamo že tretje leto zapored. Navkljub boljšim gospodarskim razmeram
še vedno zaznavamo težave pri pravočasnem poravnavanju pogodbenih
obveznosti, ki so v nasprotju s prejšnjimi leti bolj izrazite pri manjših poslovnih
kupcih in gospodinjstvih. Na poslovanje sta v letu 2015 pozitivno vplivala padec cen
energentov in rast prodaje pri poslovnih kupcih, medtem ko so zamude pri
poravnavi pogodbenih obveznosti imele negativen učinek. Kot pravilna se je
izkazala odločitev za širitev ponudbe energentov, saj pri prodaji zemeljskega plina
ugotavljamo občutno rast že drugo leto zapored. S temeljito prenovo
informacijskega sistema smo pridobili ustrezno izhodišče za nadaljnji razvoj
sodobnih pristopov pri digitalizaciji trženja energije in storitev. Kljub precejšnji
negotovosti in pomembnim spremembam pri konkurentih, ki vlada v širšem
poslovnem in geografskem okolju, menimo, da je pred nami obdobje, v katerem bo
družba nadalje rasla in krepila svoj tržni položaj.

1.1

KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU1

Podatki
Čisti poslovni izid v EUR

2014

2015

1.652.618

1.317.489
3,6 %

Dobičkonosnost sredstev (ROA) v %

3,9 %

4,6 %

Dobičkonosnost kapitala (ROE) v %

8,9 %

10,3 %

7,6 %

269.035

1.818.048

1.224.452

EBIT (poslovni izid iz poslovanja) v EUR
EBIT marža v %

0,3 %

1,8 %

1,3 %

2.495.610

3.514.973

2.910.111

EBITDA marža v %

2,4 %

3,5 %

3,2 %

Donosnost naložbenega kapitala (ROCE) v %

1,6 %

10,1 %

6,5 %

Vsi prihodki skupaj v EUR

104.164.052

102.553.324

92.991.387

Poslovni prihodki v EUR

103.793.724

102.311.285

92.721.801

Čisti prihodki od prodaje v EUR

EBITDA (poslovni izid iz poslovanja + odpisi vrednosti) v EUR

102.895.677

101.667.911

91.932.470

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega iz ur v EUR

1.714.635

1.634.795

1.372.741

Dodana vrednost v EUR

4.467.709

5.621.328

5.292.498

73.543

90.390

79.028

Vsi stroški in odhodki skupaj v EUR

103.557.069

100.642.505

91.563.157

Poslovni stroški in odhodki v EUR

103.524.689

100.493.237

91.497.350

Sredstva na dan 31. 12. – v EUR

35.152.492

37.372.081

36.283.497

Kapital na dan 31. 12. – v EUR

15.987.277

17.631.768

18.152.112

1.059.430

1.650.008

1.839.956

63

66

64

Dodana vrednost na zaposlenega iz ur v EUR

Investicijska vlaganja v EUR

Število zaposlenih po stanju na dan 31. 12.
Povprečno št. zaposlenih na podlagi delovnih ur
Delež stroškov dela v DV v %
Prodana električna energija v MWh

1

2013
1.356.288

GRI G4-9, G4-EC1

60,75

62,19

66,97

44,1 %

37,47 %

53,32 %

1.655.876

1.941.239

1.771.209
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1.2

Naziv:

Elektro Maribor Energija plus podjetje za trženje energije in storitev, d.o.o.

Skrajšan naziv:

Energija plus d.o.o.

Naslov:

Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija

Matična številka:

3991008000

Davčna številka:

88157598

TRR/IBAN:

SI5604515000 1853305

SWIFT CODA:

KBMASI2X

Osnovni kapital:

8.000.000,00 EUR

Vpis v sodni register:

Okrožno sodišče v Mariboru

Datum vpisa v sodni register:

Srg 2011/23297 20. 6. 2011, Srg 2011/36929 1. 12. 2011

Ustanovitelj:

Elektro Maribor d.d.

Direktor podjetja:

Bojan Horvat

Brezplačna številka klicnega centra:

080 21 15

Splošni elektronski naslov:

info@energijaplus.si

Spletno mesto:

www.energijaplus.si

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015
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POUDARKI POSLOVANJA V 2015

Ugodnejša gospodarska klima se odraža tudi v porabi energentov, ki je v porastu predvsem v industriji. Hkrati
so vremenske razmere pomembno prispevale k manjši porabi energije v ostalih skupinah kupcev. Aktivnosti,
povezane s kratkoročnim in dolgoročnim uravnoteženjem energijskega portfelja, so ključnega pomena za
obvladovanje več vrst tveganj, s katerimi se družba dnevno srečuje. Težave s pravočasnim poravnavanjem
pogodbenih obveznosti se selijo na področje manjših poslovnih subjektov in gospodinjstev. Družba s svojimi
aktivnostmi teži k nevtraliziranju čim večjega dela negativnih učinkov, ki lahko vplivajo na doseganje
postavljenih ciljev.

Dogodki, ki so pomembno zaznamovali obravnavano obdobje, so:




Vremenske razmere
Topla zima je neposredno vplivala na prodajo električne energije in
zemeljskega plina, ki se uporabljata za ogrevanje.



2

Prilagajanje prodajnih cen električne energije in zemeljskega plina
Ob konstantnem zniževanju cen energentov na trgu smo tudi nekaterim ostalim
skupinam kupcev korigirali cene. Tako smo že na začetku leta naredili korekcijo
za paket Plin in paket Dvojni plus, v povprečju za 3,8 %.

Posodobljeni poslovni prostori
V Mariboru na Veselovi, kjer so se prvotno prodajali
lesni peleti, smo se razširili še na novo svetovalno
informacijsko pisarno. Z novimi, sodobno in
funkcionalno opremljenimi prostori ponujamo strankam
na enem mestu popolno energetsko storitev.

GRI G4-3, G4-5

Energija plus d.o.o.
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Energetska učinkovitost
Sprememba Energetskega zakona nas zavezuje k drugačnemu pristopu pri ukrepih v energetsko
učinkovitost (318. člen EZ-1), česar smo se zavzeto lotili. Z ukrepi smo ustvarili za 12 GWh prihrankov in
tako izpolnili zakonske obveznosti že tudi za leto 2016.

 Javna dražba Zveze potrošnikov Slovenije
Zmaga z najugodnejšo ponudbo cene zemeljskega plina na avkciji Zveze potrošnikov Slovenije, ki je v
sodelovanju s tujim partnerjem prvič v Sloveniji organizirala skupinski nakup električne energije in plina, ni
prinesla prvotno načrtovanih rezultatov, saj se je za dejanski podpis pogodbe odločilo bistveno manj
kupcev, kot jih je na avkciji sodelovalo, kar se odraža tudi v realizaciji prodanih količin oz. odstopanju od
načrtovanih.


Mobilna aplikacija
Vzporedno z implementacijo nove informacijske podpore SAP for Utilities
smo prenovili tudi mobilno aplikacijo ePLUS, ki kupcem omogoča celosten
pregled in vnos podatkov o merilnem mestu ter informativne izračune 24/7.
V prihodnjem letu jo nameravamo še nadgraditi.



Anketa zadovoljstva gospodinjskih kupcev

Ob koncu leta smo izvedli anketo zadovoljstva
kupcev, ki je pokazala zelo pozitivne rezultate.
Kar 95 % anketiranih bi nas priporočilo prijateljem in
znancem, več kot 77 % jih je naših kupcev več kot 10
let, 67 % je zadovoljnih s tem, kako jih obravnavamo,
70 % jih je zadovoljnih z našo odzivnostjo in
strokovnostjo in skoraj 60 % je takih, ki so zelo
zadovoljni s ponudbo paketov in storitev električne
energije.

1.4

STRATEŠKI NAČRT ZA OBDOBJE 2016–20183

Strateški poslovni načrt je sestavljen tako, da na osnovi poslanstva, vizije, vrednot in ciljev družba gradi svojo
prihodnost.

Poslanstvo
Kupcem zagotoviti učinkovito in celovito energetsko oskrbo ob sočasni skrbi za trajnostni razvoj. Na enem
mestu ponujati vse, kar kupec potrebuje za kakovostno življenje in opravljanje dejavnosti, tako na svojem domu
kot v poslovnem okolju.

Vizija
Biti verodostojen partner kupcem, dobaviteljem in zaposlenim v razvoju ter pri doseganju trajnostne prihodnosti.

Vrednote





3

Odličnost – želimo biti najboljši v poslu, ki ga opravljamo.
Kreativnost – s svojim delom prispevamo k razvoju.
Srčnost – delamo zavzeto in vztrajno.
Trajnostni razvoj – skrbimo za okolje in soljudi.

GRI G4-56

Energija plus d.o.o.
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Čutimo odgovornost do zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, lastnikov in družbe kot celote. Pri svojem delovanju
krepimo motiviranost zaposlenih in spoštujemo temeljna moralno etična in zakonska določila.
Ključne strateške usmeritve razvoja Energije plus so:
1.
2.

zagotavljanje rasti in
povečevanje donosnosti poslovanja in povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Do leta 2018 smo si zadali naslednje strateške usmeritve:

donos na vložen kapital (ROE) > 9 %;

do leta 2018 doseči 15-odstotni tržni delež na trgu električne energije;

doseči 2 % trga plina v Sloveniji;

zagotoviti poravnavo terjatev v okviru 45 dni po zapadlosti;

15-odstotno zmanjšanje poslovnih terjatev glede na stanje 2015.
Z doseganjem zastavljenih ciljev bomo krepili dolgoročno finančno stabilnost in dosegali zastavljen donos z
maksimiranjem vrednosti za lastnika.

1.5

DEJAVNOST DRUŽBE4

Dejavnost družbe je opredeljena v drugem členu Akta o ustanovitvi družbe. Najpomembnejši dejavnosti družbe
sta nakup in prodaja energentov tako za gospodinjstva kakor tudi velike poslovne sisteme.
Svoje storitve ponujamo na slovenskem trgu v vseh segmentih tako velikim poslovnim sistemom kakor tudi
gospodinjstvom. V letu 2014 smo kupcem ponudili tudi storitve, ki podpirajo uporabo sodobnih komunikacijskih
naprav. Kupcem zagotavljamo električno energijo, zemeljski plin, toploto in lesne pelete sorazmerno z njihovimi
potrebami in jim hkrati omogočamo individualno obravnavo.

1.6

UPRAVLJANJE DRUŽBE5

Družba Energija plus d.o.o. je samostojni pravni subjekt, organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo v
100-odstotni lasti matične družbe Elektro Maribor d.d. kot edinega družbenika in ustanovitelja.
V skladu s pravili centralnega upravljanja, kot izhaja iz ZGD-1, družba nima imenovanega NS, funkcijo nadzora
opravlja predsednik uprave ustanoviteljice – Elektro Maribor d.d. Prav tako skupščino družbe predstavlja
predsednik uprave ustanoviteljice, to je Elektro Maribor d.d.
Direktor
Družbo Energija plus d.o.o. skladno z Aktom o ustanovitvi vodi direktor, samostojno in na lastno odgovornost.

1.7

LASTNIŠKA STRUKTURA6

Družba Energija plus d.o.o. je bila ustanovljena v letu 2011 z izčlenitvijo sektorja za nakup in prodajo električne
energije družbe Elektro Maribor d.d. Družba ustanoviteljica Elektro Maribor d.d. je 100-odstotna lastnica.
Struktura osnovnega kapitala se od ustanovitve ni spremenila in znaša 8 mio EUR.

4

GRI G4-4, G4-6, G4-8
GRI G4-34, G4-LA12
6
GRI G4-7, GRI G4-13
5

Energija plus d.o.o.

2
2.1
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POSLOVNO POROČILO DRUŽBE
POROČILO DIREKTORJA DRUŽBE7

Spoštovani,
poslovno okolje Energije plus je v zadnjih letih med bolj dinamičnimi, saj je v dobršni meri neposredno odvisno
od dogodkov, ki oblikujejo svetovni energetski trg. Hitre spremembe zahtevajo hitre odzive in visoko stopnjo
prilagodljivosti, saj je le tako moč ohraniti takšno raven kvalitete storitev, ki družbi zagotavljajo nadaljnji razvoj in
doseganje postavljenih ciljev. S svojim delovanjem in obvladovanjem poslovnih procesov nam je v preteklem
letu to v dobršnem delu uspelo, za kar se moram v prvi vrsti zahvaliti vsem zaposlenim v Energiji plus v
prepričanju, da bomo na poti razvoja in rasti uspešni tudi v prihodnje.
Čeprav se družba spreminja v celovitega ponudnika energetske oskrbe, ostaja električna energija ključni
predmet našega poslovanja. V letu 2015 smo, neugodnim razmeram na trgu in močni konkurenci navkljub,
3
končnim kupcem prodali 1.533 GWh električne energije, kar je 41 GWh več kot v letu 2014, 3,8 milijona Sm
3
zemeljskega plina, kar je 2 milijona Sm več kot v letu 2014, in 2 milijona kWh toplotne energije oziroma
170.000 kWh več kot v letu 2014.
Pomemben del časa smo posvetili temeljiti prenovi informacijskega sistema in sredi leta prešli na uporabo SAP
for Utilities. Tako smo celovito pokrili vse poslovne procese in se poslovili od parcialnih rešitev, ki smo jih
uporabljali v preteklosti. Zagotovili smo si trdne temelje za nadaljnji razvoj in uporabo sodobnih tehnoloških
rešitev pri interakcijah v poslovnem okolju, ki bodo omogočile širitev in dvig kvalitete določenih storitev za naše
kupce.
Dinamično in konkurenčno okolje je pred nas ves čas postavljalo nove izzive in terjalo hitre odzive. Da so z
odzivi kupci zadovoljni, potrjuje anketa, ki smo jo izvedli ob koncu leta. S prilagajanjem ponudbe željam in
promocijo ugodnosti smo ves čas poskušali krepiti ter na različne načine nagraditi zaupanje in lojalnost naših
kupcev.
Posebno pozornost namenjamo tudi družbeni odgovornosti. Pridružili smo se projektu Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti v delu, ki se je nanašal na odpis dolgov najrevnejšim. Odpisali smo
23.400 EUR dolga in tako nekoliko omilili stisko 47 posameznikom. Sicer pa vseskozi na različne načine
pomagamo reševati težave, s katerimi se srečujejo humanitarne organizacije in institucije v okolju, v katerem
največ poslujemo. Zavedamo se, da tudi takšne oblike pomoči pomembno prispevajo k uspešnemu poslovanju
Energije plus.
Obveznosti na področju učinkovite rabe energije, ki izhajajo iz novega Energetskega zakona, smo v celoti
realizirali in na različne načine nam je uspelo zagotoviti 12 GWh energetskih prihrankov ter smo s tem zagotovili
pomemben prispevek k doseganju sprejetih okoljskih ciljev, ki zagotavljajo prispevek k trajnostnemu razvoju
družbe kot celote.
Ko gledamo nazaj, je prav, da pogledamo tudi naprej. V novem poslovnem letu je pred Energijo plus precej
izzivov, povezanih z aktivnostmi konkurentov – nekateri se združujejo, prihajajo novi, nekateri pa trdno branijo
svoje pozicije – in precejšnjo negotovostjo na trgu z energenti, ter kopica manjših težav, ki jih bo treba sproti
premagati. Z zavzetim delom in premišljenimi odločitvami jim bomo nedvomno kos. Pri tem bosta izredno
pomembna prispevek vseh zaposlenih in podpora družbenika, ki se jim iskreno zahvaljujem v prepričanju, da
skupaj zmoremo vse.

Direktor družbe:
Bojan Horvat, univ. dipl. inž. el.

7

GRI G4-1

Energija plus d.o.o.
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RAZMERE V POSLOVNEM OKOLJU

Gospodarska gibanja
Gospodarske in politične razmere doma in v nekaterih delih Evropske unije so pomembno vplivale na dogajanje
v našem poslovnem okolju. Lani se je v Sloveniji nadaljevalo okrevanje gospodarske aktivnosti. Izvoz je tudi v
letu 2015 ostal ključni dejavnik gospodarske rasti. Okrevanje zasebne potrošnje se je okrepilo, prav tako
zasebne investicije v opremo in stroje. Skupne investicije pa so, ob vnovičnem padcu v gradbeništvu, ostale na
dosedanji ravni. Za leto 2016 se pričakuje nadaljevanje gospodarske rasti, tako v Sloveniji kot tudi v glavnih
trgovinskih partnericah Slovenije, a je ob tem treba opozoriti na povečanje tveganj, zlasti v povezavi z
razmerami v razvijajočih se gospodarstvih. Gospodarska rast naj bi še naprej temeljila predvsem na okrevanju
zasebne potrošnje, k čemur naj bi poleg izboljšanja razmer na trgu dela prispevale tudi občutno nižje cene
nafte. Zaradi poslabšanja razmer v razvijajočih se gospodarstvih so nižje napovedi rasti svetovne trgovine in
posledično tudi izvoza.
Gibanja cen električne energije v letu 2015
Cena električne energije je predvsem odvisna od pričakovane porabe in zmožnosti proizvodnje.
Na ceno kratkoročnih produktov vplivajo tako vremenski vplivi kot razpoložljivost proizvodnih virov. Poraba
električne energije je predvsem odvisna od nihanja temperature in proizvodnih procesov končnih porabnikov.
Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah, vetrnih elektrarnah in sončnih elektrarnah je odvisna od
količine padavin, jakosti vetra in števila sončnih dni.
Na ceno dolgoročnih produktov vplivajo pričakovanja o porabi ter potencialni proizvodnji električne energije.
Poraba je odvisna od gospodarskega stanja ter ukrepov za učinkovito rabo energije. Proizvodnja je odvisna od
2
razpoložljivosti elektrarn, kakor tudi cen drugih energentov, kot so cene plina, premoga ter CO kuponov. Ker
trgovanje z nafto in premogom poteka v dolarjih, na ceno pomembno vpliva valutno razmerje med dolarjem in
evrom.
Povprečna sprotna cena električne energije na slovenskem trgu v letu 2015 je dosegla 41,41 €/MWh, na
nemškem trgu pa 31,63 €/MWh.

Tedenska cena sprotnega trga v Sloveniji in Nemčiji v letu 2015 v €/MWh (SLO rjava, D črna) (Vir: Montel)

V prvem in drugem četrtletju leta 2015 je cena električne energije na sprotnem trgu v Sloveniji delno sovpadala
s cenami na nemškem trgu. Kljub temu je bila slovenska povprečna cena v prvem četrtletju za 8,02 €/MWh višja
od nemške. V drugem četrtletju se je razlika med povprečnima cenama zmanjšala na 4,75 €/MWh. V tretjem in
četrtem četrtletju se je povprečna razlika med cenama začela povečevati. V tretjem četrtletju je bila slovenska
povprečna cena večja od nemške za 14,97 €/MWh, v zadnjem četrtletju se je razlika zmanjšala in je znašala
11,29 €/MWh. Razlog za nastanek razlike v cenah na omenjenih trgih je posledica premajhnih prenosnih
zmogljivosti s severa proti jugu, saj so večinoma prezasedene.
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Prenos energije iz Madžarske v Slovenijo je obremenjen z bistveno nižjimi stroški kot prenos energije iz Avstrije
v Slovenijo. Na letni avkciji za prenosne kapacitete, za uvoz pasovne električne energije za leto 2016, iz Avstrije
v Slovenijo je cena dosegla 10,84 €/MWh, iz Avstrije na Madžarsko pa 11,08 €/MWh. Iz navedenega lahko
sklepamo, zakaj tržni udeleženci pričakujejo, da naj bi bila cena električne energije v Sloveniji nekoliko nižja kot
na Madžarskem.

