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UVOD

Dogodki, ki so zaznamovali poslovno leto 2013, so za družbo na različnih ravneh predstavljali veliko
preizkušnjo. Širitev poslovanja na področje zemeljskega plina, toplotne energije in trženja biomase pomeni
dinamično uresničevanje strateških usmeritev in izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja trg za dolgoročni razvoj
in rast družbe. Splošno stanje slovenskega gospodarstva in družbene ter socialne razmere, nam v preteklem
letu, žal niso bile naklonjene. Kljub temu smo v težkih, negotovih in v določenem obdobju tudi zaostrenih
razmerah gospodarjenja, s prilagajanjem poslovnih aktivnostih uspeli stabilizirati tržno pozicijo, razširiti
poslovne aktivnosti na nova področja, doseči ugoden poslovni rezultat in po dveh letih pokriti izgubo iz
preteklih let.

1.1

KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU

Čisti poslovni izid v EUR

2011

2012

2013

-2.365.730

1.705.209

1.356.288

Dobičkonosnost sredstev (ROA) v %

-6,2%

4,9%

3,9%

Dobičkonosnost kapitala (ROE) v %

-15,5%

11,2%

8,9%

-2.593.386

1.292.742

269.035

-916.354

2.249.300

2.495.610

-18,2%

8,6%

1,6%

35.339.998

33.953.374

35.152.492

EBIT (Poslovni izid iz poslovanja) v EUR
EBITDA (Poslovni izid iz poslovanja + odpisi vrednosti) v EUR
Donosnost naložbenega kapitala (ROCE) v %

Sredstva na dan 31.12. - v EUR
Kapital na dan 31.12. - v EUR

12.925.781

14.630.990

15.987.277

Prihodki v EUR

112.366.828

107.368.959

104.164.052

Stroški in odhodki v EUR

114.732.559

105.567.134

103.557.069

Število zaposlenih po stanju na dan 31.12.
Povprečno št. zaposlenih na podlagi delovnih ur
Prihodki na zaposlenega iz ur v EUR
Čisti dobiček na zaposlenega iz ur v EUR
Dodana vrednost na zaposlenega iz ur v EUR
Delež stroškov dela v DV v % v EUR

Prodana električna energija v MWh

42

57

63

44,13

54,19

60,75

2.546.268

1.981.343

1.714.635

-53.608

31.467

22.326

22.122

74.817

73.543

193,9%

44,5%

44,1%

1.684.256

1.634.582

1.655.876
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1.2

OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

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 31.12.2013

63

1.3

2

POUDARKI POSLOVANJA V 2013

Poslovne težave gospodarskih družb, ki so pomembni kupci električne energije, so terjale večjo stopnjo
previdnosti in selektivnosti pri sklepanju poslov. Stopnjevali sta se plačilna nedisciplina in nelikvidnost še
delujočih podjetij. Kljub temu, smo s poslovnimi aktivnostmi uspeli večji del negativnih učinkov nevtralizirati in
doseči relativno ugoden poslovni rezultat. Zaradi gospodarske krize je bilo poslovanje v letu 2013 še vedno
zelo težavno. Manjša poraba energentov se odraža praktično pri vseh skupinah naših kupcev, kar je
pomembno vplivalo na obseg načrtovanih prihodkov. Tudi geografsko področje, kjer smo najbolj aktivni,
beleži največji upad gospodarske aktivnosti in največjo stopnjo brezposelnosti.


Korekcija prodajnih cen električne energije za gospodinjstva
Prodajne cene električne energije za gospodinjstva smo prilagajali nabavnim pogojem. Obstoječim
gospodinjstvom smo cene znižali 1. maja, medtem ko smo novim kupcem ponujali električno energijo
po vsakokrat veljavnih nabavnih pogojih.



Vstop na trg plina in toplote
Na podlagi pogodbe, s svetovno znanim partnerjem E.ON Energy Sales, smo v mesecu juniju začeli z
dobavo plina prvim gospodinjskim, kasneje pa tudi poslovnim kupcem. Z investicijo v novo kotlovnico na
plin smo stopili na trg proizvodnje in prodaje toplote končnim uporabnikom.



Povečanje obsega storitev na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov z različnimi
rešitvami za kupce
S preureditvijo kotlovnice in posodobitvijo sistema daljinskega ogrevanja smo realizirali prvi večji projekt
na področju učinkovite rabe energije saj smo izkoristek sistema izboljšali za 30%, zmanjšali porabo
primarnega energenta in emisij toplogrednih plinov.



Uvajanje storitev promocije in prodaje energetsko varčnih izdelkov oz. naprav
Ponudbo toplotnih črpalk smo razširili in na posvetovanjih predstavljali naprave za avtomatsko
spremljanje in upravljanje porabnikov na daljavo.

Energija plus d.o.o.
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Uvajanje novih produktov in storitev – elektrika + plin
Začetek prodaje plina smo podkrepili s prepoznavno »kampanjo«, v kateri smo poudarjali novosti v
ponudbi. Ob plinu smo poudarjali tudi prednosti skupnega obračunavanja oz. plačevanja elektrike in
plina na eni položnici. V jeseni smo vsa prodajna mesta opremili s POS terminali in kupcem ponudili
možnost plačila brez provizije.



Nepovratna sredstva – razpis za ukrepe URE
V okviru dveh razpisov smo v celoti razdelili sredstva za ukrepe URE v višini 229.830 €.



Prodaja lesnih peletov
Ob začetku kurilne sezone v jeseni 2013 smo s prodajo lesnih peletov, zaokrožili ponudbo energentov.



Promocija produktov in storitev
Komplementarna ponudba elektrike in plina ter cenovna konkurenca so narekovali intenzivnejše
marketinške aktivnosti, ki smo jih izvedli v različnih oblikah s ciljem zmanjševanja migracije kupcev h
konkurentom in pridobivanja novih.

1.4

STRATEŠKI NAČRT ZA OBDOBJE 2013-2016

Družba z opredelitvijo poslanstva, vizije, vrednot in strateških ciljev usmerja svojo pozicijo v obdobju 20132016 v poslovnem prostoru v katerem deluje.
Poslanstvo
Družba Energija plus d.o.o si vse od svoje samostojne poti leta 2011 prizadeva, da bi svojim kupcem nudila
zaokroženo ponudbo energetskih storitev. Ob tem se s širitvijo ponudbe trudimo, da skrbimo za trajnostni
razvoj in kupcem na enem mestu ponujamo vse, kar potrebujejo za kakovostno življenje, tako doma kot v
poslovnem svetu.
Vizija
Postati verodostojen partner organizacijam, mladim in našim zaposlenim v razvoju in doseganju trajnostne
energetske prihodnosti.
Vrednote





Odličnost - želimo biti najboljši v poslu, ki ga opravljamo.
Kreativnost – s svojim delom prispevamo k razvoju.
Različnost – s svojim odnosom gradimo zaupanje med partnerji.
Trajnostni razvoj - skrbimo za okolje in soljudi.

V Energiji plus d.o.o. se trudimo, da skozi visoko motiviranost zaposlenih izkazujemo enakopravni odnos
tako do svojih kupcev, dobaviteljev, lastnikov in družbe kot celote. Ob tem spoštujemo temeljna moralna in
zakonska določila. Skozi aktivno sodelovanje pri oblikovanju projektov, ki se financirajo iz sredstev EKO
Sklada, skrbimo za trajnostni razvoj družbe.
Ključne strateške usmeritve razvoja Energije plus :
1. zagotavljanje rasti,
2. povečevanje donosnosti poslovanja in povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Energija plus d.o.o.
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Do leta 2016 smo si zadali sledeče strateške usmeritve:

donos na vložen kapital (ROE) > 8%;

do leta 2016 doseči 17% tržni delež na trgu električne energije;

do 2016 doseči 2 TWh prodane električne energije;

doseči 5% trga plina v Sloveniji

plačila v okviru 45 dnevnega roka

20% zmanjšanje zapadlih terjatev
Z doseganjem zastavljenih ciljev bomo krepili dolgoročno finančno stabilnost in dosegali zastavljen donos z
maksimiranjem vrednosti za lastnika.

1.5

DEJAVNOST DRUŽBE

Dejavnost družbe Energija plus d.o.o. je celovita oskrba kupcev z energenti in energetsko varčnimi izdelki za
dom in širšo uporabo.
Storitve ponujamo v vseh segmentih na slovenskem trgu, tako velikim poslovnim sistemom, kot tudi
gospodinjstvom. Hkrati svojim kupcem ponujamo storitve, ki jih imajo kupci na razvitih trgih električne
energije. Kupcem zagotavljamo električno energijo, zemeljski plin, toploto in lesne pelete, sorazmerno z
njihovimi potrebami in jim hkrati omogočamo individualno obravnavo.

1.6

UPRAVLJANJE DRUŽBE

Družba, Energija plus d.o.o., je samostojni pravni subjekt, organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo
v 100 % 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 predstavlja Skupščino
družbe predsednik uprave ustanoviteljice, to je Elektro Maribor d.d..

1.7

LASTNIŠKA STRUKTURA

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 je v 100 % lasti ustanoviteljice Elektro Maribor d.d. in
ima osnovni kapital v višini 8 mio EUR.
Preoblikovanje je bilo zaključeno dne 1.12.2011, ko je družba začela poslovati kot samostojna pravna oseba.

Energija plus d.o.o.
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2 POSLOVNO POROČILO DRUŽBE
2.1

POROČILO DIREKTORJA DRUŽBE

V Energiji plus smo poslovno leto 2013 uspešno zaključili, na kar smo lahko ponosni. Istočasno je bilo tudi
leto precejšnjih preizkušenj, saj se je gospodarska in socialna klima še nekoliko poslabšala, predvsem na
geografskem področju, kjer smo najbolj prisotni. Naše odločitve in aktivnosti so bile poleg doseganja
razvojnih ciljev usmerjene v odpravljanje negativnih učinkov na poslovanje, ki izhajajo iz poslovnega okolja v
katerem smo najbolj prisotni. Padanje gospodarske aktivnosti, finančne in poslovne težave določenega
števila kupcev, vse težji ekonomski in socialni položaj velikega števila gospodinjstev, so tisti dejavniki, ki so
pomembno vplivali na naše poslovanje v letu 2013. Z ustreznimi poslovnimi odločitvami in aktivnostmi smo v
veliki meri uspeli negativne učinke nevtralizirati in zagotoviti stabilno poslovanje.
Strateško usmeritev preobrazbe družbe Energija plus v ponudnika celovite energetske oskrbe, smo v letu
2013 začeli uresničevati z nastopom na trgu zemeljskega plina, lesnih peletov in proizvodnje ter trženja
toplote. Tako smo s 1. junijem začeli s prodajo zemeljskega plina, v septembru z lesnimi peleti in 30. oktobra
s proizvodnjo ter prodajo toplote 580 stanovanjem, kar je za vse zaposlene predstavljalo velik organizacijski
izziv, ki smo ga uspešno realizirali.
V poslovnem načrtu 2013 smo za srednjeročno obdobje 2014–2016, določili glavne smernice delovanja, za
doseganje dolgoročne rasti in razvoja. Za leto 2014 smo si, kljub še vedno zahtevnim in negotovim
gospodarskim razmeram, zastavili ambiciozne cilje. Za njihovo doseganje smo posebno pozornost namenili
posodobitvi informacijskega sistema in racionalizaciji podpornih poslovnih procesov.
V novo poslovno leto 2014 zremo z optimizmom, saj smo navkljub neugodnim gospodarskim razmeram
uspeli za 17% povečati obseg prodaje električne energije na osnovi pridobljenih novih poslov in začeli s
prodajo zemeljskega plina večjim gospodarskim subjektom. Pri tem stavimo na strokovnost in motiviranost
zaposlenih, ki s svojim delom vsak dan dokazujejo, da so kos izzivom, ki se porajajo v zahtevnih
gospodarskih razmerah.

