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1. UVOD
Da je trg z energenti dokaj nepredvidljiv in spremenljiv, se je ponovno pokazalo ob koncu leta 2019. Po obdobju
konstantne rasti, cene elektrike in zemeljskega plina na sprotnem in terminskem trgu ponovno padajo. Preteklo
naraščanje nabavnih cen na terminskem trgu je v drugi polovici leta terjalo ustrezne cenovne korekcije, ki smo jih
izvedli v jesenskem času. Skladno s strateškimi cilji smo krepili trženje sistemov za samooskrbo, se podali na
področje e-mobilnost in v obeh primerih naleteli na ugoden odziv kupcev. Krepili smo prepoznavnost blagovne
znamke »Energija plus« v širšem slovenskem prostoru, intenzivirali aktivnosti pri digitalizaciji trženja in vključevali
kupce v lojalnostni program. Delovanje družbe je bilo usmerjeno k doseganju postavljenih ciljev, ki smo jih v dokaj
negotovih razmerah večinoma dosegli. Na ta način smo zagotovili ustrezno izhodišče za razvoj družbe in njene
konkurenčnosti tudi v prihodnje.

1.1. OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

1

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:

SI88157598
SI56 0451 5000 1853 305 NOVA KBM d. d.
SI56 0294 4025 9659 769 NLB d. d.
SI56 2900 0005 0431 806 UniCredit Banka Slovenija d. d.
SI56 0510 0801 3980 505 Abanka d. d.

TRR/IBAN:

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. 2019

73

1
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1.2. KLJUČNI POUDARKI POSLOVANJA V LETU2
Podatki
Čisti poslovni izid v EUR
Dobičkonosnost sredstev (ROA) v %
Dobičkonosnost kapitala (ROE) v %
EBIT (poslovni izid iz poslovanja) v EUR
EBIT-marža v %
EBITDA (poslovni izid iz poslovanja + odpisi vrednosti) v EUR

2017

2018

2019

95.890

1.813.793

1.343.849

0,2

4,8

3,3

0,5

9,9

7,3

43.574

2.010.447

1.465.205

0,1

2,2

1,3

1.233.964

3.201.297

2.639.701

EBITDA-marža v %

1,6

3,6

2,3

Donosnost naložbenega kapitala (ROCE) v %

0,2

9,9

6,9

Vsi prihodki skupaj v EUR

76.381.841

90.874.820

113.552.466

Poslovni prihodki v EUR

76.179.637

90.676.721

113.358.170

Čisti prihodki od prodaje v EUR

75.420.893

90.072.092

112.972.559

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega iz ur v EUR

1.119.431

1.283.210

1.625.738

Dodana vrednost v EUR

3.783.826

5.930.354

5.577.414

56.161

84.487

80.262

Vsi stroški in odhodki skupaj v EUR

76.159.187

88.750.920

111.940.055

Poslovni stroški in odhodki v EUR

76.136.063

88.666.274

111.892.965

Sredstva na dan 31. 12. – v EUR

37.213.844

38.767.679

41.761.208

Kapital na dan 31. 12. – v EUR

19.086.688

19.453.309

18.902.564

484.939

256.191

322.291

70

74

73

Povprečno št. zaposlenih na podlagi delovnih ur

67,37

70,19

69,49

Delež stroškov dela v DV v %

67,39

46,02

52,67

1.564.962

1.713.709

1.837.583

Dodana vrednost na zaposlenega iz ur v EUR

Investicijska vlaganja v EUR

Število zaposlenih po stanju na dan 31. 12. 2019

Prodana električna energija v MWh

Prodaja končnim kupcem višja od načrtovane
Končnim kupcem smo prodali več količin od prvotno načrtovanih in dosegli višji prihodek. Kljub spremembi cen
električne energije na nabavnem trgu prodajnih cen vse do jeseni nismo spreminjali, saj bi takšna odločitev
vplivala na naš konkurenčni položaj.
Vseslovenska marketinška kampanja
Ključni cilj marketinških in komunikacijskih aktivnosti je bil tudi v letu 2019 ohranjanje obstoječih in pridobivanje
novih kupcev ter predstavitev novosti v ponudbi. Izbirali smo med mediji z največjim dosegom, jih digitalno podprli
s spletom in različnimi dogodki. Prodajne priložnosti smo iskali na celotnem področju Slovenije, s partnerji
sodelovali na sejmih, konferencah in drugih dogodkih.
Razvoj informacijskega sistema
Poleg zakonskih zahtev smo nadaljevali nadgradnjo informacijskega sistema na področju poslovne analitike.
Uspešno smo implementirali in začeli uporabljati program Qlik Sense, ki nam zagotavlja ažurne podatke za
kakovostno poslovno odločanje.
Optimizacija poslovnih procesov
Optimizirali smo poslovne procese in pripravili nove bolj prilagodljive sistematizacije. Z novim pravilnikom o
nagrajevanju uvajamo tudi bolj stimulativno nagrajevanje, vezano na dosežke posameznika in družbe kot celote.

2
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1.3. STRATEŠKI NAČRT ZA OBDOBJE 2020–2023 3
V strateškem načrtu družbe Energija plus smo za obdobje petih let opredelili poslanstvo, vizijo, vrednote, cilje in
prihodnji razvoj družbe.
Poslanstvo
S celovito ponudbo sodobnih energetsko-okoljskih rešitev skrbimo za zanesljivo, gospodarno in do okolja prijazno
energetsko oskrbo ter prehod v nizkoogljično družbo. Pri tem stavimo na učinkovito rabo energije (URE),
izkoriščanje obnovljivih virov (OVE) in uvajanje naprednih energetskih sistemov. Z uporabo sodobnih tehnoloških
rešitev zadovoljujemo spreminjajoče se potrebe naših poslovnih partnerjev, jim omogočamo varno in udobno
življenje, mobilnost ter uspešno poslovanje. S svojim delovanjem vsakodnevno izkazujemo družbeno odgovornost
in zavezanost trajnostnemu razvoju.
Vizija
Ostati med vodilnimi, zanesljivimi, inovativnimi in konkurenčnimi podjetji na področju preskrbe z energijo in
zagotavljanju sodobnih energetskih storitev na prehodu v nizkoogljično družbo.
Vrednote družbe
Stremimo k odličnosti – Naša temeljna usmeritev je zadovoljen uporabnik. Zato razumemo in
spoštujemo njegove želje ter potrebe. Ko potrebuje našo pomoč ali nasvet, smo mu na voljo, saj želimo
biti najboljši v poslu, ki ga opravljamo, in mu zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo.
Smo kreativni – Nenehno iščemo in uvajamo sodobne tehnološke rešitve. Uporabnikom ponujamo
možnost povezovanja kakovostnih, zanesljivih, inovativnih, prilagodljivih storitev in paketov, s katerimi kar
najbolje zadovoljijo svoje potrebe.
Ravnamo odgovorno – V okolju, kjer družba deluje, ravnamo etično, družbeno odgovorno in do okolja
prijazno. Podpiramo znanje, razvoj in inovativnost.
Delamo zavzeto in vztrajno – Vlagamo v osebni razvoj slehernega zaposlenega in delamo v kreativnem
okolju.
Ključne strateške usmeritve razvoja Energije plus so:
1. zagotavljanje zdrave rasti in
2. povečevanje donosnosti poslovanja ob povečevanju dodane vrednosti na zaposlenega.
Do leta 2023 smo si zadali naslednje strateške usmeritve:
 donos na vložen kapital (ROE) > 7,4 odstotka;
 do leta 2023 doseči 12,5-odstotni tržni delež na trgu električne energije;
 doseči 2 odstotka na trgu plina v Sloveniji;
 zagotoviti poravnavo vseh terjatev v okviru 45 dni po zapadlosti;
 delež dvomljivih in spornih terjatev, za katere je oblikovan popravek vrednosti v vseh terjatvah, ne bo
presegel 25 odstotkov.
Z doseganjem zastavljenih ciljev bomo krepili dolgoročno finančno stabilnost in dosegali zastavljeni donos z
maksimiranjem vrednosti za lastnika.

3

GRI 102-16.

Energija plus d. o. o.

Letno poročilo 2019

stran 7

1.4. DEJAVNOST DRUŽBE 4
Dejavnost družbe je opredeljena v 2. členu Akta o ustanovitvi družbe. Najpomembnejši dejavnosti družbe sta
nakup in prodaja energentov (električna energija, zemeljski plin). Družba je aktivna tudi pri proizvodnji toplotne
energije, za gospodinjstva in velike poslovne sisteme. V letu 2019 smo krepili aktivnosti na področju električne
mobilnosti, okrepili prodajni program z električnimi skiroji, prodali prvo domačo polnilnico in postavili prvi javni
polnilnici za električne avtomobile.

V Energija plus kupcem ponujamo celovito energetsko oskrbo v okviru blagovne znamke “Energija plus”, ki smo
jo registrirali pri ustrezni instituciji. Pri trženju produktov – energentov se uporabljajo naslednje produktne linije:

V letu 2019 smo dodali produktno linijo e-mobilnost, ki je sinonim za celotno področje e-mobilnosti.
Poslovni plus in Dom plus zaokrožujeta ponudbo za poslovne kupce in gospodinjstva, ki vključujejo spremljajočo
ponudbo: LED-sijalke, električne konvektorje, toplotne črpalke, klimatske naprave, vrednostne bone, orodje,
izdelke za otroke in podobno. »NaPolni plus« uporabljamo v okviru e-mobilnosti za javna polnilna mesta za
električne avtomobile.

1.5. UPRAVLJANJE DRUŽBE 5
Družba Energija plus d. o. o. je samostojni pravni subjekt in je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo
v 100-odstotni lasti matične družbe Elektro Maribor d. d. kot edinega družbenika in ustanovitelja. Družba nima
podružnic.
V skladu s pravili centralnega upravljanja, kot izhaja iz ZGD-1, družba nima imenovanega NS, funkcijo nadzora
opravlja predsednik uprave ustanoviteljice – Elektro Maribor d. d. Prav tako skupščino družbe predstavlja
predsednik uprave ustanoviteljice, to je Elektro Maribor, d. d. Predsednik uprave Elektra Maribor d. d. za
opravljanje funkcije nadzora ne prejema plačila.
Direktor
Družbo Energija plus d. o. o. skladno z Aktom o ustanovitvi vodi direktor, samostojno in na lastno odgovornost.

Struktura zaposlenih
Ožje vodstvo je uravnovešeno z vidika spola. Povprečna starost zaposlenih je 44,08 leta. Skupno število
zaposlenih je 73, in sicer 20 moških in 53 žensk.

4
5

GRI 102-2, 102-4,102-6.
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1.6. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE
Družba Energija plus d. o. o., Maribor, podaja skladno z določili petega odstavka 70. člena ZGD-1 za obdobje
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 izjavo o upravljanju družbe.
Sklicevanje na veljavni kodeks upravljanja
Družba pri poslovanju upošteva Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države z dne, maj
2017 ter maja 2016 izdan Kodeks upravljanja za nejavne družbe, ki so ga skupaj oblikovali Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje nadzornikov Slovenije. Kodeks
SDH je dostopen na spletni strani http://www.sdh.si/, Kodeks upravljanja za nejavne družbe pa na
https://www.gzs.si/. Družba ni sprejela lastnega kodeksa upravljanja. Upravljanje poteka skladno z določili ZGD1 in določili omenjenih kodeksov.
Izjava o spoštovanju določb kodeksa
Družba pri poslovanju spoštuje zgoraj navedena kodeksa, njihova vodilna načela, kot tudi konkretizirana
priporočila SDH. Družba ima sprejeta tudi lastni Etični kodeks in Načela ravnanja.
Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s
postopkom računovodskega poročanja
Poslovodstvo družbe je odgovorno za vodenje ustreznih poslovnih knjig ter vzpostavljanje in zagotavljanje
notranjega kontroliranja in notranjih računovodskih kontrol, izbiranje in uporabljanje računovodskih usmeritev ter
varovanje premoženja družbe. Poslovodstvo družbe je odgovorno tudi za sprejem ustreznih ukrepov za
zavarovanje sredstev družbe ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti. Pri postavitvi
sistema notranjih kontrol uporabljamo sistem treh obrambnih linij 6 in zasledujemo cilje:
−
točnost, zanesljivost in popolnost računovodskih evidenc ter resničnost in poštenost računovodskega
poročanja,
−
usklajenost z zakonodajo in drugo regulativo ter
−
učinkovitost in uspešnost poslovanja.
Poslovodstvo družbe se zaveda, da ima vsak sistem notranjih kontrol svoje omejitve, zato si prizadeva vzpostaviti
takšen sistem kontrol, ki je najučinkovitejši pri omejevanju nastanka negativnega dogodka in stroškovno še vedno
sprejemljiv. V poglavju o tveganjih so podrobno pojasnjena tveganja, ki jim je družba izpostavljena, in mehanizmi
za oceno posamezne vrste tveganj.
Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja in nadzora
Družbo Energija plus d. o. o. skladno z Aktom o ustanovitvi vodi direktor, samostojno in na lastno odgovornost.
V skladu s pravili centralnega upravljanja, kot izhaja iz ZGD-1, družba nima imenovanega NS, funkcijo nadzora
opravlja predsednik uprave ustanoviteljice – Elektro Maribor d. d. Prav tako skupščino družbe predstavlja
predsednik uprave ustanoviteljice, to je Elektro Maribor d. d.

1.7. LASTNIŠKA STRUKTURA 7
Družba Energija plus d. o. o. je bila ustanovljena v letu 2011 z izčlenitvijo sektorja nakup in prodaja električne
energije družbe Elektro Maribor d. d.
Družba ustanoviteljica Elektro Maribor d. d. je 100-odstotna lastnica.
Struktura osnovnega kapitala se od ustanovitve ni spremenila in znaša 8 mio EUR.

Tri obrambne linije nadzora: 1. operativno vodstvo oz. lastnik tveganj, 2. nadzorne funkcije vključno s skladnostjo
poslovanja kot upravljavci tveganj, 3. notranja revizija s funkcijo dajanja neodvisnih zagotovil.
7 GRI 102-5, 102-10.
6
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2. POSLOVNO POROČILO DRUŽBE
2.1. POROČILO DIREKTORJA DRUŽBE 8
Spoštovani,
z vstopom na področji samooskrbe z električno energijo in e-mobilnosti smo skladno s strategijo družbe,
intenzivirali širjenje dejavnosti oskrbe z energijo na komplementarna področja. Kljub močni konkurenci smo z
doseženimi rezultati pri novih storitvah zadovoljni, saj na osnovi velikega povpraševanja in projektov v teku, v
prihodnje računamo na še večji odziv.
Prodajo električne energije nam je uspelo občutno povečati, saj smo je končnim kupcem prodali 1.774 GWh, kar
je 7,0 % več kot v letu 2018. Žal pri zemeljskem plinu povečanje obsega prodaje ni uspelo. Prodaja se je v
primerjavi z letom 2018 zaradi izpada nekaterih načrtovanih poslov zmanjšala za četrtino.
Mobilnost se bo v tem desetletju korenito spremenila in s tem se nam ponuja priložnost, da izkušnje iz dosedanje
dejavnosti prenesemo tudi na področje e-mobilnosti. Z nakupom obstoječih polnilnih postaj v SV Sloveniji in
pridobitvijo desetletne pravice do uporabe javnih parkirnih mest za električna vozila v Mestni občini Maribor smo
postavili temelje za razvoj storitev, povezanih z novimi oblikami mobilnosti. Preko mobilne aplikacije EasyPark pa
smo zagotovili uporabnikom prijazen način uporabe polnilne infrastrukture in enostaven način plačevanja.
Kot člani SRIP9 »Pametna mesta in skupnosti« in »Pametne zgradbe in dom z lesno verigo« smo iskali priložnosti
za partnerstva in nove produkte in storitve, ki jih namenjamo ciljnim skupinam naših kupcev. V tem kontekstu smo
se kot ustanovni član pridružili iniciativi Univerze v Mariboru pri ustanovitvi Centra za pametna mesta in skupnosti.
Prepričani smo, da lahko tesnejše sodelovanje med Univerzo in gospodarstvom dodatno pospeši razvoj storitev,
ki jih zahtevajo spremembe pri oskrbi z energijo in na področju mobilnosti.
Krepili smo našo družbeno odgovornost pri podpori različnih kulturnih, športnih, družbenih in dobrodelnih
projektih. Poleg donacij, ki jih izvajamo skozi vse leto, smo že četrto leto zapored zdaj že tradicionalno, organizirali
»Božični kino dan Energije plus« in pričarali nasmehe na obraze več kot 650 otrok iz socialno šibkih družin. Pri
projektu so sodelovali centri za socialno delo iz celotne severovzhodne Slovenije in nekaj enako mislečih
poslovnih partnerjev.
Pred nami je desetletje, v katerem bo treba doseči ambiciozne cilje na področju energetske oskrbe, učinkovite
rabe energije, povečanja deleža OVE in elektrifikacije mobilnosti. V Energiji plus smo na te izzive pripravljeni, kar
smo v podobnih primerih v preteklosti že dokazali. Pri tem stavimo na timsko delo, odgovorne, ustrezno
usposobljene sodelavce in poslovne partnerje. Prav je, da se sodelavcem za prispevke k rezultatu družbe
zahvalim v prepričanju, da bomo tudi v času pomembnih sprememb premagali težave in ovire in se veselili novih
uspehov.