Gibanja cen zemeljskega plina v letu 2015
V letu 2015 smo bili priča nadaljevanju negativnega trenda cen iz leta 2014. Cene posameznih produktov
zemeljskega plina so v letu 2015 v povprečju beležile med 25- in 35-odstotni padec. Prvi padec cen se je zgodil
v začetku leta 2015, drugi v sredini poletja. Ta cena je nato vztrajala do konca leta. Med glavne razloge močnih
padcev v letu 2015 lahko uvrstimo nadaljevanje negativnega trenda cene nafte, vedno večje ponudbe
utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), zmanjšanega političnega tveganja, predvsem na strani Rusije in
nadpovprečne temperature v zimskih mesecih. Po ugotovitvah in izjavah znanstvenikov je bilo leto 2015 drugo
leto zapored najtoplejše v zadnjih 150 letih. Ker je poraba plina izredno sezonske narave in je močno odvisna
predvsem od temperatur v zimskih mesecih, je to tudi eden izmed vzrokov, ki je vplival na znižanje cen
zemeljskega plina v Evropi.
Poraba zemeljskega plina v Evropi se je v letu 2015 zvišala glede na porabo v letu 2014. Tako je poraba
zemeljskega plina v Evropi v letu 2014 znašala 409 milijard kubičnih metrov, v letu 2015 pa bo po
predvidevanjih Eurogas-a znašala 441 milijard kubičnih metrov. Kljub višji porabi zemeljskega plina v letu 2015
je ta še vedno 14 odstotkov nižja, če jo primerjamo s ceno iz leta 2010, ko je poraba zemeljskega plina v Evropi
dosegla najvišjo vrednost. Nižja poraba zemeljskega plina v zadnjih letih je posledica makroekonomskega
stanja v Evropi, vedno večje vloge obnovljivih virov energije, umika fosilnih goriv pri pridobivanju električne
energije (20-odstoten padec glede na leto 2010) in vedno boljše energetske učinkovitosti evropske industrije.
V preteklem letu smo bili samo v enem obdobju priča prekinitvi negativnega trenda in hitremu vzponu cen
zemeljskega plina, kar je časovno sovpadalo z rastjo cen nafte na svetovnih trgih.
Družba Plinovodi je v letu 2015 v Sloveniji vzpostavila virtualno točko, ki omogoča izvedbe trgovalnih transakcij
z zemeljskim plinom in storitve oglasne deske. Ker je virtualna točka še v začetni fazi svojega razvoja in
omogoča le trgovanje s produktom za dan vnaprej, ki ni zelo likviden, moramo še naprej spremljati cenovne
signale za prihodnja obdobja na borzah drugih držav. Tako se je sprotna cena zemeljskega plina v Avstriji v letu
2015 gibala med 15,78 in 23,73 EUR/MWh, terminska cena za leto 2016 pa med 15,5 in 23,65 EUR/MWh.

CEGHIX
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21
19
17
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Dnevna cena sprotnega trga v Avstriji v letu 2015 v €/MWh (Vir: Cegh.at)
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ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA IN DOSEGANJE CILJEV V LETU 20158

Čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid družbe pred obdavčitvijo znaša 1.428.390 EUR. Glede na preteklo leto je le-ta nižji za
482.429 EUR, od načrtovanega poslovnega izida pred obdavčitvijo za poslovno leto pa je nižji za 453.770 EUR.
Nižji poslovni izid od načrtovanega je predvsem posledica prevrednotovalnih poslovnih odhodkov in višjih
stroškov zagotavljanja prihrankov pri končnih kupcih, ki jih družba mora zagotoviti v skladu z določili 318. člena
EZ-1 in 12. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov pri končnih kupcih.
Gibanje čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo
Elementi

2013

2014

2015

Plan 2015

Odmik od plana

Poslovni izid iz poslovanja

269.035

1.818.048

1.224.452

1.713.124

-488.672

Finančni izid

357.620

150.172

220.868

142.228

78.640

Izid iz drugega poslovanja

-19.672

-57.401

-17.089

26.808

-43.897

Čisti poslovni izid

606.983

1.910.819

1.428.231

1.882.160

-453.929

Prihodki družbe
Vsi prihodki družbe so v letu 2015 znašali 92.991.387 EUR in so za 9 % oziroma za 9.561.937 EUR nižji glede
na preteklo poslovno leto. Od načrtovanih prihodkov so nižji za 2 % oziroma za 1.862.549 EUR.
Gibanje prihodkov družbe
Elementi

2013

2014

2015

Plan 2015

Odmik od plana

Poslovni prihodki

103.793.724

102.311.285

92.721.801

94.656.578

-1.934.777

Finančni prihodki

368.023

230.940

245.282

148.378

96.904

Drugi prihodki
Skupaj prihodki

2.305

11.099

24.304

48.980

-24.676

104.164.052

102.553.324

92.991.387

94.853.936

-1.862.549

Poslovni prihodki obsegajo prihodke od prodaje in druge poslovne prihodke.
Med prihodke od prodaje spadajo predvsem:

prihodki od prodaje električne energije, ki so realizirani v višini 89.808.705 EUR. Glede na načrtovane
prihodke za to obdobje so le-ti nižji za 1.113.137 EUR;

prihodek od prodaje plina v višini 1.520.147 EUR, ki je v primerjavi z načrtovanim prihodkom realiziran v
višini 69 %;

prihodek od prodaje toplote v višini 230.002 EUR, ki je v primerjavi z načrtovanim prihodkom realiziran v
višini 82 %;

ter prihodki od prodaje storitev in najemnin v višini 321.567 EUR, kar predstavlja 52 % več, kot je bilo
načrtovanih prihodkov za to obdobje.
Drugi poslovni prihodki so realizirani v višini 789.331 EUR in so doseženi predvsem iz naslova:

sofinanciranj v energetsko učinkovitost v višini 110.709 EUR, ki jih nismo načrtovali,

izterjanih terjatev za električno energijo in uporabo omrežja, popravkov DDV ter odpisov obveznosti iz
prejšnjih let v višini 675.705 EUR in so za 310.131 EUR višji, kot je bilo načrtovano.
Finančni prihodki so realizirani v višini 245.282 EUR in se nanašajo predvsem na prihodke iz naslova
obračunanih zamudnih obresti za nepravočasno poravnane terjatve za električno energijo in uporabo omrežja.
V primerjavi z načrtovanimi so višji za 65 % oziroma za 96.904 EUR.
Drugi prihodki so realizirani v višini 24.304 EUR.
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Stroški in odhodki
Vsi stroški in odhodki družbe so evidentirani v višini 91.563.157 EUR. Glede na načrtovane vrednosti so le-ti
nižji za 2 % oziroma za 1.408.619 EUR.
Stroški in odhodki družbe
Elementi

2013

2014

2015

Plan 2015

Odmik od plana

103.524.689

100.493.237

91.497.350

92.943.454

-1.446.104

95.891.234

93.037.567

83.746.657

86.210.280

-2.463.623

- stroški storitev

3.113.029

3.422.697

3.063.276

2.992.784

70.492

- odpisi vrednosti

2.226.576

1.696.925

1.685.660

1.162.904

522.756

- stroški dela

1.972.099

2.106.355

2.382.387

2.188.934

193.453

Poslovni stroški in odhodki
- stroški materiala

- drugi odhodki

321.751

229.693

619.370

388.552

230.818

Finančni odhodki

10.403

80.768

24.414

6.150

18.264

Drugi odhodki

21.977

68.500

41.393

22.172

19.221

103.557.069

100.642.505

91.563.157

92.971.776

-1.408.619

Skupaj stroški in odhodki

Med stroške materiala spadajo predvsem:

nakup električne energije, ki je v višini 81.926.728 EUR. Od načrtovanega stanja je le-ta nižji za 2 %
oziroma za 1.606.806 EUR,

strošek nakupa plina, ki je v višini 1.492.277 EUR in je od načrtovanega stroška nižji za 28 % oziroma za
571.802 EUR,

nabavna vrednost prodanega blaga, ki je realizirana v višini 51.307 EUR in je v primerjavi z načrtovanim
stanjem realizirana v višini 11 %.
Stroški storitev so glede na načrtovano stanje višji za 2 % oziroma za 70.492 EUR. Pomembnejši stroški
storitev se nanašajo na:

poštne, telekomunikacijske in storitve interneta, ki so evidentirani v višini 810.489 EUR in so od načrtovanih
višji za 4 %,

stroški informatike v višini 359.250 EUR. V primerjavi z načrtovanimi so višje za 10 % oziroma za 32.250
EUR,

stroški reklame v višini 248.450 EUR so od načrtovanih stroškov višji za 35 % oziroma za 64.100 EUR,

stroški bančnih storitev, posredniških storitev in storitev plačilnega prometa so evidentirani v višini 225.461
EUR in so od načrtovane vrednosti za to obdobje višji za 39 % oziroma za 63.761 EUR,

stroški storitev računovodenja, informatike in varstva pri delu, ki jih opravlja družba Elektro Maribor d.d. v
višini 190.570 EUR ter

stroški najemnin v višini 370.908 EUR.
Pomembno nižji od načrtovanih stroškov storitev so stroški provizije za agenta, ki so nižji za 74 % oz. za
174.369 EUR.
Višji od načrtovanega stanja so odpisi vrednosti, kar je predvsem posledica uvedbe novega informacijskega
sistema v družbi, kar je imelo za posledico odpis tistih neopredmetenih osnovnih sredstev, katerih delovanje je
bilo nadomeščeno z novim informacijskim sistemom.
Drugi odhodki so evidentirani v višini 619.370 EUR in so od načrtovanega stanja višji za 59 %. Višje stanje od
načrtovanega je predvsem posledica stroškov, ki jih ima družba zaradi zagotavljanja prihrankov energije pri
končnih odjemalcih. Če namreč navedenih prihrankov, v skladu z določili 318. člena EZ-1 in v skladu z 12.
členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov pri končnih kupcih ne zagotovi, mora izpolniti svojo obveznost z
nakazilom finančnih sredstev Eko skladu. Za leto 2015 tako zahtevani prihranki znašajo 0,25 % prodane
energije v letu 2014.
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Premoženjsko stanje
Premoženjsko stanje družbe izkazuje bilanca stanja. Izkazuje obseg in strukturo dolgoročnih in kratkoročnih
sredstev na določen dan ter obseg in strukturo njihovega financiranja.
Sredstva in obveznosti družbe so na dan 31. 12. 2015 znašale 36.283.497 EUR in predstavljajo 3-odstotno
zmanjšanje glede na načrtovano stanje.
Gibanje bilančne vsote (v EUR)

Sredstva

31. 12. 2013

31. 12. 2014

31. 12. 2015

Plan 2015

Odmik od plana

35.152.492

37.372.081

36.283.497

37.390.659

-1.107.161

Dolgoročna sredstva

2.624.964

3.903.248

4.946.956

5.097.498

-150.542

Kratkoročna sredstva

32.480.212

33.449.800

31.254.625

32.270.741

-1.016.116

47.316

19.033

81.917

22.420

59.497

Obveznosti do virov sredstev

35.152.492

37.372.080

36.283.497

37.390.659

-1.107.162

Kapital

15.987.277

17.631.768

18.152.112

19.946.277

-1.794.165

278.890

301.338

338.581

307.365

31.216

0

0

277.841

0

277.841

18.769.290

19.284.316

17.326.386

17.122.021

204.365

117.035

154.658

188.577

14.996

173.581

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Rezervacije in dolgoročne PČR
Dolgoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne
razmejitve

Za vlaganja v osnovna sredstva družbe je bilo v letu 2015 namenjenih za 1.839.956 EUR sredstev.
Gibanje dolgoročnih sredstev in sredstva za vlaganje (v EUR)
31. 12. 2013

31. 12. 2014

31. 12. 2015

Plan 2015

Odmik od plana

Vrednost sredstev

2.624.964

3.903.248

4.946.956

5.097.498

-150.542

Znesek vlaganj v OS družbe

1.059.430

1.650.008

1.839.956

1.657.408

182.548

40,36 %

42,27 %

37,19 %

32,51 %

%

Kratkoročna sredstva družbe so na dan 31. 12. 2015 znašala 31.254.625 EUR in so v primerjavi z načrtovanim
stanjem nižja za 1.016.116 EUR.
Gibanje kratkoročnih sredstev

Zaloge

31. 12. 2013

31. 12. 2014

31. 12. 2015

Plan 2015

Odmik od plana

1.699

48.462

77.432

8.877

68.555

Kratkoročne finančne naložbe

51.290

4.589

0

0

0

Kratkoročne poslovne terjatve

28.845.594

27.652.644

29.130.410

27.799.078

1.331.332

3.581.630

5.744.105

2.046.783

4.462.786

-2.416.003

32.480.213

33.449.800

31.254.625

32.270.741

-1.016.116

Denarna sredstva
Skupaj
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Struktura sredstev družbe v %
31. 12. 2013

31. 12. 2014

31. 12. 2015

Plan 2015

Dolgoročna sredstva

7,47

10,44

13,63

13,63

Odmik od plana
0,00

Kratkoročna sredstva

92,40

89,50

86,14

86,31

-0,17

Aktivne časovne razmejitve

0,13

0,05

0,23

0,06

0,17

Skupaj

100

100

100

100

Obveznosti do virov sredstev prikazujejo način financiranja sredstev, s katerimi razpolaga družba na dan 31. 12.
2015.
Struktura obveznosti do virov sredstev družbe v %
31. 12. 2013

31. 12. 2014

31. 12. 2015

Plan 2015

Odmik od plana

45,48

47,18

50,03

53,35

-3,32

Rezervacije in dolgoročne PČR

0,79

0,81

0,93

0,82

0,11

Dolgoročne poslovne obveznosti

0,00

0,00

0,77

0,00

0,77

53,39

51,60

47,75

45,79

1,96

Kratkoročne PČR

0,33

0,41

0,52

0,04

0,48

Skupaj

100

100

100

100

Kapital

Kratkoročne obveznosti

Kapital družbe je na dan 31. 12. 2015 znašal 18.152.112 EUR.
Struktura kapitala (v EUR)
31. 12. 2013

31. 12. 2014

31. 12. 2015

Plan 2015

Odmik od plana

Osnovni kapital

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

0

Kapitalske rezerve

7.291.511

7.291.511

7.291.511

7.291.511

0

Druge rezerve iz dobička

0

0

774.192

1.981.101

-1.206.909

Presežek iz prevrednotenja

0

-8.126

-5.272

-3.200

-2.072

Preneseni čisti poslovni izid

0

695.765

774.192

1.840.985

-1.066.793

695.766

1.652.618

1.317.489

835.880

481.609

15.987.277

17.631.768

18.152.112

19.946.277

-1.794.165

Čisti poslovni izid poslovnega leta
Skupaj

Kratkoročne obveznosti predstavljajo 47,75 %, vse obveznosti v družbi na dan 31. 12. 2015 znašajo 17.326.386
EUR.
Gibanje kratkoročnih obveznosti (v EUR)

Kratkoročne poslovne obveznosti
Indeks glede na preteklo leto

31. 12. 2013

31. 12. 2014

31. 12. 2015

Plan 2015

Odmik od plana

18.769.291

19.284.316

17.326.386

17.122.021

204.365

98,79

102,74

89,85

98,82

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so izkazane v višini 188.577 EUR. Predstavljajo predvsem znesek
kratkoročno vračunanih stroškov iz naslova poračuna odstopanj iz naslova nakupa in prodaje električne energije
ter kratkoročni del dolgoročnih poslovnih obveznosti za nakup novega informacijskega sistema.
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Denarni izid
Denarni izid je bil v letu 2015 negativen v višini 3.697.321 EUR, končno stanje denarnih sredstev na računu je
2.046.783 EUR.

Denarni tokovi pri poslovanju
-prejemki pri poslovanju
-izdatki pri poslovanju
Denarni tokovi pri naložbenju
-prejemki pri naložbenju
-izdatki pri naložbenju
Denarni tokovi pri financiranju
-prejemki pri financiranju
-izdatki pri financiranju
Končno stanje denarnih sredstev
Denarni izid v obdobju
Začetno stanje denarnih sredstev

2013

2014

2015

Plan 2015

Odmik od plana

123.470

3.734.630

-976.707

1.571.207

-2.547.914

202.726.660

209.250.330

195.111.960

200.163.317

-5.051.357

-202.603.190

-205.515.700

-196.088.667

-198.592.110

2.503.443

-823.485

-1.572.156

-1.920.614

-2.009.448

88.834

50.259

104.483

25.118

12.590

12.528

-873.744

-1.676.639

-1.945.732

-2.022.038

76.306

-800.000

0

-800.000

-502

0

6.700.000

0

-6.700.502

0

3.581.630
-700.517
4.282.147

0

0

-800.000

0

-800.000

5.744.105

2.046.783

4.462.786

-2.416.002

2.162.475

-3.697.321

-438.241

-3.259.080

3.581.630

5.744.105

4.901.027

843.078
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2.3.1 Kazalniki poslovanja družbe Energija plus d.o.o.

2013

2014

2015

Stopnja lastniškosti financiranja v %
= kapital/obveznosti do virov sredstev

45,50 %

47,18 %

50,03 %

Stopnja dolgoročnosti financiranja v%
= kapital + dolg. dolgovi + rezervacije + dolg. PČR/obvez. do virov sredstev

46,30 %

47,99 %

50,96 %

Stopnja osnovnosti kapitala v %
= osnovni kapital/kapital

50,00 %

45,37 %

44,07 %

Kvaliteta čistih obratnih sredstev
= kratkoročna sredstva (brez kra.fin.naložb) - kratk. obv. - kratk. PČR/povprečne dolg. obv
+ rezervacije in dolg. PČR

46,45 %

48,28 %

42,94 %

Stopnja osnovnosti investiranja v %
= osnovna sredstva/sredstva

4,60 %

7,64 %

10,71 %

Stopnja dolgoročnosti investiranja v %
= osnov. sred. in dolg. AČR + dolg. finan. nalož. + nalož. neprem.+ dolg. posl. terjatve/
sredstva

7,50 %

10,44 %

13,63 %

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
= kapital/osnovna sredstva

9,84

6,18

4,67

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)
= likvidna sredstva/kratkoročne obveznosti

0,19

0,30

0,12

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)
= likvidna sredstva + krat. terjatve/kratk. obveznosti

1,73

1,73

1,80

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)
= kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti

1,73

1,73

1,80

Koeficient gospodarnosti poslovanja
= poslovni prihodki/poslovni odhodki

1,00

1,02

1,01

Koeficient celotne gospodarnosti
= celotni prihodki/celotni odhodki

1,01

1,02

1,02

Dobičkonosnost kapitala (ROE) v %
= čisti poslovni izid/povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida)

8,90 %

10,34 %

7,65 %

Dobičkonosnost sredstev (ROA) v %
= čisti poslovni izid/povprečna sredstva

3,90 %

4,56 %

3,58 %

Stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov v %
= poslovni izid iz poslovanja/poslovni prihodki

0,30 %

1,78 %

1,32 %

Stopnja čiste dobičkovnosti poslovnih prihodkov v %
= čisti poslovni izid/poslovni prihodki

1,30 %

1,62 %

1,42 %

Donosnost prodaje (ROS) v %
= čisti poslovni izid/čisti prihodki od prodaje

1,30 %

1,63 %

1,43 %

I. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA

II. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

III. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

IV. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

V. KAZALNIKI DOBIČKONOSTNOSTI
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2.3.2 Realizacija ciljev


Sprotno zapiranje odprtih pozicij na kratkoročni in dolgoročni ravni
Z dnevnimi aktivnostmi smo v letu 2015 aktivno upravljali energetski portfelj in odprto pozicijo na dolgoročni
in kratkoročni ravni ter s tem zagotovili 2,3 % nižjo nakupno ceno za končne kupce v primerjavi s poslovnim
načrtom.



Zmanjšanje absolutnih količin odstopanj za 3 % glede na leto 2014
V letu 2014 je bila absolutna količina odstopanj 50.098 MWh, v letu 2015 pa 52.741 MWh. To pomeni, da
smo dosegli za 2.643 MWh večjo absolutno količino odstopanj, kar predstavlja povečanje za 5,3 %.
Ocenjujemo, da načrtovanega zmanjšanja nismo dosegli predvsem zaradi sorazmerno nepredvidljivih
vremenskih vplivov na porabo električne energije, večkrat nerazpoložljivih podatkov o pretekli porabi
električne energije, dokaj nepredvidljivem obratovanju malih proizvajalcev in oceni, da je cenovno bolj
optimalno imeti dolgo pozicijo.