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

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

Gospodarska gibanja
Negotove gospodarske in politične razmere doma in v nekaterih delih Evropske skupnosti so vplivale na
dogajanje v našem poslovnem okolju. Večina podjetij še vedno išče načine in poti za izhod iz zmanjšanega
obsega poslovanja, javni sektor se pripravlja na varčevanje in zmanjševanje stroškov, gospodinjstva pa se
soočajo s posledicami brezposelnosti in negotovo prihodnostjo. Takšno stanje se odraža v povečani
nelikvidnosti in plačilni nedisciplini, kar je imelo za posledico tudi upad števila poslovnih in gospodinjskih
kupcev v letu 2013.
Gibanja cen električne energije in zemeljskega plina v letu 2013
Cena električne energije za kratkoročne produkte je odvisna predvsem od vremenskih vplivov in
razpoložljivosti proizvodnih virov. Poraba električne energije je odvisna od nihanja temperature. Proizvodnja
električne energije v hidroelektrarnah, vetrnih elektrarnah in sončnih elektrarnah je odvisna od količine
padavin, jakosti vetra in števila sončnih dni.
Cena električne energije na terminskih trgih je močno odvisna od pričakovane porabe električne energije in
cen drugih energentov. Na njo močno vplivajo cene plina, premoga ter CO2 kuponov. Ker trgovanje z nafto
in premogom poteka v dolarjih, je pomembno tudi valutno razmerje med dolarjem in evrom.
Povprečna sprotna cena električne energije na slovenskem trgu v letu 2013 je dosegla 43,17 €/MWh, na
nemškem pa 37,78 €/MWh.

Tedenska cena sprotnega trga v Sloveniji in Nemčiji v letu 2013 (SLO rjava, D črna) (Vir: Montel)

V prvem kvartalu leta 2013 je bila cena električne energije na sprotnem trgu v Sloveniji primerljiva z nemškim
trgom, zaradi dobrih hidroloških razmer na Balkanu. Od drugega kvartala naprej pa je bila cena v Sloveniji v
primerjavi z nemškim trgom višja, predvsem zaradi popolnoma zasedenih kapacitet iz Avstrije v Slovenijo in
velikega izvoza na Balkan. Prav tako je na višje cene v Sloveniji v jeseni vplival remont NEK.
Za terminske posle pri nakupu in prodaji električne energije v Sloveniji je poleg nemškega, relevanten tudi
madžarski trg, saj je za prenos energije iz Avstrije potrebno plačati dodatne stroške, ki se določijo na
avkcijah. Prenos energije iz Madžarske v Slovenijo je obremenjen z bistveno nižjimi stroški. Razlika med
ceno pasovne energije za leto 2014 na nemškem in madžarskem terminskem trgu se je gibala od 2,8 do 6,8
€/MWh. Na letni avkciji za prenosne kapacitete, za uvoz pasovne električne energije iz Avstrije v Slovenijo za
leto 2014, je cena dosegla 5,6 €/MWh.
Dejavniki ki vplivajo na določanje cene električne energije in zemeljskega plina so podobni. Cena
zemeljskega plina je predvsem odvisna od povprečnih temperatur, gospodarske aktivnosti, količin plina v
skladiščih in razpoložljivosti transportnih poti. V Sloveniji ni borze za produkte zemeljskega plina. Sprotna
3
3
cena zemeljskega plina v Avstriji se je v letu 2013 gibala med 0,26 EUR/Sm in 0,36 EUR/Sm , terminska
3
3
cena za leto 2014 pa med 0,27 EUR/Sm in 0,29 EUR/Sm .
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ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA IN DOSEGANJE CILJEV V LETU 2013

Na poslovanje družbe so v letu 2013 vplivali različni pozitivni in negativni dejavniki:

Širitev prodaje na plin, lesne pelete in toploto, dolgoročno zagotavlja dodatne prihodke in uresničuje
strategijo diverzifikacije, odpirajo se dodatne poslovne priložnosti; krepi se tržna pozicija in zmanjšuje
tveganje izgube tržnega deleža.

Padanje nabavnih cen električne energije in zemeljskega plina.

Uvedba POS terminalov, kot dodatna možnost plačila brez provizije; izboljšuje denarni tok in prispeva k
zmanjševanju migracije kupcev.

Razpis za razdelitev nepovratnih sredstev na področju učinkovite rabe energije v vrednosti 450.000 €
pozitivno prispeva k prepoznavnosti družbe in njenega prispevka k trajnostnemu razvoju.

Manjša končna poraba električne energije pri vseh kategorijah kupcev je negativno vplivala na poslovne
prihodke.

Povečanje prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, ki so posledica uvedenih stečajnih postopkov in
prisilnih poravnav, ki so pogost pojav na geografskem področju, kjer ima družba prevladujoč tržni delež.

Močna konkurenca, predvsem že obstoječih dobaviteljev plina, ki z nenehnim zniževanjem cen
praktično onemogočajo konkurenčnost novih ponudnikov.

Čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid družbe pred obdavčitvijo znaša 606.983 EUR. Glede na preteklo leto je le-ta nižji za
1.194.841 EUR oziroma za 66 %, od načrtovanega poslovnega izida pred obdavčitvijo za poslovno leto pa je
nižji za 234.124 EUR, oziroma za 25 %. Nižji poslovni izid je predvsem posledica višjih prevrednotovalnih
poslovnih odhodkov iz naslova terjatev za prodano električno energijo in uporabo omrežja zaradi prisilnih
poravnav in stečajev gospodarskih družb.
Gibanje čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo

Izid iz poslovanja

2011

2012

2013

Plan 2013

Odmik od plana

-2.593.386

1.292.742

269.035

584.409

-315.374

228.663

347.850

357.620

276.833

80.787

Izid iz financiranja
Izid iz drugih prihodkov in odhodkov
Skupaj

-1.007

161.232

-19.672

-20.135

463

-2.365.730

1.801.824

606.983

841.107

-234.124

Prihodki družbe
Vsi prihodki družbe so v letu 2013 znašali 104.164.052 EUR in so za 3 % oziroma za 3.204.907 EUR nižji
glede na preteklo poslovno leto. Od načrtovanih prihodkov so nižji za 1 % oziroma za 1.048.453 EUR.
Gibanje prihodkov družbe
2011

2012

2013

Plan 2013

Odmik od plana

Poslovni prihodki

112.098.459

106.825.404

103.793.724

104.922.672

-1.128.948

Finančni prihodki

259.311

373.851

368.023

289.320

78.703

9.058

169.703

2.305

513

1.792

112.366.828

107.368.959

104.164.052

105.212.505

-1.048.453

Drugi prihodki
Skupaj

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 102.505.024 EUR. Glede na načrtovane
prihodke za to obdobje so le-ti nižji za 531.177 EUR;
prihodki od prodaje storitev v višini 265.153 EUR, ki so se gibali na ravni načrtovanega;
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prihodek od prodaje plina v višini 62.731 EUR, ki je v primerjavi z načrtovanim prihodkom realiziran v
višini 13 %;
prihodek od prodaje toplote v višini 59.732 EUR, ki je za 11 % višji, kot je bilo načrtovano;
ter prihodek od prodaje lesnih peletov v višini 86.400 EUR, kar predstavlja 49 % načrtovanih prihodkov
za to obdobje.

Drugi poslovni prihodki so realizirani v višini 898.046 EUR in so doseženi predvsem iz naslova:



sofinanciranj v energetsko učinkovitost v višini 229.829 EUR, in so realizirani v višini 63 % načrtovanih
prihodkov iz tega naslova ter
izterjanih terjatev za električno energijo in uporabo omrežja v višini 411.770 EUR in so realizirani v višini
načrtovanih prihodkov.

Finančni prihodki so realizirani v višini 368.023 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 27 % oziroma za 78.703 EUR.
Drugi prihodki so realizirani v višini 2.305 EUR.
Stroški in odhodki
Vsi stroški in odhodki družbe so evidentirani v višini 103.557.069 EUR. Glede na načrtovane stroške so le ti
nižji za 1 % oziroma za 814.329 EUR.
Stroški in odhodki družbe
2011

2012

2013

Plan 2013

Odmik od plana

Poslovni stroški in odhodki

114.691.845

105.532.662

103.524.689

104.338.263

-813.574

- stroški materiala

108.948.004

100.268.104

95.891.234

97.018.598

-1.127.364

- stroški storitev

2.058.182

2.433.152

3.113.029

3.073.154

39.875

- stroški dela

1.892.607

1.805.014

1.972.099

1.978.344

-6.245

- odpisi vrednosti

1.677.032

956.558

2.226.576

1.834.085

392.491

116.020

69.834

321.751

434.082

-112.331

Finančni odhodki

- drugi odhodki

30.649

26.002

10.403

12.487

-2.084

Drugi odhodki

10.065

8.470

21.977

20.648

1.329

114.732.559

105.567.134

103.557.069

104.371.398

-814.329

Skupaj

Med stroške materiala spadajo predvsem:

Nakup električne energije, ki je v višini 95.519.822 EUR. Od načrtovanega stanja je le-ta nižji za 1 %
oziroma za 685.052 EUR,

Strošek nakupa plina, ki je v višini 82.954 EUR in je od načrtovanega stroška nižji za 83 % oziroma za
391.457 EUR,

Nabavna vrednost prodanega blaga, ki je realizirana v višini 75.859 EUR in je od načrtovanega stanja
nižja za 58 % oziroma za 100.801 EUR.
Stroški storitev so glede na načrtovano stanje višji za 1 % oziroma za 39.875 EUR. Pomembnejši stroški
storitev se nanašajo na:

Poštne, telekomunikacijske in storitve interneta, ki so evidentirani v višini 815.214 EUR in so od
načrtovanih nižji za 4 %,

Stroški informatike v višini 629.335 EUR. V primerjavi z načrtovanimi so višje za 5 % oziroma za 35.251
EUR,

Stroški reklame v višini 450.836 EUR so na ravni načrtovanih stroškov za to obdobje,

Stroški bančnih storitev, posredniških storitev in storitev plačilnega prometa so v višini 272.787 EUR,

Stroški storitev računovodenja, informatike in varstva pri delu, ki jih opravlja družba Elektro Maribor d.d.
v višini 192.574 EUR ter
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Stroški najemnin v višini 146.073 EUR.

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 31.12.2013 znašala 35.152.492 EUR in predstavljajo 1 %
povečanje glede na načrtovano stanje.
Gibanje bilančne vsote (v EUR)

Sredstva

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Plan 2013

Odmik od plana

35.339.997

33.953.374

35.152.492

34.689.380

463.112

Dolgoročna sredstva

908.048

844.788

2.624.964

2.391.032

233.932

Kratkoročna sredstva

34.413.653

32.805.331

32.480.212

32.284.997

195.215

18.296

303.255

47.316

13.351

33.965

Obveznosti do virov sredstev

35.339.999

33.953.374

35.152.492

34.689.380

463.112

Kapital

12.925.781

14.630.990

15.987.277

15.472.096

515.181

279.929

304.231

278.890

287.587

-8.697

21.068.491

18.999.444

18.769.290

18.910.988

-141.698

1.065.798

18.709

117.035

18.709

98.326

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Za vlaganja v osnovna sredstva družbe je bilo v letu 2013 porabljenih za 1.059.431 EUR denarnih sredstev.
Gibanje sredstev in zneska za vlaganje (v EUR)
31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Plan 2013

Odmik od plana

Vrednost sredstev

908.048

844.788

2.624.964

2.391.032

233.932,00

Znesek vlaganj v OS družbe

206.495

209.729

1.059.431

1.564.955

-505.524

22,74

24,83

40,36

65,45

-25,09

%

Kratkoročna sredstva družbe so na dan 31.12.2013 znašala 32.480.212 EUR in so v primerjavi z
načrtovanim stanjem višja za 195.215 EUR.
31.12.2011

31.12.2012

Zaloge
Kratkoročne finančne naložbe

2.094.987

Kratkoročne poslovne terjatve

31.413.490

Denarna sredstva
Skupaj

28.532.184

31.12.2013

Plan 2013

Odmik od plana

1.699

0

1.699

51.290

51.290

0

28.845.594

29.421.537

-575.943

905.176

4.282.147

3.581.630

2.812.170

769.460

34.413.653

32.814.331

32.480.213

32.284.997

195.216

V premoženju družbe znaša delež dolgoročnih sredstev 7,4 %, delež kratkoročnih sredstev je 92,3 %, delež
aktivnih časovnih razmejitev pa znaša 0,1 %.
Obveznosti do virov sredstev prikazujejo način financiranja sredstev, s katerimi razpolaga družba na dan
31.12.2013.
Kapital družbe je na dan 31.12.2013 znašal 15.987.277 EUR.
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Struktura kapitala (v EUR)
2011

2012

2013

Plan 2013

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

-2.365.730

-660.522

0

0

0

0

695.766

180.585

515.181

12.925.781

14.630.989

15.987.277

15.472.096

515.181

Prenesena izguba iz prejšnjih let
Ostanek čistega dobička poslovnega leta
Skupaj

Kratkoročne obveznosti predstavljajo 53% vseh obveznosti v družbi in na dan 31.12.2013 znašajo
18.769.290 EUR
.Gibanje kratkoročnih obveznosti (v EUR)

Kratkoročne poslovne obveznosti

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Plan 2013

Odmik od plana

21.068.491

18.999.444

18.769.291

18.910.987

-145.409

90,18

98,79

Indeks glede na preteklo leto

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so izkazane v višini 117.035 EUR. Predstavljajo predvsem znesek
kratkoročno odloženih prihodkov iz naslova poračuna izgub.
Denarni izid
Denarni izid je bil v letu 2013 negativen v višini -700.517 EUR, končno stanje denarnih sredstev na računu je
3.581.630 EUR.