Direktor družbe:
Bojan Horvat, univ. dipl. inž. el.
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2.2. RAZMERE V POSLOVNEM OKOLJU
Gospodarska gibanja
Ob umirjanju konjunkture in negotovostih v mednarodnem okolju se je v letu 2019 gospodarska rast ustavila pri
2,8 %, medtem ko so napovedi za prihodnja leta zaradi občutnega padca mednarodne trgovine zaradi
koronavirusa slabše. Rast slovenskega izvoza in uvoza je bila ob občutni podpori pospešenega izvoza
farmacevtskih proizvodov višja kot leto prej, v letih 2020 in 2021 pa se bosta umirili. Rast zasebne potrošnje je
bila še razmeroma visoka, v prihodnje pa naj bi se predvsem zaradi nižje rasti zaposlenosti umirila. Rast investicij
v opremo in stroje bo v obdobju 2020–2021 nižja kot v preteklih letih, rast gradbenih investicij pa bo ostala visoka.
Rast končne državne potrošnje se bo znižala. Po povišanju v letu 2018 bo postopno zniževanje rasti v obdobju
2020–2021 povezano predvsem z nižjo rastjo zaposlenosti in predvidoma tudi izdatkov za blago in storitve.
Inflacija bo v obdobju 2020−2021 nekoliko višja. V letu 2019 je ta ostala pod 2 % predvsem zaradi medletno nižjih
cen energentov. V prihodnjih dveh letih se bo zviševanje cen nadaljevalo, tako v segmentu storitev kot tudi pri
neenergetskem blagu. Med tveganji za uresničitev napovedi, zaradi katerih je lahko gospodarska rast nižja,
prevladujejo precejšnja negativna tveganja v mednarodnem okolju. V globalnem gospodarskem okolju so
povezana predvsem s protekcionističnimi ukrepi in na splošno nepredvidljivostjo gospodarskih ukrepov ZDA v
zadnjem času pa še težave Kitajske pri obvladovanju širjenja gripe, ki jo povzroča koronavirus. V evrskem
gospodarskem prostoru pa z negotovostjo po izstopu VB iz EU (delno povzeto po UMAR, sept. 2019, Jesenska
napoved gospodarskih gibanj 2019).
Gibanja cen električne energije v letu 2019
Razpoložljiva proizvodnja električne energije, čezmejne prenosne zmogljivosti in poraba električne energije so
dejavniki posameznih trgov, ki vplivajo na oblikovanje cene električne energije na borzi za kratkoročne in
dolgoročne produkte. Proizvodnja je odvisna od razpoložljivosti elektrarn, cen drugih energentov (cene plina,
premoga, CO₂ kuponov), vzdrževalnih in varnostnih zahtev ter valutnih razmerij, v glavnem EUR/USD. Električna
energija se proizvaja v jedrskih elektrarnah, hidroelektrarnah, termoelektrarnah in drugih elektrarnah iz obnovljivih
virov (veter, sonce, geotermalni viri …). V strukturi proizvodnje se je rast deleža obnovljivih virov nadaljevala.
Obnovljivi viri počasi nadomeščajo konvencionalno proizvodnjo in imajo velik vpliv na oblikovanje cene na trgu
električne energije. Poraba električne energije je v glavnem pogojena z vremenskimi razmerami (pretežno od
temperature) in porabo pri večjih končnih porabnikih.
Slovenski trg električne energije je del srednje in južnoevropskega regionalnega trga. V ta del spadajo naše
sosednje države (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška) in države Balkana ter države JV Evrope. V tem letu se je
preko aplikacije XBID začelo spajanje trgov znotraj dneva za večino evropskih mej. Cene električne energije se
oblikujejo na osnovi ponudbe in povpraševanja po električni energiji na teh trgih ter cen čezmejnih prenosnih
zmogljivosti med zgoraj omenjenimi državami.
Cene električne energije na terminskih trgih sledijo gibanju cen energentov. V letu 2019 smo doživeli padec cen
električne energije zaradi napovedi o zmanjšanju gospodarske rasti, negotovosti glede ameriško-kitajskega
trgovinskega spora in nejasnosti izstopa VB iz EU. Padec cen električne energije je pogojena s padcem cen nafte,
premoga, zemeljskega plina in CO2 kuponov. Cenovno nižji nivoji nafte so posledica negotovosti na področju
svetovne ekonomije, povečanega obsega proizvodnje in padca svetovne porabe nafte. Cenam nafte so sledile
tudi nižje cene premoga, ki so posledica rekordno visokih zalog premoga v pristaniščih ARA. CO2 kuponi so bili
pod vplivom novic, povezanih z Brexitom. Cene so se gibale v skladu s tem ter nejasnostjo glede presežne količine
kuponov v primeru nenadzorovanega izstopa VB iz EU. Odločilen vpliv na cene produktov električne energije na
dnevnem trgu so imele dnevne temperature in okoljski dejavniki pri nas, na Balkanu in širše v Evropi.
Povprečna sprotna cena električne energije je v letu 2019 na slovenskem trgu znašala 48,75 EUR/MWh, na
nemškem 37,67 EUR/MWh in na madžarskem 50,36 EUR/MWh. Slovenska cena je višja od cene na nemškem
trgu in nekoliko nižja od madžarskega trga.
V primerjavi z letom 2018 je bil v letu 2019 na dnevnem trgu Slovenije in Nemčije trend cen električne energije
padajoč. Povprečna cena električne energije v letu 2019 je v primerjavi z letom 2018 v Sloveniji padla za
2,41 EUR/MWh (-5 %), v Nemčiji za 6,98 EUR/MWh (-15 %). Razlika v ceni med trgoma je posledica ozkih grl v
čezmejnih prenosnih zmogljivostih iz Nemčije prek Avstrije do Slovenije.
V podjetju aktivno zapiramo odprto pozicijo na kratkoročni in dolgoročni ravni. Z nakupi na tedenski, mesečni in
četrtletni ravni smo dodatno zapirali odprto pozicijo in s tem zmanjševali cenovna tveganja. Skupina za upravljanje
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s tveganji aktivno sodeluje pri upravljanju odprte pozicije in se v skladu s Pravilnikom o obvladovanju tveganj
prilagaja razmeram na trgu električne energije.
Na letni ravni je prenos energije iz Avstrije v Slovenijo obremenjen z nižjimi stroški kot prenos energije iz Avstrije
na Madžarsko. Na letni avkciji za prenosne kapacitete (uvoz pasovne električne energije za leto 2019) iz Avstrije
v Slovenijo je cena dosegla 3,89 EUR/MWh, iz Avstrije na Madžarsko pa 4,00 EUR/MWh.
Graf 1: Tedenska cena na sprotnem trgu e. e. v Sloveniji, Nemčiji in na Madžarskem v letu 2018 in 2019 v EUR/MWh

Vir: Montel

Gibanja cen zemeljskega plina v letu 2019
Na sprotnem trgu v Avstriji (referenčna nabavna cena zemeljskega plina za Slovenijo) je bila cena v letu 2019 za
zemeljski plin 14,76 EUR/MWh in je v primerjavi z letom 2018, ko je bila 23,01 EUR/MWh, padla za 36 proentov.
V letu 2019 je bila cenovna krivulja z manjšimi presledki skozi celotno obdobje v padajočem trendu.
Na terminskem trgu plina v letu 2019 za leto 2020 se je cena gibala med 16,00 in 22,00 EUR/MWh, medtem ko
je bila cena plina v letu 2018 za leto 2019 med 17,00 in 27,00 EUR/MWh. Najvišja cena plina za leto 2020 je v
primerjavi s ceno za leto 2019 nižja za pribl. 19 odstotkov.
Zaradi mile zime in s tem nizkega odjema zemeljskega plina ostajajo evropska skladišča nadpovprečno polna. V
začetku februarja 2020 so evropska skladišča polna skoraj 70 odstotkov, kar je približno 20 odstotnih točk višje
od zadnjih treh let. Rusija še naprej poskuša ohraniti več kot tretjinski delež evropskega trga zemeljskega plina,
nekoliko nižjo dobavo zemeljskega plina v letu 2020 lahko pričakujemo iz Norveške. Po drugi strani pa naj bi se
uvoz utekočinjenega zemeljskega plina tudi letos ponovno povečal. V letu 2019 je uvoz utekočinjenega
zemeljskega plina v Evropo znašal blizu 76 milijonov ton, v letu 2020 naj bi ta narasel za pribl. 30 odstotkov, kar
predstavlja skoraj 30 odstotkov celotnega evropskega trga z zemeljskim plinom.
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Graf 2: Dnevna cena na sprotnem trgu z. p. v Avstriji (indeks CEGHIX)

Vir: http://cegh.at/day-ahead-contracts

2.3. AKTIVNOSTI DRUŽBE NA PODROČJU RAZVOJA
Bolj kot kdaj koli prej se trg energentov prepleta z IKT-področji in naprednimi tehnologijami, ki omogočajo dodatne
funkcionalnosti in analize, s katerimi krepimo ponudbo in izboljšujemo uporabniško izkušnjo kupcev. Na tem
področju tako doma kot v tujini aktivno spremljamo napredek. Identificiramo primerne rešitve in jih glede na želje,
potrebe in izvedljivost, prilagodimo in ponujamo našim kupcem na vseh področjih našega poslovanja.
Močan poudarek na digitalizaciji poslovanja, ki se zrcali v internih procesih in uporabi informacijskih sistemov,
aktivno prenašamo tudi na naše kupce, saj smo prepričani, da jim to prinaša številne prednosti. Ugotavljamo, da
se število aktivnih uporabnikov mobilne in spletne aplikacije krepi. Kupce animiramo z atraktivnimi izobraževanimi
in splošno uporabnimi vsebinami. Ob koncu leta smo na večjih prodajnih mestih (v Mariboru, Murski Soboti, na
Ptuju in v Slovenski Bistrici) izvedli manjši izobraževalni projekt na temo mobilne in spletne aplikacije.
Izobraževalni dogodek smo namenili kupcem, ki so želeli pridobiti znanje za uporabo modernih uporabniških
rešitev. Odziv je bil srednje veliki. Vsi udeleženci so zelo aktivno sodelovali.
Tako uresničujemo zastavljen cilj – v največji možni meri vzpostaviti brezpapirno poslovanje.
V letu 2019 smo za namene digitalizacije poslovanja aktivneje začeli uporabljati orodje za marketinško
avtomatizacijo in nadgradili funkcionalnosti že omenjenih aplikacij. Sodobne tehnologije in digitalni kanali nam
omogočajo hitrejšo in učinkovitejšo komunikacijo s kupci, dvig učinkovitosti poslovanja in dolgoročno
zmanjševanje stroškov. O tem velike količine podatkov zahtevajo tudi posodabljanje procesov, analitično mišljenje
in pripravo podatkov po meri uporabnika – bodisi zaposlenih, poslovnega partnerja oz. kupca, ki bo v prihodnosti
zanje vse bolj zavzet, če se želi spremeniti v aktivnega uporabnika.
Za poslovne kupce razvijamo ponudbo energentov in storitev, ki v največji meri izpolnjuje njihova pričakovanja
glede na specifične potrebe posameznih podjetij. Sem štejemo od ponudbe energentov v različnih modelih in za
različna časovna obdobja, sodelovanje pri doseganju večje energetske učinkovitosti in partnerstva oz.
povezovanje poslovnih kupcev in gospodinjstev po principu B2B2C (business to business to customer).
Z namenom izboljšanja prepoznavnosti blagovne znamke »Energija plus« v slovenskem prostoru smo ob izteku
leta merili priklic in prepoznavnost podjetja (kar sicer počnemo že od leta 2016). Glede na zadnjo raziskavo
ugotavljamo, da se je prepoznavnost »Energije plus« v slovenskem prostoru nekoliko izboljšala, kar pomeni, da
smo z aktivnostmi bili prepoznani, zato bomo svoje aktivnosti krepili tudi v prihodnje. Raziskava prepoznavnosti
odraža naše aktivnosti in v veliki meri tudi aktivnosti ostalih tržnih udeležencev.
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Da bi še izboljšali servis in ponudbo za kupce, smo začeli pripravljati raziskavo zadovoljstva kupcev, ki jo v zadnjih
letih za nas izvaja specializirana raziskovalna hiša (zaradi usklajevanja dokumentacije bo izvedena v začetku leta
2020). Tovrstne raziskave nam vedno znova dajo usmeritve za izboljšave, ki jih integriramo v svoje poslovanje –
bodisi v smislu širitve ponudbe produktov in storitev, izboljšanja uporabniške izkušnje, zadovoljitev specifičnih
potreb in želja kupcev.
Razvoj storitev za vse vrste uporabnikov med drugim predstavlja tudi vzpostavitev infrastrukturne mreže za
namene e-mobilnosti in ponudba sončnih elektrarn v kombinaciji s toplotno črpalko (in v prihodnosti tudi
hranilnikom energije). Postavili smo dve polnilnici za električne avtomobile in ob koncu leta prevzeli nekaj že
obstoječih in jih posodobili. Pripravljali smo rešitve za skupinsko samooskrbo, kupcem pa ponujamo tudi sisteme
za spremljanje porabe in upravljanje porabnikov na daljavo.
Ostajamo člani SRIP10 »Pametna mesta in skupnosti« in »Pametne zgradbe in dom z lesno verigo« ter iščemo
priložnosti za partnerstva in nove produkte in storitve, ki bi jih namenili ciljnim skupinam naših kupcev. Sledimo
razvoju, ki temelji na sodobnih pristopih in tehnologijah, ki v veliki meri vpliva na učinkovitost, kvalitetnejše
poslovanje in bivanje, učinkovito rabo energije in trajnostni razvoj.

2.4. REALIZACIJA CILJEV


Povečanje tržnega deleža pri prodaji električne energije na 12,03 % s prodajo 1,645 TWh električne
energije
Na podlagi trenutnih podatkov2 (obdobje januar–september 2019) smo pri celotni prodaji končnim kupcem
dosegli 13 % tržnega deleža, kar pomeni zvišanje za 1,1 odstotne točke glede na leto 2018.



Ohraniti 1,3-odstotni tržni delež na maloprodajnem trgu plina s prodajo 117 GWh zemeljskega plina.
Cilja prodaje zemeljskega plina v višini 117 GWh zaradi agresivne cenovne politike največjih ponudnikov
zemeljskega plina, odhoda velikega poslovnega kupca ter mile zime nismo dosegli; prodali smo 84,1 GWh,
pri čemer ocenjujemo doseženi tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu zemeljskega plina na 0,89 %.

2.5. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU BILANCE

Dogodkov, ki bi pomembno vplivali na Energijo plus in prikazano poročilo o poslovanju za leto 2019, po datuma
poročanja ni bilo.
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2.6. ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA IN DOSEGANJE CILJEV V LETU 201911
Poslovni izid pred obdavčitvijo
Čisti poslovni izid družbe pred obdavčitvijo znaša 1.612.410 EUR. Glede na preteklo leto je nižji za 511.490 EUR,
od načrtovanega poslovnega izida pred obdavčitvijo pa za 118.981 EUR. Nižji poslovni izid od načrtovanega je
delno posledica hitrejšega naraščanja nabavnih cen električne energije, kot so naraščali prihodki iz tega naslova.
Prav tako je treba izpostaviti porast drugih poslovnih odhodkov kjer posebno izstopajo stroški sofinanciranja v
energetsko učinkovitost, ki jih v poslovnem letu 2017 ni bilo, v letu 2018 pa so bili nizki (41.933 EUR). Ti stroški
skupaj z drugimi poslovnimi odhodki odstopajo od plana v višini 26,6 % in posledično znižujejo poslovni izid iz
poslovanja.

Elementi (v EUR)
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni izid
Izid iz drugega poslovanja
Čisti poslovni izid

Indeks
Real/plan
2019

2017

2018

2019

Plan 2019

Odmik od plana

43.574

2.010.447

1.465.205

1.620.702

-155.497

90

178.812

126.217

163.421

129.230

34.191

126

267

-12.764

-16.216

-18.540

2.324

87

222.654

2.123.900

1.612.410

1.731.392

-118.981

93

Prihodki družbe
Vsi prihodki družbe so v letu 2019 znašali 113.552.466 EUR in so za 25 % oziroma za 22.677.646 EUR višji kot
v preteklem poslovnem letu. Od načrtovanih prihodkov so višji za 13 % oziroma za 13.201.893 EUR, kar je
predvsem posledica večje prodaje električne energije obstoječim in pridobljenim večjim poslovnim kupcem.
Gibanje prihodkov družbe (v EUR)

2017

2018

2019

Plan 2019

Odmik od plana

Indeks
Real/plan
2019

Poslovni prihodki

76.179.637

90.676.721

113.358.170

100.202.343

13.155.827

113

Finančni prihodki

185.900

192.217

191.062

146.830

44.232

130

Elementi (v EUR)

Drugi prihodki
Skupaj prihodki

16.303

5.882

3.234

1.400

1.834

231

76.381.841

90.874.820

113.552.466

100.350.573

13.201.893

113

Poslovni prihodki obsegajo prihodke od prodaje in druge poslovne prihodke.

Elementi (v EUR)

2017

2018

72.310.906

87.130.991

2.337.226

2.317.957

2.127.942

226.798

244.082

255.677

50.961

12.590

Prihodki od storitev SE

0

Prihodki od PSP

0

Prihodki od prodaje električne energije
Prihodki od prodaje plina
Prihodki od prodaje toplote
Prihodki od prodaje trgovskega blaga

Prihodki od prodaje storitev in ostali prihodki
Skupaj

11
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2019

Indeks
Plan 2019 Odmik od plana Real/plan
2019

109.273.319 94.836.438

14.436.881

115

2.868.404

-740.461

74

267.708

-12.031

96

128.391

479.511

-351.120

27

0

485.405

930.768

-445.363

52

0

142.849

0

142.849

0

495.002

366.471

558.976

383.314

175.662

146

75.420.893

90.072.092

112.972.559 99.766.143

13.206.417

113
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Drugi poslovni prihodki so realizirani v višini 385.611 EUR in so doseženi predvsem iz naslova izterjanih terjatev
za električno energijo in uporabo omrežja, odpisov obveznosti iz prejšnjih let in v manjši vrednosti popravkov DDV
v skupni višini 336.225 EUR in so za 47.775 EUR nižji, kot je bilo načrtovano.