Mesečno povpraševati po električni energiji z namenom izvajanja arbitraže s preprodajo električne
energije za prihodnja leta ter izvajanje pozicijskega trgovanja ob dobrih obetih za uspeh
Razvoj borze na Madžarskem, ki z leti pridobiva likvidnost in posledično transparentnost je bistveno
spremenil pogled na ceno električne energije pri vseh udeležencih trga. Madžarska cena hkrati predstavlja
referenčno ceno za Slovenijo. Kljub dnevnim stikom z drugimi trgovci z električno energijo smo ocenili, da
je izvajanje arbitraže zaradi prevelike obveščenosti tržnih udeležencev postalo neizvedljivo. Prav tako smo
dokaj konservativno pristopili k sklepanju poslov pozicijskega trgovanja in tako obvladujemo nepotrebno
tveganje.



Nadgradnja portfelja s plinom z dobrimi praksami s področja električne energije
Strategija zagotavljanja in zakupa zemeljskega plina s kombinacijo različnih časovnih produktov se je v
obdobju negativnega trenda cen na trgu izkazala kot dobra odločitev, ki je imela za posledico pozitivne
finančne učinke. Manjšo fleksibilnost takšnega načina zakupa plina na dnevni ravni smo ob nižjih fiksnih
provizijah, ki jih takšna nabava omogoča, uspešno nadomestili s sprotnimi zakupi manjkajočih količin na
avstrijskem trgu. Z aktivnim upravljanjem portfelja zemeljskega plina nam je uspelo povprečno nakupno
ceno zemeljskega plina za končne kupce znižati za 2 %.



Povečanje tržnega deleža pri prodaji električne energije z 12,5 na 13,50 %
Na osnovi trenutno razpoložljivih podatkov smo tržni delež povečali
za 0,2 odstotne točke iz 11,80 na 12 %. K manjšemu povečanju od
načrtovanega je največ prispevala manjša prodaja gospodinjstvom,
ki za načrtovanim zaostaja za 4,6 %, medtem ko je prodaja
poslovnim kupcem za 1,2 % boljša od načrtovane. Na realizirano
prodajo so vplivale predvsem migracije gospodinjskih kupcev.



3

Povečanje tržnega deleža na trgu zemeljskega plina s prodajo 7 mio Sm zemeljskega plina
3

Ambiciozno zastavljen cilj smo realizirali 70-odstotno in prodali 4,9 mio Sm
zemeljskega plina. Ob tem se je pretežni del nanašal na prodajo poslovnim
kupcem, preostanek pa na prodajo gospodinjstvom in izravnalni trg.



Prodaja lesnih peletov v obsegu 1.800 t
Prodaja lesnih peletov zaradi vremenskih razmer in presežka
ponudbe na trgu še ne prinaša želenih rezultatov, saj nam je kljub
ugodni ponudbi in pospeševanju prodaje uspelo prodati le 238 ton.

Energija plus d.o.o.
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Izvedba projekta učinkovite rabe energije s cross sellingom, s čimer bi
zagotovili vračilo vloženih sredstev
Sprememba Energetskega zakona nam je naložila drugačen pristop pri ukrepih v
energetsko učinkovitost (318. člen EZ-1), ki smo se jih zavzeto lotili. Začetne ideje s
cross sellingom še nismo zavrgli, sicer pa smo z različnimi ukrepi ustvarili za 12
GWh prihrankov in tako izpolnili zakonske obveznosti tudi za leto 2016.



Nadgradnja paketov energentov in posebne ponudbe za kupce
V letu 2015 smo starejši ciljni skupini prvi v Sloveniji ponudili
poseben paket za upokojence Penzion ePlus, ki je bil zelo
dobro sprejet.
Pripravljamo zametke drugih paketov, ki bodo kupcem
ponujeni spomladi 2016.



Prodaja trgovskega blaga in spletna trgovina z izbiro asortimana na podlagi raziskav želja in potreb
kupcev
Ponudbo trgovskega blaga smo okrepili s široko izbiro LED
sijalk, ki smo jih kupcem ponudili ob koncu poletja. Kot smo
pričakovali, se je izkazalo, da so za prodor na trg potrebni čas,
primerni ukrepi pospeševanja prodaje in predvsem prodajna
naravnanost prodajnega osebja. Vse to bomo dodatno krepili
v prihodnjem letu.



Krepitev tržne pozicije in konstantne marketinško–prodajne akcije
po vsej Sloveniji, tudi krepitev osebne prodaje na terenu in
razdelan program zvestobe
Različne marketinško-prodajne akcije po
Sloveniji smo izvedli z namenom širitve
prepoznavnosti znamke Energije plus v
slovenskem prostoru in predstavitve Energije
plus ter pridobivanja kontaktov potencialnih
kupcev. Osebna prodaja na terenu in program
zvestobe ostajata izziv za prihodnje poslovno
leto.



Osvojitev prenovljenega informacijskega sistema – prenova
procesov, dobre prakse, večja odzivnost ipd.
Prenovljen informacijski sistem smo v osnovi osvojili in
prepoznali tudi prve možnosti za nadgradnjo. Izvajamo prenovo
procesov dela in iskanje novih praks z namenom bolje, hitreje in
učinkoviteje opraviti delo in tako prispevati k še večjemu
zadovoljstvu kupcev.

Energija plus d.o.o.
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ENERGENTI

2.4.1 Nabava9
Največji del nabave predstavlja nakup energentov (električna energija in plin). Energente kupujemo na
dolgoročni in kratkoročni ravni, skladno z dinamiko sklepanja prodajnih pogodb in napovedjo porabe.
Dolgoročne pogodbe sklepamo na osnovi prejetih ponudb dobaviteljev, po načelu najugodnejše cene, medtem
ko kratkoročne pogodbe za dobave na dnevni in urni ravni sklepamo na borzi ali pa neposredno z
najugodnejšim dobaviteljem. Zaradi dnevne izravnave v okviru bilančne skupine kratkoročne posle sklepamo
vsak delovni dan.
V okviru nabavne funkcije se izvajata tudi vrednotenje in upravljanje portfelja energijskih pogodb tako, da z
ustreznimi nakupno-prodajnimi transakcijami obvladujemo nakupne stroške in izkoristimo ugodne razmere na
nabavnem trgu, za doseganje čim boljšega poslovnega rezultata.

2.4.2 Nakup električne energije
V preteklih letih in v letu 2015 smo za leto 2015 kupili 1.771 GWh električne energije, kar je 9 % manj kot v letu
2014 predvsem zaradi manjših količin pri pozicijskem trgovanju. Od tega smo drugim bilančnim skupinam
prodali 238 GWh električne energije.
Spremljanje dogajanja na trgu in karakteristik porabe naših kupcev je osnova za poslovne odločitve o obsegu
dolgoročnega nakupa na letni ravni in o količinah električne energije za končne kupce, ki jih kupujemo na
kratkoročni ravni po sprotnih cenah. Za leto 2015 smo sklepali posle s sedmimi bilančnimi skupinami in
podskupinami, ki so prisotne na veleprodajnem trgu.
Z aktivnim upravljanjem portfelja električne energije nam je uspelo povprečno nakupno ceno električne energije
za končne kupce znižati za 2,3 odstotka.
Struktura nakupa električne energije v TWh

Z zasledovanjem okoljskih ciljev si prizadevamo za višanje deleža energije iz OVE v našem portfelju. Električno
energijo iz OVE kupujemo tudi od malih proizvajalcev (MP) električne energije. V letu 2015 smo sklenili
pogodbe z več kot 360 malimi proizvajalci.

9

GRI G4-12
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Število MP OVE po vrsti proizvodnega vira

Število malih proizvajalcev pri sončnih elektrarnah v letu 2015 se je zmanjšalo za 18 % v primerjavi z letom
2014. Razloge najdemo predvsem v tem, da v nasprotju s konkurenco nismo bili pripravljeni sklepati pogodb po
nekonkurenčnih pogojih.

Struktura virov MP OVE (GWh)

Skupna količina kupljene električne energije od malih proizvajalcev v letu 2015 je za 14 % manjša glede na leto
2014, zaradi slabše hidrologije ter manjše proizvodnje v elektrarnah na bioplin.

Energija plus d.o.o.
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2.4.3 Prodaja električne energije
Kupci električne energije se zaradi dogajanja na trgu v Sloveniji in našem širšem okolju, ki mu tudi mediji
namenjajo precej pozornosti, vse bolj zavedajo trendov, svoje pozicije in so hkrati naravnani k doseganju
prihrankov. V Energiji plus še naprej stremimo k zadovoljstvu in lojalnosti svojih kupcev. Odzivamo se na
njihove potrebe in želje, se prilagajamo tržnim trendom in spremljamo aktivnosti konkurence.
Celotna prodaja električne energije je v letu 2015 znašala 1.771 GWh, kar je nekoliko več, kot smo načrtovali.
Paket Dvojni plus, ki smo ga ponudili gospodinjstvom kot novost v letu 2014, smo aktivno tržili in tako z
različnimi pristopi pridobivali nove kupce električne energije in plina.
Zaradi razmer na trgu in s tem povezanih tveganj smo v letu 2015 občutno zmanjšali obseg pozicijskega
trgovanja. Celotna prodaja električne energije je v letu 2015 znašala 1,77 TWh, kar je za 0,17 TWh manj kot v
letu 2014, ko je znašala 1,94 TWh, kar je posledica občutnega zmanjšanja obsega pozicijskega trgovanja zaradi
razmer na trgu in s tem povezanih tveganj.
Količinska prodaja električne energije (v TWh)

Sledili smo zastavljenim poslovnim ciljem za leto 2015 in nadaljevali aktivnosti za ohranjanje obstoječih in
pridobivanje novih kupcev v vseh segmentih in z različnimi pristopi. V času povezovanja dobaviteljev in
pojavljanja novih konkurentov se pojavljajo nove ideje za širitev ponudbe in izboljšave, kar je izjemnega
pomena za krepitev tržnega položaja.
Na osnovi trenutno razpoložljivih podatkov smo tržni delež povečali za 0,2 odstotne točke iz 11,80 na 12 %. K
manjšemu povečanju od načrtovanega je največ prispevala manjša prodaja gospodinjstvom, ki za načrtovano
zaostaja za 4,6 %, medtem ko je prodaja poslovnim kupcem za 1,2 % boljša od načrtovane. Sicer je prodaja
končnim kupcem v letu 2015 pri poslovnih in gospodinjskih kupcih skupaj količinsko in vrednostno pod
načrtovano. Celotna prodaja električne energije končnim kupcem je bila količinsko za 1,1 % in vrednostno za
2,6 % pod načrtovano. Pri končnih kupcih je razlog predvsem v migracijah gospodinjskih kupcev, pa tudi v
vremenskih razmerah. Količinska prodaja končnim kupcem v letu 2015 je v primerjavi z letom 2014 višja za 2,7
%.

Energija plus d.o.o.
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Deleži prodanih količin in vrednosti električne energije po segmentih končnih kupcev v letu 2015 – primerjava z
realizacijo 2014

Delež prodanih količin električne energije končnim kupcem v letu 2015

Gospodinjski
kupci; 37,86 %

Poslovni kupci;
62,14 %
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2.4.4 Nakup zemeljskega plina
V družbi Energija plus upravljamo samostojno bilančno skupino za nabavo in prodajo zemeljskega plina, ki ga
kupujemo na avstrijsko-slovenski meji v okviru terminskih in dnevnih pogodb. Dnevno izvajamo vse aktivnosti, ki
so potrebne za učinkovito in donosno opravljanje te dejavnosti. Z dobaviteljem E.ON smo v letu 2013 vzpostavili
partnerski odnos za nakup in prodajo zemeljskega plina, ki ga nadaljujemo tudi v prihodnjih letih.
3

Za leto 2015 smo na osnovi terminskih pogodb in s sprotnimi nakupi kupili 4,9 mio Sm , kar je v primerjavi z
letom 2014 povečanje za 69 %.
Spremljanje dogajanja na trgu zemeljskega plina (osnova je fundamentalna analiza) in karakteristika porabe
naših kupcev (ali gre za temperaturno odvisne oz. industrijski odjem) je osnova za poslovne odločitve o količini
nakupa dolgoročnejših produktov na letni, četrtletni in mesečni ravni ter o količinah zemeljskega plina, ki ga na
podlagi kratkoročne dnevne napovedi porabe naših kupcev kupujemo na sprotnem trgu.
Z aktivnim upravljanjem portfelja zemeljskega plina nam je uspelo povprečno nakupno ceno zemeljskega plina
za končne kupce znižati za 2,0 %.
Nakup plina v mio Sm

3

2.4.5 Prodaja zemeljskega plina
Trg z zemeljskim plinom postaja iz leta v leto bolj dinamičen. V dokaj oster konkurenčni boj se je vključilo še
nekaj novih dobaviteljev. Obstoječi dobavitelji, ki imajo na svojih področjih še vedno prevladujoče tržne deleže,
s svojimi aktivnostmi stremijo k ohranjanju zanje ugodnega položaja, zato je bitka za kupce velika. Ponudba
produktov in storitev se širi, kupci pa postajajo vse zahtevnejši. Začetna marketinška vlaganja v trg se počasi
obrestujejo. Število kupcev počasi raste, še vedno pa rast omejujejo močna konkurenca in dolgoročne pogodbe,
ki so jih nekateri poslovni kupci sklenili v preteklosti.
3

Ambiciozno zastavljen cilj smo realizirali 70-odstotno in prodali 4,9 mio Sm zemeljskega plina. Pri tem se je
nanašal pretežni del na prodajo poslovnim kupcem, preostanek pa na prodajo gospodinjstvom in izravnalni trg.
Prodaja plina je v letu 2015 naraščala počasneje, kot smo načrtovali. Glavni razlogi so šibkejša dinamika
naraščanja števila individualnih kupcev, predvsem zaradi močne konkurence, manjše porabe zaradi mile zime
in še veljavnih dolgoročnih pogodb pri poslovnih kupcih. Količinsko smo vsem kategorijam kupcev prodali 1,71krat več plina kot v letu 2014. S paketom Dvojni plus, ki združuje dobavo električne energije in zemeljskega
plina, smo nadaljevali s krepitvijo prepoznavnost družbe kot dobavitelja plina in promocijo prednosti hkratne
ponudbe električne energije in zemeljskega plina pri enem dobavitelju.
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3

Količinska prodaja zemeljskega plina 2013 - 2015 (v Sm )

4,9

2,9

0,1
2013

2014

2015

Marca in aprila smo precej kupcev pridobili v sklopu avkcije, ki jo je konec leta 2014 organizirala Zveza
potrošnikov Slovenije in v kateri smo z najugodnejšo ceno zemeljskega plina za leto 2015 zmagali v kategoriji
plin. Prizadevamo si, da s kupci vzpostavimo dolgoročen odnos, zato zvestobo posebej cenimo in nagrajujemo.
Deleži prodanih količin in vrednosti zemeljskega plina po segmentih končnih kupcev v letu 2015 – primerjava z
realizacijo 2014
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Delež prodanih količin zemeljskega plina končnim kupcem v letu 2015
Gospodinjski
kupci; 20,32 %

Poslovni kupci;
79,68 %

Svojo pozicijo na trgu plina počasi krepimo. Na osnovi neuradnih podatkov o porabi zemeljskega plina v
Sloveniji v letu 2015 (na celotnem maloprodajnem trgu prenos in distribucija) ocenjujemo svoj tržni delež v letu
2015 na 0,46 %, na distribucijskem področju pa 1,22 %.

2.4.6 Proizvodnja, prodaja in distribucija toplote
S proizvodnjo, prodajo in distribucijo toplote v prenovljeni kotlovnici na Pobrežju v Mariboru smo se s ciljem
širitve dejavnosti začeli ukvarjati v oktobru 2013. S toploto oskrbujemo 580 stanovanj. Poleg toplote smo v
februarju 2014 začeli v kogeneraciji proizvajati tudi električno energijo in jo oddajati v omrežje. Prodaja toplote
in ustvarjeni prihodki so neposredno odvisni od vremenskih razmer, zato so v prvem delu leta precej odstopali
od načrtovanih.
Primerjava načrtovanih in realiziranih količin toplote v letu 2015 (v kWh)

Energija plus d.o.o.
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Primerjava načrtovanih in realiziranih količin toplote v letu 2015 (v EUR)

Glede na porabo daljinske toplote v Sloveniji v letu 2014 ocenjujemo v letu 2015 naš tržni delež na 0,13 %.

2.4.7 Prodaja peletov
Prodaja lesnih peletov zaradi vremenskih razmer in presežka ponudbe na trgu ne prinaša želenih
rezultatov, saj nam je kljub ugodni ponudbi in pospeševanju prodaje uspelo prodati le 238 ton.
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UPRAVLJANJE TVEGANJ

O tveganjih govorimo, kadar gre za možnost nastanka dogodka ali vrste dogodkov, ki lahko ugodno ali
neugodno vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev družbe. Z drugimi besedami, govorimo o priložnostih in
nevarnostih. Tako želimo z oblikovanjem tveganj pravočasno prepoznati tveganja in ustrezno ukrepati, da bi
zmanjšali škodo, ki jo lahko določeno tveganje povzroči.
Družba je z nabavo računalniške podpore upravljanju tveganj ponovno ocenila tveganja. To je potekalo po treh
kriterijih: po verjetnosti tveganja (pogostnost nastanka dogodka), po pomembnosti tveganja (potencialna škoda
za poslovanje) in vrednosti nastale škode. Tveganja so bila ocenjena s 4-stopenjsko vrednostno lestvico
pomembnosti in verjetnosti. Zrelost sistema upravljanja tveganj je na nivoju osnovnega zrelostnega modela
upravljanja tveganj.
Družba skladno s politiko skupine spremlja obvladovanje tveganj in o tem skladno s politiko obdobnega
poročanja (mesečno in četrtletno) poroča družbeniku.
Glavni poudarek preteklega leta je bil predvsem obvladovanje kreditnega in likvidnostnega tveganja. Posebej
smo bili pozorni na plačilno sposobnost kupcev in na stanje terjatev iz poslovanja. Uspelo nam je ohranjati
pozitiven denarni tok, tako da nismo potrebovali premostitvenih kreditov za opravljanje dejavnosti. Trudimo se,
da sta finančni položaj in denarni tok Energije plus ves čas stabilna in pozitivna. Z izvajanjem različnih ukrepov
za obvladovanje finančnih tveganj lahko trdimo, da se uspešno prilagajamo zaostrenim razmeram na trgu.
Tveganja, ki jim je družba izpostavljena, skladno s sprejetim registrom tveganj, razvrščamo na:




strateško tveganje,
poslovno tveganje,
finančno tveganje.

2.5.1 Strateško tveganje
Med strateška tveganja prištevamo politična, zakonodajna in regulativna. Pred temi tveganji se varujemo s
stalnim spremljanjem in pravočasnimi odzivi ter aktivnim sodelovanjem z institucijami. Vedno večja konkurenca
in agresivnost ponudnikov prodaje električne energije na majhnem prostoru pomenita tveganje izgube vrednosti
portfelja, zato nenehno spremljamo delovanje konkurence, analiziramo poslovanje elektroenergetskih in plinskih
podjetij, merimo zadovoljstvo kupcev in drugo.