Denarni izid

2011

2012

2013

Plan 2013

Odmik od plana

-2.734.399

3.376.971

-700.517

-1.469.977

+769.460

Denarni tokovi (v EUR)
2011

2012

2013

Plan 2013

Odmik od plana

218.072.502

206.434.652

202.726.660

202.293.422

433.238

-220.994.634

-205.149.236

-202.603.190

-201.945.290

657.900

-2.508.536

1.285.416

123.470

348.132

-224.662

Denarni tokovi pri poslovanju
Prejemki pri poslovanju
Izdatki pri poslovanju
Prebitek prejemkov/ izdatkov pri poslovanju
Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju

10.669

2.178.178

50.259

45.563

4.696

Izdatki pri naložbenju

-246.532

-85.739

-873.744

-1.862.900

989.156

Prebitek prejemkov/izdatkov pri naložbenju

-235.863

2.092.439

-823.485

-1.817.337

993.852

10.000

7.600.000

6.700.000

8.000.000

-1.300.000

-7.600.884

-6.700.502

-8.000.772

1.300.270

10.000

-884

-502

-772

270

905.176

4.282.147

3.581.630

2.812.170

769.460

-2.734.399

3.376.971

-700.517

-1.469.977

769.460

3.639.575

905.176

4.282.147

4.282.147

0

Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju
Izdatki pri financiranju
Prebitek prejemkov/izdatkov pri financiranju
Končno stanje denarnih sredstev
Denarni izid v obdobju
Začetno stanje denarnih sredstev

Energija plus d.o.o.

Letno poročilo 2013

11

2.3.1 Kazalniki poslovanja družbe Energija plus d.o.o.
2011

2012

2013

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

36,6%

43,1%

45,5%

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

37,4%

44,0%

46,3%

Stopnja osnovnosti kapitala v %
= osnovni kapital / kapital

61,9%

54,7%

50,0%

38,44

47,20

46,45

Stopnja osnovnosti investiranja v %
= osnovna sredstva/ sredstva

2,6%

2,5%

4,6%

Stopnja dolgoročnosti investiranja v %
= osnovna sred. in dolg. AČR + dolg. fin. naložbe + naložb. neprem. + dolg. posl. terjatve /
sredstva

2,6%

2,5%

7,5%

14,23

17,32

9,84

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

0,14

0,23

0,19

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)
= likvidna sredstva + kratkoročne terjatve / kratkoročne obveznosti

1,63

1,73

1,73

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

1,63

1,73

1,73

Koeficient gospodarnosti poslovanja
= poslovni prihodki / poslovni odhodki

0,98

1,01

1,00

Koeficient celotne gospodarnosti
= celotni prihodki / celotni odhodki

0,98

1,02

1,01

-15,5%

11,2%

8,9%

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

-6,2%

4,9%

3,9%

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

-2,1%

1,6%

1,3%

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

-2,3%

1,2%

0,3%

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

-2,1%

1,6%

1,3%

I. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA

Kvaliteta čistih obratnih sredstev
= kratkoročna sredstva (brez kratko. finančnih naložb) - kratko. obveznosti - kratko. PČR /
povprečne dolg. obveznosti + rezervacije in dolg. PČR

II. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

III. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
= kapital / osnovna sredstva

IV. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

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

Energija plus d.o.o.
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2.3.2 Realizacija ciljev


Sprotno zapiranje odprtih pozicij na kratkoročni in dolgoročni ravni;
V letu 2013 smo dnevno upravljali odprto pozicijo energetskega portfelja na kratkoročni in dolgoročni
ravni.



Zmanjšanje absolutnih količin odstopanj za 3 % glede na leto 2012;
V letu 2012 je bila absolutna količina odstopanj 53.012 MWh, v letu 2013 pa 52.451 MWh. To pomeni,
da smo dosegli za 561 MWh manjšo absolutno količino odstopanj, kar predstavlja zmanjšanje za 1,1 %.



Mesečno povpraševati po električni energiji z namenom izvajanja arbitraže s preprodajo
električne energije za prihodnja leta;
V letu 2013 smo v dnevnem kontaktu s poslovnimi partnerji iskali priložnosti za izvajanje arbitraže,
vendar je po vzpostavitvi borze z e.e. na Madžarskem, izvajanje arbitraže postalo skorajda nemogoče,
zaradi prevelike obveščenosti trga. Arbitražo na trgu s sprejemljivimi tveganji poizkušamo izvajati vsi
dobavitelji.



S pozicijskim trgovanjem ustvariti pozitivno razliko v ceni v višini 250 tisoč EUR;
Kljub velikim prizadevanjem in tudi vstopom v pozicijo, s pozicijskim trgovanjem nismo uspeli realizirati
zastavljenega cilja. Načrtovali smo pozitiven rezultat v višini 250.000 EUR, realizirali pa negativnega v
višini 2.760 EUR. Izvajanje pozicijskega trgovanja temelji na uspešni oceni gibanja trgov ob jasno
postavljenih mejah vstopa in izstopa iz pozicije. Ugotavljamo, da nam na tem področju manjka še kar
precej znanja, izkušenj in orodij. Zato se bomo pozicijskega trgovanja v prihodnje lotili z večjo mero
previdnosti.



Prodati električno energijo v načrtovanem obsegu z načrtovanimi razlikami v ceni v vseh
segmentih kupcev;
Čeprav sta bili količinska in vrednostna prodaja nižji od načrtovane, smo presegli načrtovano razliko v
ceni. Količinska odstopanja ugotavljamo predvsem na segmentu poslovnih kupcev, medtem ko smo
gospodinjstvom uspeli prodati več od načrtovanega.



Vstop na trg plina;
S svetovno priznanim in zanesljivim partnerjem E.ON Energy Sales iz Nemčije smo v okviru poslovnega
sodelovanja v mesecu juniju začeli dobavljati zemeljski plin, prvim gospodinjskim, nekoliko kasneje pa
tudi poslovnim kupcem.



Aktivno pridobivanje novih kupcev in razširitev ponudbe na področje plina in toplote (in drugih
storitev);
S posebnimi ponudbami gospodinjstvom in manjšim poslovnim kupcem smo nudili možnost fiksiranja
cen električne energije do konca leta 2015. Z vstopom na trg zemeljskega plina in lesnih peletov, smo
aktivnosti pridobivanja novih kupcev na različne načine še dodatno povečali.



Povečanje obsega storitev na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov z različnimi
rešitvami za kupce;
S preureditvijo kotlovnice na Pobrežju v Mariboru in posodobitvijo sistema daljinskega ogrevanja, smo
realizirali prvi večji projekt na področju učinkovite rabe energije. S tem smo izkoristek sistema izboljšali
za 30 % in zmanjšali porabo primarnega energenta ter emisij toplogrednih plinov. Kupcem smo na
različne načine mesečno posredovali nasvete za učinkovito rabo električne energije.

Energija plus d.o.o.
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Uvajanje storitev promocije in prodaje energetsko varčnih izdelkov oz. naprav;
Ponudbo toplotnih črpalk smo razširili in na posvetovanjih predstavili naprave za avtomatsko
spremljanje in upravljanje porabe na daljavo. Nadaljujemo s projekti iz področja URE, ki bodo realizirani
v prihodnjem letu.



Aktivno izvajanje načrtovanih aktivnosti (razpis PUREE2) za povečanje energetske učinkovitosti;
Že drugo leto zapored smo izvedli projekt spodbujanja aktivnosti na področju učinkovite rabe energije s
čimer pravnim osebam, podjetnikom in javnemu sektorju omogočimo pridobitev nepovratnih sredstev v
višini 229.830 EUR. Sredstva so bila v celoti razdeljena.



Vzpostaviti skladno in organizirano delovanje prodajnega področja z upoštevanjem dosedanje
dobre prakse;
Skozi vse leto, kupcem nudimo ažurne informacije o naših ponudbah in storitvah, jim svetujemo in
usmerjamo v uporabo eStoritve, eRačuna in različne časovne vezave po zagotovljenih cenah. Veliko
pozornost smo namenjali vzpostavitvi dobrega pretoka informacij in širjenja ponudbe po meri kupcev.

2.3.3 Dogodki po koncu obračunskega obdobja 2013
Leto 2014 se je v Energiji plus začelo z dobavo električne energije novemu večjemu kupcu, s katerim smo
po JN sklenili triletno pogodbo in nekaj enoletnih pogodb ter JN na področju oskrbe z zemeljskim plinom.
Vse to je pozitivno vplivalo, da nam tržni delež v letu 2014 narašča.
S 1. februarjem 2014 smo vsem gospodinjstvom in malim poslovnim kupcem znižali cene. V začetku meseca
marca smo odprli preurejene poslovne prostore, ki so kupcem prijaznejši in našim sodelavcem zagotavljajo
bistveno boljše delovne pogoje.
Vremenska ujma z žledom v začetku meseca februarja 2014, je povzročila za več dni izpad velikega števila
odjemalcev, kar bo vplivalo na manjšo porabo električne energije. Holding slovenske železnice, kot eden
večjih končnih kupcev, bo potreboval več mesecev za popolno rekonstrukcijo svoje napajalne mreže.

2.4

ENERGENTI

2.4.1 Nakup električne energije
Za leto 2013 smo na osnovi terminskih pogodb in s sprotnimi nakupi kupili 1.655 GWh električne energije,
drugim bilančnim skupinam smo prodali 319 GWh električne energije.
Spremljanje dogajanja na trgu in porabo naših kupcih, predstavlja ključno osnovo za sprejemanje preudarnih
odločitev, o obsegu terminskega nakupa na letni ravni; o delu količin električne energije za končne kupce, ki
jih kupujemo sproti po sprotnih cenah in kraju nakupa. V letu 2013 smo sklepali posle s sedmimi bilančnimi
skupinami in podskupinami, ki so prisotne na veleprodajnem trgu.
Z aktivnim upravljanjem portfelja električne energije smo uspeli povprečno nakupno ceno električne energije,
za končne kupce znižati za 0,1 odstotka.

Letno poročilo 2013
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Količinski nakup in deleži
Z zasledovanjem okoljskih ciljev si prizadevamo za višanje deleža energije iz OVE v našem portfelju.
Električno energijo iz OVE kupujemo tudi od malih proizvajalcev električne energije. V letu 2013 smo po
konkurenčnih cenah sklenili pogodbe z več kot 450 malimi proizvajalci.

Število MP OVE po vrsti proizvodnega vira

Struktura virov MP OVE (MWh)
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2.4.2 Prodaja električne energije
Prodaja električne energije v letu 2013 (gospodinjskim in poslovnim kupcem ter drugim bilančnim skupinam)
je znašala 1.657.495 MWh, kar je za 0,4 % manj od načrtovanih količin in za 1,4 % več kot v letu 2012
oziroma 1,6 % manj kot v letu 2011.

Delež prodanih količin električne energije končnim kupcem:

V letu 2013 smo na področju prodaje električne energije s pestro ponudbo produktov in storitev ter s pripravo
posebnih ponudb, ohranjali obstoječe kupce električne energije in pridobivali nove. Prodaja končnim kupcem
v letu 2013 je bila pri poslovnih kupcih količinsko in vrednostno pod načrtovano, medtem ko pri
gospodinjstvih ugotavljamo minimalno rast. Celotna prodaja električne energije končnim kupcem je bila
količinsko za 0,89 % in vrednostno za 0,76 % pod načrtovano.
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Pri poslovnih kupcih je količinska realizacija glede na plan nižja za 1,72 % vrednostna pa za 1,50 %. Pri
gospodinjskih kupcih je količinska realizacija glede na plan višja za 0,05 % (302 MWh), vrednostna pa za
0,09 %.