Elementi (v EUR)

2017

Odprava rezervacij

2018

2019

Indeks
Plan 2019 Odmik od plana Real/plan
2019

3.683

3.657

1.603

0

1.603

0

72.019

51.934

47.783

52.200

-4.417

92

Prevrednotovalni poslovni prihodki

683.042

549.039

336.225

384.000

-47.775

88

Skupaj

758.744

604.630

385.611

436.200

-50.589

88

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki

Finančni prihodki so realizirani v višini 191.062 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 30 % oziroma za 44.232 EUR.
Stroški in odhodki
Vsi stroški in odhodki družbe so evidentirani v višini 111.940.055 EUR. Glede na načrtovane vrednosti so ti višji
za 13,5 % oziroma za 13.320.874 EUR, kar je predvsem posledica večjih nabavljenih količin in v povprečju višjih
cen električne energije.

Elementi (v EUR)

2017

2018

2019

Poslovni stroški in odhodki

76.136.063

88.666.274

111.892.965

98.581.641

13.311.324

- nabavna vrednost prodanega blaga

68.622.151

81.474.331

103.425.329

89.445.762

13.979.567

- stroški materiala

Plan 2019 Odmik od plana

191.295

195.497

189.884

148.790

41.094

- stroški storitev

3.473.851

2.942.053

3.542.453

4.147.568

-605.115

- odpisi vrednosti

1.190.390

1.190.849

1.174.496

1.319.846

-145.349

- stroški dela

2.549.862

2.729.057

2.937.713

3.027.420

-89.707

108.514

134.487

623.090

492.256

130.834

7.088

66.000

27.640

17.600

10.040

- drugi odhodki
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Skupaj stroški in odhodki

Elementi (v EUR)
Nakup električne energije
Nakup plina
Ostali stroški materiala
Nabavna vrednost trgovskega blaga
Skupaj

16.036

18.646

19.450

19.940

-490

76.159.187

88.750.920

111.940.055

98.619.181

13.320.874

2017

2018

2019

Plan 2019

Odmik od plana

Indeks
Real/plan
2019

66.380.796

79.205.269

101.330.148

86.421.781

14.908.367

117

2.180.976

2.259.157

2.071.497

2.612.305

-540.808

79

191.295

195.497

189.945

148.790

41.155

128

60.379

9.905

23.622

411.675

-388.053

6

68.813.446

81.669.828

103.615.213

89.594.552

14.020.661

116
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Stroški storitev so glede na načrtovano stanje manjši za 15 % oziroma za 605.115 EUR. Pomembnejši stroški
storitev se nanašajo na:

Elementi (v EUR)
Stroški storitev pri ustvarjanju proizv. In
opravljanju storitev
Stroški transportnih in vzdrževalnih
storitev
Stroški najemnin
Povračila stroškov zaposlencem
Stroški plačilnega prometa in bančnih
storitev
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški sejmov, reklame in reprezentance
Stroški drugih storitev, od tega:
- poštne, informacijske in telekomunikacijske
storitve
- provizije agenta

Indeks
Odmik od
Real/plan
plana
2019

2017

2018

2019

Plan 2019

0

0

542.015

798.944

-256.929

68

147.505

120.736

139.426

137.805

1.620

101

434.084

452.468

289.964

517.853

-227.889

56

92.046

31.879

26.725

71.500

-44.775

37

177.092

179.836

168.582

158.304

10.278

106

119.509

91.998

85.373

121.106

-35.733

70

448.884

331.776

512.633

528.690

-16.057

97

2.054.730

1.733.360

1.777.734

1.813.366

-35.632

98

922.364

894.233

938.133

980.900

-42.767

96

570.708

315.433

176.705

308.735

-132.030

57

- stroški provizij

82.229

80.347

195.256

82.236

113.020

237

- strošek tiskarja

237.140

205.289

223.491

235.000

-11.509

95

- ostale druge storitve

242.288

238.057

244.148

206.495

37.653

118

3.473.850

2.942.053

3.542.453

4.147.568

-605.115

85

Skupaj

Nižji od načrtovanega stanja so oblikovani popravki vrednosti za terjatve električne energije in uporabe omrežja,
za katere obstaja dvom o njihovem poplačilu.

Elementi (v EUR)
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih
sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih
sredstvih
Skupaj

Indeks
Real/plan
2019

2017

2018

2019

Plan 2019

Odmik od
plana

564.286

588.309

741.356

669.846

71.510

111

950

6.875

356

0

356

0

625.154

595.665

432.785

650.000

-217.215

67

1.190.390

1.190.849

1.174.496

1.319.846

-145.349

89

Drugi poslovni odhodki so evidentirani v višini 623.090 EUR in so za 130.834 EUR oz. 27 % višji od načrtovanega
stanja, kar je posledica realiziranih stroškov iz naslova sofinanciranja v energetsko učinkovitost.
Premoženjsko stanje
Premoženjsko stanje družbe izkazuje bilanca stanja, ki 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. 2019 znašali 41.761.208 EUR in predstavljajo 6 % zvišanje glede
na načrtovano stanje, kar je predvsem posledica spremenjenega računovodskega obravnavanja najemov in s
tem povečanja sredstev in na drugi strani tudi obveznosti do virov sredstev, višjih kratkoročnih terjatev in
obveznosti do dobaviteljev. Kar za 38 % so se glede na plan povečale tudi obveznosti iz naslova rezervacij za
jubilejne nagrade in odpravnine zaposlencev, katerih vrednost temelji na aktuarskem izračunu.
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Gibanje bilančne vsote

Elementi (v EUR)
Sredstva

2017

2018

2019

Plan 2019

Indeks
Odmik od plana Real/plan
2019

37.213.844

38.767.679

41.761.208

39.284.804

2.476.403

106

4.840.110

4.409.823

5.465.458

4.991.765

473.693

109

Kratkoročna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne
razmejitve

32.321.854

34.153.161

36.231.545

34.230.393

2.001.152

106

51.880

204.695

64.204

62.646

1.558

102

Obveznosti do virov sredstev

37.213.844

38.767.679

41.761.208

39.284.804

2.476.403

106

Kapital

19.086.688

19.453.309

18.902.564

19.098.435

-195.871

99

403.364

472.634

Dolgoročna sredstva

Rezervacije in dolgoročne PČR
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti

422.479

158.499

138

0

1.370.864

0

0

57.324

0

116.348

37.431

57.324

17.081.201

18.404.990

20.640.396

19.482.424

1.162.008

106

526.243

399.315

205.045

281.466

-76.421

73

Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne
razmejitve

580.978
1.225.097
149.804

0

Za vlaganja v osnovna sredstva družbe je bilo v letu 2019 realiziranih za 322.291 EUR sredstev.
Gibanje dolgoročnih sredstev in sredstev za vlaganje

Elementi (v EUR)
Vrednost dolgoročnih sredstev
Znesek vlaganj v OS družbe
v%

Odmik od plana

Indeks
Real/plan
2019

2017

2018

2019

Plan 2019

4.840.110

4.409.823

5.465.458

4.991.765

473.693

109

484.939

256.191

322.291

633.500

-311.209

51

10,0

5,8

5,9

12,7

-65,7

46

Kratkoročna sredstva družbe so na dan 31. 12. 2019 znašala 36.231.545 EUR in so v primerjavi z načrtovanim
stanjem višja za 2.001.152 EUR oz. 6 %.
Gibanje kratkoročnih sredstev

Elementi (v EUR)
Zaloge
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva

2017

2018

2019

Plan 2019

Indeks
Odmik od plana Real/plan
2019

19.857

21.630

33.575

2.000

31.575

1.679

29.059.043

31.917.318

34.692.998

28.793.926

5.899.072

120

3.242.953

2.214.214

1.504.972

5.434.468

-3.929.496

28

32.321.853

34.153.161

36.231.545

34.230.393

2.001.152

106

Elementi (v EUR)

2017

2018

2019

Plan 2019

Dolgoročna sredstva

13,01

11,37

13,09

Kratkoročna sredstva

86,85

88,10

86,76

Aktivne časovne razmejitve

0,14

0,53

Skupaj

100

100

Skupaj

Struktura sredstev družbe v %

Odmik od plana

Indeks
Real/plan
2019

12,71

0,38

103

87,13

-0,38

100

0,15

0,16

-0,01

96

100

100

0,00

100
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Obveznosti do virov sredstev prikazujejo način financiranja sredstev, s katerimi razpolaga družba na dan
31. 12. 2019.
Struktura obveznosti do virov sredstev družbe

Elementi (v %)

2017

2018

2019

Plan 2019

Odmik od plana

Kapital

Indeks
Real/plan
2019

51,29

50,18

45,26

48,62

-3,35

93

Rezervacije in dolgoročne PČR

1,08

1,22

1,39

1,07

0,33

131

Dolgoročne finančne obveznosti

0,00

0,00

2,93

0,00

3,28

0

Dolgoročne poslovne obveznosti

0,31

0,10

0,14

0,00

0,14

0

Kratkoročne finančne obveznosti

0

0

0,36

0

0

0

Kratkoročne poslovne obveznosti

100

45,91

47,48

49,42

49,59

-0,16

Kratkoročne PČR

1,41

1,02

0,49

0,73

-0,24

68

Skupaj

100

100

100

100

0,00

100

Kapital družbe je na dan 31. 12. 2019 znašal 18.902.564 EUR.
Struktura kapitala

2017

2018

2019

Plan 2019

Odmik od plana

Indeks
Real/plan
2019

Osnovni kapital

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

0

100

Kapitalske rezerve

7.291.511

7.291.511

7.291.511

7.291.511

0

100

Druge rezerve iz dobička

2.413.198

2.413.199

3.085.123

2.413.199

0

100

-28.709

-65.194

-145.994

-17.256

-128.738

846

Elementi (v EUR)

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Ostanek čistega posl. izida posl. leta
Skupaj

1.362.743

0

0

0

0

0

47.945

1.813.793

671.925

1.410.982

-67.133

95

19.086.688

19.453.309

18.902.564

19.098.435

-195.871

99

Kratkoročne obveznosti predstavljajo 49 % vseh obveznosti do virov sredstev v družbi in na dan 31. 12. 2019
znašajo 20.640.395 EUR.
Gibanje kratkoročnih obveznosti

Elementi (v EUR)
Kratkoročne poslovne obveznosti
Indeks glede na preteklo leto

2017

2018

2019

Plan 2019

17.081.201

18.404.990

20.640.395

19.482.424

91

108

112

94

Indeks
Odmik od plana Real/plan
2019
1.157.972

106

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so izkazane v višini 205.045 EUR. Predstavljajo predvsem znesek
kratkoročno vračunanih stroškov iz naslova poračuna odstopanj iz naslova nakupa in prodaje električne energije
ter kratkoročno vračunanih stroškov za neizkoriščen letni dopust.
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Denarni izid
Denarni izid je bil v letu 2019 negativen v višini 709.241 EUR, končno stanje denarnih sredstev na računu je
1.504.972 EUR.

Elementi (v EUR)

Denarni tokovi pri poslovanju
- prejemki pri poslovanju
- izdatki pri poslovanju
Denarni tokovi pri investiranju
- prejemki pri investiranju
- izdatki pri investiranju

2017

2018

2019

Plan 2019

Odmik od plana

Indeks
Real/plan
2019

914.246

744.888

1.644.642

3.649.345

-2.011.195

45

184.967.862

197.666.421

221.681.275

210.672.160

11.009.115

105

-184.053.616

-196.921.533

-220.036.633

-207.022.815

-13.013.818

106

-830.766

-362.939

-398.359

-904.707

506.348

44

371

68

32

31

1

104

-831.137

-363.007

-398.391

-904.738

506.347

44

Denarni tokovi pri financiranju

-1.370.000

-1.410.688

-1.955.524

-1.008.008

-947.516

194

- izdatki pri financiranju

-1.370.000

-1.410.688

-1.955.524

-1.008.008

-947.516

194

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

3.242.953

2.214.214

1.504.972

5.434.468

-3.929.496

28

-1.286.520

-1.028.739

-709.241

1.736.630

-2.445.871

-41

4.529.473

3.242.953

2.214.214

3.697.838

-1.483.624

60
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2.6.1. Kazalniki poslovanja družbe Energija plus d. o. o.
2017

2018

2019

I. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA
Stopnja lastniškosti financiranja v %
= kapital/obveznosti do virov sredstev

51,29

50,18

45,26

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

52,37

51,40

46,65

Stopnja osnovnosti kapitala v %
= osnovni kapital/kapital

41,91

41,12

42,32

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

36,90

37,84

29,20

Stopnja osnovnosti investiranja v %
= osnovna sredstva/sredstva

10,03

8,75

10,70

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

13,01

11,37

13,09

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
= kapital/osnovna sredstva

5,12

5,74

4,23

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

0,19

0,12

0,07

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

1,89

1,85

1,75

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

1,89

1,86

1,76

Koeficient gospodarnosti poslovanja
= poslovni prihodki/poslovni odhodki

1,00

1,02

1,01

Koeficient celotne gospodarnosti
= celotni prihodki/celotni odhodki

1,00

1,02

1,01

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

0,49

9,88

7,26

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

0,25

4,77

3,34

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

0,06

2,22

1,29

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

0,13

2,00

1,19

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

0,13

2,01

1,19

II. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

III. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

IV. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

V. KAZALNIKI DOBIČKONOSTNOSTI
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2.7. ENERGENTI
2.7.1. Nabava12
Nabava v družbi se nanaša na nakup energentov (električna energija in zemeljski plin). Energente kupujemo na
dolgoročni in kratkoročni ravni, in sicer skladno z dinamiko sklepanja prodajnih pogodb in napovedjo porabe.
Dolgoročne pogodbe sklepamo na osnovi prejetih ponudb dobaviteljev po načelu najugodnejše cene, medtem ko
kratkoročne pogodbe za dobave na dnevni in urni ravni sklepamo na borzi ali neposredno z najugodnejšim
dobaviteljem. Zaradi dnevne izravnave v okviru bilančne skupine kratkoročne posle sklepamo vsak delovni dan.
V okviru nabavne funkcije se izvajata tudi vrednotenje in upravljanje
portfelja energijskih pogodb, tako da z ustreznimi nakupno-prodajnimi
transakcijami obvladujemo nakupne stroške in izkoristimo ugodne
razmere na nabavnem trgu za doseganje čim boljšega poslovnega
rezultata.13
Struktura dobaviteljev se ni bistveno spremenila glede na preteklo leto.
V letu 2019 smo začeli z izravnavo portfelja električne energije s pomočjo
trgovanja znotraj dneva.
Na področju nabave električne energije ter zemeljskega plina namenjamo veliko pozornosti procesu digitalizacije,
prenovi internih procesov in kvantitativnemu pristopu razumevanja trga ter upravljanja portfeljev. V prihodnosti
imamo cilj vzpostavitve algoritmičnega trgovanja na posameznih segmentih, predvsem trga z električno energijo.

2.7.2. Nakup električne energije
Za leto 2019 smo v preteklih letih in v letu 2018 kupili 1,84 TWh električne energije, kar je 8 % več kot v letu 2018.
Od tega smo drugim bilančnim skupinam in preko odstopanj prodali 63 GWh električne energije.
Naše odločitve glede nakupa temeljijo na porabi naših kupcev in situaciji na trgu. Za gospodinjske kupce izvajamo
dolgoročni periodični nakup, medtem ko za poslovne kupce odprto pozicijo zapiramo sproti oziroma v skladu z
mejami, ki jih določa pravilnik o upravljanju s tveganji. V letu 2019 smo poslovno sodelovali z devetimi bilančnimi
skupinami in podskupinami, ki so prisotne na veleprodajnem trgu.
Z nakupi električne energije na tedenski, mesečni in četrtletni ravni smo zmanjšali cenovna tveganja, ki so se
pojavila med letom. Aktivno smo upravljali odprto pozicijo, zato smo zaradi naraščajočih cen v posameznih
obdobjih leta zagotovili količinsko več električne energije kot v preteklih letih in s tem zmanjšali odprto pozicijo in
tveganje. Predvsem zaradi razhajanja med časom priprave poslovnega načrta, ko se končni kupci še niso odločili
za nakup električne energije in poznejše rasti cen na trgu, je bila povprečna zagotovljena cena električne energije
za končne kupce 8 % višja od načrtovane.

12
13

GRI 102-9.
GRI 201-2.
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Struktura nakupa električne energije v TWh

Vir: Lasten vir

Struktura virov malih proizvajalcev v TWh

Vir: Lasten vir

Količina električne energije, nabavljene od malih proizvajalcev, se v zadnjih letih ni spremenila, spreminja se le
njena struktura. V letu 2019 smo povečali število malih proizvajalcev, od katerih kupujemo električno energijo,
predvsem proizvajalcev na segmentu vodnih virov in sončnih elektrarn.
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2.7.3. Prodaja električne energije
Ohranjanje okolja, energetska učinkovitost, zmanjševanje porabe in učinkovita raba energije, nove energetske
rešitve, samozadostnost, vsakodnevni izzivi, ki jih prinašajo vse zahtevnejši kupci in konkurenčno okolje nas
vodijo v vse večjo fleksibilnost in odzivnost. V svoje delo aktivno uvajamo nove tehnološke rešitve, optimiziramo
procese in spodbujamo aktivno partnersko sodelovanje.
V letu 2019 smo krepili aktivnosti za povečanje zadovoljstva obstoječih
kupcev (lojalnostni program, poslovna partnerstva in ugodnosti za kupce),
pridobivanje novih kupcev in ohranjanje obstoječih, izboljšanje
uporabniške izkušnje (večja odzivnost in aktivna komunikacija s kupci).
Prodaja končnim kupcem je bila nad načrtovano. Tudi pri prodaji
poslovnim kupcem smo načrtovane cilje presegli, medtem ko nam na
področju gospodinjskih kupcev to ni uspelo. Razlogi za večjo prodajo
poslovnim kupcem so predvsem v povečanih potrebah po električni
energiji, kot so jih predvidevali v času sklepanja letnih pogodb in pridobitvi
novih kupcev.
Pri gospodinjstvih načrtovanih ciljev kljub različnim aktivnostim (priprava
posebnih ponudb, lojalnostni program, ugodnosti pri partnerskih podjetjih,
posebne akcije ipd.) zaradi hude cenovne konkurence nismo uspeli
doseči. S poudarkom na digitalizaciji smo pozornost namenili kupcem, ki
želijo vse informacije prejemati v elektronski obliki. Tak pristop bomo
krepili tudi v prihodnje.