2.5.2 Poslovna tveganja
Poslovna tveganja predstavljajo skupek tveganj delovanja, ki vključujejo tako tveganje upravljanja človeških
virov, komercialno tveganje, tveganje prekinitve poslovanja, tveganja vodenja in odločanja, tveganja
zagotavljanja informacij, tveganje prevar in druga nezakonita dejanja ter seveda finančna tveganja.
Upravljanje tveganj človeških virov je v družbi Energija plus še posebej pomembno zaradi prevzemanja vseh
poslovnih procesov ob izčlenitvi. Na nivoju operativnega odločanja se srečujemo s tveganji, povezanimi z
vodenjem in odločanjem. Tveganje vodenja in odločanja obvladujemo z rednimi sestanki. Procesno tveganje
družba omejuje z jasno strategijo, opredeljenimi procesi, odgovornostmi, pooblastili in pravilniki ter s sprotno
kontrolo izvajanja.
Tveganje informacijske tehnologije z vidika zagotavljanja pravočasnih in kvalitetnih informacij in neprekinjenosti
delovanja smo rešili z vzpostavitvijo lastnega informacijskega sistema. Zgolj z vidika pregledovanja arhivskih
podatkov smo v poslovnem odnosu z Informatiko d.d. in v procesu telekomunikacij z Elektro Maribor d.d.
Tveganje ni izrazito.
Specifična vrsta tveganja je količinsko tveganje odprtih postavk, ko nastopijo razlike med pogodbeno
napovedano količino in dejansko prevzeto ali nabavljeno količino električne energije, kar se pojavlja pri OVE.
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2.5.3 Finančno tveganje
Energija plus je med vsemi poslovnimi tveganji najbolj izpostavljena finančnemu tveganju. Ob tem velja
posebna pozornost cenovnemu, kreditnemu in likvidnostnemu tveganju.
Družba kupuje električno energijo in plin neposredno ter prek posrednikov na borzah, kjer smo izpostavljeni
cenovnemu tveganju. Pri dobavi električne energije končnim odjemalcem je bilo cenovno in količinsko tveganje
ustrezno obvladano s takojšnjim zapiranjem pozicij.
V letu 2014 vzpostavljeni sistem upravljanja terjatev iz poslovanja smo z novim informacijskim sistemom še
nadgradili, tako da omogoča še učinkovitejše upravljanje kreditnih tveganj. Za potrebe nove informacijske
podpore smo novelirali navodilo o upravljanju terjatev do pravnih oseb, še aktivnejši smo pri izterjavi, v primeru
neplačila pa se hitreje odločamo za prenehanje prodaje kupcem in hitreje uporabimo pravna sredstva za
poplačilo terjatev. Posebno pozornost namenjamo individualni obravnavi velikih kupcev in kupcev, ki se
znajdejo v socialni stiski.
Terjatve sistematično spremljamo po starosti, po kakovosti in po posameznih kupcih. Kreditno tveganje je bilo
najpomembnejše tveganje, ki mu je bila družba izpostavljena pri prodaji produktov in storitev fizičnim ter
pravnim osebam v letu 2015 in ga je obvladovala z zgoraj opisanimi ukrepi.

2.6

NOTRANJA REVIZIJA

Na podlagi Notranjerevizijske temeljne listine in Pravilnika o organiziranosti in delovanju notranjerevizijske
dejavnosti v družbi Elektro Maribor d.d. je bila uvedena funkcija notranje revizije in opravljena notranja revizija
procesa upravljanja tveganj v družbi Energija plus d.o.o.

2.7

INVESTICIJSKA VLAGANJA

Glavnino investicij v letu 2015 je predstavljalo dokončanje projekta uvedbe novega informacijskega sistema SAP for Utilities, ki smo ga začeli v drugi polovici leta 2014. Manjši del investicij pa se je nanašal na
posodobitev poslovnih prostorov v Mariboru, računalniško opremo in podaljšanje licenc za produkte Microsoft.
Gibanje investicij
1.839.956
1.650.008

1.059.430

2013

2014

2015

V letu 2015 smo investicijska vlaganja realizirali v višini 1.839.956,04 EUR. Znesek realiziranih investicij je višji
od planiranega, vendar je ob tem treba upoštevati, da do razlike prihaja zaradi povečanja zneska »nadgradnje
licenc«, ki predstavlja vrednost pogodbe v naslednjem pet-letnem obdobju in je izkazano kot neopredmeteno
osnovno sredstvo.
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Načrtovanih investicij na področju ukrepov učinkovite rabe energije nismo realizirali, saj nismo našli primernih
lokacij, projekti, povezani z javnim zasebnim partnerstvom, pa zamujajo.

2.7.1 Naložbe v informacijsko tehnologijo
Zaradi dolgotrajnih postopkov prenove informacijskega sistema s strani Informatike d.d. in nesposobnosti le-te
hitrega prilagajanja dopolnitvam programske podpore glede na zahteve trga ter zaradi zastarelih rešitev, ki
dodatno obremenjujejo delo zaposlenih, smo se v septembru 2014 odločili za investicijo v nov informacijski
sistem. Analiza stroškov nove investicije v informacijsko podporo po zaključku implementacije je pokazala
zmanjšanje stroškov za informatiko za 50 %, kar je še dodatno okrepilo pravilnost investicije. Vse druge
načrtovane investicije v informacijski sistem, ki niso bile nujne za delovanje sistema, smo zaustavili.
V septembru 2014 začeti projekt se je skladno s terminskim planom nadaljeval vse leto 2015. S tem projektom
je družba pridobila nov integriran informacijski sistem, ki enovito podpira celotno poslovanje družbe. Skladno s
terminskim planom realizacije projekta in željo po minimiziranju stroškov smo projekt razdelili na dve fazi. Prva
faza je zajemala vse tiste funkcionalnosti, ki so že bile informacijsko podprte in so predstavljale vitalen del za
poslovanje družbe. Hkrati je zaključek prve faze pomenil prekinitev pogodbe v segmentu obdelav podatkov z
dotedanjim izvajalcem informacijskih storitev, Informatika d.d. in prehod na lasten sistem. Prva faza je bila
zaključena skladno s terminskim planom 1. 7. 2015. V okviru druge faze projekta smo uvedli še tiste
funkcionalnosti, ki so bile podprte s separatnimi, med seboj nepovezanimi rešitvami, in tiste, ki jih rešitev SAP
for Utilities dodatno omogoča. Projekt smo uspešno zaključili 31. 12. 2015. Investicija v nov informacijski sistem
prinaša tudi občutno znižanje operativnih stroškov.
Gibanje investicij v informacijsko podporo

1.755.322

1.341.715

238.618

2013

2014

2015

Letno poročilo 2015

Energija plus d.o.o.

3

stran 29

POROČANJE O TRAJNOSTNEM RAZVOJU10

V okviru letnega poročila družbe Energija plus za leto 2015 poroča o trajnostnem razvoju po mednarodnih
smernicah trajnostnega poročanja GRI (ang. Global Reporting Initiative). Trajnostno poročanje je v skladu s
prenovljenimi smernicami trajnostnega poročanja GRI G4 in zajema najpomembnejše ekonomske, okoljske in
družbene vplive trajnostnega razvoja družbe in naše deležnike. Družba še ne razmišlja o zunanji verifikaciji
poročila o trajnostnem razvoju.
Pri poročanju po smernicah GRI smo se osredotočili na triletno časovno obdobje (2013-2015). Glede na
trajnostno poročanje v preteklih letih v družbi nismo zaznali pomembnih sprememb, ki bi vplivale na objavljene
podatke.
Poročanje po GRI je mednarodno priznano in primerljivo poročanje, ki na jasen, transparenten in merljiv način
podaja informacije deležnikom in širši javnosti. S tem načinom poročanja omogočamo deležnikom, da dobijo
zadostne informacije o družbeno odgovornem ravnanju družbe, na podlagi katerih lažje oblikujejo svoje
odločitve.
Letno poročilo je v slovenskem jeziku objavljeno na spletni strani www.energijaplus.si.
Kontakt za informacije o trajnostnem razvoju:
Energija plus d.o.o.
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Elektronski naslov: info@energijaplus.si
Bistveni vidiki trajnostnega poročanja

Ekonomski vplivi

Okoljski vplivi

-

Ekonomska uspešnost

-

Posredni ekonomski vplivi

-

Nabavna praksa

-

Energija

-

Odpadne vode in odpadki

-

Delovne prakse in dostojno delo

Družbeni vplivi

10

-

Človekove pravice

-

Družba

-

Odgovornost za produkte

GRI G4-18-23, G4-28-31, G4-33

-

Zaposlovanje

-

Varnost in zdravje pri delu

-

Usposabljanje in izobraževanje

-

Različnost in enake možnosti

-

Pritožbeni mehanizmi v zvezi z delom
Nediskriminacija

-

Protikorupcijsko ravnanje
Javne politike
Označevanje izdelkov in storitev
Skladnost

Energija plus d.o.o.
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VSEBINSKO KAZALO PO SMERNICAH POROČANJA GRI G411

SPLOŠNA STANDARDNA RAZKRITJA
Razkritje

Opis

Stran

Strategija in
analiza
Izjava najvišjega nosilca odločanja v organizaciji o pomenu trajnostnega razvoja za organizacijo
in strategiji obravnavanja trajnostnega razvoja organizacije.

7

G4-3

Ime organizacije.

4

G4-4

Primarne blagovne znamke, izdelki in storitve.

6

G4-5

Sedež organizacije.

4

G4-6

Število držav, v katerih organizacija deluje, in imena držav, kjer bodisi potekajo pomembne
dejavnosti ali so posebej pomembne v zvezi s trajnostnimi vsebinami, obravnavanimi v poročilu.

6

G4-7

Lastništvo in pravna oblika.

6

G4-8

Trgi (geografska in sektorska razdelitev ter razdelitev po tipih odjemalcev).

6

G4-9

Velikost organizacije (število zaposlenih, število dejavnosti, prihodki od prodaje,
obveznosti/kapital, število produktov ali storitev).

3

G4-10

Zaposleni po vrsti zaposlitve, vrsti pogodbe, regiji in spolu.

32

G4-11

Delež vseh zaposlenih po kolektivni pogodbi.

33

G4-12

Opis oskrbne verige organizacije.

18

G4-13

Pomembnejše spremembe v obdobju poročanja v zvezi z velikostjo organizacije, strukturo,
lastništvom in oskrbno verigo.

6

G4-15

Zunanje listine, načela in druge ekonomske, okoljske in družbene pobude, katerih podpisnica in
podpornica je organizacija.

35

G4-16
Opredelitev
bistvenih vidikov
in mej

Članstvo v organizacijah.

35

G4-18

Proces definiranja vsebine poročila in zamejitev vidikov.

29

G4-19

Seznam vseh bistvenih vidikov, prepoznanih v procesu določanja vsebine poročila.

29

G4-20

Zamejitve bistvenih vidikov znotraj organizacije.

29

G4-21

Zamejitve bistvenih vidikov zunaj organizacije.

29

G4-22

Učinki sprememb podatkov iz predhodnih poročil in razlogi za te spremembe.

29

G4-23

Pomembnejše spremembe v primerjavi s predhodnimi obdobji poročanja v zvezi z zamejitvijo
obsega in vidikov.

29

G4-24

Seznam skupin deležnikov, s katerimi organizacija sodeluje.

36

G4-25

Izhodišča za prepoznavanje in izbor deležnikov, s katerimi organizacija sodeluje oz. jih
vključuje.

36

G4-26

Pristopi pri vključevanju deležnikov, vključno s pogostostjo sodelovanja po skupinah deležnikov.

36

G4-27

Ključne teme in vprašanja, izpostavljena v procesu sodelovanja z deležniki, in kako se je
organizacija nanje odzivala, vključno prek svojega poročanja.

36

G4-28

Obdobje poročanja.

29

G4-29

Datum zadnjega predhodnega poročila.

29

G4-30

Cikel poročanja.

29

G4-31

Kontaktni podatki za vprašanja v zvezi s poročilom.

29

G4-32

Kazalo po smernicah GRI.

30

G4-33

Zunanja preveritev poročanja po smernicah GRI.

29

G4-1
Profil organizacije

Vključevanje
deležnikov

Podatki o poročilu

11

GRI G4-32
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Upravljanje
G4-34

Upravljavska struktura organizacije, vključno s komisijami najvišjega organa upravljanja.

6

Etika in integriteta
G4-56

Opis vrednot, načel, standardov in načel ravnanja, kot so kodeksi ravnanja in etični kodeksi.

5,35

Kazalniki
SPECIFIČNA STANDARDNA RAZKRITJA
Bistveni vidiki

Upravljavski pristopi (DMA) in kazalniki

EKONOMSKI VPLIVI

DMA

Ekonomska uspešnost

G4-EC1 - Neposredna ustvarjena in distribuirana ekonomska vrednost (prihodki, operativni
stroški, plače in bonitete zaposlenih, plačila lastnikom kapitala, plačila državi (davki), donacije
in druga vlaganja v skupnost).
G4-EC3 - Obveznosti iz pokojninskega načrta.

OKOLJSKI VPLIVI
Energija

3,10,37
35

DMA
G4-EN3 - Poraba energije v organizaciji.

42

G4-EN6 - Zmanjševanje porabe energije.

42

DRUŽBENI VPLIVI
Delovne prakse in
dostojno delo

DMA

Zaposlovanje

G4-LA1 - Število in stopnja novo-zaposlenih in fluktuacija zaposlenih.

32

Varnost in zdravje pri
delu

G4-LA6 - Stopnja poškodb pri delu.

36

Usposabljanje in
izobraževanje

G4-LA9 - Povprečno število ur izobraževanja na leto na zaposlenega po spolu in kategoriji
zaposlenih.

34

Različnost in enake
možnosti

G4-LA12 - Struktura organov upravljanja in struktura zaposlenih po kategorijah zaposlenih
(po spolu, starosti – pod 30 let, 30 –50 let, nad 50 let, pripadniki manjšin, drugi relevantni
kazalniki različnosti).

6,32

Človekove pravice

DMA

Nediskriminacija

G4-HR3 - Število primerov diskriminacije in ukrepi za njeno odpravo.

Družba

DMA

Protikorupcijsko
ravnanje

G4-SO5 - Potrjeni primeri korupcije in sprejeti ukrepi.

Odgovornost za
produkte

DMA

Označevanje izdelkov in
storitev

G4-PR5 - Rezultati meritev zadovoljstva uporabnikov.

35

35

39
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ZAPOSLENI

Kadrovska politika družbe postaja vedno bolj zahtevna, saj se družba zaveda, da so njena največja vrednota za
doseganje skupnih ciljev zadovoljni in strokovno podkovani zaposleni. Pri zaposlovanju ne delamo razlik med
spoloma, saj je naš cilj predvsem zaposliti ustrezne ljudi na prava delovna mesta. Leto 2015 je družba končala s
64 zaposlenimi, od tega 48 žensk in 16 moških.
Gibanje števila zaposlenih
66

64

2014

2015

63

2013

Družba se ne srečuje z izrazito izgubo kadra. Gre za naravno zmanjševanje z upokojitvami. Število zaposlenih
se je glede na preteklo leto znižalo za dve osebi.
Gibanje števila zaposlenih glede na spol, na trajanje zaposlitve in vrsto zaposlitve po stanju konec leta

12

2013

2014

2015

Število zaposlenih moških

17

16

16

Število zaposlenih žensk

46

50

48

Zaposlitev za nedoločen čas

57

58

59

6

8

5

62

65

64

Zaposlitev za določen čas
Zaposlitev za polni delovni čas
Zaposlitev za krajši delovni čas

1

1

0

63

66

64

Število prihodov in odhodov zaposlenih po spolu in starostnih skupinah

13

2013

2014

2015

Število prihodov

7

6

2

- moški

3

1

0

- ženske

4

5

2

- starost do 30 let

1

0

2

- starost 30–50 let

6

6

0

- starost nad 50 let

0

0

0

Število odhodov

1

3

3

- moški

0

2

0

- ženske

1

1

3

- starost do 30 let

0

1

2

- starost 30–50 let

0

2

0

- starost nad 50 let

1

0

1

12
13

GRI G4-10, G4-LA12
GRI G4-LA1
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Povprečna starost sodelavcev se povečuje, saj je leta 2015 znašala 41,6 leta. Prav tako tudi delovna doba, ki je
znašala 18,9 leta.
Povprečna starost

2013

2014

2015

Povprečna starost zaposlenih (v letih)

40,3

41,5

41,6

Povprečna delovna doba zaposlenih (v letih)

16,8

18,3

18,9

Odstotek zaposlenih, ki so zajeti z odločbami kolektivnih pogodb, je v letu 2015 znašal 93,8 in je glede na
14
preteklo leto nižji, vendar primerljiv z letom 2013.
Delež zaposlenih z določbami kolektivnih pogodb

Delež zaposlenih z določbami kolektivnih pogodb

2013

2014

2015

93,7

95,5

93,8

Delež zaposlenih, ki imajo priznano invalidnost, ostaja enak preteklemu letu.
Število zaposlenih s priznano invalidnostjo

Število zaposlenih, ki imajo priznano invalidnost

2013

2014

2015

1

2

2

Izobrazbena struktura po stanju konec leta 2015
Izobrazbena struktura se je spremenila zaradi preklasifikacije visoke v višjo izobrazbo. Število zaposlenih z
magistrsko izobrazbo se je povečalo za eno osebo. Prav tako se je zmanjšalo število kvalificiranih zaposlenih za
eno osebo zaradi odhoda v pokoj.

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2015
12,50 %
31,25 %

MAGISTER ZNANOSTI (8. raven)
18,75 %

VISOKA (7. raven)
VIŠJA (6. raven)

37,50 %

Družba nima štipendistov.

14

GRI G4-11

SREDNJA (5. raven)
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3.2.1 Izobraževanje zaposlenih
Vsa izobraževanja zaposlenih skrbno načrtujemo in izvajamo glede na prilagoditev aktualnim pogojem na trgu
dela. Pomembno je omeniti, da je razvoj zaposlenih najpomembnejši motivacijski dejavnik, zato bomo tudi v
prihodnje izobraževanju zaposlenih namenjali veliko pozornost.
V letu 2015 je v različnih oblikah izobraževanj od različnih delavnic, seminarjev in konferenc – sodelovalo 16
zaposlenih ob upoštevanju velike angažiranosti pri izvedbi projekta uvedbe nove informacijske podpore,
izobraževanje smo izvajali predvsem v smislu skrbi za spremljanje novosti. Strošek izobraževanja je sicer v
primerjavi s preteklim letom višji, vendar gre to na račun uvajanja in izobraževanja uporabe novega
programskega produkta za upravljanje tveganj. Brez tega specifičnega izobraževanja, bi bil strošek
izobraževanja zaposlenih v letu 2015 primerljiv z letom 2014.
Strošek izobraževanj zaposlenih (v EUR)

27.769
21.965

9.407

2013

2014

2015

15

Izobraževanje

2013

2014

2015

Skupaj zaposleni

63

66

64

Število udeležencev izobraževanj

17

21

16

Število ur izobraževanj
Delež zaposlenih, vključenih v izobraževanje
Povprečno število ur izobraževanj na zaposlenega

537

212

237

27 %

32 %

25 %

8,5

3,2

3,7

3.2.2 Motivacija in skrb za zaposlene
Čeprav družba Energija plus d.o.o. nima certifikata družini prijazno podjetje,
zaposlenim v celoti nudi ugodnosti, ki zaposlenim omogočajo lažje usklajevanje
poklicnega in družinskega življenja, kot jih določa certifikat. Tako vsem staršem
prvošolčkov zagotovimo dela prost dan. Ob novem letu organiziramo srečanje
vseh zaposlenih.

15
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16

Družba zaposlenim plačuje prispevek v drugi pokojninski sklad. V letu 2015 je bilo 58 zaposlenih, vključenih v
dodatno pokojninsko zavarovanje.
Število zaposlenih, vključenih v dodatno pokojninsko zavarovanje

Število zaposlenih

2013

2014

2015

57

56

58

Koriščenje starševskega dopusta
V letu 2015 so tri osebe koristile porodniški dopust in en zaposleni očetovski dopust.
Število zaposlenih (ločeno po spolu), ki je koristilo starševski dopust
2013

2014

2015

Število zaposlenih

3

3

4

- Moški zaposleni

3

1

1

- Ženske zaposlene

0

2

3

Komuniciranje z zaposlenimi
Komuniciranje z zaposlenimi je izredno pomembno zaradi zagotavljanja pretoka informacij in zagotavljanja
skupnega razumevanja ciljev družbe. Komunikacija poteka prek rednih sestankov oddelkov, kolegijev direktorja
in »ad hock« sestankov za rešitev tekočih problemov. Zaposlenim so prav tako na voljo različne komunikacijske
poti od elektronske pošte do internetne strani. Mesečno izdajamo tudi elektronski časopis. Vsem zaposlenim
omogočamo, da se udeležujejo kulturnih in športnih prireditev, katerih sponzorji smo.
Etični kodeks

17

Etični kodeks, ki je veljal v skupni družbi (Elektro Maribor d.d.), je družba ob odcepitvi leta 2011 prevzela in ga
upošteva pri svojem poslovanju. Etični kodeks je nezavezujoč dokument, hkrati pa usmerja zaposlene k
poslovni odličnosti, h kateri stremi naša družba. Etični kodeks je namenjen tudi odkrivanju neetičnih situacij,
prepoznavanju neustreznega medsebojnega sodelovanja in komunikacije. V letu 2015 nismo zasledili prijav
18
glede diskriminacije.
Etični kodeks je dostopen vsem zaposlenim, saj je objavljen na intranetni strani družbe, na elektronskih naslovih
vseh zaposlenih in je na voljo v kadrovski službi.
Družba je prav tako podpisnica Deklaracije o poštenem poslovanju, ki ga je izdala civilna iniciativa ETOS v
19
okviru Slovenskega članstva v organizaciji UNGC.
V letu 2015 v družbi Energija plus ni bilo potrjenih primerov korupcije.