2.4.3 Nakup zemeljskega plina
Z dobaviteljem EON, smo v letu 2013 vzpostavili partnerski odnos in za leto 2013 in 2014 sklenili pogodbo
za nakup načrtovanih količin zemeljskega plina. Ustanovili smo samostojno bilančno skupino.
Količine zemeljskega plina smo dnevno prilagajali pričakovanim prodajnim količinam končnim kupcem, žal so
te bile nižje od načrtovanih. V obravnavanem obdobju smo kupili 138.283 Sm3, kar predstavlja 10 % količin
iz rebalansa GN. Vrednost nakupa količin je bila 82.958 EUR, kar predstavlja 17 % vrednosti iz rebalansa
GN.
V nakupni pogodbi so v zimskih mesecih (v času ogrevalne sezone) večje količine, v poletnih mesecih
manjše. Povprečna mesečna cena je v skladu s pogodbo izračunana iz cene zemeljskega plina in fiksnega
dodatka, (prenosne zmogljivosti na avstrijski strani, manipulativni stroški, …), ki pri malih količinah
predstavlja zelo velik delež, zato je povprečna cena na Sm3 večja od načrtovane.

2.4.4 Prodaja zemeljskega plina
Po intenzivnih pripravah in iskanju zanesljivih nabavnih virov, smo meseca junija 2013 začeli s prodajo
zemeljskega plina. Zagotovili in ponudili smo plin po ugodni, do konca leta 2014 zagotovljeni ceni. Kupcem
smo omogočili plačilo elektrike in plina na eni položnici; vsakega novega kupca nagradili; vsi pa so deležni
ugodnosti, ki veljajo za naše kupce (možnost plačila položnice brez provizije preko POS terminalov na vseh
prodajnih mestih, nagrajevanje zvestobe ipd).
Vstop na trg zemeljskega plina smo podprli z intenzivno marketinško kampanjo. Oster cenovni konkurenčni
boj za ohranjanje tržnih deležev, ki so ga izvajali obstoječi dobavitelji in za prodajo plina neugodne
vremenske razmere (občutno toplejši oktober in november) sta bila ključna dejavnika, ki sta vplivala na
prodajne načrte tako, da načrtovanega nismo dosegli.
Več uspeha smo imeli pri sklepanju pogodb s poslovnimi kupci, ki jim bomo začeli zemeljski plin prodajati v
začetku leta 2014. Prodajne aktivnosti intenzivno nadaljujemo in pričakujemo, da se bo investicija v trg v
prihodnjih letih povrnila.

2.4.5 Proizvodnja, prodaja in distribucija toplote
Investicija v prenovo kotlovnice na Pobrežju v Mariboru, se je zaključila s koncem meseca oktobra 2013, ko
smo pričeli s proizvodnjo in prodajo toplotne energije za potrebe 580 stanovanj. Dotrajano kotlovnico smo
prenovili, predelali na zemeljski plin in z nekaterimi dodatnimi posegi izboljšali učinkovitost celotnega sistema
daljinskega ogrevanja, tako v tehnološkem, kot ekonomskem smislu. S kotlovnico, ki jo bomo naslednjih
deset let tudi upravljali in vzdrževali celoten sistem daljinskega ogrevanja, moči 3,5 MW, smo dosegli 30 %
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nižje stroške ogrevanja za gospodinjstva. Gre za novo področje našega poslovanja, ki ima v našem okolju
odlične možnosti za nadaljnji razvoj.
Realizacija prodane toplote v letu 2013 (november - december):

2.4.6 Prodaja peletov
Nepredvidljive in v zadnjem času visoke cene kurilnega olja, so nas spodbudile k iskanju rešitev, kako
kupcem ponuditi cenejši vir za zagotavljanje toplote, hkrati pa širiti ponudbo energentov. Lesna biomasa,
kamor sodijo tudi lesni peleti, postaja iz leta v leto bolj priljubljena, saj omogoča do 50-odstotne prihranke pri
nabavi kuriva. Prodaja trgovskega blaga, je za nas novo področje. Relativno pozno, smo septembra 2013 z
aktivnim oglaševanjem svojo ponudbo energentov razširili na področje lesnih peletov po konkurenčnih cenah
z možnostjo obročnega plačila. Glede na toplo jesen in milo zimo, smo v sorazmerno kratkem času uspeli
doseči zadovoljiv odziv. Tudi na tem področju aktivnosti nadaljujemo in prodajo povečujemo.

2.5

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

V negotovih razmerah, ki zaradi gospodarske krize še vedno pomembno vplivajo na poslovanje
gospodarskih družb, so nekatere oblike tveganj še bolj izrazite, kot bi bile sicer. Zato Energija plus
obvladovanju tveganj v teh razmerah posveča posebno pozornost. Zavedamo se pomembnosti upravljanja s
poslovnim tveganjem, ki ga razumemo kot del poslovnega procesa, v katerem želimo odgovorno sklepati
posle. Gradimo celovit sistem za upravljanje s poslovnimi tveganji, s katerim bomo zagotovili, da bodo
ključna tveganja, ki jim je družba izpostavljena, pravočasno prepoznana, ocenjena in obvladovana.
Obvladovanje tveganj, ki danes poteka večinoma na ravni poslovnih procesov in je usmerjeno predvsem na
področje nakupa in prodaje električne energije, bo v prihodnje pokrilo celotno organizacijsko strukturo in
poslovni proces na ključnih ravneh poslovanja.
V letu 2013 smo v Energiji plus izpostavljenost različnim tveganjem redno spremljali in izvajali aktivnosti za
njihovo obvladovanje. Na ta način smo tveganja zmanjševali ali pa se jim celo izognili. Žal nam to v vseh
primerih v popolnosti ni uspelo.
Tudi v letu 2013 se Slovenija kot trg, na katerem družba deluje, ni izvila iz gospodarske recesije in finančne
krize, kar je imelo močan vpliv na upravljanje s tveganji v družbi Energija plus. 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. Uspeli smo ohranjati pozitiven denarni tok, tako da
nismo potrebovali premostitvenih kreditov za opravljanje dejavnosti in je finančni položaj Energije plus
stabilen. Z izvajanjem raznih ukrepov za obvladovanje finančnih tveganj, lahko trdimo da se uspešno
prilagajamo zaostrenim razmeram na trgu.
Družba ima tveganja razdeljena na tri skupine:

strateško tveganje,

poslovno tveganje,

finančno tveganje.
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2.5.1 Strateško tveganje
Med strateška tveganja prištevamo, tako politična kot zakonodajna in regulativna. Pred temi tveganji se
varujemo s stalnim spremljanjem in pravočasnimi odzivi in aktivnim sodelovanjem z institucijami. Vedno
večja konkurenca in agresivnost ponudnikov prodaje električne energije na majhnem prostoru, pomenijo
tveganje izgube vrednosti portfelja, zato 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 s
človeškimi viri, komercialno tveganje, tveganje prekinitve poslovanja, tveganja vodenja in odločanja,
tveganja zagotavljanja informacij, tveganje prevar in druga nezakonita dejanja in seveda finančna tveganja.
Upravljanje s tveganjem 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 skozi preverjanje
klime med zaposlenimi. 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 je rešeno s sistemom, ki ga za Energijo plus izvajata družbi Informatika d.d. in
Elektro Maribor d.d.. Tveganje ni izrazito, je pa pomembno zavedanje, da informacijska podpora zaradi
nezadostnih kontrol zahteva povečano osebno angažiranje zaposlenih in ima za posledico slabšo odzivnost
in rigiden sistem komuniciranja. V Energiji plus se zavedamo tveganja neprimerne informacijske podpore,
zato intenzivno iščemo način za prehod na sodoben informacijski in komunikacijski sistem podpore
poslovnim procesom.
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.

2.5.3 Finančno tveganje
Med vsemi poslovnimi tveganji smo najbolj izpostavljeni finančnemu tveganju. Ob čemer velja posebna
pozornost cenovnemu, kreditnemu in likvidnostnemu tveganju.
Družba kupuje električno energijo in plin 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. Družba je izpostavljena cenovnemu tveganju zaradi spremembe cen električne
energije na borzi.
V letu 2013 smo začeli uvajati sistem za učinkovitejšo izterjavo, ki nam bo omogočil boljše upravljanje s
terjatvami in hitrejšo odzivnost. V primeru neplačil odstopamo od prodaje takšnim kupcem in hitreje
uporabimo pravna sredstva za poplačilo terjatev. Posebno pozornost namenjamo individualni obravnavi
poslovnih kupcev za odobravanje daljše izpostavljenosti (limit) in zavarovanju kot pogoju za odobritev.
(hipoteke, izvršnice, menice, zastave, avansi,..). Terjatve sistematično spremljamo po starosti in posameznih
kupcih. Kljub splošnemu poslabšanju kupne moči naših kupcev, zaradi zmanjšane proizvodnje in prodaje,
ocenjujemo, da z vsemi instrumenti zadovoljivo obvladujemo kreditno tveganje. Jasno pa je, da se v letu
2013 nismo mogli izogniti posledicam prisilnih poravnav, mnogim malim še zadnjim stečajem gradbenih firm
in velikega števila osebnih stečajev. Finančna kriza v Sloveniji je povzročila, da so banke bistveno
previdnejše pri financiranju tako fizičnih oseb kot pravnih subjektov. Prav tako je pomembno, da za prihodnje
leto še ni napovedi, da se bo Slovenija izvila iz recesije.
V času gospodarske krize je negotovost poslovanja še toliko večja. Zavedamo se pomembnosti upravljanja s
poslovnim tveganjem, ki ga razumemo kot del poslovnega procesa, v katerem želimo odgovorno sklepati
posle. Za kontinuirano spremljanje tveganosti poslovnega okolja imamo izdelan sistem, s katerim
zagotavljamo, da so ključna tveganja, katerim je družba izpostavljena, pravočasno prepoznana, ocenjena in
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obvladovana. Sistem za upravljanje s tveganji je vpet v celotno organizacijsko strukturo. Z učinkovitim
odzivanjem smo uspešno upravljali posamezna poslovna tveganja, jih zmanjševali, nekaterim pa se celo
izognili.

2.6

INVESTICIJSKA VLAGANJA

Leto 2013 je bilo z investicijskega vidika za družbo Energija plus zelo intenzivno. Realizirali smo:
1. investicijo v kotlovnico v Bratov Greif v višini 582.324 EUR in
2. adaptacijo poslovnih prostorov na Vetrinjski ulici 2 v Mariboru v višini 169.845 EUR.

Prenova kotlovnice Bratov Greif
Na osnovi zbiranja ponudb, je posel prenove kotlovnice Bratov Greif dobila družba Energija plus. Gre za
projekt zamenjave dotrajane in energetsko neučinkovite kotlovnice s sodobno, s kogeneracijo povezano
kotlovnico za proizvodnjo toplote in ogrevanje sanitarne tople vode. Omenjena investicija predstavlja za
družbo pomemben projekt, saj z dobavo elektrike, plina, pelet in sedaj še toplote, dejansko postajamo
družba, ki lahko kupcu zagotavlja celovito energetsko oskrbo, po meri kupca. Z dobavo toplote in sanitarne
tople vode kupcem, smo pričeli v mesecu oktobru 2013.

Adaptacija poslovnih prostorov
Družba je v procesu izčlenitve pridobila nepremičnino na Veselovi ulici 10 v Mariboru. Na osnovi pridobljene
dokumentacije PGD in PZI adaptacije ni realizirala, saj ob izčlenitvi odobrena finančna sredstva še zdaleč
niso zadoščala za realizacijo celovite obnove. Zato se je družba odločila, da v letu 2013 izvede adaptacijo
prostorov v Vetrinjski 2 (v lasti Elektro Maribor d.d.), v katere so se preselili sodelavci, ki imajo neposreden
stik s kupci. Ocenjujemo, da bomo s svojimi poslovnimi prostori in večjo prepoznavnostjo, še lažje
izpolnjevali cilj h kupcu orientirane družbe, ki na enem mestu lahko pokrije vse zahteve kupca tako za dom,
kot tudi za posel, glede energetske oskrbe in svetovanja o učinkoviti rabe energije.
Čeprav je družba na osnovi cenitve nepremičnine na Veselovi 10 želela le to prodati, se to v letu 2013 ni
zgodilo. Likvidnost nepremičninskega trga je v Podravski regiji izredno slaba. Prostore, ki niso bili v najemu
smo pričeli uporabljati kot prodajno mesto in skladišče za lesne pelete, kot nov produkt, ki ga je družba
uvedla v letu 2013.
Vsled sodne poravnave iz naslova pravde je družba Energija plus pridobila nepremičnino (apartma) v naselju
Moravske toplice v višini 66.298 €.