Celotna prodaja električne energije je v letu 2019 znašala 1,84 TWh, kar je za 0,13 TWh več kot v letu 2018, ko
je znašala 1,71 TWh.
Količinska prodaja električne energije v TWh

Vir: Lasten vir

Celotna prodaja električne energije končnim kupcem je bila količinsko za 7,9 % in vrednostno za 13,6 % nad
načrtovano. Pri tem smo poslovnim kupcem prodali 13,7 % več električne energije, kot smo načrtovali,
gospodinjskim pa 6 % manj. Količinska prodaja končnim kupcem v letu 2019 je v primerjavi z letom 2018 za 6,9
% višja.
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Deleži prodanih količin in vrednosti električne energije po področjih končnih kupcev v letu 2019 – primerjava z letom
2018

Vir: Lasten vir

Delež prodanih količin električne energije končnim kupcem 2017–2019

Vir: Lasten vir

Na podlagi trenutnih podatkov14 (obdobje januar-september 2019) smo pri celotni prodaji končnim kupcem dosegli
13 % tržni delež, kar pomeni zvišanje za 1,1 odstotne točke (glede na tržni delež v letu 2018, ki je znašal 11,9
%).
Trenutni podatki niso relevantni kazalnik končnega letnega tržnega deleža. Podatek o doseženem tržnem
deležu v letu 2019 bo znan šele v aprilu 2020.
14
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2.7.4. Nakup zemeljskega plina
Trg z zemeljskim plinom je v Sloveniji odprt že 10 let. Že sedmo leto samostojno upravljamo bilančno skupino za
nabavo in prodajo zemeljskega plina, ki ga kupujemo na avstrijsko-slovenski meji v okviru terminskih in dnevnih
pogodb. Zaradi slabe razvitosti trga z zemeljskim plinom v Sloveniji, kjer ni borze za trgovanje z dolgoročnimi
produkti, cenovne podatke pridobivamo iz borz držav, severno od nas. Dnevno izvajamo aktivnosti, ki so potrebne
za učinkovito in donosno opravljanje te dejavnosti. Smo aktivni člani Virtualne točke v Sloveniji.
Poraba zemeljskega plina v Sloveniji se zadnja štiri leta rahlo povečuje. Za leto 2019 smo na osnovi terminskih
pogodb, sprotnih nakupov in preko odstopanj (Plinovodi) kupili 94 GWh zemeljskega plina, kar predstavlja
malenkost nižjo raven kot v letu 2018. Razlog v nižji dobavi zemeljskega plina je v manjšem številu sklenjenih
poslov preko Virtualne točke v Sloveniji.
Analiza, na osnovi katere spremljamo dogajanje na trgu zemeljskega plina in karakteristike porabe kupcev (gre
za temperaturno odvisne kupce oz. industrijski odjem), je osnova za poslovne odločitve o količini nakupa
dolgoročnejših produktov na letni, četrtletni in mesečni ravni. Enako velja za količine zemeljskega plina, ki ga na
podlagi kratkoročne dnevne napovedi porabe naših kupcev kupujemo na sprotnem trgu. V letu 2020 pričakujemo
rast tako v številu kupcev kot v količini prodaje zemeljskega plina. Poslovnim odjemalcem, ki predstavljajo večino
v našem portfelju, zagotavljamo dobavo zemeljskega plina v obliki različnih produktov. Naše ponudbe so
segmentirane in prilagojene glede na potrebe posameznega odjemalca in lahko vključujejo tudi posredovanje
informacij s trga energentov in svetovanje za nakup zemeljskega plina z upravljanjem cenovnega tveganja.
Količinski nakup plina 2017–2019 v GWh

Vir: Lasten vir
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2.7.5. Prodaja zemeljskega plina
Število novih odjemalcev na omrežju zemeljskega plina se postopno
povečuje, vendar se dinamika na trgu zemeljskega plina umirja, kar
kaže precejšen upad števila zamenjav dobavitelja v primerjavi s
preteklimi leti. Veliko število ponudnikov zemeljskega plina s svojimi
aktivnostmi zaostruje konkurenčni boj. Nekateri ponudniki, ki so hkrati
tudi operaterji omrežij, še vedno izkoriščajo svojo dvojno vlogo in
direktno nagovarjajo odjemalce na svojem omrežju ter tako ohranjajo
oziroma povečujejo svoj tržni delež.
V letu 2019 smo nadaljevali s pridobivanjem novih kupcev zemeljskega plina,
vendar nam je zaradi močne konkurence to uspelo v manjši meri, kot smo
načrtovali. Prodaja plina je upadla glede na predhodno leto. V letu 2019 smo
končnim kupcem prodali 24,8 % manj količin plina kot v letu 2018 in realizirali 9,1
% manjši prihodek od prodaje plina. V največji meri na upad prodaje vpliva manjše
število novih kupcev od načrtovanega ter povečan odliv obstoječih kupcev zaradi
agresivne cenovne politike največjih ponudnikov zemeljskega plina (predvsem
odhod večjega poslovnega kupca), svoje pa je prispevala tudi mila zima.

Količinska prodaja zemeljskega plina 2017–2019 v GWh
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Vir: Lasten vir

Aktivnosti za krepitev naše pozicije na področju zemeljskega plina smo v različnih oblikah izvajali skozi vse leto
(promocije, akcije pospeševanja prodaje, nagradne igre, obiski kupcev, nagovarjanje kupcev v klicnem centru in
na prodajnih mestih ipd). Med odmevnejšimi velja izpostaviti akciji pospeševanja prodaje »Mojster za dva» v prvi
polovici leta in »Soseda ima novega« v drugi polovici leta.
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Deleži prodanih količin in vrednosti zemeljskega plina po segmentih končnih kupcev v letu 2019 – primerjava z letom
2018

Vir: Lasten vir
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Delež prodanih količin zemeljskega plina končnim kupcem 2017–2019

Vir: Lasten vir

Ker smo v letu 2018 ob rasti veleprodajnih cen prilagodili zgolj cene posebnih ponudb zemeljskega plina, smo
zaradi zasledovanja načrtovanega rezultata s 1. 9. 2019 korigirali tudi cene rednih plinskih cenikov za
gospodinjstva in male poslovne kupce.
Na osnovi trenutno razpoložljivih uradnih podatkov15 o porabi zemeljskega plina v Sloveniji (leto 2018; vir Agencija
za energijo) ocenjujemo svoj tržni delež v letu 2019 na celotnem maloprodajnem trgu (prenos in distribucija) na
0,89 %, na distribucijskem področju pa 2,02 %. Na celotnem maloprodajnem trgu za leto 2019 pričakujemo
zmanjšanje tržnega deleža za 0,29 odstotne točke, na distribucijskem področju pa za 0,67 odstotne točke.
Prevladujoč položaj Geoplina in Petrola, ki zavzemata močno obrambno pozicijo, neposredno vpliva na doseganje
zastavljenih ciljev.

Trenutni podatki niso relevantni kazalnik končnega letnega tržnega deleža. Podatek o doseženem tržnem
deležu v letu 2019 bo znan šele v aprilu 2020.
15
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2.7.6. Proizvodnja, prodaja in distribucija toplote
Že šesto leto zapored uspešno upravljamo prenovljeno kotlovnico na Pobrežju. S proizvedeno toploto oskrbujemo
580 stanovanj. Tretje leto zapored pa v okviru JZP s toploto oskrbujemo tudi občinsko zgradbo občine Zavrč ter
občinske šolske objekte. Hkrati v kotlovnici Pobrežje v kogeneraciji proizvajamo tudi električno energijo, ki jo
oddajamo v omrežje, kar predstavlja dodaten vir prihodkov. Prodaja toplote in ustvarjeni prihodki so neposredno
odvisni od vremenskih razmer, zato so predvsem zaradi milejše zime negativno odstopali od načrtovanih.
V letu 2019 smo realizirali 2.184 MWh toplotne energije, kar predstavlja 2,4 % manj količin od načrtovanih.
Prihodki so znašali 255.677 EUR, kar je za 4,49 % manj od načrtovanih. Na negativna odstopanja vpliva predvsem
mila zima, dodatno pa na vrednostna odstopanja še zaračunavanje toplote po novih nižjih cenah za kurilno sezono
2019/2020 (od oktobra), saj tolikšnega padca cen za 2019 nismo mogli načrtovati.
Primerjava realiziranih količin toplote v letu 2019 z 2018 v kWh

Vir: Lasten vir

Primerjava realiziranih vrednosti toplote v letu 2019 z 2018 v €

Vir: Lasten vir

Glede na porabo daljinske toplote v Sloveniji v letu 2018 (vir: Agencija za energijo) svoj tržni delež v letu 2019
ocenjujemo na 0,1 %.
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2.7.7. Prodaja trgovskega blaga
Ponudbo trgovskega blaga redno dopolnjujemo in tako kupcem ponujamo
klimatske naprave, električna kolesa, hišne polnilne postaje, sisteme za nadzor
porabe, LED-sijalke, vrednostne bone in otroški program. S ciljem pospeševanja
prodaje in izobraževanja kupcev (učinkovita raba energije, varčevalni nasveti in
energetsko varčne naprave) smo ob različnih priložnostih pripravili različna
sporočila in prodajne akcije (valentinovo, pust, dan žena, materinski dan, velika
noč, dan Zemlje …) in izvajali oglaševanje. Pri
tem najbolj izstopa uspešna prodaja klimatskih
naprav in električnih koles z možnostjo
obročnega odplačevanja.
Ponudbo trgovskega blaga smo v letu 2019
dodatno razširili na področju e-mobilnosti s
ponudbo električnih skirojev različnih dosegov,
ki so jih kupci dobro sprejeli. Prav tako ves čas
posodabljamo ponudbo kakovostnih LED-sijalk
po ugodnih cenah.
Da bi kupce kar najbolje seznanili z novostmi v ponudbi in jim predstavili
prednosti posameznih artiklov v ponudbi in pospeševali prodajo, smo ob
različnih priložnostih pripravili prodajne akcije, predstavitvene letake in objave
na spletu.
Kljub temu prihodki od prodaje trgovskega blaga zaostajajo za načrtovanimi, dosegli smo 33 % načrtovane letne
prodaje, predvsem zaradi neuspešne prodaje toplotnih črpalk.

2.7.8. Sončne elektrarne in energetska samooskrba

S poslovnim partnerjem smo pripravili produkt, ki kupcem omogoča najkakovostnejšo,
celostno in cenovno najugodnejšo pot do individualne energetske samooskrbe postavitev sončnih elektrarn za samooskrbo na ključ. Paket »Sončni plus« omogoča
izgradnjo sistema za samooskrbo, prilagojeno potrebam investitorjev. Ponujamo tudi
poprodajne storitve: vzdrževanje, nadzor delovanja elektrarne in čiščenje
fotonapetostnih modulov. Ponudbo smo kupcem
predstavili z marketinškim oglaševanjem na radijskih in
televizijskih postajah, v revijah, na spletnih straneh, prek
družabnih omrežij in na prilogi k računu. Prav tako smo
izvedli oglaševanje video vsebin in člankov na
konkretnem primeru družine, ki smo ji postavili sončno
elektrarno.
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2.8. UPRAVLJANJE TVEGANJ16
V čedalje bolj dinamičnem gospodarskem okolju so tveganja sestavni del poslovanja. Za proces obvladovanja
tveganj je pomembno dobro poznavanje in razumevanje tveganj za identifikacijo in analizo dogodkov, ki bi lahko
pomembno vplivali na poslovanje družbe. Prizadevamo si, da se vzpostavi kultura o zavedanju tveganj, da bi se
tveganja prepoznala, ocenila, obvladala in tako privedla do boljšega nadzora in posledično do kakovostnejših
informacij za odločanje na vseh ravneh. Zato mora biti obvladovanje tveganj skrb vsakega zaposlenega, v okviru
svojih nalog in pristojnosti.
Tveganja imamo opredeljena v registru tveganj, kjer poleg osnovnih podatkov o tveganjih vodimo tudi skrbnike
tveganj, vrste odzivov na tveganje in izvajanje ukrepov. Po izvedenih ukrepih se tveganje ponovno ovrednoti.
Tveganja ocenimo, ko jih zaznamo, oz. najmanj enkrat letno v skladu s Pravilnikom o obvladovanju tveganj.
Ocenjevanje poteka glede na stopnje verjetnosti in stopnje pričakovane škode. Tveganja so ocenjena s
štiristopenjsko vrednostno lestvico pomembnosti in verjetnosti. Na podlagi opravljenega popisa skrbniki tveganj
pripravijo usmeritve obvladovanj, ki določajo naše odzive. Usmeritev potrdi poslovodstvo družbe.
V družbi deluje posebna skupina za obvladovanje tveganj, ki je sestavljena iz predstavnikov prodaje, nabave
in kontrolinga. Skupina je zadolžena za določanje mej tveganja, ki smo ga pripravljeni sprejeti pri nakupu in prodaji
energentov, nadzor nad skladnostjo poslovanja s postavljenimi pravili in redno poročanje vsem
deležnikom. Sestaja se najmanj enkrat mesečno.
Glede na to, da ocenjujemo, da so najpomembnejša in najverjetnejša finančna tveganja, smo v letu 2019 na tem
področju izvedli več aktivnosti in sprejeli Pravilnik o kreditnem tveganju.
Tveganja, ki smo jim izpostavljeni, razvrščamo na naslednje kategorije:




strateško,
operativno in
finančno tveganje.

2.8.1. Strateško tveganje
Med strateška tveganja prištevamo tveganja zunanjega okolja, kamor prištevamo zakonodajna in regulativna
tveganja. Pred temi tveganji se varujemo s stalnim spremljanjem in pravočasnimi odzivi ter aktivnim sodelovanjem
z institucijami. Redno spremljamo delovanje konkurence, analiziramo poslovanje elektroenergetskih in plinskih
podjetij, merimo zadovoljstvo kupcev in pripravljamo projekcije poslovanja za prihodnja obdobja.
Tveganje upravljanja zmanjšujemo z letnim sprejetjem strategije, letnim poslovnim načrtom in rednim mesečnim
in obdobnim poročanjem. Uresničevanje strategije zagotavljamo in uresničujemo na rednih sestankih vodstva in
posameznih področij. Z rednimi vlaganji v informacijski sistem skrbimo za kakovostno in ažurno podporo
poslovnim odločitvam.
Spremembam v zakonodaji se prilagajamo sproti, z izobraževanji zaposlenih in posodobitvami informacijskega
sistema.

2.8.2. Operativna tveganja
Operativna tveganja izhajajo iz notranjih procesov, ljudi, sistemov in zunanjih dogodkov. Vključujejo tveganje
upravljanja človeških virov, komercialno tveganje, tveganje prekinitve poslovanja, tveganja vodenja in odločanja,
tveganja zagotavljanja informacij, tveganje prevar in druga nezakonita dejanja. Z namenom zmanjševanja
tovrstnega tveganja smo sprejeli lasten etični kodeks in načela ravnanja.

16

201-2.

Energija plus d. o. o.

Letno poročilo 2019

stran 32

2.8.3. Finančno tveganje
Pri poslovanju dobavitelja energentov so finančna tveganja po pomembnosti na prvem mestu, saj jih zaznamuje
precejšnja verjetnost nepredvidenih dogodkov z močnim vplivom na poslovanje družbe. Največ pozornosti
posvečamo cenovnemu, količinskemu, kreditnemu in likvidnostnemu tveganju.
Cenovno tveganje izvira iz možnosti sprememb cen energentov na trgu in odprte pozicije oz. razlike med kupljeno
in prodano količino. Obvladujemo ga s sklepanjem dolgoročnih pogodb z ustreznimi zavarovanji ter s trgovanjem
prek borz. Dnevno nadzorujemo odprto pozicijo in pri preseganju internih limitov ustrezno ukrepamo.
Količinsko tveganje je povezano z odstopanji dejansko prevzetih in dobavljenih količin od načrtovanih. Razvili
smo lastne modele napovedovanja porabe in proizvodnje malih proizvajalcev, ki jih nenehno posodabljamo in
izboljšujemo.
V letu 2019 smo sprejeli nov Pravilnik o obvladovanju kreditnih tveganj, s katerim smo natančneje opredelili
postopke obvladovanja vseh bistvenih elementov tega tveganja ter odgovornosti pri sklepanju pogodb. Prav tako
smo določili način spremljanja in ukrepanja v primerih, ko nivo tveganja preseže začrtane okvirje.
Likvidnostno tveganje obvladujemo z rednim napovedovanjem denarnih tokov in vzdrževanjem zadostnih
denarnih sredstev. V letu 2019 nismo potrebovali posojil, tveganje ocenjujemo kot nizko.