16

GRI G4-EC3
GRI G4-56
18
GRI G4-HR3
19
GRI G4-15, G4-16
20
GRI G4-SO5
17

20
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VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU

Zagotavljanje varnega delovnega okolja oz. zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je ena od osnovnih
aktivnosti družbe Energija plus. Zaradi omejenega števila zaposlenih naloge varstva in zdravja pri delu po
pogodbi za nas opravlja družba Elektro Maribor.
Z namenom zmanjšanja odsotnosti z dela smo opravljali predčasne zdravstvene preglede in sklenili pogodbo z
zdravnikom medicine dela. Za preventivo smo poskrbeli tudi s cepljenjem proti gripi in klopnemu meningitisu.
Prav tako zaposlenim omogočamo sofinanciranje korekcijskega pripomočka, očal. Organizirali smo predavanje
na temo stres na delovnem mestu in izvedli anonimno anketo med zaposlenimi s ciljem povečanja zavedanja
pomena odgovornosti posameznika za zdravo življenje.
Število zdravstvenih pregledov

Število zdravstvenih pregledov

2013

2014

2015

7

26

18

Števila delovnih nezgod v družbi ne beležimo zaradi specifike pisarniškega dela.

3.4

21

DRUŽBENA ODGOVORNOST DRUŽBE ENERGIJA PLUS

3.4.1 Deležniki družbe Energija plus22
Povezanost z vsemi udeleženci okolja in vračanje v okolje je v Energiji plus pomembna vrednota. Zato smo v
letu 2015 ob vseh drugih družbeno odgovornih aktivnostih posebno pozornost namenili socialno šibkim kupcem
in v sodelovanju s centri za socialno delo v SV Sloveniji spomladi namenili tej ciljni skupini 17.000 EUR donacij.

V poletnih mesecih je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
pozvalo slovenska podjetja k podpisu sporazuma o odpisu dolga. Energija plus je bila v
avgustu ena od prvih podpisnic tega sporazuma, na podlagi katerega smo prejeli 178 vlog.
47 kupcem, ki so izpolnjevali vse pogoje, smo odpisali dolgove v višini 23.400 EUR.
Energija plus je pomemben deležnik v okolju, ki ves čas prispeva h kvaliteti bivanja, boljši družbi in čistejšemu
okolju. Zavedamo se, da soustvarjamo odnose v notranjem in zunanjem okolju, zato na različne načine
raziskujemo želje, potrebe, pričakovanja in zadovoljstvo soudeležencev.

21
22
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Ključni deležniki
Deležniki

Oblika vključevanja

Ključne teme/interes

Stranke/kupci

Osebni stik z zaposlenimi in posredniki

Hitra rešitev problema, predstavitev produkta

Elektronska pošta

Dobro razmerje med ceno in kakovostjo

Mnenjske ankete

Ugodnosti za stalne stranke 

Spletna mesta

Prijazen odnos do strank

Družbena omrežja

Inovativnost produktov in storitev

Televizijski, časopisni in radijski oglasi

Varovanje osebnih podatkov

Zbiranje pritožb in pohval
Mobilne aplikacije
Zaposleni

Osebni stiki

Plačni sistem in nagrajevanje uspešnosti

Elektronska pošta 

Sistem napredovanja

Interni internetni časopis

Obveščenost o spremembah v podjetju

Interne prireditve, športno-rekreacijski dogodki za

Razmerje med zasebnim in poklicnim življenjem

zaposlene

Izobraževanje in dodatno usposabljanje
Varnost in zdravje na delovnem mestu

Poročila Agenciji za energijo (JARSE)

Poslovanje skladno z EZ-1

Poročila ministrstvom (MZI; MF; MG)

Učinkovit sistem upravljanja tveganj

Pregledi inšpekcijskih organov in organov nadzora

Skladnost storitev in produktov

Revizije pooblaščenih revizorjev

Izpolnjevanje obveznosti družbe

Dobavitelji

Razpisi in ponudbe

Dolgoročno sodelovanje

in upniki

Sestanki z dobavitelji

Zanesljivost plačil

Elektronska pošta in elektronsko poslovanje

Nadgradnja obstoječega sodelovanja

Regulatorji

Dobavni roki, cene storitev in blaga
Dobava do okolja bolj prijaznih storitev
Brezpapirno sodelovanje
Skupnosti

Dodeljevanje sredstev za sponzorstva in donacije

Sofinanciranje projektov kulturnih, športnih in

Neposredni stiki z lokalnimi odločevalci

humanitarnih organizacij
Infrastrukturna vlaganja


Mediji

Sporočila za javnost

Pregledne informacije o poslovanju, dogodkih in

Novinarske konference

spremembah v Energiji plus d.o.o.

Odgovori in pojasnila

3.4.2 Sponzorstva in donacije23
V letu 2015 smo s sponzorskimi in donacijskimi sredstvi pomagali pri različnih projektih, ki so jih izvedle
organizacije na socialnem, kulturnem, športnem in izobraževalnem področju. Donacijska sredstva smo tako kot
v preteklih letih namenili predvsem humanitarnosti. Pozitivna naravnanost k potrebam družbe in usmerjenost v
napredek in trajnostni razvoj bodo naš cilj tudi v prihodnje.
Pri dodeljevanju sponzorskih sredstev poskušamo najti primerno razmerje porazdelitve sredstev med športom,
kulturo, širšim področjem energetike in drugimi dejavnostmi ter se tako na vseh področjih predstaviti
potencialnim kupcem in krepiti lojalnost obstoječih.

23
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Porazdelitev sponzorstev v letu 2015 po namenu

drugo
32 %

šport
46 %

humanitarnost
1%

izobraževanje
1%
širša področja
energetike
(konference,
posvetovanja)
9%

kultura
11 %

Porazdelitev donacij v letu 2015 po namenu
Pri dodeljevanju sponzorskih sredstev ves čas iščemo primeren delež razdelitve med posameznimi področji, ki
jim sredstva dodeljujemo (šport, kultura in druge dejavnosti), pri čemer športne aktivnosti izkazujejo največ
potreb po tovrstnih sredstvih. Pri tem iščemo sinergijske učinke, povezane z našimi cilji poslovanja, potrebami
področij in bližino kupcev. S sponzorstvom krepimo prepoznavnost podjetja, pospešujemo prodajo in posredno
vplivamo tudi na zvestobo kupcev.

izobraževanje
8%

drugo
2%

humanitarnost
90 %

Energija plus d.o.o.
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3.4.3 Marketinške aktivnosti
V letu 2015 smo za marketinške namene namenili 0,59 % prihodkov od
prodaje energentov. Tako krepimo stik s kupci, ustvarjamo prepoznavnost
Energije plus v slovenskem okolju z namenom sidranja zvestobe obstoječih in
pridobivanja novih kupcev ter predstavljamo ponudbo in pospešujemo
prodajo. Največ pozornosti smo namenili paketu Dvojni plus (vezan paket
električne energije in zemeljskega plina z mnogo prednostmi, kot prvi v
Sloveniji). Prav tako iščemo optimalno kombinacijo uporabe komunikacijskih
kanalov, kjer vse večji pomen pridobivajo moderni digitalni kanali.
V komuniciranju smo začeli uporabljati novo zvočno podobo in korporativni
oglas v skladu z najnovejšimi smernicami komuniciranja.

3.4.4 Komunikacija z zunanjimi javnostmi
V Energiji plus dajemo velik pomen sodelovanju podjetja z zunanjimi javnostmi, ki so podpora naši komunikaciji,
sodelovanju z okoljem, gradnik pri prepoznavnosti, krepitvi blagovne znamke, ne nazadnje pa tudi kritični
sopotnik in presojevalec v smislu ustvarjene publicitete. Leto 2015 je bilo razgibano na področju promocij in
pridobivanja kontaktov, pospeševanja prodaje, sejmov, nagradnih iger, konferenc in različnih dogodkov v
celotnem slovenskem okolju.
V
informacijski
pisarni v Mariboru
smo
gostili
tudi
dvodnevno medijsko
poletno šolo in tako
podprli vseslovenski
projekt Modri svet
za mlade.
Kupcem smo v skladu s prenovo PIS ponudili nove spletne storitve (eStoritve) in prenovljeno mobilno aplikacijo
ePLUS, ki ponujajo komunikacijo, podatke in storitve 24/7 ter bodo v skladu z željami in potrebami kupcev tudi v
prihodnje deležne posodobitev in nadgradenj.

3.4.5 Komuniciranje z mediji
Zavedamo se, da je učinkovita in pravočasna komunikacija z mediji bistvenega pomena za ugled podjetja v
družbi. Zato odkrito, odgovorno in pravočasno odgovarjamo na javno zastavljena vprašanja. Tako vzdržujemo
primerne odnose z mediji, ki so nam predvsem spomladi, ko smo podelili donacijo centrom za socialno delo in
ob polletju, ob prehodu na nov PIS, namenili precej pozornosti. Prehod na nov PIS je prinesel obveščanje o
spremembah, morebitnih motnjah v delovanju, nov format in vizual prenovljenih računov. Z nekaterimi ključnimi
mediji in institucijami smo ves čas krepili svojo prepoznavnost v širšem slovenskem prostoru.

3.4.6 Odnosi s kupci24
Kupci so fokus našega poslovanja. Posebej
pomembno nam je njihovo zadovoljstvo, ki smo ga
preverjali v letu 2015. Anketa kupcev je pokazala, da bi
nas kar 95 % priporočilo svojim prijateljem, več kot 77
% je naših kupcev več kot 10 let in več kot 67 % je
zelo zadovoljnih s tem kako jih obravnavamo.

24

GRI G4-PR5

Energija plus d.o.o.

Letno poročilo 2015

stran 40

Konstruktivne kritike, ki kažejo na možnosti za
izboljšavo, skrbno pregledujemo in jih bomo v
prihodnje vključili v svoje poslovanje in razvoj
novih rešitev.
Krepitev zvestobe in zaupanja izvajamo z
različnimi marketinškimi aktivnostmi. Širjenje
ponudbe in novih rešitev komuniciramo prek vseh
komunikacijskih kanalov, ki smo jih prepoznali za
najbolj relevantne. Med kupci ne delamo razlik, vsi
so
deležni
enakih
ugodnosti
in
najkakovostnejšega servisa.
Prilagajanje cen in produktov tržnim razmeram,
zaokrožena in konkurenčna ponudba energentov
ter storitev na področju oskrbe z energijo ostajata
strateški usmeritvi naše družbe.
V letu 2015 smo izboljšali in povečali število
prodajnih mest, kjer kupcem nudimo neposreden
stik in individualno obravnavo za vsa področja poslovanja – od sklenitve pogodbe, informacij, svetovanja, plačila
računov brez provizije do nakupa trgovskega blaga. Dvema prodajnima mestoma v Mariboru, enemu v Gornji
Radgoni, Murski Soboti, na Ptuju in v Slovenski
Bistrici se je pridružilo še tretje univerzalno prodajno
mesto v Mariboru (prej prodaja samo lesnih
peletov).
Ponudbo trgovskega blaga smo oplemenitili z
garnituro orodja, ki spada v vsako gospodinjstvo, in
LED-sijalkami, ki jo aktivno komuniciramo.
V letu 2015 zaradi nekaterih sprememb v
poslovanju, širitve ponudbe in aktivnosti konkurence
beležimo povečano
število stikov s kupci
prek
brezplačne
telefonske številke
080
2115,
na
prodajnih mestih in
prek navadne in
elektronske pošte. Prek prenovljenih eStoritev krepimo uporabo modernih komunikacijskih poti in posodobljene
mobilne aplikacije.
Novice in aktualne vsebine objavljamo na spletni strani www.energijaplus.si, Facebooku, Twitterju in kanalu
YouTube. Izdajamo mesečne elektronske novice eINFO, na prilogi k računu in z oglaševanjem v različnih
medijih (tiskani časopis, radijski in televizijski oglasi) kupce informiramo o novostih in posebnih ponudbah.
Število vseh klicev se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2015 povečalo za 16,5 %, medtem ko se je število
osebnih obiskov v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 povečalo za 6,4 %. V eStoritve je trenutno registriranih
15.053 računov (zajetih 17.491 merilnih mest), od katerih samo 6.332 aktivno uporablja eStoritve (torej samo
8.759 merilnih mest).
Stiki s kupci 2012–2015
Vrsta stika
Število vseh klicev na tel. št. 080 2115
Osebni obiski kupcev na prodajnih mestih
*Spremenjen podatek v primerjavi s prejšnjim poročilom.

2012

2013

2014

2015

120.254

125.484

110.861

129.197

69.240

56.827

51.189*

54.505
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VARSTVO OKOLJA V DRUŽBI ENERGIJA PLUS25

V okviru svojega poslovanja skladno s poslanstvom in vizijo skrbimo za varstvo premoženja in zaposlenih. V
ponudbi produktov stremimo k izdelkom, ki varujejo okolje. Z iskanjem produktov, ki bi kupcem omogočali
avtomatsko spremljanje in upravljanje električnih porabnikov na daljavo in razpisom PURE, s katerim javnemu
in storitvenemu sektorju omogočamo pridobitev nepovratnih sredstev za različne ukrepe učinkovite rabe, se
aktivno vključujemo v varovanje okolja. S svetovanjem kupce ozaveščamo o rabi obnovljivih virov energije. S
poudarjanjem pomena uporabe elektronskega računa in e-storitev, prispevamo k varstvu okolja, saj
zmanjšujemo porabo papirja. Vse zaposlene enkrat letno izobražujemo na temo varstva okolja in jih
seznanjamo z novostmi. Pomemben vidik je požarna varnost, ki jo vzdržujemo s preventivnimi ukrepi in tako
omogočamo nemoteno poslovanje ter varovanje premoženja in ljudi. Velik poudarek dajemo varstvu zdravja pri
delu. Organiziramo letne skupinske preglede izpostavljenosti visokemu pritisku in teoretičnemu izobraževanju
pomena ergonomije delovnega mesta za zdrav način življenja.
Poraba energentov
NAZIV
Stroški električne energije, lastna raba
Stroški bencina in goriva za avtomobile in delovne stroje
Skupaj
*

Všteta raba el. energije v kotlovnici, kot lastna raba.

25

GRI G4-EN3, G4-EN6

2013

2014

2015

*

*

19.959

12.181*

4.565

4.368

1.547

10.988

24.327

13.728

64.232

Energija plus d.o.o.
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RAČUNOVODSKO POROČILO DRUŽBE ENERGIJA PLUS D.O.O.

4.1 RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE ENERGIJA PLUS D.O.O.
Bilanca stanja
Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

4.946.956

3.903.248

2.454.630

1.293.438

2.454.630

1.293.438

1.432.875

1.561.179

451.495

461.260

a. Zemljišča

128.429

128.429

b. Zgradbe

323.066

332.831

974.505

1.069.301

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a + b)

6.875

30.618

a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi

6.875

30.618

A.

Dolgoročna sredstva (I do VI)

I.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)

Pojasnilo

1

1. Dolgoročne premoženjske pravice
II.

Opredmetena osnovna sredstva (1 do 6)

2

1. Zemljišča in zgradbe (a + b)

2. Proizvajalne naprave in stroji

b. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
III.

Naložbene nepremičnine

3

63.646

64.972

VI.

Terjatve za odloženi davek

4

995.805

983.659

B.

Kratkoročna sredstva (I do V)

31.254.625

33.449.801

II.

Zaloge (1 do 4)

77.432

48.462

77.432

48.462

Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2)

0

4.589

2. Kratkoročna posojila (a do c)

0

4.589

0

4.589

29.130.410

27.652.645

1.185.564

103.444

26.636.836

26.142.967

5

3. Proizvodi in trgovsko blago
III.

b. Kratkoročna posojila drugim
IV.

Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3)

6

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

1.308.011

1.406.234

V.

Denarna sredstva

7

2.046.783

5.744.105

C.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

8

81.917

19.033

S R E D S T V A (A + B + C)

36.283.497

37.372.081

Zunajbilančna sredstva

20.606.902

19.908.670

Energija plus d.o.o.
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Pojasnilo

31.12.2015

31.12.2014

9

18.152.112

17.631.768

A.

Kapital

I.

Vpoklicani kapital (1 do 2)

8.000.000

8.000.000

1. Osnovni kapital

8.000.000

8.000.000

II.

Kapitalske rezerve

7.291.511

7.291.511

III.

Rezerve iz dobička (1 do 5)

774.192

0

5. Druge rezerve iz dobička

774.192

0

IV.

Presežek iz prevrednotenja

-5.272

-8.126

V.

Preneseni čisti poslovni izid

774.192

695.765

1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let

774.192

695.765

Čisti poslovni izid poslovnega leta

1.317.489

1.652.618

1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta

1.317.489

1.652.618

338.581

301.338

338.581

301.338

277.841

0

277.841

0

17.326.386

19.284.316

17.326.386

19.284.316

58.758

138.992

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

8.857.773

10.823.542

4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun

7.399.555

7.132.293

5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev

251.543

229.346

6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij

447.889

459.236

7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

300.011

488.630

10.856

12.277

188.577

154.658

36.283.497

37.372.081

20.606.902

19.908.670

2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let
VI.

B.

Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)

10

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
C.

Dolgoročne poslovne obveznosti

11

1. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Č.

Kratkoročne obveznosti (I do III)

III.

Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)

12

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

13

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A do D)
Zunajbilančne obveznosti

14
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Izkaz poslovnega izida
Postavka
1.

Pojasnilo

I–XII 2015

I–XII 2014

15

91.932.470

101.667.911

91.912.631

101.667.911

Čisti prihodki od prodaje (a + b)
a. na domačem trgu
b. na tujem trgu

19.839

4.

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

16

789.331

643.374

5.

Stroški blaga, materiala in storitev (a + b)

17

86.809.933

96.460.264

83.746.657

93.037.567

3.063.276

3.422.697

2.382.387

2.106.355

1.754.788

1.559.227

b. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev

72.400

67.178

c. Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev od plač

284.216

252.778

d. Drugi stroški dela

270.982

227.172

1.685.660

1.696.925

a. Amortizacija

650.484

422.194

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. in opredm. os

153.150

0

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

882.026

1.274.731

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala
b. Stroški storitev
6.

Stroški dela (a + b + c + d)

18

a. Stroški plač

7.

Odpisi vrednosti (a + b + c)

19

8.

Drugi poslovni odhodki

20

619.370

229.693

10.

Finančni prihodki iz danih posojil (a + b)

21

13.029

48.572

0

0

13.029

48.572

232.253

182.368

232.253

182.368

13.707

80.756

0

0

13.707

80.756

10.707

12

10.707

12

a. Finančni prihodki iz posojil, danim družbam v skupini
b. Finančni prihodki iz posojil, danim drugim
11.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (a + b)

22

b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
13.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (a + b + c + č)

23

a. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
č. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
14.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (a + b + c)

24

b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
15.

Drugi prihodki

25

24.304

11.099

16.

Drugi odhodki

26

41.393

68.500

17.

Davek iz dobička

27

122.888

308.670

18.

Odloženi davki

28

12.146

50.470

19.

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
29

1.317.489

1.652.618

(1 + 2 +3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11 - 12 - 13 - 14 + 15 - 16 - 17 + 18)

Izkaz vseobsegajočega donosa
Postavka

Pojasnilo

19.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

23.

Druge sestavine vseobsegajočega donosa

24.