2.6.1 Naložbe v informacijsko tehnologijo
Skladno z delitveno bilanco je družba ostala naročnik informacijskih storitev v okviru že sklenjene dvoletne
pogodbe z odvisno družbo Informatika d.d. in Elektro Maribor d.d.. Nadgradnja informacijski podpori v obliki
novega obračuna in prilagoditve saldakontov teče že več let in se kljub obljubam v letu 2013 ni zaključila.
Zato je bila družba prisiljena vlagati v vzporedne rešitve informacijskega sistema, da lahko sledi potrebam
sodobnega poslovanja in zahtevam kupcev. Zaradi pričakovanja prenove, je družba s planiranimi
investicijami v informacijsko podporo čakala do zadnjega kvartala v letu 2013 in nato realizirala planirane
investicije. Tako se izvedba informacijske podpore prodaje plina in toplote nadaljuje v letu 2014. Prav tako je
skladno s projektno časovnico pričakovati zaključek implementacije informacijske podpore izvedbi izterjave z
mesecem marcem 2014.
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Prikaz realizacije planiranih investicij v letu 2013
Plan v €

Realizacija v €

Microsoft licence (office, word, excell…)

14.250

18.130

Predelava klicni center - prilagoditev na nov obračun

30.000

Zap.št.

Elementi

1
2
3

Nadgradnja softwera dokumentni sistem

4

Prenova IIS - saldakonti (zadržanje sredstev iz leta 2012)

5

Spletna stran dopolnitev

6

Programska podpora trženju električne energije (IOPT)

7

2.000

3.000

170.130

10.596

13.710

6.754

164.423

60.616

Programska podpora – plin (gas portfolio)

50.000

15.000

8

Novi CRM

50.000

9

Strojna oprema (računalniki,…)

37.405

10

LCD EKRANI (6 kom)

11

41.059

1.500

1.260

Kogeneracija – peč

609.537

582.324

12

Adaptacija prostorov (svetila, pregradne stene, strop)

300.000

169.845

13

Izvršbe

55.000

29.520

14

Obračun toplote

50.000

15.000

15

POS Terminali

12.000

12.200

16

Trgovina-informatika

17

Programske rešitve mobilnega spremljanja porabe energentov (LOOP)

5.501

18

OSTALO (fotoaparat, kamera, navigacija, rač. stroji….)

8.780

19

MOBITELI

20

TELEFONSKI APARATI

21

Hopa reklamni studio (reklamni transparenti)

525

22

Print division (transparenti)

314

23

EGS (pohištvo-pisarna Veselova-ga. Čepič)

305

24

ELDOM (pisarna arhiv-Veselova)

25

STANOVANJE MORAVCI
Skupaj

5.000

1.745
12.358

995
66.298
1.564.955

Prav tako se v letu 2014 nadaljujejo projekti za trgovinsko podporo in e - storitve.
V letu 2013 smo investicijska vlaganja realizirali v višini 1.059.430 €.

1.059.430
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3 TRAJNOSTNO POROČILO
Organizacija v okviru svojega delovanja skozi družbeno odgovornost prispeva k trajnostnemu razvoju.

3.1

ZAPOSLENI

Ob koncu leta 2013 je družba zaposlovala 63 oseb, od tega 46 žensk in 17 moških. Število zaposlenih se je
v letu 2013 povečalo za 6 oseb, ena sodelavka se je ob koncu leta upokojila.
Delovno razmerje za nedoločen čas je imelo sklenjenih 57 zaposlenih, za določen čas pa 6 zaposlenih.
Povprečna starost zaposlenih v letu 2013 je bila 40,3 let, od tega pri ženskah 41,1 let in pri moških 38,2 let.
Kljub novim zaposlitvam v letu 2013 se družba še vedno sooča s pomanjkanjem delovne sile, povečanim
obsegom dela in veliko obremenjenostjo zaposlenih. Ob tem zaznavamo velik absentizem in večje število
napak pri delu, kot bi bilo sicer, če obremenitev posameznika ne bi bila tako velika. Na osnovi analiz
odsotnosti ugotavljamo, da so vsled boleznin skozi vse leto bili odsotni 4 zaposleni.

Izobrazbena struktura zaposlenih
1%

11%

32%

21%
35%

8. raven
7. raven
6. raven
5. raven
4. raven

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, delodajalcu nalaga odgovornost za zaposlitev
določenega števila invalidov (kvota). Za našo dejavnost je predpisana kvota 6 %, zato v Sklad plačujemo
prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, saj družba po upokojitvi delavke (invalidke) ob koncu leta,
zaposluje zgolj enega invalida.

3.1.1 Izobraževanje zaposlenih
Izobraževanja zaposlenih skrbno načrtujemo in izvajamo glede na prilagoditev aktualnim pogojem na trgu
dela. Pomembno je omeniti, da je razvoj zaposlenih najpomembnejši motivacijski faktor, zato temu
namenjamo veliko pozornost.
V letu 2013 je na različnih oblikah izobraževanj od delavnic, seminarjev in konferenc sodelovalo 45
zaposlenih. V formalno izobraževanje ni bilo vključenih. Za izobraževanje zaposlenih smo v letu 2013
namenili 26.812 €.

3.1.2 Motivacija in skrb za zaposlene
Družba Energija plus d.o.o. sicer nima certifikata družini prijazno podjetje, vendar je sprejela standarde, ki
zaposlenim omogočajo lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, kot jih določa Certifikat, tako
smo vsem staršem prvošolčkov zagotovili dela prost dan in organizirali obisk Dedka mraza za otroke
zaposlenih. Ob novem letu smo prav tako organizirali srečanje z vsemi upokojenci Elektra Maribor d.d..
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Komuniciranje z zaposlenimi poteka preko rednih mesečnih in kvartalnih sestankov. Z namenom informirati
zaposlene o novostih in dosežkih podjetja, izdajamo elektronski časopis. Zaposlenim omogočamo, da se
udeležujejo kulturnih in športnih prireditev, katerih sponzorji smo. V mesecu oktobru smo za vse zaposlene
organizirali izobraževalni obisk v muzeju na HE Fala.
Družba zaposlenim plačuje prispevek v drugi pokojninski sklad. V letu 2013 je bilo 56 zaposlenih vključenih v
dodatno pokojninsko zavarovanje.
V letu 2013 je ena oseba koristila porodniški dopust in se še ni vrnila na delovno mesto. Dva zaposlena sta
koristila očetovski dopust in en zaposlen, starševski dopust,

3.2

VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU

Zavedamo se pomena urejenosti delovnega okolja za doseganje zastavljenih ciljev. Sistematizacija delovnih
mest vključuje varnostne ukrepe, ki zmanjšujejo zdravstvena in varnostna tveganja za zaposlene. Pred
nastopom dela vsak zaposlen nov sodelavec opravi predhodni preventivni zdravstveni pregled. Izvajamo
redno spremljanje zdravstvenega stanja, da bi pravočasno preprečili kronična obolenja. Število zaposlenih z
zmanjšanimi sposobnostmi za delo se je v letu 2013 zmanjšalo za eno osebo.
Velik poudarek je namenjen tako teoretičnemu kot praktičnemu usposabljanju zaposlenih na področju
varnosti in zdravja pri delu. Družba ima za zaposlene sklenjeno nezgodno zavarovanje.

3.3

DRUŽBENA ODGOVORNOST DRUŽBE ENERGIJA PLUS

Z deležniki, ki so vpeti v proces našega dela, stalno sodelujemo in to sodelovanje tudi krepimo. Na eni strani
poslovni partnerji in gospodinjski kupci in na drugi širša zainteresirana javnost – od novinarjev, različnih
medijev, društev, šol, športnih in humanitarnih organizacij in drugo. Vse deležnike pokušamo medsebojno
povezovati, s čimer pomembno prispevamo v širši prostor. Zavedamo se pomembnosti vsakega
posameznika, zato ga obravnavamo individualno in z vso resnostjo in skrbnostjo.
Lahko trdimo, da je odgovornost do ljudi, ožjega in širšega življenjskega prostora pomembna vrednota, ki jo
v Energiji plus posebej obravnavamo in krepimo. Kot družbeno odgovorno podjetje želimo prispevati k
pozitivnim spremembam tako za ljudi kot naravo. S prepoznavanjem potreb okolja in aktivnim odzivom
nanje, gradimo dolgoročna partnerstva, ki zagotavljajo obojestranski napredek in nas delajo različne.
Kot družbeno odgovorno podjetje del sredstev iz poslovanja namenjamo sponzorstvom in donacijam in tudi
odmevnejšim dogodkom, ki se odvijajo po Sloveniji.
Gibanje vrednosti sponzorstev in donacij ter struktura sponzorstev in donacij (šport, kultura, znanost in
izobraževanje, humanitarna dejavnost, okolje, drugo)
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3.3.1 Komunikacija z zunanjimi javnostmi
Komuniciranje z okoljem
Komuniciranje z okoljem je za poslovanje našega podjetja izjemnega pomena, saj na ta način
prepoznavamo najpomembnejše komponente okolja. Pozornost namenjamo konsistentnemu komuniciranju,
s katerim dobivamo temeljne elemente in informacije za svoje poslovanje, razvoj novih produktov in storitev
ter identificiramo želje in potrebe naših kupcev.
Zaradi vstopa na trg s prodajo zemeljskega plina, lesnih peletov in toplote smo v letu 2013 izvedli vrsto
marketinških aktivnosti, pripravili novo spletno stran in različne promocijske materiale. Največja in
najpomembnejša marketinška aktivnost je bila oglasna kampanja »Končno skupaj«, s katero smo začeli v
mesecu juniju in smo širšo javnost seznanjali z novim produktom - zemeljskim plinom, hkrati pa krepili
prepoznavnost blagovne znamke Energija plus.
Vedno smo ob ponudbi novega produkta, razpisa za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost in znižanju cen,
o tem obvestili širšo javnost.
Da bi povečali svojo prepoznavnost v širšem slovenskem prostoru, smo se udeležili različnih sejmov; marca
smo bili prisotni na sejmu Dom v Ljubljani; na prireditvi Kotnikovi dnevi in Dnevi energetikov smo spomladi
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predstavili projekt merjenja in avtomatskega upravljanja porabnikov na daljavo; septembra pa smo svojo
ponudbo predstavili še na sejmu MOS v Celju.

Komuniciranje z mediji
Zavedamo se, da dobri odnosi z mediji posredno prispevajo k pozitivnemu odnosu javnosti do podjetja,
krepitvi blagovne znamke, boljšim odnosom s kupci in lokalno skupnostjo. Spoštujemo moč informacij, ki
danes ob podpori novih medijev potujejo še hitreje in manj nadzorovano. Biti ob pravem času na pravem
mestu ter biti prisoten s pravo temo v pravem mediju so izzivi, s katerimi se dnevno srečujemo.
O vseh novih produktih in storitvah, posebnih ponudbah in ostalih vsebinah smo v letu 2013 medijem
zagotavljali sprotne in celovite informacije. Pripravljali smo različna sporočila za javnost. Aktualne vsebine pa
objavljali na naši spletni strani www.energijaplus.si, Facebook profilu in na Twitterju.

3.3.2 Marketinške aktivnosti
V marketinške namene smo v letu 2013 namenili 0,8% prihodkov od prodaje energentov. Namen
marketinških aktivnosti je krepitev lojalnosti obstoječih kupcev in pridobivanje novih. Z marketinškimi
aktivnostmi smo prispevali k prepoznavanju podjetja in njegove vloge v širšem okolju in spodbujanju
ozaveščenosti kupcev o pomembnosti varčevanja z energenti. Ocenjujemo, da so nam številne marketinške
akcije, ki smo jih izvajali skozi različne komunikacijske kanale, pomagale krepiti in ohranjati odnose s kupci.
Največjo med njimi v času uvajanja novega energenta – plina, štejemo kot investicijo v trg, in se bo povrnila
v prihodkih prihodnjih let.