2.9. NOTRANJA REVIZIJA
Notranja revizija organizacijsko deluje kot samostojna in neodvisna podporna funkcija v okviru obvladujoče družbe
Elektro Maribor d. d. Na podlagi Notranje revizijske temeljne listine in Pravilnika o organiziranosti in delovanju
notranje revizijske dejavnosti v družbi Elektro Maribor d. d. se odloča o revizijah v odvisni družbi. V letu 2019 ni
bila izvedena nobena notranja revizija.
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INVESTICIJSKA VLAGANJA

Postavljeni smo pred dejstvo, da se bo energetika v prihodnosti maksimalno digitalizirana in da bomo
zadovoljevali potrebe »aktivnim odjemalcem«. Zaradi tega smo že pred leti implementirali najbolj standardiziran
informacijski sistem na področju energetike, ki ga glede na trende nenehno posodabljamo. Strategija družbe
predvideva, da se bo družba v naslednjih treh letih usmerila v ponudnika vseh produktov, s katerimi kupci
zadovoljujejo svoje potrebe. Družba stavi na trajnostni razvoj in prehod na brezogljično družbo. Prve korake v
smeri realizacije strateškega dokumenta smo naredili že leta 2014, ko smo postavili prvo plinsko kotlovnico za
proizvodnjo toplote, nadaljevali s ponudbo samooskrbne elektrarne in v letu 2019 dodali polnilne postaje za
električna vozila. Zavedamo se pomena e-mobilnosti, zato smo odkupili obstoječe polnilne postaje v SV Sloveniji
in pridobili desetletno pravico do uporabe javnih parkirnih mest za električna vozila v Mestni občini Maribor. Za
prijazen in sodoben način plačevanja uporabe polnilne infrastrukture smo uporabnikom ponudili mednarodno
uveljavljeno mobilno aplikacijo EasyPark. Tudi polnilne postaje, ki smo jih v okviru javne dražbe odkupili od Elektra
Maribor d. d., bomo v začetku leta 2020 posodobili, tako da bo omogočen način plačevanja z mobilno aplikacijo
EasyPark.
Še vedno načrtujemo izgradnjo lastne sončne elektrarne, na lastnem objektu v Veselovi ulici, vendar trenutna
zakonodaja postavlja več omejitev kot spodbud. Enako velja za postavitev skupnostnih sočnih elektrarn.
Pogovore in iskanja poslovnih priložnosti na področju URE, OVE tudi nadaljujemo.
Virtualne elektrarne v letu 2019 nismo realizirali, saj ugotavljamo, da je zadeva v tem trenutku še premalo
zakonsko podprta. Predvideno investicijo v aplikacijo za marketinško avtomatizacijo smo spremenili do te mere,
da sedaj plačujemo zgolj licenčnino ob približno enakem rezultatu. Nadgradili smo mobilno aplikacijo v okviru
katere je lojalnostni program. Realizirali smo še manjše nadgradnje in zakonske spremembe. Znesek realiziranih
investicij je nižji od načrtovanega, saj smo določene investicije čez leto preoblikovali in tako dosegli nižjo vrednost.
Investicije smo realizirali v vrednosti 322.291 EUR, kar predstavlja 50,9 % planiranih sredstev.
Plan / realizacija investicij v letu 2019
Postavka (v EUR)
SAP (nadgradnje - RFC) porazdeljeno
Mobilne aplikacije
Programska oprema za marketinško avtomatizacijo
Spletna trgovina
Napihljiv šotor (4x4 m)
FrontmanFIND - oprema za OS
Microsoft licence za obdobje treh let
Sap licence za nove zaposlene za obdobje z nadgradnjami za 5 let
Strojna oprema (računalniki)
Virtualna elektrarna
Štartno ciljni promocijski lok
Reklamni pano na Veselovi
Samonosna vrata na Veselovi
Javna polnilna postaja Radvanje - E+
Programska oprema za SE
Ostala opredmetena OS
Polnilne postaje (EM)

Plan 2019

Realizacija 2019

130.500
15.000
42.000
5.000
4.000
2.500
81.000
60.000
40.000
250.000
3.500

30.710
0
0
19.180
1.919
2.273
68.573
0
38.227
0
1.321
2.480
9.980
68.091
4.949
2.169
72.419
322.291

633.500

.
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POROČANJE PO ODSEKIH

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

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

Struktura načrtovanih prihodkov je osnova za razporeditev stroškov materiala, storitev in odhodkov
poslovnih procesov. Neposredno nastali stroški materiala, storitev in odhodkov so že ob svojem nastanku
razporejeni na odsek, na katerega se nanašajo. Enako merilo je bilo uporabljeno za razporeditev
obveznosti v bilanci stanja.
Posamezni deleži prenosov na odseke so vsako leto na novo izračunani in potrjeni s sklepom uprave družbe. Za
leto 2018 so bila uporabljena naslednja merila:
Delež v %

2019

Nakup in prodaja električne energije

95,4

Nakup in prodaja plina

2,9

Ostale tržne dejavnosti

1,7

Skupaj

100

Izkaz poslovnega izida po odsekih

Elementi (v EUR)

1

Čisti prihodki od prodaje

4

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

5

Stroški blaga, materiala in storitev

6

Stroški dela

7

Odpisi vrednosti

Nakup in
prodaja
električne
energije

Nakup in
prodaja
plina

Ostale
tržne
dejavnosti

Skupaj

109.861.619

2.132.239

978.701

112.972.559

368.757

9.153

7.701

385.611

-104.106.263

-2.241.869

-2.805.746

-85.631

-46.335

-2.937.713

-1.045.456

-20.009

-109.031

-1.174.496

-619.059

-1.592

-2.439

-623.090

31

1

1

32

-809.533 -107.157.666

8

Drugi poslovni odhodki

10

Finančni prihodki iz danih posojil

11

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

185.921

4.100

1.009

191.029

13

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

-19.583

-538

-323

-20.444

14

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

-6.939

-189

-68

-7.196

15

Drugi prihodki

2.146

5

1.083

3.234

16

Drugi odhodki

-18.733

-437

-280

-19.450

18

Davek iz dobička

238.841

4.902

2.133

245.876

19

Odloženi davki

-21.002

128

-1.811

-22.685

20

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

1.536.851

-209.542

16.541

1.343.849

Energija plus d. o. o.
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Čisti prihodki od prodaje po odsekih

Elementi (v EUR)

Nakup in prodaja
električne energije

Prihodki od prodaje električne energije

Ostale tržne
dejavnosti

Nakup in
prodaja plina

Skupaj

109.227.227

0

46.091

109.273.319

Prihodki od prodaje plina

0

2.127.942

0

2.127.942

Prihodki od prodaje toplote

0

0

255.677

255.677

Prihodki od prodaje trgovskega blaga

0

0

128.391

128.391

Prihodki od storit. SE

0

0

485.405

485.405

141.076

1.773

0

142.849

Prihodki od PSP

493.315

2.524

63.137

558.976

109.861.619

2.132.239

978.701

112.972.559

Prihodki od prodaje storitev in ostali prihodki
Skupaj

Bilanca stanja po odsekih
na dan 31. 12. 2019
Nakup in prodaja
električne energije

Nakup in
prodaja
plina

Ostale tržne
dejavnosti

Skupaj

A. Dolgoročna sredstva

5.214.594

156.859

94.006

5.465.458

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR

1.710.676

51.458

30.839

1.792.974

II. Opredmetena osnovna sredstva

2.554.318

76.836

46.048

2.677.202

949.600

28.565

17.119

995.283

34.536.483

1.038.882

656.180

36.231.545

Elementi (v EUR)

VI. Odložene terjatve za davek
B. Kratkoročna sredstva

0

0

33.575

33.575

33.100.589

995.689

596.720

34.692.998

1.435.894

43.193

25.886

1.504.972

61.257

1.843

1.104

64.204

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

39.812.334

1.197.583

751.290

41.761.208

A. Kapital

II. Zaloge
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
V. Denarna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

17.902.131

650.582

349.851

18.902.564

I. Vpoklicani kapital

7.250.654

530.668

218.678

8.000.000

II. Kapitalske rezerve

6.956.830

209.266

125.414

7.291.511

III. Rezerve iz dobička

3.065.514

19.609

-139.293

-4.190

IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Preneseni čisti poslovni izid
VI. Ostanek čistega poslovnega izida poslovnega leta
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

3.085.123
-2.511

-145.994

0

0

0

0

768.426

-104.771

8.270

671.925

554.311

16.674

9.993

580.978

C. Dolgoročne finančne obveznosti

1.168.865

35.160

21.072

Č. Dolgoročne poslovne obveznosti

54.693

1.645

986

1.225.097
57.324

D. Kratkoročne finančne obveznosti

142.929

4.299

2.577

149.805

E. Kratkoročne poslovne obveznosti

19.693.002

592.379

355.015

195.634

5.885

3.527

20.640.396
205.045

39.812.334

1.197.583

751.290

41.761.208

F. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A + B + C + Č + D+E+F)
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IZJAVA POSLOVODSTVA 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 2019 ni sklepala pravnih razmerij, na osnovi katerih bi bila
prikrajšana. O poslih s povezanimi družbami je uprava pripravila poročilo, ki ga je pregledal pooblaščeni revizor,
in o tem izdelal pisno poročilo.
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3. POROČILO O NEFINANČNEM POSLOVANJU17
Družba Energija plus d. o. o. ni zavezana k poročanju o nefinančnem poslovanju v skladu s 70. c-členom ZGD-1,
saj po 53. členu ZGD-1 ne spada v skupino subjektov javnega interesa. Zaradi transparentnosti trajnostnega
poročanja in družbene odgovornosti v okviru Letnega poročila pa že od leta 2013 poročamo o nefinančnem
poslovanju, ki temelji na celovitem poročanju po mednarodnih smernicah trajnostnega poročanja GRI (angl.
Global Reporting Initiative), v letu 2018 pa smo prešli na njihove najnovejše standarde – Global Standards.
V okviru nefinančnega poročanja razkrivamo ključne vidike trajnostnega poročanja v skladu z mednarodnimi
standardi trajnostnega poročanja GRI, ki zajema najpomembnejše ekonomske, okoljske in družbene vplive
trajnostnega razvoja družbe ter naše deležnike. Pri izboru kazalnikov in vidikov poročanja smo sledili načelu
bistvenosti. O kazalnikih in vidikih trajnostnega poročanja, ki niso bistveni, ne poročamo.
Tabela 1: Bistveni vidiki trajnostnega poročanja
Ekonomska uspešnost
Ekonomski vplivi

Posredni ekonomski vplivi
Protikorupcijsko ravnanje
Energija

Okoljski vplivi

Emisije v zrak
Odpadne vode in odpadki
Zaposlovanje
Varstvo in zdravje pri delu

Družbeni (socialni) vplivi

Izobraževanje
Različnost in enake možnosti
Nediskriminacija
Trženje in označevanje izdelkov

Pri poročanju po standardih GRI smo se osredotočili na triletno časovno obdobje. Glede na trajnostno poročanje
v preteklih letih v družbi nismo zaznali pomembnih sprememb, ki bi vplivale na objavljene podatke.
Poročanje po GRI je mednarodno priznano in primerljivo poročanje, ki na jasen, transparenten in merljiv način
podaja informacije deležnikom in širši javnosti. S tem načinom poročanja omogočamo deležnikom, da dobijo
celovite informacije o družbeno odgovornem ravnanju družbe, na podlagi katerih lažje oblikujejo svoje odločitve.
Letno poročilo družbe je mogoče dobiti na sedežu družbe Energija plus d. o. o., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, in
na spletni www.info@energijaplu.si v slovenskem jeziku.
V priloženem kazalu so splošna standardna razkritja. Letno poročilo je v slovenskem jeziku objavljeno na spletni
strani www.energijaplus.si.

17

GRI 102-46-102-54.
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SPLOŠNA STANDARDNA RAZKRITJA
Standard GRI in razkritje

Opis

Stran

GRI 101 OSNOVA 2016
GRI 102 Splošna razkritja 2016
Predstavitev organizacije 2016
102-1

Ime organizacije.

4

102-2

Blagovne znamke, izdelki in storitve.

7

102-3

Sedež organizacije.
Število držav, v katerih organizacija deluje, in imena držav, kjer bodisi potekajo
pomembne dejavnosti bodisi so posebej pomembne v zvezi s trajnostnimi vsebinami,
obravnavanimi v poročilu.
Lastništvo in pravna oblika.

4

Trgi (geografska in sektorska razdelitev ter razdelitev po tipih odjemalcev).
Velikost organizacije (število zaposlenih, število dejavnosti, prihodki od prodaje,
obveznosti/kapital, število produktov ali storitev).
Zaposleni po vrsti zaposlitve, vrsti pogodbe, regiji in spolu.

7

102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-12
102-13

Opis oskrbne verige organizacije.
Pomembnejše spremembe v obdobju poročanja v zvezi z velikostjo organizacije,
strukturo, lastništvom in oskrbno verigo.
Zunanje listine, načela in druge ekonomske, okoljske in družbene pobude, katerih
podpisnica in podpornica je organizacija.
Članstvo v organizacijah.

7
8

5
41
21
8
45
45

Strategija in analiza
102-14

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

9

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

6,45

Etika in integriteta
102-16
Upravljanje
Upravljavska struktura organizacije, vključno s komisijami najvišjega organa upravljanja.

7

102-40

Seznam skupin deležnikov, s katerimi organizacija sodeluje.

47

102-41

Delež zaposlenih po kolektivni pogodbi.
Izhodišča za prepoznavanje in izbor deležnikov, s katerimi organizacija sodeluje oz. jih
vključuje.
Pristopi pri vključevanju deležnikov, vključno s pogostostjo sodelovanja po skupinah
deležnikov.
Ključne teme in vprašanja, izpostavljena v procesu sodelovanja z deležniki, in kako se
je organizacija nanje odzivala, vključno prek svojega poročanja.

46

102-46

Proces definiranja vsebine poročila in zamejitev tem.

38

102-47

Seznam vseh bistvenih tem.

37

102-50

Obdobje poročanja.

37

102-51

Datum zadnjega predhodnega poročila.

37

102-52

Cikel poročanja.

37

102-53

Kontaktni podatki za vprašanja v zvezi s poročilom.

37

102-54

Sklic glede poročanja v skladu s standardi GRI.

102-55

Kazalo po smernicah GRI.

38
39

102-56

Zunanja preveritev poročanja po smernicah GRI.

84

102-18
Vključevanje deležnikov

102-42
102-43
102-44

46
46
47

Podatki o poročilu

3.1. VSEBINSKO KAZALO PO STANDARDU POROČANJA GRI-18

18

GRI 102-55.
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SPECIFIČNA STANDARDNA RAZKRITJA
Upravljavski pristopi in razkritja

Bistveni pristopi

EKONOMSKI VPLIVI
GRI 201: Ekonomska uspešnost
2016
103-1,103-2,103-3
201-1
201-2
201-3
GRI 205: Protikorupcijsko ravnaje
2016
103-1,103-2,103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
Neposredno ustvarjena in distribuirana ekonomska vrednost
Finančni vplivi in druga tveganja ter priložnosti za dejavnost organizacije, povezani s
podnebnimi spremembami
Obveznosti iz pokojninskega načrta

38
5,14,48
21,31
44

38

205-2

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
Število in delež aktivnosti, pri katerih so bila preverjena tveganja, povezana s
korupcijo
Komuniciranje in izobraževanje o protikorupcijskih politikah in praksah

205-3

Število potrjenih primerov koruptivnih dejanj in sprejeti ukrepi

45

103-1,103-2,103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

38

302-1

Poraba energije v organizaciji

50

302-2

Poraba energije zunaj organizacije

50

302-4
GRI 306: Odpadne vode n odpadki
2016
103-1,103-2,103-3

Zmanjšana poraba energije

50

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

38

306-2

Celotna količina odpadkov po vrsti in načinu odstranjevanja

50

205-1

45
45

OKOLJSKI VPLIVI
GRI 302: Energija 2016

DRUŽBENI (SOCIALNI) VPLIVI
GRI 401: Zaposlovanje 2016
103-1,103-2,103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

401-1

Število in stopnja novo zaposlenih ter fluktuacija
Ugodnosti za zaposlene za polni delovni čas, ki niso na voljo zaposlenim za določen
ali skrajšani delovni čas, glede na glavne dejavnosti

401-2

38
41,42
43

GRI 403: Varstvo in zdravje pri delu
2016V
103-1,103-2,103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

38

403-2

Stopnja poškodb pri delu

46

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
Povprečno število ur izobraževanja po zaposlenih, po spolu in po kategorijah
zaposlenih
Delež zaposlenih, ki so vključeni v redne preglede uspešnosti in razvoja poklicne
kariere po spolu

38

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
Struktura organov upravljanja in struktura zaposlenih po kategorijah (spol starost,
pripadniki manjšin, drugi relevantni kazalniki različnosti

38

103-1,103-2,103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

38

406-1
GRI 417: Trženje in označevanje
izdelkov 2016
103-1,103-2,103-3

Število primerov diskriminacije in ukrepi za njeno odpravo

45

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
Število primerov neskladnosti z zakonodajo in prostovoljnimi kodeksi s področja
označevanja izdelkov ter informiranja kupcev o izdelkih in storitvah

38

GRI 404: Izobraževanje 2016
103-1,103-2,103-3
404-1
404-3
GRI 405: Različnost in enake možnosti
2016
103-1,103-2,103-3
405-1

43

7

GRI 408: Nediskriminacija 2016

417-2

49
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3.2. ZAPOSLENI
Kadrovska politika družbe sloni na razvoju kadrov, krepitvi kompetenc in vzgajanju nasledstev. Za uspešne in
motivirane zaposlene skrbimo z udeležbo na različnih izobraževanjih, seminarjih in delavnicah ter s tem krepimo
razvoj zaposlenih. Stalna praksa družbe kot uspešnega podjetja je spremljanje klime, zadovoljstva in zavzetosti
zaposlenih.
Pomembni del kadrovske politike družbe je zagotavljanje pripadnosti in zvestobe. Pri tem so pomembni dejavniki:
skrb za dobre medsebojne odnose, ohranjanje pozitivne klime in spodbujanje zaposlenih k osebnemu razvoju in
kreativnosti.
V letu 2019 smo precej pozornosti namenili spremembi oziroma prilagajanju organizacijske strukture družbe v
skladu s strateškimi usmeritvami in razvojem novih storitev. Prav zaradi slednjega smo ustanovili službo Sodobnih
energetskih rešitev, ki se ciljno ukvarja z razvojem, implementacijo in trženjem rešitev na področju URE, OVE in
e-mobilnosti.
Vlaganja v krepitev znanja in izobraževanje zaposlenih se odražajo v večji poslovni uspešnosti družbe, njenem
razvoju in zadovoljstvu zaposlenih. Zaposlenim omogočamo pridobivanje strokovnega znanja, veščin, spretnosti
in delovnih izkušenj z namenom, da se lahko razvijajo in rastejo na svojih področjih dela.
Gibanje števila zaposlenih

70

2017

74

73

2018

2019

Konec leta 2019 je bilo v družbi Energija plus 73 zaposlenih, od tega 20 moških (27,39 %) in 53 žensk (72,60 %).
V primerjavi s koncem leta 2018 se je število moških zmanjšalo za eno osebo, število žensk je ostalo
nespremenjeno. V primerjavi s koncem leta 2018 se je skupno število zaposlenih v družbi zmanjšalo za eno
osebo. Upokojitev v letu 2019 ni bilo.
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Gibanje števila zaposlenih glede na spol, trajanje zaposlitve in vrsto zaposlitve po stanju konec leta19
Elementi

2017

2018

2019

Število zaposlenih moških

19

21

20

Število zaposlenih žensk

51

53

53

Zaposlitev za nedoločen čas

69

68

72

1

6

1

Zaposlitev za polni delovni čas

70

74

72

Zaposlitev za krajši delovni čas

0

0

1

70

74

73

Zaposlitev za določen čas

Skupaj zaposlenih na 31.12.