CELOTNI VSEOBSEGAJOČI
(19 + 20 + 21 + 22 + 23)

DONOS

OBRAČUNSKEGA

OBDOBJA

I–XII 2015

I–XII 2014

1.317.489

1.652.618

2.855

-8.126

1.320.344

1.644.492
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Izkaz denarnih tokov
Postavka

Pojasnilo

I–XII 2015

I–XII 2014

a) Prejemki pri poslovanju

195.111.960

209.250.330

aa) Prejemki od prodaje proizvodov in storitev

194.789.890

208.928.469

322.070

321.861

b) Izdatki pri poslovanju

-196.088.667

-205.515.700

ba) Izdatki za nakupe materiala in storitev

-186.915.906

-197.305.942

bb) Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku

-1.293.121

-1.161.570

bc) Izdatki za dajatve vseh vrst

-7.841.141

-6.994.785

bd) Drugi izdatki pri poslovanju

-38.499

-53.403

-976.707

3.734.630

a) Prejemki pri naložbenju

25.118

104.483

aa) Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje

13.029

53.193

A. Denarni tokovi pri poslovanju

ab) Drugi prejemki pri poslovanju

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri
poslovanju (a + b)

B. Denarni tokovi pri naložbenju

ac) Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

7.500

ae) Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

4.589

51.290

b) Izdatki pri naložbenju

-1.945.732

-1.676.639

ba) Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-1.689.553

-1.141.578

-256.179

-530.472

bb) Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
bc) Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin

0

0

bd) Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

0

-4.589

-1.920.614

-1.572.156

-800.000

0

0

0

bf) Izdatki za izplačila dividend

-800.000

0

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri
financiranju (a + b)

-800.000

0

2.046.783

5.744.105

-3.697.321

2.162.475

5.744.105

3.581.630

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri
naložbenju (a + b)

C. Denarni tokovi pri financiranju

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

Č. Končno stanje denarnih sredstev
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)
+
y) Začetno stanje denarnih sredstev
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Izkaz gibanja kapitala za leto 2015

A.1.
A.2
B.1
g.
B.2
a.
d.
B.3

Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja
Začetno stanje poročevalskega obdobja
Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki
Izplačilo dividend
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
Spremembe v kapitalu

a.

Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjanega
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala

b.
C.

Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjanega
poročevalskega obdobja po sklepu organov vodenja in
nadzora
Končno stanje poročevalskega obdobja
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Vpoklicani
kapital

Preneseni čisti
poslovni izid

Čisti posl.
izid. posl. leta
Čisti
dobiček
VI/1
1.652.618
1.652.618

2.854

Preneseni čisti
dobiček
V/1
695.765
695.765
-800.000
-800.000
0

2.854
0

878.426

-1.652.618

17.631.768
17.631.768
-800.000
-800.000
1.320.343
1.317.489
2.854
0

1.652.618

-1.652.618

0

-774.192

0

0

774.192

1.317.489

18.152.112

774.192

1.317.489

2.091.681

Rezerve iz dobička

Osnovni
Kapitalske Zakonske
kapital
rezerve
rezerve
I/1
II
III/1
8.000.000
7.291.511
8.000.000
7.291.511

Presežek iz
prevrednotenja
IV
-8.126
-8.126

Druge rezerve
iz dobička
III/5

774.192

774.192
8.000.000

7.291.511

0

774.192

-5.272

BILANČNI DOBIČEK

Izkaz gibanja kapitala za leto 2014

Vpoklicani
kapital

Rezerve iz dobička

1.317.489
1.317.489

Preneseni čisti
poslovni izid

Čisti posl.
izid. posl.
leta

Osnovni

Kapitalske

Zakonske

Druge rezerve

Presežek iz

Preneseni čisti

Čisti

kapital

rezerve

rezerve

iz dobička

prevrednotenja

dobiček

dobiček

II

III/1

IV

V/1

I/1

III/5

Skupaj

Skupaj

VI/1

A.1.

Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja

8.000.000

7.291.511

0

0

0

0

695.765

15.987.276

A.2

Začetno stanje poročevalskega obdobja

8.000.000

7.291.511

0

0

0

0

695.765

15.987.276

B.2

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

1.652.618

1.644.492

a.

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta

1.652.618

1.652.618

d.

Druge sestavine vseobsegajočega donosa

B.3

Spremembe v kapitalu

695.765

-695.765

0

a.

Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjanega
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala

695.765

-695.765

0

C.

Končno stanje poročevalskega obdobja

695.765

1.652.618

17.631.768

695.765

1.652.618

2.348.383

BILANČNI DOBIČEK

-8126
-8.126

8.000.000

7.291.511

0

0

-8.126

-8.126
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BILANČNI DOBIČEK
a) Čisti poslovni izid poslovnega leta

2015

2014

1.317.489

1.652.618

774.192

695.766

2.091.681

2.348.384

b) Preneseni čisti dobiček
BILANČNI DOBIČEK
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PODLAGA ZA SESTAVITEV RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Izjava o skladnosti
Računovodski izkazi družbe so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami Slovenskih
računovodskih standardov 2006, v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v skladu z
zahtevami Energetskega zakona ter zakonodaje s področja davkov in financ.
Izjava o odgovornosti uprave
Uprava družba je dne 12. 4. 2016 potrdila in sprejela računovodske izkaze in pojasnila oziroma računovodske
usmeritve k računovodskim izkazom ter predstavljeno letno poročilo za leto 2015.
Funkcijska valuta
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, zaokroženi na enoto in za poslovno leto, ki je enako koledarskemu.
Zaradi zaokroževanja lahko pri seštevanju nastanejo manjše razlike.
Spremembe računovodskih usmeritev
Sprememb računovodskih usmeritev v letu 2015 ni bilo.
Temeljne računovodske predpostavke in kakovostne značilnosti računovodskih izkazov
Pri pripravi računovodskih izkazov sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki:

upoštevanje nastanka poslovnega dogodka in

časovna neomejenost delovanja
ter zahtevane kakovostne značilnosti:

razumljivost,

ustreznost,

zanesljivost,

primerljivost.
Za vsa obdobja, ki so prikazana v priloženih računovodskih izkazih, smo uporabili iste računovodske usmeritve.
V bilanci stanja in izkazu poslovnega izida so postavke prikazane ločeno in v enakem zaporedju, kot to določa
Zakon o gospodarskih družbah. Vrednosti posameznih postavk, ki so nepomembne za resničen in pošten prikaz
premoženja in poslovnega izida družbe, smo združili in jih ustrezno pojasnili v prilogah k računovodskim
izkazom.
Poslovne knjige so vodene po sistemu dvostavnega knjigovodstva, pri katerem upoštevamo kontni okvir za
glavno knjigo, ki ga je sprejel Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo
in finance.
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Družba Energija plus d.o.o. je zavezanec za mesečni obračun davka na dodano vrednost po Zakonu o davku
na dodano vrednost, kakor tudi zavezanec po Zakonu o dohodku pravnih oseb.
Podlage za sestavitev računovodskih izkazov
Podlage za sestavitev računovodskih izkazov so zakonska in strokovna pravila računovodenja ter v
nadaljevanju navedene usmeritve, politike in pravila, ki se dosledno uporabljajo skozi vsa obdobja poročanja.
Predstavitev informacij se nanaša na tekoče in preteklo poslovno leto.
Pomembnost razkritij
Družba je pomembnost razkritij v računovodskih izkazih opredelila z notranjimi akti, in sicer za vsako kategorijo
sredstev in obveznosti ter prihodkov in odhodkov posebej.
Računovodske usmeritve
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih smo neposredno uporabili določila SRS, razen
pri vrednotenju postavk, pri katerih določila SRS dajejo možnost izbire med različnimi načini vrednotenja. V teh
primerih je izbrana možnost vrednotenja opredeljena v Pravilniku o računovodstvu, Pravilniku o osnovnih
sredstvih in amortizaciji ali pa jih je uprava družbe določila s sklepi.
V skladu z načelom previdnosti smo pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto vračunali vse
potencialne obveznosti, za katere se z gotovostjo predvideva, da bo prišlo do njihove poravnave.
Dogodki po dnevu bilance stanja
Po datumu bilance stanja ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na računovodske izkaze za leto
2015 ali bi zaradi njih bilo potrebno dodatno razkritje v računovodskem poročilu.

4.3

POMEMBNEJŠE RAČUNOVODSKE USMERITVE

Neopredmetena sredstva
Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju izmeri po nabavni vrednosti. Vsa neopredmetena
sredstva so amortizirljiva sredstva.
Neopredmetena sredstva se amortizirajo posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.
Amortizirati se začnejo prvi dan naslednjega meseca, ko je sredstvo usposobljeno za uporabo. Za amortizacijo
se uporabljajo amortizacijske stopnje, ki so za posamezno vrsto sredstva opredeljene na podlagi predvidene
dobe koristnosti.
Družba razpolaga s sredstvi s končno dobo koristnosti.
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Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek
vrednosti. Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena, nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče
pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.
Deli osnovnih sredstev, ki imajo različno dobo koristnosti, se obračunavajo kot posamezna opredmetena
osnovna sredstva.
Stroški, ki pozneje nastanejo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno
vrednost, če se prihodnje koristi pri njem povečujejo v primerjavi s prvotno ocenjenimi.
Vlaganja v osnovna sredstva družba razmejuje na podlagi sistemskega navodila za razmejitev vlaganj v
osnovna sredstva in stroškov vzdrževanja, ki je priloga Pravilniku o osnovnih sredstvih in amortizaciji.
Amortizacija se obračunava posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.
Družba nima osnovnih sredstev, ki bi bila pridobljena s finančnim najemom. Vsa osnovna sredstva so v lasti
družbe in niso zastavljena kot jamstvo za dolgove.
Amortizacija
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva ter neopredmetenega sredstva se zmanjšuje z
amortiziranjem.
Družba ima vsa osnovna sredstva razvrščena v amortizacijske skupine. Amortizacija se obračunava posamično
po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.
Osnovna sredstva v pridobivanju, zemljišča in umetniška dela se ne amortizirajo.
Družba samostojno določa dobe koristnosti posameznih osnovnih sredstev. Pri obračunu amortizacije družba
uporablja naslednje stopnje:

Zgradbe in gradbeni deli objektov
Oprema
Vlaganja v tuja OOS
Motorna vozila
Računalniška oprema
Neopredmetena sredstva

2015

2014

20 -50 let

20 -50 let

5 -35 let

5 -35 let

20 let

20 let

7 -12 let

7 -12 let

3 leta

3 leta

3 -10 let

3 leta

Naložbene nepremičnine
Naložbene nepremičnine družba poseduje z namenom, da bodo prinašale najemnino ali povečevale vrednost
naložbe.
Naložbene nepremičnine družba po začetnem pripoznanju meri po modelu nabavne vrednosti.
Kasnejše stroške, ki jih utrpi v povezavi z naložbeno nepremičnino, začetek amortiziranja, opredelitev dobe
koristnosti in metode amortiziranja ter odpravo pripoznanja obravnava enako, kot je opisano za opredmetena
osnovna sredstva.
Poslovodstvo družbe aktivno spremlja dogajanje na trgu nepremičnin in ocenjuje, da v letu 2015 ni bilo nobenih
objektivnih dokazov o dejavnikih, ki bi nakazovali potrebo po oslabitvi sredstev.
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Finančne naložbe
Finančne naložbe se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročne
finančne naložbe so tiste, ki jih imamo v posesti v obdobju, daljšem od leta dni, in ne v posesti za trgovanje. Ob
začetnem pripoznanju se finančna naložba izmeri po nabavni vrednosti, ki je enaka plačanemu znesku denarja
ali njegovih ustreznikov.
Dolgoročne finančne naložbe v odvisna in pridružena podjetja se v računovodskih izkazih vrednotijo po nabavni
vrednosti.
Družba ima druge finančne naložbe razvrščene v skupino za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev. Družba
na vsak dan bilance stanja oceni, ali obstajajo nepristranski dokazi o morebitni oslabljenosti finančne naložbe.
Če tak dokaz obstaja, je treba finančno naložbo prevrednotiti.
Spremembo poštene vrednosti, ki je posledica prevrednotenja, družba pripozna v kapitalu kot povečanje ali
zmanjšanje presežka iz prevrednotenja.
Zaloge
Družba vrednoti zaloge po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. Čista
iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem poslovanju, zmanjšana za ocenjene stroške
prodaje.
Porabo zalog obravnava družba po metodi drsečih povprečnih cen.
Terjatve
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko pozneje povečajo ali pa, ne glede na prejeto plačilo
ali drugačno poravnavo, tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo.
Družba redno preverja ustreznost izkazanih terjatev. Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo
poravnane ali pa niso poravnane v rednem roku, so izkazane kot dvomljive in sporne.
Družba zaradi oslabitve prevrednoti terjatve takrat, kadar obstajajo nepristranski dokazi, da je dotedanja
knjigovodska vrednost terjatve večja od sedanje vrednosti pričakovanih prihodnjih denarnih tokov.
Pri oblikovanju popravka vrednosti za dvomljive in sporne terjatve uporablja družba pristop 100-odstotnega
oblikovanja popravka vrednosti terjatve do kupca, ne glede na stopnjo iztržljivosti. Terjatve, ki niso plačane v 90
dneh od datuma zapadlosti pri gospodinjskem odjemu, se prerazvrstijo med tožene, saj se zanje takoj začne
postopek izvršbe. Istočasno se zanje oblikuje popravek vrednosti.
Družba oblikuje popravke vrednosti terjatev tudi, kadar razpolaga s podatki o uvedenih insolventnih postopkih in
tožbah.
V bilanci stanja so terjatve prikazane v neto vrednosti, kar pomeni, da so zmanjšane za sporne in dvomljive
terjatve.
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Denarna sredstva
Denarna sredstva predstavljajo denar na transakcijskih računih pri bankah ter denarni ustrezniki – naložbe, ki jih
je mogoče hitro pretvoriti v naprej znani znesek denarnih sredstev.
Ob začetnem pripoznanju se izkažejo v zneskih, ki izhajajo iz ustrezne listine, po preveritvi, da ima takšno
naravo.
Kratkoročne razmejitve
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva, ki se bodo po predvidevanjih pojavili v
letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena.
Ob svojem nastanku so to zneski, ki še ne bremenijo dejavnosti družbe in še ne vplivajo na poslovni izid družbe.
V bilanci stanja so postavke prikazane v realnih zneskih in ne vsebujejo skritih rezerv.
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške (odhodke) in kratkoročno
odložene prihodke. Uporabljajo se lahko samo za postavke, ki so bile prvotno pripoznane. V bilanci stanja so
pripoznane v zneskih, ki so ocenjeni z gotovostjo in ne skrivajo nobenih rezerv.
Kapital
Celotni kapital družbe je opredeljen z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju
in pripadajo lastniku.
Osnovni kapital se vodi v domači valuti. Je kapital, ki je vpisan v sodni register.
Rezerve iz dobička se pripoznajo s sklepom uprave, nadzornega sveta ali sklepom skupščine družbe.
Čisti poslovni izid predstavlja nerazporejeni del čistega poslovnega izida družbe tekočega leta.
Gibanje postavk kapitala prikazuje družba v izkazu gibanja kapitala.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije so oblikovane za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na podlagi preteklih dogodkov pojavile v
naslednjih obdobjih. Njihova vrednost temelji na oceni sedanje vrednosti izdatkov, ki bodo potrebni za
poravnavo teh obveznosti.
Družba oblikuje rezervacije za odpravnine ter jubilejne nagrade za zaposlene. Za izračun obveznosti je družba
najela pooblaščenega aktuarja, ki je le-te obračunal v skladu z MRS 19 na dan 31. 12. 2015. Obveznosti za
jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so bile izračunane z metodo Projected Unit Credit, na osnovi
večdekrementnega modela z upoštevanjem naslednjih najpomembnejših predpostavk:





verjetnost smrtnosti (SLO2007x, SLO2007y);
verjetnost invalidnosti (v skladu z modelom na osnovi BUZ/BV1990x, BUZ/BV1990y);
upokojevanje v skladu z modelom na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2A;
Uradni list RS 96/2012);
fluktuacija kadrov:
5,0 % v intervalu do 35 let,
4,0 % v intervalu od 36 do 45 let,
3,0 % v intervalu od 46 let;
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diskontna stopnja 2,0 %;
rast plač v Republiki Sloveniji 2,0 %;
rast plač v podjetju 2,0 %;
rast plač v elektrogospodarstvu 2,0 %;
prispevna stopnja delodajalca 16,1 % (v primeru izplačil, ki so višja od zneskov, ki jih določa Uredba o
davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS 76/08));
rast zneskov iz Uredbe 1,0 %.

Knjigovodska vrednost rezervacije je enaka njeni izvirni vrednosti, zmanjšani za porabljene zneske, dokler se ne
pojavi potreba po njihovem povečanju ali zmanjšanju.
Dolgovi
Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.
Vsi dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin ob njihovem
nastanku ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Kasneje se povečujejo s pripisanimi donosi
(obresti, druga nadomestila), za katere obstaja sporazum z upnikom. Zmanjšujejo se za odplačane zneske in
morebitne drugačne poravnave v dogovoru z upnikom.
Knjigovodska vrednost dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšana za njihova poplačila.
V bilanci stanja so ločeno izkazani zneski dolgoročnih in kratkoročnih dolgov, v njihovem okviru pa še ločeno
finančni in poslovni.
Družba najmanj enkrat letno ob sestavi računovodskih izkazov presodi pošteno vrednost dolgov. Slabitev
dolgov družba ne ugotavlja in ne izkazuje.
Zunajbilančna evidenca
Zunajbilančna evidenca izkazuje vrednosti danih in prejetih garancij ter znesek preostalih obveznosti iz naslova
operativnega najema osebnega avtomobila.
Pripoznavanje prihodkov
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem
vrednosti sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo,
ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku.
Prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge prihodke.
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje, ki predstavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov, storitev in
materiala v obračunskem obdobju. Merijo se na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih in drugih listinah,
zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji, pozneje pa tudi za vrednosti vrnjenih količin in pozneje odobrenih
popustov.
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev ter ko so poplačane terjatve, katerih popravek vrednosti je bil oblikovan v preteklih letih.
Finančni prihodki so prihodki od naložbenja in se pojavljajo v zvezi s kratkoročnimi in dolgoročnimi finančnimi
naložbami pa tudi v zvezi s terjatvami v obliki obračunanih obresti in kot prevrednotovalni finančni prihodki.
Pripoznajo se ob obračunu, ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom glede njihove velikosti,

Energija plus d.o.o.

Letno poročilo 2015

stran 54

zapadlosti v plačilo in poplačljivosti. Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem in glede na
neodplačni del glavnice ter veljavno obrestno mero.
Drugi prihodki so neobičajne postavke in ostali prihodki, ki povečujejo poslovni izid.
Pripoznavanje odhodkov
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem
sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.
Odhodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge odhodke.
Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov. Načeloma so
enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje in se pojavljajo v
zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi sredstvi in s kratkoročnimi sredstvi zaradi njihove
oslabitve.
Finančni odhodki so odhodki iz finančnih in odhodki iz poslovnih obveznosti. Pripoznajo se ob obračunu, ne
glede na plačila, ki so povezana z njimi.
Drugi odhodki so neobičajne postavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid.
Stroški dela in stroški povračil zaposlenim
Družba Energija plus d.o.o. v stroških dela izkazuje:

plače,

nadomestila plač,

strošek dodatnega pokojninskega zavarovanja,

strošek prispevkov in drugih dajatev,

druge stroške, kot so regres, povračila za materialne stroške, solidarnostne pomoči, rezervacije za
pokojnine in jubilejne nagrade in drugo.
Stroški dela in povračil zaposlenim so obračunani in izplačani v skladu z zakonom, s kolektivno pogodbo
elektrogospodarstva in podjetniško kolektivno pogodbo.
Davki
Družba Energija plus d.o.o. je zavezanec za obračun davkov po Zakonu o davku na dodano vrednost in Zakonu
o davku od dohodkov pravnih oseb.
Odmerjeni davek je davek, ki ga družba plača od obdavčljivega dobička za poslovno leto ob uporabi davčnih
stopenj, ugotovljenih na datum izkaza finančnega položaja, upoštevajoč morebitne prilagoditve davčnih
obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti.
Pri izkazovanju odloženega davka družba uporablja metodo obveznosti po bilanci stanja na podlagi začasnih
razlik med knjigovodskimi in davčnimi vrednostmi posameznih sredstev ter obveznosti. Znesek odloženega
davka temelji na pričakovanem načinu povrnitve oziroma poravnave knjigovodske vrednosti sredstev in
obveznosti ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih na datum bilance stanja.
Odložene terjatve za davek se pripoznajo zgolj v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago
prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odložene terjatve.
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Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi. Denarna sredstva in denarne ustreznike v izkazu
denarnih tokov predstavljajo denar, denarna sredstva na računih in depoziti z zapadlostjo do treh mesecev.
Področni in območni odseki
Družba spremlja poslovanje po področnih odsekih:
področje nakupa in prodaje električne energije,
področje nakupa in prodaje plina ter
druge tržne dejavnosti.