3.3.3 Odnosi s kupci
Iščemo ustrezne rešitve, s katerimi bi izpolnili želje in pričakovanja kupcev. Na prodajnih mestih v Mariboru,
Gornji Radgoni, Murski Soboti, na Ptuju in v Slovenski Bistrici kupcem omogočamo vsakodnevni neposreden
stik s svetovalci, kjer lahko kupci uredijo vse. V jeseni smo jim ponudili še možnost plačila računov brez
provizije preko POS-terminalov. Organizirali smo promocijska srečanja, nagradne igre, ankete, nagrajevali
zvestobo, brezplačno svetovali o izbiri paketa, varčevanju in podobno.
Nova spletna stran, kupcem omogoča hitrejši in enostavnejši dostop do vseh aktualnih vsebin, ki jih, tako kot
Facebook in Twitter redno dopolnjujemo z novicami, novostmi in drugimi aktualnimi vsebinami. Dnevni stik s
kupci v klicnem centru, na prodajnih mestih, preko navadne in elektronske pošte, smo nadgradili še z
mesečnimi elektronskimi novicami eINFO, številnimi letaki in oglasi v različnih medijih in prilogami k
računom.
Za kupce smo dosegljivi 24 ur/dan na naši spletni strani www.energijaplus.si in preko spletne aplikacije
eStoritve za pregled izstavljenih računov, plačil, vnos stanja števca za obračun po dejanski porabi, prijavo na
eRačun, pregled porabe in podobno.
Začeli smo s prenovo lojalnostnega programa, katerega prva akcija je: “Pripelji prijatelja in osvoji 1000 €”, ki
bo trajala do konca marca 2014.
Primerjava stikov s kupci v letu 2013
Vrsta stika
Število vseh klicev na tel.št. 080 2115
Osebni obiski kupcev na prodajnih mestih

Leto 2012

Leto 2013

Indeks

120.254
69.240

125.484
56.827

104
82

Število vseh klicev se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 povečalo za 4,3%, medtem ko se je število
osebnih obiskov v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 18%. V eStoritve je registriranih 4% več
uporabnikov kot leta 2012 in sicer 10.241 s skupaj 13.079 merilnimi mesti.
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VARSTVO OKOLJA V DRUŽBI ENERGIJA PLUS

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 osveščamo o rabi obnovljivih virov energije. S poudarjanjem pomena uporabe
elektronskega računa in e storitev, prispevamo k varstvu okolja, saj zmanjšujemo porabo papirja. Pri svojem
poslovanju spoštujemo zaveze, da varujemo okolje.
Poraba energentov
NAZIV
STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE, LASTNA RABA
STROŠKI BENCINA IN GORIVA ZA AVTOMOBILE IN
DELOVNE STROJE
SKUPAJ
1

ocenjena vrednost ob izčlenitvi
2
všteta raba el. energije v kotlovnici, kot lastna raba

2011

2012

2013

17.3701

1.290

6.4232

3.446

4.409

4.565

20.816

5.699

10.988
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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.
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, 17.4.2014
Horvat Bojan, univ. dipl. inž. el.
Direktor podjetja
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4.3 RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE ENERGIJA PLUS D.O.O.
Bilanca stanja
v EUR
Postavka

Pojasnilo

A.

Dolgoročna sredstva (I-VI)

I.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)

1

1. Dolgoročne premoženjske pravice
2

31.12.2013

31.12.2012

2.624.964

844.788

266.153

262.336

266.153

262.336

1.359.323
478.785
128.429
350.356
849.920
30.618

582.452
493.932
128.429
365.503
77.600
10.920

II.

Opredmetena osnovna sredstva (1 do 6)
1. Zemljišča in zgradbe (a + b)
a. Zemljišča
b. Zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a + b)

30.618

10.920

III.

Naložbene nepremičnine

3

66.298

0

VI.

Odložene terjatve za davek

4

933.189

0

B.

Kratkoročna sredstva (I - V)

32.480.213

32.805.331

II.

Zaloge

1.698

0

1.698

0

6

51.290
51.290

0
0

51.290

0

7

28.845.594
721.704
25.826.848

28.523.184
45.034
26.747.923

2.297.042

1.730.627

8

3.581.630

4.282.147

9

47.316

303.255

35.152.492

33.953.374

18.396.516

18.695.068

15.987.277

14.630.990

a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi

5

3. proizvodi in trgovsko blago
III.

Kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila
b) Kratkoročna posojila drugim

IV.

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

V.
C.

Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
SREDSTVA

(A + B + C)

Zunajbilančna sredstva
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

V.

Preneseni čisti poslovni izid poslovnega leta

0

-660.522

2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let

0

-660.522

Čisti poslovni izid poslovnega leta

695.766

0

1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta

695.766

0

278.890

304.231

278.890

275.237

VI.
B.

Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)

10

11

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Č.

Kratkoročne obveznosti (I do III)

III.

Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

12

8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

13

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A do D)
Zunajbilančne obveznosti

14

0

28.993

18.769.290

18.999.444

18.769.290
128.438
11.106.260
6.643.997
174.519
196.889
496.313

18.999.444
48.852
11.542.980
6.091.291
175.054
401.540
717.340

22.875

22.388

117.035

18.709

35.152.492

33.953.374

18.396.516

18.695.068
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Izkaz poslovnega izida
v EUR
Postavka
1.

Pojasnilo

Čisti prihodki od prodaje (a + b)

15

a. Na domačem trgu

I-XII 2013

I-XII 2012

102.895.677

106.309.862

102.895.677

106.309.862

4.

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

16

898.046

515.542

5.

Stroški blaga, materiala in storitev (a + b)

17

99.004.263

102.701.256

95.891.234

100.268.104

3.113.029

2.433.152

1.972.099

1.805.014

1.441.582

1.273.056

b. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev

66.611

53.366

c. Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev od plač

237.329

209.313

d. Drugi stroški dela

226.577

269.279

2.226.576

956.558

210.497

272.914

1.947

76

2.014.131

683.569

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

a. Amortizacija
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred. in opred. OS
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8.

Drugi poslovni odhodki

20

321.751

69.834

10.

Finančni prihodki iz danih posojil (a+b)

21

54.666

77.891

0

12.196

54.666

65.695

313.357

295.961

313.357

295.961

10.386

23.571

502

884

a. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
b. Finančni prihodki iz posojil, danih 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.

9.884

22.687

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

17

2.431

b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti

17

2.431

2.305

169.703

21.977

8.470

15.

Drugi prihodki

16.

Drugi odhodki

17.

Davek iz dobička

183.885

96.615

18.

Odloženi davki

933.189

0

19.

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

1.356.288

1.705.209

24

25

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

Izkaz vseobsegajočega donosa
V EUR
Postavka

Pojasnilo

I-XII 2013

I-XII 2012

20.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobje

1.356.288

1.705.209

24.

CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

1.356.288

1.705.209
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Izkaz denarnih tokov
v EUR
Postavka

Pojasnilo

I-XII 2013

I-XII 2012

202.726.660

206.434.652

202.479.137

205.870.188

247.523

564.464

-202.603.190

-205.149.237

-195.415.278

-195.750.815

bb) Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku

-1.136.425

-968.074

bc) Izdatki za dajatve vseh vrst

-5.998.627

-8.221.956

bd) Drugi izdatki pri poslovanju

-52.860

-208.392

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

123.470

1.285.415

50.259

2.178.178

50.259

83.191

0

2.094.987

-873.744

-85.739

-99.450

-22.521

-656.706

-63.218

A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Prejemki pri poslovanju

26

aa) Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
ab) Drugi prejemki pri poslovanju

b)Izdatki pri poslovanju

27

ba) Izdatki za nakupe materiala in storitev

B Denarni tokovi pri naložbenju
a) Prejemki pri naložbenju

28

aa) Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanaš. na naložbenje
ae) Prejemki od odtujitve kratkor. fin. naložb

b) Izdatki pri naložbenju

29

ba) Izdatki za pridobitev neopr. sred.
bb) Izdatki za pridobitev opredm. osn. sred.
bc) Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin

-66.298

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

-823.485

2.092.440

6.700.000

7.600.000

6.700.000

7.600.000

-6.700.502

-7.600.884

C Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju

30

ac) Prejemki od povečanja kratk. finan. obveznosti

b) Izdatki pri financiranju

31

ba) Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financ.
bd) Izdatki za odplačila kratk. finan. obveznosti

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

Č Končno stanje denarnih sredstev
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)

32

-502

-884

-6.700.000

-7.600.000

-502

-884

3.581.630

4.282.147

-700.517

3.376.971

4.282.147

905.176

+
y) Začetno stanje denarnih sredstev
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Izkaz gibanja kapitala za leto 2013
v EUR

Vpoklicani
kapital

A.2

B.2

a.
B.3

č.

D.

Začetno stanje
poročevalskega
obdobja
Celotni
vseobsegajoči
donos
poročevalskega
obdobja
Vnos čistega
poslovnega izida
poslovnega leta
Spremembe v
kapitalu
Poravnava izgube
kot odbitne sestavine
kapitala
Končno stanje
poročevalskega
obdobja

Preneseni
čisti
poslovni
izid

Rezerve iz dobička

Osnovni

Kapitalske

Zakonske

kapital

rezerve

rezerve

Druge
rezerve
iz dobička

I/1

II

III/1

III/5

8.000.000

8.000.000

7.291.511

0

7.291.511

Presežek iz
prevrednotenj
a
IV

0

0

0

Čisti posl.
izid.posl.
leta

Skupaj

Čisti

Prenesena
čista
izguba

dobiček

V/1

VI/1

0

-660.522

0

14.630.989

0

0

1.356.288

1.356.288

1.356.288

1.356.288

660.522

-660.522

0

660.522

-660.522

0

0

695.766

15.987.277

0

Izkaz gibanja kapitala za leto 2012
v EUR

Vpoklicani
kapital

A.
2

B.
2

a.
B.
3
č.

D.

Začetno stanje
poročevalskega
obdobja
Celotni
vseobsegajoči
donos
poročevalskega
obdobja
Vnos čistega
poslovnega izida
poslovnega leta
Spremembe v
kapitalu
Poravnava izgube
kot odbitne sestavine
kapitala
Končno stanje
poročevalskega
obdobja

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

I/1

II

8.000.000

8.000.000

7.291.511

7.291.511

Rezerve iz dobička
Druge
Zakonske
rezerve
rezerve
iz dobička
III/1

III/5

0

0

0

0

Presežek iz
prevrednotenja

Preneseni
čisti
poslovni
izid
Prenesena
čista
izguba

IV

V/1

Čisti
posl.izid.pos
l.leta

Skupaj

Čisti
dobiček
VI/1

0

-2.365.730

0

12.925.781

0

0

1.705.209

1.705.209

1.705.209

1.705.209

1.705.209

-1.705.209

0

1.705.209

-1.705.209

0

-660.522

0

14.630.990

0

Letno poročilo 2013

Energija plus d.o.o.

32

Izračun bilančnega dobička na dan 31.12.2013

a) Čisti poslovni izid poslovnega leta
b) prenesena čista izguba
BILANČNI DOBIČEK/ IZGUBA (a+b-č-d)

4.4

2013

2012

1.356.288

1.705.209

-660.522

-2.365.730

695.766

-660.522

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 28.3.2014 potrdila in sprejela računovodske izkaze in pojasnila oziroma računovodske
usmeritve k računovodskim izkazom ter predstavljeno letno poročilo za leto 2013.
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 2013 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
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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.
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 2013 ali bi zaradi njih bilo potrebno dodatno razkritje v računovodskem poročilu.

4.5

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 pričnejo prvega dne 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 3 leta.
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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 usposodobitvi 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

2013

2012

20-50 let

20-50 let

5-35 let

5-35 let

20 let

0

7-12 let

7-12 let

Računalniška oprema

3 leta

3 leta

Neopredmetena sredstva

3 leta

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.
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Poslovodstvo družbe aktivno spremlja dogajanje na trgu nepremičnin in ocenjuje, da v letu 2013 ni bilo
nobenih objektivnih dokazov o dejavnikih, ki bi nakazovali potrebo po oslabitvi sredstev.
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 potrebno 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% oblikovanja
popravka vrednosti terjatve do kupca, ne glede na stopnjo iztržljivosti. Za terjatve električne energije za
kupce na gospodinjskem odjemu se popravek vrednosti evidentira kot razlika med končnim in začetnim
stanjem toženih terjatev na dan 31.12.2013 z upoštevanimi plačili v poslovnem letu. Za terjatve, ki niso
plačane v roku 90 dni od datuma zapadlosti pri gospodinjskem odjemu se prerazvrstijo med tožene, saj se
zanje takoj prične postopek izvršbe. Istočasno se zanje oblikuje popravek vrednosti.
Družba oblikuje popravke vrednosti terjatev tudi, kadar razpolaga s podatki o uvedenih insolvenčnih
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, katere 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 in 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. Oblikujejo se na podlagi
izračuna pooblaščenega aktuarja po stanju na začetku in koncu poslovnega leta. Aktuarski izračun temelji na
metodi Unit Credit in se vrši ob koncu vsakega poslovnega leta, ko družba uskladi vrednost in stanje
rezervacij.
Najpomembnejše predpostavke uporabljene pri aktuarskem izračunu so:

verjetnost smrtnosti (SLO2002x, SLO2002y);

verjetnost invalidnosti (v skladu z modelom na osnovi BUZ/BV 1990x, BUZ/BV1990y);

upokojevanje v skladu z modelom na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ2A; Uradni list RS 39/2013);

fluktuacija kadrov:
4,0% v intervalu do 35 let
3,0% v intervalu od 36 do 45 let;
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0,5% v intervalu od 46 let;
Diskontna stopnja 3,15 %;
Rast plač v Republiki Sloveniji 2,0 %;
Rast plač v podjetju 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)).