Število prihodov in odhodov zaposlenih po spolu in starostnih skupinah 20
Elementi

2017

2018

2019

Število prihodov

3

6

3

- Moški

2

3

1

- Ženske

1

3

2

- Starost do 30 let

1

4

0

- Starost 30–50 let

2

2

2

- Starost nad 50 let

0

0

1

Število odhodov

1

2

3

- Moški

1

1

2

- Ženske

0

1

1

- Starost do 30 let

0

0

1

- Starost 30–50 let

1

2

2

- Starost nad 50 let

0

0

0

Povprečna starost zaposlenih ob koncu leta 2019 je bila 44,08 leta, od tega je povprečna starost pri moških 42,95
leta in pri ženskah 44,51 leta. Povprečna delovna doba zaposlenih v letu 2019 je znašala 20,2 leta.
Povprečna starost
Elementi (v %)
Povprečna starost zaposlenih (v
letih)
Povprečna delovna doba
zaposlenih (v letih)

2017

2018

2019

42,76

42,95

44,08

19,3

19,1

20,2

Delež zaposlenih z določbami kolektivnih pogodb je v letu 2019 znašal 94,52 % in je nižji v primerjavi s preteklim
letom.

Elementi (v %)

2017

2018

2019

Delež zaposlenih z določbami
kolektivnih pogodb

94,29

94,59

94,52

Število zaposlenih s priznano invalidnostjo se je povečalo za eno osebo v primerjavi s preteklim letom. V podjetju
zaposlujemo 2 invalida za polni delovni čas in 1 invalida za skrajšani delovni čas.
Elementi
Število zaposlenih, ki imajo priznano
invalidnost

19
20

GRI 102-8, 401-1.
GRI 401-1.

2017

2018

2019

2

2

3
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3.3. STRUKTURA ZAPOSLENIH V LETU 2019
Delež zaposlenih s srednjo stopnjo je 30,1 %, 54,8 % predstavlja VI. in VII. stopnjo, 15,1 % jih ima magisterij in
doktorat.

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2019
13,70%

1,37%
30,14%
Srednja

21,92%

Višja
Visoka
Magister znanosti
Doktor znanosti
32,88%

Družba v letu 2019 ni imela štipendistov.

3.3.1. Izobraževanje zaposlenih
V letu 2019 smo namenili poudarek pripravi izobraževalnih vsebin, povezanih z novimi trendi na področju
sodobnih energetskih rešitev kot so: e-mobilnost, pametna mesta, samooskrba in obnovljivi viri energije. Prav
tako smo tudi v tem letu organizirali interaktivne delavnice za vodstveni kader, različne oblike izobraževanj s
področja komunikacije in prodaje, vse s ciljem, da bi ustvarili delovno okolje, kjer ljudje delajo na visokem nivoju
in z zagonom. Vsem zaposlenim v družbi smo omogočili izobraževanje na temo učinkovitega soočenja s stresom
na delovnem mestu. Zaposleni so se udeleževali različnih seminarjev, delavnic in konferenc.
V podjetju spodbujamo interno izobraževanje in prenos znanja, izkušenj in veščin med zaposlenimi. Skrb za razvoj
in izobraževanje zaposlenih se kaže tudi v povečanju števila zaposlenih, ki so vključeni v različne oblike
izobraževanj in usposabljanj. V izobraževanje je v različnih oblikah bilo vključenih 62 zaposlenih, kar pomeni 85
%. Za izobraževanje smo v letu 2019 namenili 14.416 EUR.
Strošek izobraževanj zaposlenih21 (v EUR)
Elementi
Skupaj zaposleni

2017

2018

2019

70

74

73

Število udeležencev izobraževanj

42

28

62

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

2014

824

856

60 %

38 %

85 %

28,8

11,4

11,7

21
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3.3.2. Motivacija in skrb za zaposlene
V družbi skrbimo za zdravje in dobro počutje zaposlenih z raznovrstnimi športnimi aktivnostmi in kulturnimi
dogodki. Opozarjamo na pomen zdrave prehrane, zato nadaljujemo z enkrat tedensko dobavo jabolk.
Spodbujanje druženja zaposlenih je pomemben del organizacijske kulture, zato vsako leto za zaposlene
organiziramo tradicionalni dan zaposlenih in novoletno druženje ob zaključku leta. Za športne navdušence
organiziramo različne športne aktivnosti. Zaposleni imajo v okviru športnega društva, ki deluje na ravni skupine
Elektro Maribor, na voljo bogato ponudbo rekreacije. Otrokom zaposlenih omogočimo počitniško delo in za
najmlajše ob koncu leta pripravimo obdarovanje.
V letu 2019 smo zaposlene motivirali tudi z nefinančnimi motivatorji, kot so pohvale, osebni razvoj, karierni razvoj
in delovnimi pogoji, ki spodbujajo zavzetost zaposlenih in krepijo njihov interes do dela. Zaposlene smo spodbujali
k dobrim medsebojnim odnosom in timskemu delu, odnosom z vodjo, omogočili osebnostni in strokovni razvoj
preko različnih oblik izobraževanj, poskrbeli za urejeno delovno okolje in spodbujali zaposlene k podajanju
predlogov in izboljšav. Z jasno zastavljenimi cilji spodbujamo kreativnost zaposlenih, prilagodljivost zaposlenim s
fleksibilnim delovnim časom, v izrednih primerih omogočamo delo od doma.
Dodatno pokojninsko zavarovanje22
V dodatno pokojninsko zavarovanje oziroma v drugi pokojninski steber je vključenih vseh 73 zaposlenih, ki jim
delodajalec vplačuje premijo. Zaposleni imajo tudi možnost individualnega zavarovanja s plačilom iz neto plače.
Število zaposlenih, vključenih v dodatno pokojninsko zavarovanje konec leta
Elementi

2017

2018

2019

70

74

73

Število zaposlenih

Koriščenje starševskega dopusta
Na podlagi Zakona o starševskem varstvu sta v letu 2019 starševski dopust koristili 2 zaposleni materi.
Število zaposlenih (ločeno po spolu), ki so koristili starševski dopust
Elementi

2017

2018

2019

Število zaposlenih

4

5

2

- Moški zaposleni

1

3

0

- Ženske zaposlene

3

2

2

Komuniciranje z zaposlenimi
Z zaposlenimi komuniciramo po različnih komunikacijskih kanalih. V družbi spodbujamo odprto in redno
komuniciranje po vseh nivojih, saj je dobra komunikacija ključnega pomena za hiter pretok informacij, optimizacijo
procesov, hitro obvladovanje sprememb in odločanje.
Zaposleni so preko različnih internih komunikacijskih orodij seznanjeni z dogajanjem v podjetju. Za interno
komuniciranje znotraj podjetja uporabljamo intranetno stran, elektronsko pošto, oglasno desko, telefonski klic,
sestanke in kolegije.
Pomemben vir informacij so zbori delavcev, na katerem direktor družbe zaposlene seznani z rezultati poslovanja
v preteklem letu, načrti za tekoče leto in strategijo ter ostalimi aktualnimi informacijami.

22
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3.4. SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC23
V družbi Energija plus imamo sprejet etični kodeks in načela ravnanja ter spoštujemo načela integritete, družbene
odgovornosti in skladnosti s pravnim redom. Smo družbeno odgovorno podjetje, v katerem se zavedamo svoje
odgovornosti do strank, poslovnih partnerjev, družbenikov in zaposlenih. Naša ravnanja so osnovana na
vrednotah zaupanja, strokovnosti in rezultatov. Od zaposlenih pričakujemo, da ravnajo pošteno, spoštljivo do
strank in sodelavcev ter da so podjetju zvesti. Vodje vodijo z zgledom. Naš temeljni cilj je zagotavljati našim
strankam kakovostne produkte, brezhibne storitve in biti pri tem v podporo širšemu družbenemu okolju, v katerem
poslujemo. Načela ravnanja navedenim ciljem sledijo z opredelitvijo temeljnih vrednot podjetja, ki so zlasti
spoštovanje človekovih pravic, temeljnih načel delovnega prava, okoljska odgovornost, liberalna tržna
usmerjenost, varstvo osebnih podatkov ter ničelna toleranca do korupcije.
Z etičnim kodeksom navedena načela konkretiziramo in vzpostavljamo mehanizme poročanja in nadzora, s
katerimi se zagotavlja, da vodje vodijo z zgledom, da ima vsak zaposleni možnost poštenega in pravičnega
postopka v primeru zaznanih kršitev, da z mediji in drugimi deležniki komuniciramo pošteno ter da zagotavljamo
ustrezen standard storitev svojim strankam, ki je višji od zakonskega minimuma. Etični kodeks in Načela ravnanja
so osnova za organizacijsko kulturo in predstavljajo del našega vsakdana na delovnem mestu. Primeri
diskriminacije niso bili zaznani, kar izkazuje uspešnost preventivnih ukrepov, kodeksa in načel ravnanja ter
periodičnega ozaveščanja zaposlenih o integriteti in ustreznem ravnanju na delovnem mestu.
V letu 2018 smo z namenom zagotovitve kar najvišje stopnje korporativne integritete pridobili javna sredstva za
projekt Enerjust, pri katerem smo v sodelovanju z akademskima partnerjema (Pravna fakulteta in Ekonomskoposlovna fakulteta Univerze v Mariboru) med drugim proučili ustreznost pristopa h korporativni integriteti in
vsebino etičnega kodeksa podjetja. Ugotovljeno je bilo, da so tako etični kodeks kot načela ravnanja skladni s
sodobno tujo literaturo s področja poslovne etike, kot tudi primerljivi s kodeksi ravnanja najuspešnejših podjetij v
panogi.24

3.5. ZADEVE V ZVEZI Z BOJEM PROTI KORUPCIJI IN PODKUPOVANJU25
Pri vseh poslih s poslovnimi partnerji smo pozorni na korupcijska tveganja, čeprav k temu zakonsko nismo posebej
zavezani. V vse pogodbe vključujemo protikorupcijsko klavzulo. Obveznost spremljanja korupcijskih tveganj je
del naše organizacijske kulture in zaposleni so z njo seznanjeni tudi skozi eno izmed temeljnih načel ravnanja
Energije plus, in sicer ničelno toleranco do korupcije. Pri tem se borimo zoper vse oblike korupcije, kot jih
opredeljujejo nacionalna zakonodaja, standardi in mednarodne konvencije, zlasti Civilnopravna konvencija Sveta
Evrope o korupciji in Kazenskopravna konvencija Sveta Evrope o korupciji.
Posebnega izobraževanja za zaposlene nismo imeli, predvideno je spet v letu 2020. Primerov korupcije v
preteklem letu nismo zaznali. Družba je prav tako podpisnica Deklaracije o poštenem poslovanju, ki ga je izdala
civilna iniciativa ETOS v okviru Slovenskega članstva v organizaciji UNGC. Znotraj skupine imamo glede
preprečevanja korupcijskih tveganj vzpostavljeno tudi notranjo revizijo, ki spodbuja stalno izboljševanje procesov
in pristopov na tem področju.26

3.6. VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU
V letu 2019 smo izvajali vse ukrepe s področja varstva in zdravja pri delu. Zaposlenim smo zagotovili varno
delovno okolje in jih spodbujali k odgovornosti za lastno varnost na delovnem mestu ter skrb za dobro psihofizično
počutje.
Nadaljevali smo s programom promocije zdravja na delovnem mestu in povečali zavest zaposlenih o
pomembnosti lastne krepitve zdravja za kakovostno življenje. Zaradi preventive smo v okviru promocije zdravja
na delovnem mestu za zaposlene organizirali cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu in cepljenje proti gripi

23

GRI 102-16, 406-1.
GRI 205-3.
25 GRI 205-1, 205-2, 205-3.
26 GRI 102-12, 102-13.
24
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ter izvedli hitri krvni test. Prav tako redno in sistematično izvajamo preventivne zdravstvene preglede ter enkrat
tedensko zagotavljamo dobavo svežih jabolk od lokalnih pridelovalcev.
Za varnost in zdravje pri delu skrbijo zunanji strokovni sodelavci, pooblaščeni za to področje. V družbi vodimo
evidenco o nezgodah na delovnem mestu, ki jih v letu 2019 ni bilo.27
Število zdravstvenih pregledov
Elementi
Število zdravstvenih pregledov

2017

2018

2019

18

21

9

3.7. DRUŽBENA ODGOVORNOST DRUŽBE ENERGIJA PLUS D. O. O.
Naše delovanje v veliki meri zaznamujejo družbeno odgovorni projekti in akcije, s katerimi bogatimo naše
sobivanje v lokalnem okolju. Tako izpolnjujemo pričakovanja širše družbe, vplivamo na okolje in zagotavljamo
trajnostno delovanje. Družbena odgovornost je zapisana v delovanje naše družbe na vsakem koraku. Podpiramo
projekte, ki marsikomu prinesejo boljši jutri in omogočijo marsikateri ideji, da zaživi.

V letu 2019 smo skupaj s centri za socialno delo že četrto leto zapored, zdaj že tradicionalno, organizirali »Božični
kino dan Energije plus« in pričarali nasmehe na obraze več kot 650 otrok iz socialno šibkih družin. K sodelovanju
pri projektu smo povabili nekatere poslovne partnerje in centre za socialno delo iz celotne severovzhodne
Slovenije.
Da bi lahko izpolnili svoje poslanstvo, vizijo in cilje, sodelujemo z različnimi deležniki iz notranjega in zunanjega
okolja, krepimo kulturo podjetja, ki v ospredje postavlja boljši in trajnejši jutri.
V skupine deležnikov se vključujemo na različne načine in pri tem sledimo temam in interesom, ki so povezani s
posamezno skupino.

27

GRI 403-2.
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Oblika vključevanja

Ključne teme/interesi

Osebni stiki na prodajnih mestih prek
zaposlenih ali na terenu prek
zaposlenih in naših pogodbenih
partnerjev
Elektronska in klasična pošta
Klicni center
Spletna in mobilna aplikacija
Spletna stran
Družbena omrežja
Različni dogodki
Ankete
Nagradne igre
Pritožbe in pohvale
Oglaševanje – TV, radio, časopisi,
spletni portali, partnerji

Predstavitev ponudbe, produktov in
storitev
Reševanje težav kupcev na najkrajši
in najenostavnejši način
Raziskava potreb in želja kupcev
Inovativni produkti, storitve in rešitve
Varovanje osebnih podatkov
Ugodnosti za zveste kupce
Posebne ponudbe za zveste kupce
Vzpostavljanje razmerja med
kakovostjo in ceno
Doseganje odlične uporabniške
izkušnje
Hitra odzivnost
Prijazen odnos do kupcev
Nagrajevanje lojalnosti
Brezpapirno poslovanje

Zaposleni

Osebni stiki v podjetju
Elektronska pošta
Prispevki na intranetu
Srečanja zaposlenih, strokovne
ekskurzije, dogodki za zaposlene
Anketa – vzdušje v podjetju

Plačni sistem in nagrajevanje
uspešnosti
Sistem napredovanja
Obveščanje o spremembah v podjetju
Razmerje med zasebnim in poklicnim
življenjem
Izobraževanje in dodatno
usposabljanje
Varnost in zdravje na delovnem mestu

Regulatorji

Poročanje Agenciji za energijo
Poročanje ministrstvom
Pregled inšpekcijskih organov in
organov nadzora
Revizije pooblaščenih revizorjev

Poslovanje, skladno z EZ-1 in drugo
relevantno zakonodajo
Učinkovit sistem upravljanja tveganj
Skladnost storitev in produktov
Izpolnjevanje obveznosti družbe

Dobavitelji in upniki

Razpisi in ponudbe
Sestanki in predstavitve
Pogajanja
Elektronska pošta in elektronsko
poslovanje

Dolgoročno sodelovanje
Zanesljivost plačil
Nadgradnja obstoječega sodelovanja
Razvoj novih poslovnih modelov
Dobavni roki, cene storitev in blaga
Dobava do okolja bolj prijaznih storitev
Brezpapirno poslovanje

Dodeljevanje sredstev za sponzorstva
in donacije
Neposredni stiki z lokalnimi
odločevalci

Sofinanciranje projektov kulturnih,
športnih, izobraževalnih in dobrodelnih
organizacij
Infrastrukturna vlaganja

Sporočila za javnost
Novinarske konference
Odgovori in pojasnila

Pregledne informacije o poslovanju,
dogodkih in spremembah v Energiji
plus d. o. o.