4.4

POJASNILA IN RAZKRITJA POSTAVK RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

4.4.1 Pojasnila k bilanci stanja
Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki izkazuje tista sredstva in obveznosti do njihovih virov, ki se
nanašajo na poslovanje družbe. Ima obliko zaporednega stopenjskega izkaza, razčlenjenega v skladu s SRS
24.4, vrednosti pa so izkazane za tekoče in preteklo obdobje.
Postavke v bilanci stanja so izkazane po neodpisani vrednosti kot razlika med nabavno vrednostjo in odštetim
popravkom vrednosti. Pri sestavitvi bilance stanja smo upoštevali načelo posamičnega vrednotenja sredstev in
obveznosti do virov sredstev.
Družba ne razpolaga z dodatnimi informacijami, ki bi bile pomembne za pošteno predstavitev družbe in te
postavke niso predpisane v obrazcu bilance stanja.
Informacije o podlagi za sestavitev bilance stanja ter o posebnih računovodskih usmeritvah in metodah,
uporabljenih pri evidentiranju poslovnih dogodkov v družbi, so predstavljene v nadaljevanju pri pojasnilih stanja
in gibanja sredstev ter obveznosti do virov sredstev.
Neopredmetena sredstva
Pojasnilo 1
Neopredmetena sredstva obsegajo premoženjske pravice iz uporabe licenc ter programsko aplikativno opremo.
Neopredmetena sredstva niso zastavljena za poplačilo dolgov.
Družba ne razpolaga z neopredmetenimi sredstvi, ki bi jih pridobila z državno podporo.
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Gibanje neopredmetenih sredstev
Neopredmetena
sredstva
Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2015

2.571.025

Povečanja

1.778.630

Zmanjšanja

1.225.486

Prenos
Stanje 31. 12. 2015

0
3.124.168

Odpisana vrednost
Stanje 1. 1. 2015

1.277.587

Zmanjšanja

1.104.146

Amortizacija

496.097

Stanje 31. 12. 2015

669.538

Neodpisana vrednost
Stanje 1. 1. 2015

1.293.438

Stanje 31. 12. 2015

2.454.630

Večje nabave neopredmetenih sredstev se nanašajo predvsem na implementacijo nove informacijske podpore
SAP for Utilities v višini 1.701.649 EUR.
Opredmetena osnovna sredstva
Pojasnilo 2

Zemljišča

Gradbeni
objekti

Oprema

Vlaganja v tuja
opredmetena
OS

Investicije v
teku

Skupaj
opredmetena
osnovna
sredstva

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2015

128.429

950.300

1.068.921

354.813

Pridobitve
Aktiviranja

0

8.643

65.356

Zmanjšanja

0

1.205

85.321

128.429

957.738

1.048.956

362.070

0

617.469

336.737

17.695

335

53.434

Stanje 31. 12. 2015

7.257

0

2.502.463

88.131

88.131

-81.256

0

0

86.526

6.875

2.504.068

Odpisana vrednost
Stanje 1. 1. 2015
Zmanjšanja
Amortizacija
Stanje 31. 12. 2015

971.901
53.769

17.537

114.938

20.584

153.059

634.671

398.241

38.279

1.071.191

Neodpisana vrednost
Stanje 1. 1. 2015

128.429

332.831

732.184

337.118

0

1.530.562

Stanje 31. 12. 2015

128.429

323.067

650.715

323.791

6.875

1.432.877

Družba je že v letu 2013 za dobo 20 let najela poslovne prostore pri matični družbi. Najemna pogodba je
sklenjena brez odpovednega roka. Sredstva, ki jih je namenila za posodobitev poslovnih prostorov, je družba
opredelila kot vlaganja v tuja sredstva, in so amortizirljiva v dobi 20 let. Družba nima osnovnih sredstev, ki bi bila
pridobljena s finančnim najemom. Vsa osnovna sredstva so v lasti družbe in niso zastavljena kot jamstva za
dolgove.
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Poslovodstvo družbe je presodilo, da ni znamenj oslabitve, zato ta ni bila opravljena.
Naložbene nepremičnine
Pojasnilo 3
31. 12. 2015
Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2014
Povečanja
Stanje 31. 12. 2015

66.298
0
66.298

Odpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2014

1.326

Amortizacija

1.326

Stanje 31. 12. 2015

2.652

Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2014

64.972

Stanje 31. 12. 2015

63.646

Med naložbenimi nepremičninami ima družba počitniško kapaciteto, ki jo je pridobila v svojo last kot poplačilo
dolga iz naslova prodane električne energije.
Poslovodstvo ocenjuje, da je nabavna vrednost pridobljenega osnovnega sredstva enaka pošteni vrednosti.
Odložene terjatve za davek
Pojasnilo 4
Družba je v letu 2015 pripoznala povečanje odloženih terjatev za davek za začasne odbitne razlike iz naslova
preteklih in tekočih izvedenih slabitev terjatev do kupcev. Pripoznavanje sledi temu, da je družba v zadnjih dveh
poslovnih letih stabilizirala poslovanje in zaradi doseženih primernih ravni dobička pred obdavčitvijo lahko z
gotovostjo trdi, da se bodo v naslednjih letih pojavili pomembni zneski pozitivne davčne osnove, ki jo bo mogoče
zmanjšati z obstoječimi odbitnimi začasnimi davčnimi razlikami.
Pri izračunu terjatev za odloženi davek je bila uporabljena davčna stopnja v višini 17 %, za katero se pričakuje,
da se bo uporabljala tudi v prihodnjih poslovnih letih.
V letu 2015 je družba povečala oblikovane terjatve za odloženi davek v višini 12.146 EUR. Za enak znesek se
je povečal čisti poslovni izid za leto 2015. Stanje terjatev za odloženi davek na dan 31. 12. 2015 je izkazano v
višini 995.805 EUR.
Gibanje odloženih terjatev za davek
Stanje
31. 12. 2014

Zmanjšanja

Povečanja

Stanje
31. 12. 2015

Terjatve za odloženi davek

983.659

0

12.146

995.805

Skupaj

983.659

0

0

995.805
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Zaloge
Pojasnilo 5
Zaloge predstavljajo zaloge trgovskega blaga in so na dan 31. 12. 2015 izkazane v višini 77.432 EUR. Zaloge
ne presegajo čiste iztržljive vrednosti. Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za dolgove.
Pri popisu zalog v letu 2015 je bil ugotovljen inventurni primanjkljaj v znesku 69 EUR.
Kratkoročne poslovne terjatve
Pojasnilo 6
Kratkoročne poslovne terjatve so izkazane v višini 29.130.410 EUR.
Kratkoročne poslovne terjatve
31. 12. 2015

31. 12. 2014

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini, od tega:

1.185.564

103.444

- terjatve do Elektro Maribor d.d.

1.185.412

103.250

- terjatve do Oven Elektro Maribor d.o.o.

152

194

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

26.403.050

26.015.340

85.260

83.193

148.527

44.433

Kratkoročni predujmi za storitve
Kratkoročne poslovne terjatve za obresti
Kratkoročne poslovne terjatve iz poslovanja za tuji račun
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Skupaj

0

28.993

1.308.011

1.377.242

29.130.410

27.652.645

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini predstavljajo predvsem terjatve za prodano električno energijo
za izgube v omrežju. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev so izkazane v višini 26.403.050 EUR in se
nanašajo predvsem na terjatve za zaračunano in prodano električno energijo ter uporabo omrežja.
Za dvomljive in sporne kratkoročne poslovne terjatve družba oblikuje oslabitve prek kontov popravkov vrednosti.
V letu 2015 je bil oblikovan popravek vrednosti terjatev v višini 882.026 EUR. Za enak znesek so v izkazu
poslovnega izida pripoznani prevrednotovalni poslovni odhodki iz tega naslova.
Družba ima terjatve v določenih primerih zavarovane z menicami in garancijami.
Družba konec poslovnega leta 2015 nima terjatev do poslovodstva, razen terjatev za prodano električno
energijo in uporabo omrežja.
Bruto vrednost kratkoročnih poslovnih terjatev

Bruto terjatve
Popravek vrednosti
Neto terjatve

31. 12. 2015

31. 12. 2014

35.574.149

34.120.829

6.443.739

6.468.184

29.130.410

27.652.645

Gibanje popravka vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev
Stanje
1. 1. 2015

Zmanjšanja

Povečanja

Stanje
31. 12. 2015

882.026

6.443.739

Popravki vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev:
- zmanjšanje popravkov vrednosti zaradi plačil

329.083

- zmanjšanje popravkov vrednosti zaradi odpisov

577.388

Skupaj

6.468.184

906.471
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Razčlenitev kratkoročnih neto poslovnih terjatev po zapadlosti
31. 12. 2015

Struktura v %

Nezapadle terjatve

25.964.592

89,13

Zapadle do 30 dni

2.418.273

8,30

Zapadle 31–60 dni

558.082

1,92

Zapadle 61–90 dni

163.004

0,56

Zapadle nad 90 dni

26.459

0,09

29.130.410

100

Skupaj

Denarna sredstva
Pojasnilo 7

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Sredstva na računih

125.341

441.477

Depoziti na odpoklic

1.921.442

5.302.628

Skupaj

2.046.783

5.744.105

Depoziti na odpoklic predstavljajo naložbe, ki jih je mogoče takoj pretvoriti v naprej znani znesek denarnih
sredstev.
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Pojasnilo 8
31. 12. 2015

31. 12. 2014

8.164

18.591

260

442

Kratkoročno odloženi odhodki
Kratkoročno nezaračunani prihodki
DDV v prejetih avansih

73.492

Skupaj

81.917

19.033

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so predstavljene v višini 81.917 EUR in izkazujejo predvsem znesek
kratkoročno razmejenih terjatev za DDV v prejetih avansih.
Tabela gibanja AČR
Stanje
1.1.2015
Kratkoročno odloženi odhodki
Kratkoročno nezaračunani prihodki
DDV v prejetih avansih
Skupaj

Povečanja Zmanjšanja

Stanje
31. 12. 2015

18.591

84.521

94.948

8.164

442

1.492

1.674

260

0

780.760

707.268

73.492

19.033

866.773

803.890

81.917

Kapital
Pojasnilo 9
Osnovni kapital družbe znaša 8.000.000 EUR in je razdeljen na stvarni vložek v višini 7.990.000 EUR ter na
denarni vložek v višini 10.000 EUR.
Kapitalske rezerve v višini 7.291.511 se nanašajo na presežek neto vrednosti prejetega premoženja nad
zneskom povečanja osnovnega kapitala. V poslovnih knjigah se izkazujejo kot vplačan presežek kapitala.
Zmanjšanje presežka iz prevrednotenja izhaja iz evidentiranja aktuarskih izgub iz naslova izračuna rezervacij za
odpravnine ob upokojitvi.
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Kapital družbe
31. 12. 2015

31. 12. 2014

Osnovni kapital

8.000.000

8.000.000

Kapitalske rezerve

7.291.511

7.291.511

Druge rezerve iz dobička

774.192

0

Presežek iz prevrednotenja

-5.272

-8.126

Preneseni čisti poslovni izid

774.192

695.765

Čisti poslovni izid poslovnega leta
Skupaj

1.317.489

1.652.618

18.152.112

17.631.768

Družba je v letu 2015 izkazala dobiček v višini 1.317.489 EUR.
Bilančni dobiček je prikazan v prilogi k izkazu gibanja kapitala za leto 2015.
Rast cen življenjskih potrebščin za leto 2015 znaša -0,5 %. Če bi družba prevrednotila kapital s stopnjo rasti cen
življenjskih potrebščin za leto 2015, bi izkazala čisti dobiček v višini 1.401.662 EUR. Izračunan učinek znaša
84.173 EUR.

Postavka

Znesek
kapitala na
začetku
leta

% rasti

Izračunan
učinek

% rasti

Čisti poslovni
izid pred
preračunom

Čisti
poslovni
izid po
preračunu

Izračunan
učinek

KAPITAL – vse kategorije,
razen tekočega dobička

16.834.623

-0,5

-84.173

-0,5000

1.317.489

1.401.662

-84.173

Skupščina družbe je dne 31. 8. 2015 sprejela sklep, da se 800.000 EUR bilančnega dobička iz leta 2014 izplača
družbeniku v 90. dneh od sprejetja sklepa. Preostali bilančni dobiček v višini 774.192 EUR se razporedi v
preneseni dobiček. 774.192 EUR se po sklepu skupščine razporedi v druge rezerve iz dobička.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Pojasnilo 10
Gibanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi

Rezervacije za jubilejne nagrade

Stanje 31. 12.
2014
119.468

Oblikovanje

Poraba

Odprava
0

53.685

24.125

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi

181.870

16.586

8.903

Skupaj

301.338

70.271

33.028

Stanje 31. 12.
2015
149.028
189.553

0

338.581

Povečanje dodatnih obveznosti do zaposlenih je družba evidentirala na podlagi izračuna pooblaščenega
aktuarja.
Del oblikovanja rezervacij za odpravnine ob upokojitvi je izkazan prek presežka iz prevrednotenja.
Družba ocenjuje, da nobena vrsta rezervacij ni izpostavljena tveganjem.
Dolgoročne poslovne obveznosti
Pojasnilo 11
Dolgoročne poslovne obveznosti so evidentirane v višini 277.841 EUR in izkazujejo zneske dolgoročnega dela
za poplačilo obveznosti za dobavljeno aplikativno programsko opremo v višini 270.222 EUR ter znesek
obveznosti za izplačilo nagrade upravi družbe v višini 7.619 EUR.
Družba ocenjuje, da nobena vrsta dolgoročnih dolgov ni izpostavljena tveganjem.
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Kratkoročne obveznosti
Pojasnilo 12
Med kratkoročnimi obveznostmi so izkazane kratkoročne poslovne obveznosti v višini 17.326.386 EUR in
izhajajo predvsem iz naslova obveznosti za nabavljeno električno energijo in uporabo omrežja.
31. 12. 2015

31. 12. 2014

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini, od tega:

58.758

138.992

- obveznosti do Elektro Maribor d.d.

25.457

67.991

- obveznosti do družbe Oven d.o.o.

33.302

71.001

8.857.773

10.823.542

300.011

488.630

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuji račun

7.399.555

7.132.293

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev

251.543

229.346

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih institucij

447.889

459.236

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj

10.856

12.277

17.326.386

19.284.316

Družba je v obračunu davka od dohodka pravnih oseb za leto 2015 izkazala obveznost za plačilo davka od
dohodka pravnih oseb v višini 122.888 EUR.
Družba na dan 31.12. 2015 izkazuje obveznost do direktorja družbe Bojana Horvata za plačo in povračilo
materialnih stroškov iz decembra 2015, ki je izplačana v mesecu januarju 2016.
Družba obveznosti poravnava ob rokih zapadlosti.
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Pojasnilo 13
Družba med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazuje kratkoročno vračunane stroške iz naslova
končnega poračuna odstopanj pri nakupu in prodaji električne energije ter del poslovnih obveznosti za
dobavljeno sistemsko aplikativno opremo, ki zapade v enem letu od dneva bilanciranja.

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Drugi vračunani stroški

188.577

154.658

Skupaj

188.577

154.658

Gibanje kratkoročno vračunanih stroškov
Stanje
31. 12. 2014

Oblikovanje

Poraba

Stanje
31. 12. 2015

Drugi vračunani stroški

154.658

296.666

262.746

188.577

Skupaj

154.658

296.666

262.746

188.577

Zunajbilančna sredstva/obveznosti
Pojasnilo 14
Zunajbilančna evidenca sredstev in obveznosti v družbi izkazuje predvsem prejete garancije za zavarovanje
plačil v višini 20.416.030 ter dane garancije za zavarovanje plačil v višini 183.207 EUR.
Poslovodstvo ocenjuje, da je verjetnost prilivov in odlivov iz zgoraj naštetih terjatev in obveznosti zelo majhna,
zato evidentirane zneske družba zgolj informativno razkriva.

Energija plus d.o.o.

Letno poročilo 2015

Vrednostnice za zavarovanje plačil – garancije

31. 12. 2015

31. 12. 2014

20.416.030

19.715.016

183.207

183.207

7.665

10.447

20.606.902

19.908.670

Terjatve za dane bančne garancije
Potencialne obveznosti za izplačilo iz naslova najema
Skupaj
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Družba ocenjuje, da je verjetnost odlivov in prilivov iz zgoraj naštetih terjatev in obveznosti zelo majhna, zato
evidentirane zneske družba zgolj informativno razkriva.

4.4.2 Pojasnila k izkazu poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida vsebuje vse tiste prihodke in odhodke, ki so nastali v obračunskem obdobju poslovanja
družbe. Informacije o podlagi za sestavitev izkaza poslovnega izida in o posebnih računovodskih usmeritvah, ki
jih družba uporablja, so predstavljene v razkritjih posameznih pomembnih prihodkov in odhodkov. Družba nima
področnih in območnih odsekov.
Izkaz poslovnega izida je sestavljen po različici I, opredeljeni v SRS 25.5.

Priloga k izkazu poslovnega izida

2015

2014

91.932.470

101.667.911

83.279.487

92.869.319

Kosmati poslovni izid od prodaje

8.652.983

8.798.591

Stroški prodajanja

4.621.523

4.533.203

Stroški splošnih dejavnosti

3.596.339

3.090.715

- normalni stroški splošnih dejavnosti

2.561.163

1.815.984

Čisti prihodki od prodaje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Proizvajalni stroški prodanih poslovnih učinkov

- prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstvih (7201, 7200)

153.150

0

- prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (721,722)

882.026

1.274.731

Drugi poslovni prihodki

789.331

643.374

1.224.452

1.818.047

Poslovni izid iz poslovanja

Prihodki
Na višino prihodkov vplivajo tudi metode, usmeritve in ocene, pojasnjene v razkritjih bilance stanja. Družba v
letu 2015 metod in računovodskih ocen ni spreminjala.
Vrste prihodkov
2015

2014

Poslovni prihodki

92.721.801

102.311.285

Finančni prihodki

245.282

230.940

24.304

11.099

92.991.387

102.553.324

Drugi prihodki
Skupaj

Energija plus d.o.o.
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Čisti prihodki od prodaje
Pojasnilo 15

Prihodki od prodaje električne energije
Prihodki od prodaje plina
Prihodki od prodaje toplote

2015

2014

89.808.705

99.946.164

1.520.147

852.542

230.002

229.390

Prihodki od prodaje trgovskega blaga
Prihodki od prodaje storitev in ostali prihodki
Skupaj

52.049

99.170

321.567

540.646

91.932.470

101.667.911

Znesek prihodkov iz tega naslova predstavlja 99 % vseh doseženih prihodkov v družbi.
Realizirani prihodki od prodaje s podjetji v skupini.
Elektro Maribor d.d.

Oven d.o.o.

5.966.876

1.116

Prihodki od prodaje energentov (izgube, električna energija, plin)
Prihodki od prodaje storitev

1.455

Prihodki od najemnin poslovnih prostorov

12.149

Skupaj

5.980.480

1.116

Drugi poslovni prihodki
Pojasnilo 16
2015

2014

177

6.614

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki

140.867

263.479

Prevrednotovalni poslovni prihodki

648.287

373.281

Skupaj

789.331

643.374

Odprava rezervacij

Prevrednotovalni poslovni prihodki se nanašajo predvsem na prihodke iz naslova izterjanih terjatev iz preteklih
let, za katere je bil oblikovan popravek izključno v preteklih letih in so sestavljene iz:

Plačil terjatev za električno energijo in uporabo omrežja kupcev v višini 190.925 EUR.

Zneska odpisanih obveznosti iz preteklih let, evidentiranih iz naslova preplačil v višini 227.534 EUR.