Knjigovodska vrednost rezervacije je enaka njeni izvirni vrednosti, zmanjšani za porabljene zneske, dokler
se ne pojavi potreba po njihovem povečanju ali zmanjšanju.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve oblikuje družba iz naslova obračunanih odstopljenih prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov. Te prihodke družba črpa za dejansko nastale
stroške za izboljšanje delovnih pogojev invalidov.
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, kasneje pa tudi za vrednosti vrnjenih količin in pozneje
odobrenih popustov.
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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,
zapadlosti v plačilo in poplačljivosti. Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem in glede
na neodplačni del glavnice in 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.
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Pri izkazovanju odloženega davka družba uporablja metodo obveznosti po bilanci stanja na podlagi začasnih
razlik med knjigovodskimi in davčnimi vrednostmi posameznih sredstev in 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.

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 3 mesecev.
Področni in območni odseki
Družba nima področnih in/ali območnih odsekov.

4.6
4.6.1

POJASNILA IN RAZKRITJA POSTAVK RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
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 in 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
2013
Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2013

1.116.172

Povečanja

152.819

Zmanjšanja
Stanje 31.12.2013

1.268.991

Odpisana vrednost
Stanje 1.1.2013

853.835

Amortizacija

149.003

Stanje 31.12.2013

1.002.838

Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2013

262.336

Stanje 31.12.2013

266.153

Opredmetena osnovna sredstva
Pojasnilo 2

Zemljišča

Gradbeni
objekti

Oprema

128.429

947.960

311.734

Vlaganja v tuja
opredmetena osnovna
sredstva

Investicije
v teku

Skupaj opredmetena
osnovna sredstva

Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2013
Pridobitve
Povečanja

0

2.339

622.440

Zmanjšanja

0

0

-54.250

128.429

950.299

879.924

Stanje 31.12.2013

195.835

195.835

10.920

1.399.043

809.694

809.694

-820.614

0

0

-54.250

30.618

2.154.488

Odpisana vrednost
Stanje 1.1.2013

582.457

234.133

816.590

Zmanjšanja

0

-52.302

-52.302

Amortizacija

17.487

43.320

687

61.494

Stanje 31.12.2013

599.944

225.151

687

825.782

Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2013

128.429

365.503

77.600

0

10.920

582.453

Stanje 31.12.2013

128.429

350.356

654.773

195.148

0

1.328.706

Družba je 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 usposodobitev 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.

Letno poročilo 2013

Energija plus d.o.o.

41

Poslovodstvo družbe je presodilo, da ni znamenj oslabitve, zato ta ni bila opravljena.

Naložbene nepremičnine
Pojasnilo 3
2013
Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2013
Povečanja

0
66.298

Zmanjšanja
Stanje 31.12.2013

66.298

Odpisana vrednost
Stanje 1.1.2013

0

Amortizacija

0

Stanje 31.12.2013

0

Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2013
Stanje 31.12.2013

0
66.298

Med naložbenimi nepremičninami je družba konec leta 2013 evidentirala 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 2013 prvič pripoznala odložene terjatve za davke za začasne odbitne razlike iz naslova
preteklih in tekočih izvedenih slabitev terjatev do kupcev. Pripoznavanje sledi dejstvu, 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 2013 je družba oblikovala terjatve za odloženi davek v višini 933.189 EUR. Za enak znesek se je
povečal čisti poslovni izid za leto 2013.

Zaloge
Pojasnilo 5
Zaloge predstavljajo zaloge trgovskega blaga (peletov) in so v višini 1.699 EUR. Zaloge ne presegajo čiste
iztržljive vrednosti. Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za dolgove.
Pri popisu zalog v letu 2013 ni bil ugotovljen inventurni primanjkljaj ali inventurni višek.
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Kratkoročne finančne naložbe
Pojasnilo 6
Kratkoročne finančne naložbe so v višini 51.290 EUR in se nanašajo na vezana depozitna sredstva pri
poslovnih bankah. Le ta so obrestovana po nominalni obrestni meri od +4% do +5%.
Kratkoročne poslovne terjatve
Pojasnilo 7
Kratkoročne poslovne terjatve so izkazane v višini 28.845.594 EUR.
2013

2012

721.704

45.034

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

25.717.861

26.645.049

Kratkoročne poslovne terjatve za obresti

108.987

102.474

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

Kratkoročne poslovne terjatve iz poslovanja za tuji račun
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Skupaj

110.807

11.749

2.186.235

1.718.878

28.845.594

28.523.184

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 25.717.861 EUR
in se nanašajo predvsem na terjatve za zaračunano in prodano električno energijo in uporabo omrežja.
Za dvomljive in sporne kratkoročne poslovne terjatve družba oblikuje oslabitve prek kontov popravkov
vrednosti. V letu 2013 je bil oblikovan popravek vrednosti terjatev v višini 2.014.131 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 2013 nima terjatev do poslovodstva, razen terjatev za prodano električno
energijo in uporabo omrežja.
Bruto vrednost kratkoročnih poslovnih terjatev

Bruto terjatev

31.12.2013

31.12.2012

35.016.905

33.846.802

6.171.311

5.323.618

28.845.594

28.523.184

Popravek vrednosti
Neto terjatev

Gibanje popravka vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev
Stanje 01.01.2013

Zmanjšanja

Povečanja

Stanje 31.12.2013

2.014.131

6.171.311

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

373.463

- zmanjšanje popravkov vrednosti zaradi odpisov

792.975

SKUPAJ

5.323.618

1.166.438
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Razčlenitev kratkoročnih poslovnih terjatev po zapadlosti
31.12.2013

Struktura v %

31.12.2012

Struktura v %

Nezapadle terjatve

23.564.496

81,69

19.995.646

70,10

Zapadle do 30 dni

3.406.977

11,81

5.532.485

19,40

Zapadle 31 do 60 dni

966.004

3,35

1.039.074

3,64

Zapadle 61 do 90 dni

284.118

0,98

428.655

1,50

Zapadle nad 90 dni

623.998

2,16

1.527.324

5,35

100,00

28.523.184

100,00

Skupaj

28.845.594

Denarna sredstva
Pojasnilo 8
2013

2012

Sredstva na računih

106.826

33.708

Depoziti na odpoklic

3.474.804

4.248.439

Skupaj

3.581.630

4.282.147

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Pojasnilo 9
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so predstavljene v višini 47.316 EUR in izkazujejo predvsem znesek
kratkoročno odloženih odhodkov iz naslova poračuna odstopanj pri nakupu električne energije.

Kapital
Pojasnilo 10
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
premoženja nad zneskom povečanja osnovnega kapitala. V poslovnih knjigah se izkazujejo kot vplačan
presežek kapitala.

2013

2012

Osnovni kapital

8.000.000

8.000.000

Kapitalske rezerve

7.291.511

7.291.511

0

-660.522

695.766

0

15.987.277

14.630.989

Prenesena izguba iz prejšnjih let
Ostanek čistega dobička poslovnega leta
Skupaj

Družba je v letu 2013 izkazala dobiček v višini 1.356.288 EUR in ga je po sklepu poslovodstva na dan
31.12.2013 v višini 660.522 EUR uporabila za pokrivanje izgube preteklih poslovnih let.
Bilančni dobiček je prikazan v prilogi k izkazu gibanja kapitala za leto 2013.
Rast cen življenjskih potrebščin za leto 2013 znaša 0,7%. Če bi družba prevrednotila kapital s stopnjo rasti
cen življenjskih potrebščin za leto 2013, bi izkazala čisti dobiček v višini 1.253.871 EUR. Izračunan učinek
znaša -102.417 EUR.
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KAPITAL-vse
kategorije, razen
tekočega dobička

Znesek
kapitala na
začetku leta

%
rasti

14.630.990

0,70

Izračunan
učinek

Povečanje/zm
anjšanje
kapitala med
letom

102.417
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Izračuna
n učinek

% rasti

0

0,7000

0

Čisti
poslovni
izid pred
preračunom

Čisti
poslovni
izid po
preračunu

Izračunan
učinek

1.356.288

1.253.871

102.417

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Pojasnilo 11
Gibanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
Stanje 31.12.2013
Rezervacije za jubilejne nagrade

114.141

Rezervacije za pokojnine

164.749

Skupaj

278.890

Odprava

10.359

Poraba

Povečanja

Stanje 31.12.2012

7.847

30.063

91.925

8.205

0

183.313

16.052

30.063

275.238

Povečanje dodatnih obveznosti do zaposlenih je družba evidentirala na podlagi izračuna pooblaščenega
aktuarja.
Kratkoročne obveznosti
Pojasnilo 12
Med kratkoročnimi obveznostmi so izkazane kratkoročne poslovne obveznosti v višini 18.769.291 EUR in
izhajajo predvsem iz naslova obveznosti za nabavljeno električno energijo in uporabo omrežja.
2013

2012

128.438

48.852

11.106.260

11.542.980

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja do družbe SODO d.o.o.

6.643.997

6.091.291

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev

174.519

175.054

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

196.889

401.540

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

496.314

717.340

Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj

22.875

22.388

18.769.291

18.999.445

Družba je v obračunu davka od dohodka pravnih oseb za leto 2013 izkazala obveznost za plačilo davka od
dohodka pravnih oseb v višini 183.885 EUR. V enaki višini je evidentirala kratkoročno poslovno obveznost
do državnih inštitucij.
Družba obveznosti poravnava ob rokih zapadlosti.
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Pojasnilo 13
Družba med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazuje kratkoročno odložene prihodke iz
naslova končnega obračuna za prodajo električne energije za izgube.

2013

2012

0

18.709

Kratkoročno odloženi prihodki

117.035

0

Skupaj

117.035

18.709

Drugi vračunani stroški
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Zunajbilančna sredstva/obveznosti
Pojasnilo 14
Zunajbilančna evidenca sredstev in obveznosti v družbi izkazuje predvsem prejete garancije za zavarovanje
plačil v višini 18.232.639 EUR ter dane garancije za zavarovanje plačil v višini 150.648 EUR.
Poslovodstvo ocenjuje, da je verjetnost prilivov in odlivov iz zgoraj naštetih terjatev in obveznosti zelo
majhna, zato evidentirane zneske družba zgolj informativno razkriva.

Prejete vrednostnice za zavarovanje plačil-garancije
Terjatve za dane bančne garancije
Potencialne obveznosti za izplačilo iz naslova najema
Skupaj

4.6.2

2013

2012

18.232.639

18.524.691

150.649

154.366

13.229

16.011

18.396.516

18.695.068

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
2013

2012

102.895.677

106.309.862

95.678.636

100.125.747

Kosmati poslovni izid od prodaje

7.217.041

6.184.115

Stroški prodajanja

4.441.657

3.634.149

Stroški splošnih dejavnosti

3.404.395

1.772.766

- normalni stroški splošnih dejavnosti

1.388.317

1.089.121

Čisti prihodki od prodaje
Proizvajalni stroški prodanih poslovnih učinkov

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

1.947

76

2.014.131

683.569

Drugi poslovni prihodki

898.046

515.542

Poslovni izid iz poslovanja

269.034

1.292.742

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

Stroški prodajanja so v letu 2013 porasli predvsem zaradi višjih stroškov reklame, višjih stroškov storitev
informacijske podpore ter višjih stroškov plačilnega prometa.
Normalni stroški splošnih dejavnosti so višji predvsem zaradi višjih stroškov intelektualnih storitev ter višjih
stroškov najemnin za poslovne prostore.
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Prihodki
Na višino prihodkov vplivajo tudi metode, usmeritve in ocene, pojasnjene v razkritjih bilance stanja. Družba v
letu 2013 metod in računovodskih ocen ni spreminjala.
Vrste prihodkov
2013

2012

Poslovni prihodki

103.793.724

106.825.404

Finančni prihodki

368.023

373.851

2.305

169.703

104.164.052

107.368.959

Drugi prihodki
Skupaj

Čisti prihodki od prodaje
Pojasnilo 15
2013

2012

102.505.024

106.036.036

Prihodki od prodaje storitev

265.153

231.536

Ostali prihodki od prodaje

125.500

42.290

102.895.677

106.309.862

Prihodki od prodaje električne energije

Skupaj

Znesek prihodkov iz tega naslova predstavlja 98% vseh doseženih prihodkov v družbi.
Družba je z matično družbo Elektro Maribor d.d. ustvarila za 7.153.864 EUR prihodkov.