Stranke − kupci

Skupnosti

Mediji

28
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3.8. SPONZORSTVA IN DONACIJE29
S sponzorstvi in donacijami smo tudi v letu 2019 sodelovali pri različnih projektih, ki so jih izvajale organizacije
tako na socialnem kot tudi na kulturnem, športnem in izobraževalnem področju.
Sponzorska sredstva smo v letu 2019 namenili projektom na kulturnem, športnem in izobraževalnem področju,
predvsem v okolju, kjer je družba najbolj prisotna. S tem kot družbeno odgovorno podjetje prispevamo k uresničitvi
marsikaterega projekta in dogodka, ki je pomemben za okolje, v katerem delujemo. S sponzorskimi projekti
krepimo prepoznavnost in prisotnost v lokalnem okolju.
Donacijska sredstva namenjamo predvsem dobrodelnosti, med drugim UKC Maribor, HSZ Mirno morje, Zvezi
prijateljev mladine Maribor, Združenju invalidov, Humanitarnemu društvu Križemrok, številnim prostovoljnim
gasilskim društvom itn. Decembra smo v sodelovanju s centri za socialno delo severovzhodne Slovenije ter
partnerji že četrto leto zapored organizirali ogled kino predstave za več kot 650 otrok iz socialno ogroženih družin.
Porazdelitev sponzorstev v letu 2019 po namenu

Porazdelitev donacij v letu 2019 po namenu

Vir: Lasten vir

Marketinške aktivnosti
V letu 2019 smo izvajali marketinške aktivnosti, ki so na eni strani večale lojalnost obstoječih kupcev z aktivnostmi
v lojalnostnem programu, in hkrati s številnimi marketinškimi akcijami pridobivali nove kupce. V odmevnejših
akcijah »Mojster za dva » in »Soseda ima novega«, ki sta bili usmerjeni v pridobivanje novih kupcev, smo bili
prisotni na jumbo plakatih, radijskih in tiskanih oglasih, kupce smo nagovarjali preko direktne pošte, digitalnih
kanalov komuniciranja in promocij v nakupovalnih središčih.

29
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Komunikacija z zunanjimi javnostmi

Najboljši kazalnik, kako uspešni smo v komunikaciji z zunanjimi javnostmi, je stopnja prepoznavnosti blagovne
znamke. Svojo prepoznavnost v slovenskem prostoru vsako leto izmerimo s pomočjo raziskave prepoznavnosti
z metodo CAWI, letos na statistično reprezentativnem vzorcu 526 oseb. Svoj delež prepoznavnosti smo v letu
2019, v primerjavi z letom 2018 ohranili, povečali pa smo svojo prvo navedbo priklica (t. i. TOM). Regijsko smo
najbolj prepoznavni v Pomursko-Podravski regiji, v primerjavi z 2018 pa smo uspeli povečati prepoznavnost še
na Gorenjskem, Koroškem in Savinjskem.
Število vseh klicev se je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 povečalo za 1,3 %, medtem ko se je število osebnih
obiskov v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 zmanjšalo za 8,2 %. V spletno aplikacijo eStoritve in mobilno
aplikacijo ePLUS je trenutno registriranih 17,8 % uporabnikov.
Stiki s kupci 2017–201930

Vir: Lasten vir

30
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3.9. VARSTVO OKOLJA V DRUŽBI ENERGIJA PLUS D. O. O.31
S skrbnim izvajanjem varnostne politike družbe skrbimo, da obvladujemo različne oblike varnostnih tveganj,
varnost zaposlenih, poslovnih informacij in premoženja družbe. Skozi varnostne ukrepe zagotavljamo pravočasno
odkrivanje varnostnih groženj, varnostnih incidentov in varovanje objektov s sistemom tehničnega varovanja. V
zadnjem obdobju je največ pozornosti namenjeno vzpostavitvi sistema upravljanja informacijske varnosti in
neprekinjenega poslovanja. Skozi izobraževanje skrbimo za visoko raven varnostne kulture tudi na področju
varovanja osebnih podatkov.
Racionalna raba energije in odgovorno ravnanje z okoljem sta del naše družbene odgovornosti, ki je zapisana
tudi v naši strategiji. V ponudbi produktov izbiramo izdelke, ki varujejo okolje.
V okviru sistema učinkovitega ravnanja z energijo izvajamo številne aktivnosti, ki jih narekujeta Energetski zakon
(EZ-1) in okoljska zakonodaja. Sodelujemo pri projektu PURE, s katerim javnemu in storitvenemu sektorju
omogočamo pridobitev nepovratnih sredstev za različne ukrepe učinkovite rabe energije, in se tako aktivno
vključujemo v varovanje okolja. Z energetskim svetovanjem ozaveščamo kupce o rabi obnovljivih virov energije
in varovanja okolja. Ponujamo jim izdelke, ki omogočajo samodejno spremljanje in upravljanje električnih
porabnikov na daljavo. Na poslovni stavbi na Veselovi 10 smo po zamenjavi stavbnega pohištva izvedli energetski
pregled za pridobitev energetske izkaznice.
Vsak zaposleni enkrat letno opravi usposabljanje za varstvo pri delu in požarno varnost, kjer je vključeno tudi
področje varovanja okolja.
V spodnji tabeli prikazujemo dva podatka – celotno porabo (gre za porabo, ki jo sestavlja tudi poraba el. energije
v kotlovnici Bratov Greif) in porabo bencina in goriva. V letu 2018 se je poraba električne energije povečala zaradi
vključitve nove energetske naprave v kotlovnici Zavrč.
Elementi (v EUR)

2017

2018

2019

Stroški električne energije, lastna raba

8.5781

13.1801

16.0171

Stroški bencina in goriva za avtomobile in delovne stroje

2.779

3.249

2.657

SKUPAJ

11.357

16.429

18.674

1 Energija

v kotlovnici, prikazana kot lastna raba

Pri upravljanju nepremičnine dosledno sledimo optimizaciji in obvladovanju stroškov nadomestil, energije,
vzdrževanja, zavarovanja in amortizacije. Izrabili smo dodatno možnost optimizacije stroškov in vse proste
zmogljivosti nepremičnine oddali v najem.
Energija plus s svojo dejavnostjo ne spada med večje onesnaževalce okolja, kljub temu pa dosledno ločujemo
odpadke in tako zmanjšujemo količino mešanih komunalnih odpadkov. 32
S poudarjanjem pomena uporabe elektronskega računa in e-storitev spodbujamo svoje kupce, da zmanjšajo svoj
ogljični odtis. Svoje poslovne partnerje spodbujamo k pošiljanju elektronskih računov, s čimer dosegamo, da
ostaja celoten življenjski cikel dokumenta v elektronski obliki. Potekajo projekti, ki bodo digitalizirali tudi druge
dokumente. V poslovnem procesu, kjer stremimo k brezpapirnemu poslovanju, smo vidno zmanjšali porabo
pisarniškega papirja, tonerjev in potrebo po vzdrževanju tiskalnikov.

31
32

GRI 302-1, 302-2, 302-4.
306-2.
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4. RAČUNOVODSKO POROČILO DRUŽBE ENERGIJA PLUS D. O. O.
4.1. RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE ENERGIJA PLUS D. O. O.
Bilanca stanja
Postavka
A.

Dolgoročna sredstva (I–VI)

I.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)

Pojasnilo

1

1. Dolgoročne premoženjske pravice
II.

Opredmetena osnovna sredstva (1 do 3)

2

1. Zemljišča in zgradbe (a + b)
a. Zemljišča

31. 12. 2018

5.465.458

4.409.823

1.792.974

2.141.966

1.792.974

2.141.966

2.677.202

1.249.890

1.880.698

475.368

128.429

128.429

1.752.269

346.939

702.605

772.522

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

93.899

2.000

a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi

93.899

2.000

995.283

1.017.967

36.231.545

34.153.161

33.575

21.630

b. Zgradbe
2. Druge naprave in oprema

VI.

Odložene terjatve za davek

B.

Kratkoročna sredstva (I–V)

II.

Zaloge (1 do 4)

3
4

1. Proizvodi in trgovsko blago
IV.

31. 12. 2019

Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3)

5

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

33.575

21.630

34.692.998

31.917.318

68.119

38.411

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

33.065.509

30.637.557

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

1.559.370

1.241.350
2.214.214

V.

Denarna sredstva

6

1.504.972

C.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

7

64.204

204.695

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

41.761.208

38.767.679

Zunajbilančna sredstva

19.776.494

20.989.866
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Pojasnilo

31. 12. 2019

31. 12. 2018

8

18.902.564

19.453.309

Vpoklicani kapital (1 do 2)

8.000.000

8.000.000

A.

Kapital

I.

1. Osnovni kapital

8.000.000

8.000.000

II.

Kapitalske rezerve

7.291.511

7.291.511

III.

Rezerve iz dobička (1 do 5)

3.085.123

2.413.199

5. Druge rezerve iz dobička

3.085.123

2.413.199

-145.994

-65.194

0

0

V.

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

VI.

Preneseni čisti poslovni izid
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let

VII.
B.

0

0

Čisti poslovni izid poslovnega leta

671.925

1.813.793

1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta

671.925

1.813.793

580.978

472.634

580.978

472.634

1.282.421

37.431

1.225.097

0

680.371

0

Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)

9

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
C.

Dolgoročne obveznosti (I do II)
I. Dolgoročne finančne obveznosti
1.

10

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini

2. Druge dolgoročne finančne obveznosti

544.726

0

11

57.324

37.431

57.324

37.431

Kratkoročne obveznosti (I do III)

13

20.790.200

18.404.990

I .Kratkoročne finančne obveznosti

12

149.805

0

1. Kratk. obveznosti iz finančnega najema do družb v skupini

70.081

0

2. Kratk. obveznosti iz finančnega najema

79.724

0

20.640.396

18.404.990

II. Dolgoročne poslovne obveznosti
1. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Č.

II. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 4)
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

14

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A do D)
Zunajbilančne obveznosti

15

227.066

58.214

18.484.746

9.173.789

438.802

413.963

1.489.782

8.759.024

205.045

399.315

41.761.208

38.767.679

19.776.494

20.989.866
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Izkaz poslovnega izida
Postavka

Pojasnilo

I.–XII. 2019

I.–XII. 2018

16

112.972.559

90.072.092

112.972.559

90.072.066

0

26

Čisti prihodki od prodaje (a + b)
a. Na domačem trgu
b. Na tujem trgu
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

17

385.611

604.630

Stroški blaga, materiala in storitev (a + b)

18

107.157.666

84.611.880

103.615.213

81.669.828

3.542.453

2.942.053

2.937.713

2.729.057

2.144.893

1.979.876

442.642

416.464

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala
b. Stroški storitev
Stroški dela (a + b + c + d)

19

a. Stroški plač
b. Stroški socialnih zavarovanj
- od tega: stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja

92.066

86.431

- od tega: stroški pokojninskega zavarovanja

195.920

181.424

d. Drugi stroški dela

350.177

332.717

1.174.496

1.190.849

741.356

588.309

356

6.875

Odpisi vrednosti (a + b + c)

20

a. Amortizacija
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

432.785

595.665

Drugi poslovni odhodki

21

623.090

134.487

Finančni prihodki iz danih posojil

22

32

69

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

22

191.029

192.148

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

23

20.444

250

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

23

7.196

65.750

3.234

5.882

Drugi odhodki

24

19.450

18.646

Davek iz dobička

26

245.876

-218.812

Odloženi davki

27

-22.685

-91.295

25

1.343.849

1.813.793

I.–XII. 2019

I.–XII. 2018

1.343.849

1.813.793

Drugi prihodki

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

Izkaz vseobsegajočega donosa
Postavka
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (19 + 20 + 21 + 22 + 23)

-80.801

-36.485

1.263.048

1.777.308
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Izkaz denarnih tokov
Postavka

I.–XII. 2019

I.–XII. 2018

a) Prejemki pri poslovanju

221.681.275

197.666.421

aa) Prejemki od prodaje proizvodov in storitev

221.216.206

197.457.647

465.069

208.774

b) Izdatki pri poslovanju

-220.036.633

-196.921.533

ba) Izdatki za nakupe materiala in storitev

-208.912.561

-186.138.084

bb) Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku

-2.964.241

-2.697.941

bc) Izdatki za dajatve vseh vrst

-7.756.270

-7.919.318

bd) Drugi izdatki pri poslovanju

-403.561

-166.190

1.644.642

744.888

32

69

32

69

b) Izdatki pri investiranju

-398.391

-363.007

ba) Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-242.725

-322.664

bb) Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

-155.666

-40.344

c) Negativni denarni izid pri investiranju (a + b)

-398.359

-362.939

-1.955.524

-1.410.688

A. Denarni tokovi pri poslovanju

ab) Drugi prejemki pri poslovanju

c) Pozitivni denarni izid pri poslovanju (a + b)
B. Denarni tokovi pri investiranju
a) Prejemki pri investiranju
aa) Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo
na investiranje

C. Denarni tokovi pri financiranju
b) Izdatki pri financiranju
bc) Izdatki za odplačila dolgor.finan.obveznosti

-141.731

bf) Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

-1.813.793

-1.410.688

c) Negativni denarni izid pri financiranju (a + b)

-1.955.524

-1.410.688

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

1.504.972

2.214.214

-709.241

--1.028.739

2.214.214

3.242.953

+
y) Začetno stanje denarnih sredstev
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Vpoklicani
kapital
Izkaz gibanja kapitala za leto 2019

A.1.

Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja

A.2

Začetno stanje poročevalskega obdobja

B.1
g.
B.2

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

a.

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta

d.

Druge sestavine vseobsegajočega donosa

B.3
a.
C.

Osnovni
kapital
I/1
8.000.000

Preneseni čisti
poslovni izid

Rezerve iz dobička
Kapitalske Zakonske
rezerve
rezerve
II
III/1
7.291.511
7.291.511

Druge rezerve
iz dobička
III/5
2.413.199

Rezerve za
pošteno vrednost
IV
-65.194

2.413.199

-65.194

Preneseni čisti
dobiček
V/1

Čisti posl.
izid. posl.
leta
Čisti
dobiček
VI/1
1.813.793

Skupaj

19.453.309

1.813.793

19.453.309

Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki

-1.813.793

-1.813.793

Izplačilo dividend

-1.813.793

Spremembe
Spremembev vkapitalu
kapitalu
Razporeditev preostalega dela ČD primerjanega
poročevalskega obdobja po sklepu organov vodenja in
nadzora
Končno stanje poročevalskega obdobja

8.000.000
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-80.801

671.925806.310

Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja
Začetno stanje poročevalskega obdobja

B.1

Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki

g.

Izplačilo dividend

B.2

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

a.

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta

d.

Druge sestavine vseobsegajočega donosa

C.

Končno stanje poročevalskega obdobja

1.343.849

1.343.849
-80.801

0

-671.925
0

671.925
8.000.000

7.291.511

3.085.123

-145.994

Preneseni čisti
poslovni izid

Rezerve iz dobička

Izkaz gibanja kapitala za leto 2018

A.2

1.263.049

-80.801

Vpoklicani
kapital

A.1.

-1.813.793
1.343.849

Osnovni
kapital
I/1
8.000.000
8.000.000

Kapitalske Zakonske
rezerve
rezerve
II
III/1
7.291.511
7.291.511

-671.925

0

671.925

18.902.564

Čisti posl.
izid. posl.
leta

Skupaj

Rezerve za
pošteno vrednost
IV
-28.709

Preneseni čisti
dobiček
V/1
1.362.743

Čisti
dobiček
VI/1
47.945

19.086.688

2.413.199

-28.709

1.362.743

47.945

19.086.688

-1.362.743

-47.945

-1.410.688

-1.362.743

-47.945

-1.410.688

0

1.813.793

1.777.308

1.813.793

1.813.793

-36.485
7.291.511

0

Druge rezerve
iz dobička
III/5
2.413.199

-36.485

8.000.000

-806.310

2.413.199

-65.194

-36.485
0

1.813.793

19.453.309

0

Energija plus d. o. o.
BILANČNI DOBIČEK
a) Čisti poslovni izid poslovnega leta
b) Preneseni čisti dobiček
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2019

2018

1.343.849

1.813.793

-

d) Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave

671.925

Druge rezerve iz dobička

671.925

BILANČNI DOBIČEK

671.925

-

1.813.793

4.2. IZJAVA POSLOVODSTVA
Poslovodstvo družbe Energija plus d. o. o. potrjuje v tem letnem poročilu objavljene in predstavljene
računovodske izkaze in vse druge sestavne dele tega letnega poročila za poslovno leto 2019.
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 je odgovorno tudi za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje sredstev družbe ter za
preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti.
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 so postavke v računovodskih izkazih obračunane in prikazane ob upoštevanju vsebine poslovnih
dogodkov in ne samo glede na njihovo pravno obliko,

da računovodski izkazi ne vsebujejo bistvenih ali nebistvenih napak, narejenih, da bi se dosegla izbrana
predstavitev podjetja.
Maribor, 15. 4. 2020

Direktor podjetja
Bojan Horvat, univ. dipl. inž. el.
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4.3. PODLAGA ZA SESTAVITEV RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
Izjava o skladnosti
Računovodski izkazi družbe so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami Slovenskih
računovodskih standardov 2016, Pravil skrbnega računovodenja (PSR), v skladu z določili Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1), v skladu z zahtevami Energetskega zakona ter zakonodaje s področja davkov
in financ.
Odobritev letnega poročila
Poslovodstvo družbe je dne 15. 4. 2020 potrdilo in sprejelo računovodske izkaze ter pojasnila oziroma
računovodske usmeritve k računovodskim izkazom ter predstavljeno letno poročilo za leto 2019.
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 – usredstveni najemi
S 1. 1. 2019 smo začeli uporabljati spremembe SRS 1 (2019) pri obravnavi najemov, kar vsebinsko pomeni
spremembo računovodske usmeritve. Spremembe se nanašajo na spremenjeno računovodsko obravnavo
najemov pri najemnikih. Najemnik najemov sredstev ne razvršča več med poslovne in finančne, temveč za
vsa sredstva, ki so v najemu, med sredstvi pripoznava pravico do uporabe sredstva, med obveznostmi pa
obveznost iz najema. Izjema so kratkoročni najemi in najemi sredstev majhne vrednosti. Skladno z zahtevami
SRS 1.68 (2019) smo preračunali prehod na nov način računovodenja s preračunom začetnih stanj na
poenostavljen način.
Sprememba v opredelitvi najema med SRS 1 (2019) in SRS 1 (2016) se v glavnem nanaša na koncept
obvladovanja. Po spremenjenem standardu se šteje, da gre za najem, če ima organizacija pravico do
usmerjanja uporabe sredstva skozi celotno obdobje najema v zameno za nadomestilo, gre za odstopanje od
predhodnega koncepta prenosa tveganj in koristi. Na podlagi presoje pogodb, ki vsebujejo najemno sestavino,
ugotavljamo, da sprememba opredelitve najema s 1. 1. 2019 ne bo vplivala na finančni položaj naše
organizacije.
Do 1. 1. 2019 najetih sredstev, ki smo jih razvrstili med poslovne najeme, nismo prepoznavali med svojimi
sredstvi, med obveznostmi pa smo prikazovali znesek neplačane najemnine, ne pa zadolženosti za celotno
obdobje najema. S 1. 1. 2019 za vsa najeta sredstva pripoznavamo pravico do uporabe. Ob začetnem
pripoznanju pravico do uporabe sredstva izmerimo po sedanji vrednosti prihodnjih najemnin. To pravico
amortiziramo in pripoznamo strošek amortizacije, zaradi časovne vrednosti denarja pa tudi strošek obresti med
odhodki iz financiranja. V izkazu denarnega toka smo znesek plačila glavnice in znesek, ki pomeni plačilo
obresti, razvrstili med denarne tokove na osnovi financiranja.
Za najeme manjše vrednosti in najeme, ki po kriterijih pripoznavanja usredstvenih najemov ne sodijo v to
kategorijo (npr. najem parkirnih prostorov, itd.) ne pripoznavamo pravice do uporabe sredstva. Stroške teh
najemov pripoznavamo med odhodki enakomerno v obdobju trajanja najema. V izkazu poslovnega izida jih
pripoznavamo med stroški storitev v postavki stroškov najemnin.
Med najeme opredmetenih osnovnih sredstev – zgradb uvrščamo najeme poslovnih prostorov, in sicer:
−
−
−

poslovni prostori v lasti Elektra Maribor d. d. na Vetrinjski ulici 2, Maribor,
poslovni prostori v lasti Elektra Maribor d. d. za posamezne enote Energije plus d. o. o.,
poslovni prostori v lasti Elektrogospodarstva Slovenije – razvoj in inženiring d. o. o. na Vetrinjski ulici
2, Maribor.
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Med najem opredmetenih osnovnih sredstev – opreme uvrščamo najema osebnih avtomobilov:
−
−

VW Passat 2.0 TDI,
VW Touran Comfortline 1.6 TDI.