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki, se predvsem nanašajo na dosežene prihodke iz naslova
sofinanciranja v energijsko učinkovitost v višini 110.709 EUR.
Stroški blaga, materiala in storitev
Pojasnilo 17
2015
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški materiala
Stroški storitev
Skupaj

2014

51.307

96.847

83.695.350

92.940.720

3.063.276

3.422.697

86.809.933

96.460.264

Nabavna vrednost prodanega blaga v višini 51.307 EUR predstavlja nabavno vrednost trgovskega blaga.

Energija plus d.o.o.

Stroški materiala
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2015

2014

83.279.487

92.623.329

Stroški energije

153.246

173.469

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature

260.559

142.992

Ostali stroški materiala
Skupaj

2.057

929

83.695.350

92.940.720
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Najpomembnejši strošek materiala predstavlja nakup električne energije, ki je v višini 81.926.728 EUR. Med
stroški materiala so evidentirani tudi stroški nakupa električne energije od družbe v skupini Oven d.o.o. v višini
546.140 EUR.

2015
Stroški transportnih storitev

2014

2.633

5.262

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem

172.354

131.927

Stroški najemnin

370.908

226.697

Povračila stroškov zaposlencem

35.252

19.564

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev

230.382

280.663

Stroški intelektualnih in osebnih storitev

127.694

158.274

Stroški sejmov, reklame in reprezentance

341.234

589.763

1.782.818

2.010.547

- poštne in telekomunikacijske storitve

810.489

870.130

- stroški informatike

359.250

556.681

- storitve po pogodbi z matično družbo

190.570

201.714

- stroški provizij

149.096

178.081

Stroški drugih storitev, od tega:

- ostale druge storitve
Skupaj

273.414

203.941

3.063.276

3.422.697

Stroški, porabljeni za revidiranje, izkazani med stroški storitev, so v letu 2015 znašali 4.750 EUR. Nanašali so
se na revidiranje letnega poročila. Družba je za leto 2015 opravila in izdelala tudi poročilo o dogovorjenih
postopkih o poslovanju povezanih družb, katerega stroški so znašali 990 EUR.
Med stroški materiala in storitev so evidentirani tudi stroški, ki izhajajo iz poslov z matično družbo Elektro
Maribor d.d. v višini 272.065 EUR. Posli, ki so potekali med povezanima družbama, se nanašajo predvsem na
storitve računovodenja, financ in informatike, ki jih matična družba opravlja za družbo Energija plus d.o.o.
Energija plus d.o.o. matični družbi plačuje tudi najemnine za poslovne prostore na posameznih lokacijah
območnih enot matične družbe ter na lokaciji Vetrinjska ulica 2.
Stroški dela
Pojasnilo 18

Plače zaposlencev
Nadomestila plač zaposlencev
Stroški socialnih zavarovanj

2015

2014

1.718.068

1.524.789

36.720

34.437

356.617

319.956

Od tega: stroški dodatnih zavarovanj

72.400

67.178

Regres in drugi prejemki zaposlencev

209.838

201.021

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine
Skupaj

61.144

26.151

2.382.387

2.106.355

Družba nima programa udeležbe zaposlenih v razširjenem dobičku. Prav tako ni zahteve zaposlenih po izplačilu
na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta ali pogodbe o zaposlitvi, ki bi ji družba nasprotovala.

Energija plus d.o.o.
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Podatki o skupinah oseb – uprava družbe
Bruto

Neto

Obračunana sredstva za bruto plače za upravo družbe

106.928

54.100

- osnovna plača

106.928

54.100

- izplačan dodatek na delovno dobo

0

0

- izplačana božičnica ali 13. plača

0

0

Povračila potnih stroškov na službenem potovanju

4.500

4.500

Povračila drugih materialnih stroškov

1.673

1.673

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

2.819

2.819

Neto prejemki uprave družbe so znašali 53.814 EUR.
Obveznosti družbe do uprave družbe na dan 31. 12. 2015 zajemajo neto plačo za december ter del nagrade za
uspešnost poslovanja v višini 7.619 EUR ki bo izplačan čez dve leti.
Podatki o skupinah oseb – drugi zaposleni po individualnih pogodbah
2015

2014

Obračunana sredstva za bruto plače zaposlenih po IP

204.301

192.572

- osnovna bruto plača

185.423

172.040

16.506

18.181

- obračunana božičnica ali 13. plača

2.372

2.351

Povračila potnih stroškov na službenem potovanju

5.348

5.108

Povračila drugih materialnih stroškov

7.667

7.434

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

8.248

8.457

Regres

2.372

2.351

- obračunan dodatek na delovno dobo

Sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi sta v letu 2015 imela dva zaposlena do 31. 5. 2015, od 1. 6. 2015
pa trije zaposleni. Njihovi bruto prejemki skupaj z materialnimi stroški in regresom so znašali 202.200 EUR.
Družba do navedene skupine oseb izkazuje obveznosti za decembrsko plačo ter zneske, ki izhajajo iz določil
podjetniške kolektivne pogodbe in v letu 2015 niso bili poravnani, vendar jih je ob koncu poslovnega leta tudi
vračunala v višini 74.131 EUR bruto.
Odpisi vrednosti
Pojasnilo 19
2015

2014

Amortizacija neopredmetenih sredstev

496.097

274.748

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev

153.060

146.120

1.326

1.326

650.484

422.194

Amortizacija naložbenih nepremičnin
Skupaj

Prevrednotovalni poslovni odhodki
2015

2014

Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova terjatev iz prodaje

747.505

1.208.505

Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova terjatev za obresti

27.200

18.020

Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki

107.321

48.206

Skupaj

882.026

1.274.732

Energija plus d.o.o.
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Drugi poslovni odhodki
Pojasnilo 20

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Pristojbine in sodni stroški
Stroški sofinanciranja v energetsko učinkovitost
Ostali stroški
Skupaj

2015

2014

18.931

21.883

34.361

42.322

559.666

158.865

6.411

6.622

619.370

229.693

Finančni prihodki iz danih posojil
Pojasnilo 21
Finančni prihodki iz danih posojil so doseženi v višini 13.029 EUR in se nanašajo na obračunane obresti od
danih depozitov.
Finančni prihodki iz finančnih in poslovnih terjatev
Pojasnilo 22

Prihodki od zamudnih obresti za prodane energente
Prihodki od zamudnih obresti za opravljene storitve

2015

2014

203.149

125.097

32

1.093

Prihodki od obresti depoziti

13.029

0

Prihodki od obresti iz naslova pravdnih postopkov

29.072

56.178

245.282

182.368

Skupaj

Finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti
Pojasnilo 23 ter 24

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
Drugi odhodki financiranja
Zamudne obresti od davkov in prispevkov
Skupaj

2015

2014

0

0

24.317

80.678

97

91

24.414

80.768

Drugi odhodki financiranja izkazujejo predvsem zneske odobrenih popustov v sklopu nagradnih iger ter odhodke
iz naslova obresti, obračunanih na osnovi aktuarskega izračuna.

Drugi prihodki
Pojasnilo 25
Drugi prihodki so evidentirani v višini 24.304 EUR in izkazujejo predvsem naknadno priznani odbitek davka na
dodano vrednost.
Drugi odhodki
Pojasnilo 26
2015

2014

Donacije

20.000

7.000

Prispevek za spodbujanje in zaposlovanje invalidov

13.284

16.020

Ostalo

8.109

45.480

Skupaj

41.393

68.500
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Davek od dohodkov pravnih oseb
Pojasnilo 27
Družba je v obračunu davka od dohodka pravnih oseb za leto 2015 izkazala obveznost za plačilo davka v višini
122.888 EUR.
Čisti poslovni izid po obdavčitvi in odloženih davkih je 1.317.489 EUR.
Prikaz uskladitve odhodka za davek z davkom, izračunanim iz računovodskega dobička pred obdavčitvijo.
2015

Primerjava med dejansko in izračunano davčno stopnjo

Stopnja

Dobiček pred davki

2014
Znesek

Stopnja

1.428.231

Davek od dobička z uporabo uradne stopnje

17,00 %

242.799

Znesek
1.910.819

17,00 %

324.839

Zneski, ki negativno vplivajo na davčno osnovo

173.349

234.017

- znesek iz naslova zmanjšanja odhodkov na raven davčno
priznanih odhodkov

173.349

234.017

- znesek iz naslova povečanja prihodkov na raven obdavčenih
prihodkov

0

0

151.853

134.677

- znesek iz naslova povečanja odhodkov na raven davčno
priznanih odhodkov

80.791

72.940

- znesek iz naslova zmanjšanja prihodkov na raven obdavčenih
prihodkov

71.062

61.738

Davčne olajšave

141.407

115.508

- uporabljene, ki vplivajo na zmanjšanje davčne obveznosti

141.407

115.508

Zneski, ki pozitivno vplivajo na davčno osnovo (+)(-)

Odmerjeni davek tekočega leta

8,60 %

122.888

7,75 %

110.742

Povečanje/zmanjšanje odloženega davka

16,15 %

308.670

13,51 %

258.200

-12.146

Davek v izkazu poslovnega izida

-50.470

Odloženi davki
Pojasnilo 28
Družba je v letu 2015 povečala odložene davke v višini 12.146 EUR. Odloženi davki so evidentirani ob
uporabljeni metodi obveznosti po bilanci stanja in se nanašajo na začasne odbitne razlike iz naslova preteklih in
tekočih izvedenih slabitev terjatev do kupcev.
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Pojasnilo 29
2015

2014

1.224.452

1.818.048

Izid iz financiranja

220.868

150.172

Izid iz drugih prihodkov in odhodkov

-17.089

-57.401

1.428.231

1.910.819

122.888

308.670

12.146

50.470

1.317.489

1.652.618

Izid iz poslovanja

Skupaj
Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
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4.4.3 Pojasnila k izkazu gibanja kapitala
Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala v poslovnem letu. Razdeljen je na
postavke, ki izkazujejo gibanje med postavkami kapitala ter gibanja, ki povzročijo spremembe v sestavinah
kapitala.
Ugotovitev in predlog uporabe bilančnega dobička
BILANČNI DOBIČEK
a) Čisti poslovni izid poslovnega leta

2015

2014

1.317.489

1.652.618

b) Prenesena čista izguba
c) Preneseni čisti dobiček

774.192

695.765

d) Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in nadzornega sveta

0

774.192

Druge rezerve iz dobička

0

774.192

2.091.681

1.574.191

BILANČNI DOBIČEK (a + b - č - d)

Uprava družbe je skupščini družbe podala predlog, da izkazani bilančni dobiček na dan 31. 12. 2015 v višini
2.091.681 EUR ostane nerazporejen.

4.4.4 Pojasnila k izkazu denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi po različici I, kot ga opredeljuje SRS 26.6.

Denarni tokovi pri poslovanju
- prejemki pri poslovanju
- izdatki pri poslovanju
Denarni tokovi pri naložbenju
- prejemki pri naložbenju
- izdatki pri naložbenju
Denarni tokovi pri financiranju
- prejemki pri financiranju
- izdatki pri financiranju
Končno stanje denarnih sredstev
Denarni izid v obdobju
Začetno stanje denarnih sredstev

2015

2014

-976.708

3.734.630

195.111.960

209.250.330

-196.088.668

-205.515.700

-1.920.614

-1.572.156

25.118

104.483

-1.945.732

-1.676.639

-800.000

0

0

0

-800.000

0

2.046.783

5.744.105

-3.697.322

2.162.474

5.744.105

3.581.630

Denarni izid v obdobju je negativen v višini -3.697.322 EUR.
Končno stanje denarnih sredstev v višini 2.046.783 EUR izkazuje denarna sredstva na TRR poslovnih bank in
depozite na odpoklic.
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POROČANJE PO ODSEKIH

Družba spremlja poslovanje po področnih odsekih. Poslovne dogodke že ob svojem nastanku neposredno
razporedi na odsek, na katerega se nanaša. Poslovne dogodke, evidentirane na področje podpornih procesov,
nato s pomočjo merila prerazporedi na posamezne odseke. Pri tem je uporabila merilo planiranih prihodkov
tekočega leta na način:

Struktura planiranih prihodkov je osnova za razporeditev vseh prihodkov podpornih procesov. Neposredni
prihodki so že ob svojem nastanku evidentirani na odsek, na katerega se nanašajo. Enako merilo je bilo
uporabljeno za razdelitev premoženjske strani bilance stanja.

Struktura planiranih prihodkov je osnova za razporeditev stroškov materiala, storitev in odhodkov
poslovnih procesov. Neposredno nastali stroški materiala, storitev in odhodkov so že ob svojem nastanku
razporejeni na odsek, na katerega se nanašajo. Enako merilo je bilo uporabljeno za razporeditev
obveznosti v bilanci stanja.
Posamezni deleži prenosov na odseke so vsakoletno na novo izračunani in potrjeni s sklepom uprave družbe.
Za leto 2015 so bila uporabljena naslednja merila:

Delež v %
Nakup in prodaja električne energije
Nakup in prodaja plina
Ostale tržne dejavnosti
Skupaj

96,81
2,69
0,50
100,00

Ugotovljen davek od dohodkov pravnih oseb je izračunan iz podatkov že končnih podbilanc po odsekih.
Izkaz poslovnega izida po odsekih
2015
Nakup in prodaja
električne energije

Nakup in
prodaja plina

Ostale tržne
dejavnosti

Skupaj
Energija plus

90.095.181

1.523.473

313.817

91.932.470

772.451

536

16.343

789.331

1

Čisti prihodki od prodaje

4

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi
prihodki)

5

Stroški blaga, materiala in storitev

85.094.647

1.443.744

271.543

86.809.933

6

Stroški dela

2.332.545

39.358

10.483

2.382.387

7

Odpisi vrednosti

1.606.105

34.183

45.372

1.685.660

600.128

13.231

6.012

619.370

12.613

338

78

13.029

8

Drugi poslovni odhodki

10

Finančni prihodki iz danih posojil

11

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

229.127

1.465

1.661

232.253

13

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

13.271

363

73

13.707

14

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

10.548

114

46

10.707

15

Drugi prihodki

23.521

587

196

24.304

16

Drugi odhodki

40.088

1.031

274

41.393

18

Davek iz dobička

122.888

0

0

122.888

19

Odloženi davki

20

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

11.861

226

58

12.146

1.324.538

-5.400

-1.650

1.317.489
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Čisti prihodki od prodaje po odsekih
Nakup in prodaja
električne energije
Prihodki od prodaje električne energije

Nakup in
prodaja plina

Ostale tržne
dejavnosti

Skupaj
podjetje

89.779.609

0

29.110

89.808.719

Prihodki od prodaje plina

0

1.520.147

230.001

1.750.149

Prihodki od prodaje toplote

0

0

Prihodki od prodaje trgovskega blaga

0

0

52.049

52.049

315.572

3.325

2.656

90.095.181

1.523.473

313.817

321.553
91.932.470

Prihodki od prodaje storitev in ostali prihodki
Skupaj

0

Bilanca stanja po odsekih
na dan 31. 12. 2015
Nakup in prodaja
električne energije

Nakup in
prodaja plina

Ostale tržne
dejavnosti

Skupaj
podjetje

A. Dolgoročna sredstva

4.727.532

131.361

88.063

4.946.956

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR

2.376.327

66.030

12.273

2.454.630

II. Opredmetena osnovna sredstva

1.387.166

38.544

7.164

1.432.875

III. Naložbene nepremičnine

0

0

63.646

63.646

964.039

26.787

4.979

995.805

30.182.640

838.665

233.318

31.254.624

II. Zaloge

0

0

77.432

77.432

III. Kratkoročne finančne naložbe

0

0

0

0

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

28.201.150

783.608

145.652

29.130.410

1.981.491

55.058

10.234

2.046.783

79.304

2.204

410

81.917

S R E D S T V A (A + B + C)

34.989.476

972.230

321.790

36.283.497

A. Kapital

17.436.483

484.496

231.134

18.152.112

I. Vpoklicani kapital

7.509.753

293.896

196.352

8.000.000

II. Kapitalske rezerve

7.058.912

196.142

36.458

7.291.511

774.192

0

0

774.192

IV. Presežek iz prevrednotenja

-5.104

-142

-26

-5.272

V. Preneseni čisti poslovni izid

774.192

0

0

774.192

VI. Terjatve za odloženi davek
B. Kratkoročna sredstva

V. Denarna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

III. Rezerve iz dobička

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

1.324.538

-5.400

-1.650

1.317.489

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

327.780

9.108

1.693

338.581

C. Dolgoročne poslovne obveznosti

268.978

7.474

1.389

277.841

16.773.674

466.080

86.632

17.326.386

182.561

5.073

943

188.577

34.989.476

972.230

321.790

36.283.497

Č. Kratkoročne obveznosti
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A + B + C + Č + D)

Energija plus d.o.o.
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POROČANJE V SKLADU Z 69. ČLENOM ZGD26

Družba Elektro Maribor d.d. kot obvladujoča družba sestavlja konsolidirane računovodske izkaze in
konsolidirano letno poročilo. V konsolidacijo sta vključeni obe odvisni družbi Energija Plus d.o.o. in OVEN
Elektro Maribor d.o.o.
Konsolidirano letno poročilo skupine je sestavni del Letnega poročila obvladujoče družbe Elektro Maribor d.d. in
ga je mogoče dobiti na sedežu družbe Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor in na spletni strani
družbe.

4.7

POROČILO O RAZMERJIH ODVISNE DRUŽBE DO OBVLADUJOČE DRUŽBE

Skladno z določili 545. člena ZGD-1 podajamo izjavo, da odvisna družba Energija plus d.o.o. z obvladujočo
družbo Elektro Maribor d.d. v poslovnem letu 2015 ni sklepala pravnih razmerij, na osnovi katerih bi bila
prikrajšana. O poslih s povezanimi družbami je uprava pripravila poročilo, ki ga je pregledal pooblaščeni revizor,
in o tem izdelal pisno poročilo. Izjava revizorja o preveritvi in skladnosti poslov je vključena v revizijsko poročilo.

4.8

POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI

V poslovnem letu 2015 je družba poslovala s povezanimi družbami. Pri teh poslih družba ni bila prikrajšana ali
oškodovana. Istočasno poudarjamo, da ni bilo dejanj, ki bi jih družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu
z njo povezanih družb.
Posli s povezanimi osebami so bolj podrobno opisani v sklopu posameznih pojasnil.
Pregled transakcij v povezavi s povezanimi družbami:

Elektro Maribor d.d.

Oven Elektro Maribor d.o.o.

100 %

100 %

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

1.185.412

152

Skupaj sredstva

1.185.412

152

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

25.457

33.302

Skupaj obveznosti

25.457

33.302

Čisti prihodki od prodaje

5.947.480

1.116

Skupaj prihodki

5.947.480

1.116

Sredstva:

Obveznosti:

Prihodki:

Stroški in odhodki:
Stroški materiala

560.187

Stroški storitev

272.065

Skupaj stroški in odhodki

272.065

26

GRI G4-17

560.187

Energija plus d.o.o.
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4.10 IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE
Poslovodstvo družbe Energija plus d.o.o. potrjuje v tem letnem poročilu objavljene in predstavljene
računovodske izkaze in vse druge sestavne dele tega letnega poročila za poslovno leto 2015.
Poslovodstvo družbe je odgovorno za vodenje ustreznih evidenc, ki v vsakem trenutku z razumljivo
natančnostjo prikazujejo finančni položaj družbe. Odgovorno je tudi za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja
ohranjanje vrednosti premoženja družbe, ter za preprečevanje in odkrivanje nepravilnosti pri poslovanju družbe.
Poslovodstvo družbe izjavlja:

da so vsi računovodski izkazi sestavljeni v skladu s pravili stroke in zakoni s področja poslovanja,
računovodenja, davkov in financ,

da so računovodski izkazi družbe sestavljeni v skladu z vsemi zahtevami Slovenskih računovodskih
standardov z ustreznimi stališči in pojasnili ter v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah,

da so računovodski izkazi pripravljeni ob domnevi, da bo družba nadaljevala poslovanje tudi v prihodnosti,

da dosledno uporablja izbrane računovodske usmeritve in da se morebitne spremembe v računovodskih
usmeritvah tudi razkrijejo,

da so računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja,

da računovodski izkazi ne vsebujejo bistvenih ali nebistvenih napak, narejenih, da bi se dosegla izbrana
predstavitev podjetja.

Maribor, 12. aprila 2016

Horvat Bojan, univ. dipl. inž. el.
Direktor podjetja