Drugi poslovni prihodki
Pojasnilo 16
2013

2012

10.359

0

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki

292.968

22.947

Prevrednotovalni poslovni prihodki

594.719

492.595

Skupaj

898.046

515.542

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 poslovnih kupcev v višini 93.884 EUR

Plačil terjatev za električno energijo in uporabo omrežja gospodinjskih odjemalcev v višini 278.786 EUR,

Odpisov obveznosti iz preteklih let, ki izhajajo iz preplačil in so bile starejše kot 3 leta ter kljub pozivom
ni bilo zahtev po vračilu sredstev v višini 180.414 EUR.
Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki se predvsem nanašajo na dosežene prihodke iz naslova
sofinanciranja v energijsko učinkovitost v višini 229.829 EUR.
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Stroški blaga, materiala in storitev
Pojasnilo 17
2013
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški materiala
Stroški storitev
Skupaj

2012

75.859
95.815.375

100.268.104

3.113.029

2.433.152

99.004.263

102.701.256

Nabavna vrednost prodanega blaga v višini 75.859 EUR predstavlja nabavno vrednost lesnih peletov, ki jih
je družba pričela prodajati v zadnjem kvartalu poslovnega leta.

Stroški materiala
Stroški energije
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature
Ostali stroški materiala
Skupaj

2013

2012

95.602.777

100.127.955

55.657

5.700

156.882

134.426

59

24

95.815.375

100.268.104

Najpomembnejši strošek materiala predstavlja nakup električne energije, ki je v višini 95.519.822 EUR.

2013
Stroški transportnih storitev

2012

3.155

0

28.119

18.755

146.073

102.260

44.310

25.971

Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev

277.505

205.493

Stroški intelektualnih storitev

161.275

106.656

Stroški sejmov, reklame in reprezentance

574.659

251.197

1.877.932

1.722.821

- poštne in telekomunikacijske storitve

815.214

835.229

- stroški informatike

629.335

520.203

- storitve po pogodbi z matično družbo

192.574

227.830

- stroški provizij

166.372

106.032

74.437

33.526

3.113.029

2.433.152

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem
Najemnine
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom

Stroški drugih storitev, od tega:

- ostale druge storitve
Skupaj

Stroški, porabljeni za revidiranje, izkazani med stroški storitev, so v letu 2013 znašali 5.100 EUR. Nanašali
so se na revidiranje letnega poročila. Drugih poslov ali izdatkov za revizorje družba v letu 2013 ni imela.
Med stroški materiala in storitev so evidentirani tudi stroški, ki izhajajo iz poslov z matično družbo Elektro
Maribor d.d. v višini 308.328 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.
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Stroški dela
Pojasnilo 18
2013

2012

1.400.314

1.246.033

Nadomestila plač zaposlencev

41.268

27.023

Stroški dodatnih zavarovanj

66.611

53.366

Regres in drugi prejemki zaposlencev

196.514

216.998

Delodajalčevi prispevki

237.329

209.313

30.063

52.281

1.972.099

1.805.014

Plače zaposlencev

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine
Skupaj

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.
Podatki o skupinah oseb – uprava družbe
Izplačana sredstva za bruto plače za upravo družbe

78.258

- osnovna bruto plača

78.258

- izplačan dodatek za delovno dobo

0

- izplačana božičnica ali 13. plača

0

Povračila stroškov na službenem potovanju

963

Povračila ostalih stroškov (regres za prehrano, prevoz na delo)

1.059

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

2.819

Neto prejemki uprave družbe so znašali 40.485 EUR.
Obveznosti družbe do uprave družbe na dan 31.12.2013 zajemajo neto plačo v višini 3.111 EUR ter
materialne stroške v višini 107 EUR.
Podatki o skupinah oseb – drugi zaposleni po individualnih pogodbah
Izplačana sredstva za bruto plače ostalih zaposlenih po IP

192.314

- osnovna bruto plača

170.998

- izplačan dodatek za delovno dobo

16.932

- izplačana božičnica ali 13. plača

4.384

Povračila stroškov na službenem potovanju

7.785

Povračila ostalih stroškov (regres za prehrano, prevoz na delo)

7.146

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

8.457

Regres

2.351

Sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi so v letu 2013 imeli 3 zaposleni. Njihovi bruto prejemki skupaj z
materialnimi stroški so znašali 192.314 EUR.
Družba do navedene skupine oseb izkazuje obveznosti za decembrsko plačo ter zneske, ki izhajajo iz določil
podjetniške kolektivne pogodbe in v letu 2013 niso bili poravnani, vendar jih je ob koncu poslovnega leta tudi
vračunala.
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Odpisi vrednosti
Pojasnilo 19

Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija opredmetenih sredstev
Skupaj

2013

2012

149.003

229.518

61.494

43.395

210.497

272.914

Prevrednotovalni poslovni odhodki

Prevr. posl. odh. iz naslova terjatev za el. ener. in upor. omrežja

2013

2012

1.834.507

308.775

Prevr. posl. odh. iz naslova terjatev za obresti el. ener. in upor. omrežja

97.504

32.589

Prevr. posl. odh. iz naslova terjatev za storitve

79.994

340.272

Prevr. posl. odh. iz naslova terjatev za obresti od storitev

2.126

271

0

1.661

2.014.131

683.569

Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki
Skupaj

Drugi poslovni odhodki
Pojasnilo 20
2013

2012

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

15.444

18.657

Takse in sodni stroški

63.920

30.848

229.829

12.374

12.558

6.955

321.751

68.834

Stroški sofinanciranja v energetsko učinkovitost
Ostali stroški
Skupaj

Finančni prihodki iz danih posojil
Pojasnilo 21
Finančni prihodki iz danih posojil so doseženi v višini 54.666 EUR in se nanašajo na obračunane obresti od
danih depozitov.
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Pojasnilo 22
2013

2012

250.107

213.514

Prihodki od zamudnih obresti za opravljene storitve

2.363

4.640

Prihodki od obresti po pogodbah

9.482

12.245

51.405

65.562

313.357

295.961

Prihodki od zamudnih obresti za prodano električno energijo in uporabo omrežja

Prihodki od obresti iz naslova pravdnih postopkov
Skupaj

Energija plus d.o.o.
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Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Pojasnilo 23
2013

2012

502

884

9.778

22.684

106

3

10.386

23.571

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

Drugi odhodki
Pojasnilo 24
2013

2012

7.884

2.206

13.730

5.341

363

922

21.977

8.470

Donacije
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
Ostalo
Skupaj

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Pojasnilo 25
2013

2012

Izid iz poslovanja

269.035

1.292.742

Izid iz financiranja

357.620

347.850

Izid iz drugih prihodkov in odhodkov

-19.672

161.232

606.983

1.801.824

Davek iz dobička

183.885

96.615

Odloženi davki

933.189

0

1.356.288

1.705.209

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

Davek od dohodka pravnih oseb
Družba je v obračunu davka od dohodka pravnih oseb za leto 2013 izkazala obveznost za plačilo davka v
višini 183.885 EUR.
Čisti poslovni izid po obdavčitvi in odloženih davkih je 1.356.288 EUR.
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Prikaz uskladitve odhodka za davek z davkom, izračunanim iz računovodskega dobička pred obdavčitvijo.
PRIMERJAVA MED DEJANSKO IN IZRAČUNANO DAVČNO
STOPNJO

2013
Stopnja

Dobiček pred davki
Davek od dobička z uporabo uradne stopnje

2012
Znesek

Stopnja

Znesek

606.983
17,00%

103.187

1.801.824
18,00%

324.328

Zneski, ki negativno vplivajo na davčno osnovo

359.896

140.104

- znesek iz naslova zmanjšanja odhodkov na raven davčno
priznanih odhodkov

359.896

140.104

0

0

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

205.668

63.384

- znesek iz naslova povečanja odhodkov na raven davčno
priznanih odhodkov

134.356

5.469

- znesek iz naslova zmanjšanja prihodkov na raven obdavčenih
prihodkov

71.312

57.915

Davčne olajšave

73.531

304.433

- uporabljene, ki vplivajo na zmanjšanje davčne obveznosti

73.531

304.433

- znesek iz naslova povečanja prihodkov na raven obdavčenih
prihodkov

ODMERJENI DAVEK TEKOČEGA LETA

30,29%

Povečanje/zmanjšanje odloženega davka
DAVEK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

4.6.3

183.885

5,36%

96.615

-933.189
-123,45%

-749.304

0
5,36%

96.615

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

a) Čisti poslovni izid poslovnega leta
b) prenesena čista izguba
BILANČNI DOBIČEK/ IZGUBA (a+b-č-d)

2013

2012

1.356.288

1.705.209

-660.522

-2.365.730

695.766

-660.522

Poslovodstvo družbe je sprejelo sklep, da se iz čistega poslovnega izida poslovnega leta, pokrije prenesena
čista izguba v višini 660.522 EUR. Bilančni dobiček tako znaša 695.766 EUR. O njegovi razporeditvi se bo
odločalo na skupščini.
Uprava družbe je skupščini družbe podala predlog, da se izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2013 v
višini 695.766 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička.
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Pojasnila k izkazu denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi po različici I, kot ga opredeljuje SRS 26.6.
Prejemki pri poslovanju
Pojasnilo 26

Prejemki od prodaje električne energije in uporabe omrežja

2013

2012

202.159.607

205.632.575

77.031

242.287

Prejemki od prodaje storitev
Prejemki iz naslova sofinanciranj

242.499

0

Prejemki iz naslova zamudnih obresti

212.066

248.848

35.457

310.942

202.726.660

206.434.652

Drugi prejemki pri poslovanju
Prejemki pri poslovanju

Izdatki pri poslovanju
Pojasnilo 27

Izdatki za nakup električne energije in uporabe omrežja

2013

2012

-185.764.025

-188.137.898

Izdatki za nakupe storitev in obratnih
sredstev

-9.651.252

-7.612.917

Izdatki za plače in deleže zaposlencev

-1.136.425

-968.074

-909.936

-3.116.146

Izdatki za obračunani DDV
Izdatki za prispevke in davke od plač

-803.104

-678.465

-4.285.587

-4.427.345

-52.860

-208.392

-202.603.190

-205.149.237

Izdatki za druge obveznosti do državnih inštitucij
Drugi izdatki pri poslovanju
Izdatki pri poslovanju

Prejemki pri naložbenju
Pojasnilo 28

Prejemki za obresti od depozitov

2013

2012

50.259

83.191

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
Prejemki pri naložbenju

2.094.987
50.259

2.178.178

Izdatki pri naložbenju
Pojasnilo 29
2013

2012

-99.450

-22.521

Izdatki za pridobitev opredmetenih sredstev

-656.706

-63.218

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin

-66.298

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Izdatki pri naložbenju

-51.290

0

-873.744

-85.739
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Prejemki pri financiranju
Pojasnilo 30

Kratkoročno dobljena posojila pri matični družbi

2013

2012

6.700.000

7.600.000

Izdatki pri financiranju
Pojasnilo 31
2013

2012

-502

-884

Izdatki za odplačilo kratkoročno najetega posojila pri matični družbi

-6.700.000

-7.600.000

Izdatki pri financiranju

-6.700.502

-7.600.884

Izdatki za obresti od kratkoročno najetega posojila

Denarni izid
Pojasnilo 32

Končno stanje denarnih sredstev
Denarni izid v obdobju
Začetno stanje denarnih sredstev

2013

2012

3.581.630

4.282.147

-700.517

3.376.971

4.282.147

905.176

Končno stanje denarnih sredstev v višini 3.581.630 EUR predstavlja denarna sredstva na TRR poslovnih
bank in v depozitih na odpoklic.

4.7

POROČANJE V SKLADU Z 69. ČLENOM ZGD

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.

Energija plus d.o.o.
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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 2013 ni sklepala pravnih razmerij, na osnovi katerih bi bila
prikrajšana.

4.9

POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI

V poslovnem letu 2013 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.
Pregled transakcij, v povezavi s povezanimi družbami:
Elektro Maribor d.d.

Oven Elektro Maribor d.o.o.

100%

100%

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

721.600

104

Skupaj sredstva

721.600

104

55.528

72.910

Sredstva:

Obveznosti:
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročno odloženi prihodki

117.035

0

Skupaj obveznosti

172.563

72.910

Čisti prihodki od prodaje

7.153.864

0

Skupaj prihodki

7.153.864

0

0

459.698

308.328

0

Prihodki:

Stroški in odhodki:
Stroški materiala
Stroški storitev
Finančni odhodki za obresti

502

0

Skupaj stroški in odhodki

308.830

459.698

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