Spremembe oz. uvedba MSRP 15 – prihodki in SRS 15 – prihodki
Zaradi uvedbe novega standarda MSRP 15, ki je začel veljati 1. 1. 2018, se je spremenil oziroma prenovil tudi
standard SRS 15, ki je začel veljati 1. 1. 2019.
Glavne spremembe, ki jih je prinesel standard, so:
− uvedba modela petih korakov,
− uvedba termina prenos kontrole,
− postavitev pogojev, kdaj se prihodki pripoznajo skozi čas,
− zahteve po dodatnih razkritjih.
SRS 15 ureja področje prihodkov kot celote (poslovni, finančni in drugi) in je bil prenovljen zaradi sprejetja
MSRP 15.
Cilj tega standarda je določiti načela, ki jih mora podjetje uporabljati za poročanje koristnih informacij
uporabnikom računovodskih izkazov o naravi, znesku, časovnem okviru in negotovosti prihodkovnih denarnih
tokov, ki izhajajo iz pogodbe s kupcem.
Organizacija uporabi ta standard za vse pogodbe s kupci, razen za naslednje:
− najemne pogodbe, ki spadajo na področje uporabe najemov,
− zavarovalne pogodbe, ki spadajo na področje uporabe zavarovalnih pogodb.

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.
Zahtevane so kakovostne značilnosti:

razumljivost,

ustreznost,

zanesljivost,

primerljivost.
Za vsa obdobja, ki so prikazana v priloženih računovodskih izkazih, smo uporabili iste računovodske
usmeritve.
V bilanci stanja in izkazu poslovnega izida so postavke prikazane ločeno in v enakem zaporedju, kot to določa
Zakon o gospodarskih družbah. Vrednosti posameznih postavk, ki so nepomembne za resničen in pošten
prikaz premoženja in poslovnega izida družbe, smo združili in jih ustrezno pojasnili v prilogah k računovodskim
izkazom.
Poslovne knjige so vodene po sistemu dvostavnega knjigovodstva, pri katerem upoštevamo kontni okvir, ki ga
je sprejel Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance.
Družba Energija plus 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.
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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, kot to opredeljujejo in zahtevajo SRS in ZGD-1.
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 računovodenju ali pa jih je uprava
družbe določila s sklepi.
V skladu z načelom previdnosti smo pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto izkazali rezervacije
za vse potencialne obveznosti, za katere se z več kot 50-odstotno verjetnostjo predvideva, da bo v prihodnosti
prišlo do njihove poravnave.
Primerljivost informacij
Informacije v računovodskih izkazih za obravnavano poslovno leto so vsebinsko primerljive z informacijami
preteklega poslovnega leta.
Dogodki po dnevu bilance stanja
Dogodki, ki so se zgodili po datumu bilance stanja, nimajo pomembnega vpliva na računovodske izkaze za
leto 2019 oz. bi bilo zaradi njih potrebno dodatno razkritje v računovodskem poročilu.
Vpliv COVID-19 na poslovanje
12. 3. 2020 je Vlada Republike Slovenije razglasila epidemijo in sprejela ukrepe za zajezitev, s čimer je skoraj
v celoti ustavila javno življenje v Sloveniji. Ti ukrepi bodo kljub našemu aktivnemu pristopu vplivali na prihodke,
likvidnost in poslovni izid. Tako ne moremo mimo dejstva, da zaustavitev proizvodnje, zaprtje poslovalnic, delo
od doma in podobno pri poslovnih kupcih nižajo porabo. Koliko bo le-ta nižja, je težko napovedati, vendar v
najslabšem primeru pri ključnih kupcih pričakujemo pribl. 25 % glede na prvotna pričakovanja. Zato je treba
del že zakupljene energije prodajati po trenutnih nizkih borznih cenah. Glede na trenutno znane podatke
ocenjujemo, da bomo zaradi nižje porabe ključnih kupcev v najslabšem primeru utrpeli škodo v višini med 1,5
in 2 milijona EUR.
Hkrati beležimo porast porabe pri gospodinjskih kupcih, ki je povezan z ostajanjem doma. Kolikšen je ta porast,
je zaradi vremenskih vplivov težje oceniti, vendar ga ocenjujemo na pribl. 8 %. To bo na naš rezultat vplivalo
ugodno.
Energija plus se je v znak solidarnosti v kriznih časih in kot odgovor na potezo konkurenta odločila za znižanje
cene. Zaradi popusta bodo prihodki kratkoročno nižji.
Na pozitiven učinek pričakujemo tudi pomoč države tako fizičnim kot poslovnim subjektom na področju
zagotavljanja likvidnosti kot denarnih nadomestil, kar bi moralo dolgoročno pozitivno vplivati na poravnavo
obveznosti.
Zaradi vsega pričakujemo, da bodo naši ukrepi in pomoč države našim kupcem pripomogli k pozitivnemu
poslovnemu rezultatu družbe in njen nadaljnji obstanek ni niti za trenutek vprašljiv.
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5. POMEMBNEJŠE RAČUNOVODSKE USMERITVE
Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti.
Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo po nabavni vrednosti, v katero so vštete tudi vse nakupne dajatve ter
vsi neposredno pripisljivi stroški do njihove razpoložljivosti za uporabo.
Dolgoročne premoženjske pravice se amortizirajo posamično po metodi enakomernega časovnega
amortiziranja. Amortizirati se začnejo prvi dan naslednjega meseca po tem, ko so na razpolago za uporabo.
Za amortizacijo se uporabljajo amortizacijske stopnje, ki so za posamezno vrsto dolgoročne premoženjske
pravice, opredeljene na podlagi predvidene dobe koristnosti.
Družba razpolaga s sredstvi s končno dobo koristnosti med 2 in 10 let.
Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek
vrednosti. Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena, nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je
mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.
Deli osnovnih sredstev, ki imajo različno dobo koristnosti, se obračunavajo kot posamezna opredmetena
osnovna sredstva.
Stroški, ki pozneje nastanejo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno
vrednost, če se prihodnje koristi pri njem povečujejo v primerjavi s prvotno ocenjenimi.
Amortizacija se obračunava posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Opredmeteno
osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, potem ko je razpoložljivo za uporabo.
Sredstvo je razpoložljivo za uporabo, ko je na svojem mestu in v stanju, v katerem bo lahko delovalo na način,
ki ga je poslovodstvo predvidevalo.
Organizacija nima osnovnih sredstev, ki bi bila pridobljena s finančnim najemom, s 1. 1. 2019 pa poseduje
najeme opredmetenih osnovnih sredstev – zgradbe in opremo, za katere pripoznava pravico do uporabe
sredstev. Vsa osnovna sredstva, razen najemov, so v lasti organizacije in niso zastavljena kot jamstvo za
dolgove.
Poslovodstvo organizacije aktivno spremlja dogajanje na trgu in ocenjuje, da v letu 2019 ni bilo nobenih
objektivnih dokazov o dejavnikih, ki bi nakazovali potrebo po oslabitvi osnovnih sredstev.
Amortizacija
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, neopredmetenega sredstva ter naložbenih
nepremičnin 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.
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Družba samostojno določa dobe koristnosti posameznih osnovnih sredstev. Pri obračunu amortizacije družba
uporablja naslednje življenjske dobe:
Elementi
Zgradbe in gradbeni deli objektov
Oprema
Vlaganja v tuja OOS
Motorna vozila
Računalniška oprema
Neopredmetena sredstva

2019

2018

20–50 let

20–50 let

5–35 let

5–35 let

20 let

20 let

7–12 let

7–12 let

3 leta

3 leta

2–10 let

2–10 let

Obračun amortizacije se izdela za vsak poslovni mesec ob sestavi računovodskih izkazov.
Družba je ob koncu leta 2019 presojala in ponovno ocenila življenjske dobe osnovnih sredstev. Ugotovila je,
da se doba koristnosti osnovnih sredstev ni spremenila, zato stopnje amortizacije ostajajo na ravni preteklega
poslovnega leta.
Zaloge
Količinska enota zaloge trgovskega blaga se v družbi vrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena,
uvozne dajatve in neposredni stroški nabave, zmanjšani za morebitne dobljene popuste.
Pri izkazovanju porabe zalog trgovskega blaga družba uporablja metodo drsečih povprečnih cen.
Zaloge trgovskega blaga se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vrednost presega čisto
iztržljivo vrednost.
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, ki je utemeljen s pogodbo.
Družba redno preverja ustreznost izkazanih terjatev. Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo
poravnane, so izkazane kot dvomljive in sporne.
Družba zaradi oslabitve prevrednoti terjatve takrat, kadar obstajajo nepristranski dokazi, da je dotedanja
knjigovodska vrednost terjatve večja od sedanje vrednosti pričakovanih prihodnjih denarnih tokov.
Pri oblikovanju popravka vrednosti za dvomljive in sporne terjatve uporablja družba pristop 100-odstotnega
oblikovanja popravka vrednosti terjatve do kupca, ne glede na stopnjo iztržljivosti. Družba oblikuje popravke
vrednosti terjatev tudi, kadar razpolaga s podatki o uvedenih insolventnih postopkih in tožbah. Za terjatve, ki
niso plačane v 90 dneh od datuma zapadlosti, se prav tako individualno po posameznem poslovnem partnerju
oblikuje popravek vrednosti terjatev.
V bilanci stanja so terjatve prikazane v neto vrednosti, kar pomeni, da so zmanjšane za vrednost popravkov
za sporne in dvomljive terjatve.
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.
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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 od datuma bilanciranja in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena.
Ob svojem nastanku so to zneski, ki še ne bremenijo dejavnosti družbe in še ne vplivajo na poslovni izid
družbe. V bilanci stanja so postavke prikazane v realnih zneskih in ne vsebujejo skritih rezerv.
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške (odhodke) in kratkoročno
odložene prihodke. Uporabljajo se lahko samo za postavke, ki so bile prvotno pripoznane. V bilanci stanja so
pripoznane v zneskih, ki so ocenjeni z gotovostjo, in ne skrivajo nobenih rezerv.
Kapital
Celotni kapital družbe je opredeljen z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju
in pripadajo lastniku.
Osnovni kapital se vodi v domači valuti in je vpisan v sodni register.
Rezerve iz dobička se pripoznajo s sklepom direktorja družbe ob sestavitvi računovodskih izkazov.
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, se pripoznajo na podlagi opravljenega evidentiranja
aktuarskih presežkov/izgub iz naslova izračuna rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.
Čisti poslovni izid predstavlja čisti poslovni izid organizacije po obdavčenju in pred razporeditvijo čistega
poslovnega izida po sklepu direktorja organizacije na del za druge rezerve in del na ostanek čistega dobička
poslovnega 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
določilih MRS 19 in MRS 26 ter se izvaja ob koncu vsakega poslovnega leta, ko družba uskladi vrednost in
stanje rezervacij. Izračunane so bile z metodo Projected Unit Credit na osnovi večdekrementnega modela z
upoštevanjem dekrementov: verjetnost smrtnosti, verjetnost upokojevanja, verjetnost fluktuacije zaposlenih in
verjetnost invalidnosti. Najpomembnejše predpostavke, uporabljene pri aktuarskem izračunu, so:

verjetnost smrtnosti (SLO2007x, selekcijski faktor za aktivno populacijo 75 %);

verjetnost invalidnosti (v skladu z modelom na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
ZPIZ-2; Uradni list 96/2012);

upokojevanje v skladu z modelom na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ2; Uradni list RS 96/2012);

fluktuacija kadrov:
− 5,0 % v intervalu do 35 let;
− 4,0 % v intervalu od 36 do 45 let;
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− 3,0 % v intervalu od 46 let;
diskontna stopnja 0,7782 % (= Markit iBoxx € Corporates AA 10+; EOD - 31. 12. 2019);
rast plač v Republiki Sloveniji 2,3 %;
rast plač v podjetju 2,0 %;
rast plač v elektrogospodarstvu 2,0 %;
prispevna stopnja delodajalca 16,1 % (pri izplačilih, ki so višja od zneskov, ki jih določa Uredba o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS 140/2006,
76/2008));
rast zneskov iz Uredbe 0,25 %.

Knjigovodska vrednost rezervacije je enaka njeni izvirni vrednosti, zmanjšani za porabljene zneske, dokler se
ne pojavi potreba po njihovem povečanju ali zmanjšanju.
Dolgovi
Dolgovi so glede na vsebino finančni in poslovni, glede na rok pa 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. Pozneje 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, zmanjšani za njihova poplačila.
V bilanci stanja so ločeno izkazani zneski dolgoročnih in kratkoročnih dolgov, v njihovem okviru pa še ločeno
finančni in poslovni.
Pripadajoče obveznosti iz usredstvenih najemov so izkazane v bilanci stanja ločeno za dolgoročne in
kratkoročne najeme v skupini in ločeno za ostale najeme.
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 menic ter dane in prejete garancije.

Zabilančna evidenca
Na dan 31. 12. 2019 organizacija ne izkazuje zabilančnih potencialnih obveznosti oziroma obveznosti iz
poroštev in drugih jamstev v skupini in do ostalih, ki niso izkazane kot obveznosti v bilanci stanja.

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.
Organizacija je v letu 2019 začela uporabljati prenovljeni standard SRS 15, ki je začel veljati 1. 1. 2019, kjer
je ena izmed glavnih sprememb postavitev pogojev, kdaj se prihodki pripoznajo skozi čas.
Prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge prihodke.
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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 zneske, ki jih družba zaračunava za tuj račun (dajatve) popuste, ki so odobreni ob prodaji,
pozneje pa tudi za vrednosti vrnjenih količin in pozneje odobrenih popustov.
Prihodki od opravljenih storitev se merijo po prodajnih cenah dokončanih storitev glede na stopnjo njihove
dokončanosti, navedenih na računih ali drugih listinah.
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev ter takrat, 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 ter veljavno obrestno mero.
Drugi prihodki so neobičajne postavke in drugi prihodki, ki povečujejo poslovni izid.
Pripoznavanje odhodkov
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z
zmanjšanjem sredstva 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 dolgoročnimi 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 drugi odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid.
Stroški dela in stroški povračil zaposlenim
Družba 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 in drugo.
Stroški dela in povračil so obračunani in izplačani v skladu z zakonom, s Kolektivno pogodbo
elektrogospodarstva in Podjetniško kolektivno pogodbo.
Med stroške dela evidentira družba tudi vračunane stroške iz naslova neizkoriščenih letnih dopustov
zaposlenih.
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Davki
Družba je zavezanec za obračun davkov po Zakonu o davku na dodano vrednost in Zakonu o davku od
dohodkov pravnih oseb.
Davek od dohodka družbe je obračunan na temelju prihodkov in odhodkov, ki so izkazani v izkazu poslovnega
izida ob upoštevanju določil Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.
Tako odmerjen davek je davek, ki ga družba plača od obdavčljivega dobička za poslovno leto ob uporabi
davčnih stopenj, ugotovljenih na datum izkaza finančnega položaja, upoštevajoč morebitne prilagoditve
davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti.
Pri izkazovanju odloženega davka uporablja družba 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 davke.
Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi. Denarna sredstva in njihove ustreznike v izkazu
denarnih tokov predstavljajo denarna sredstva na računih in depoziti z zapadlostjo do treh mesecev.
Področni in območni odseki
Družba spremlja poslovanje po področnih odsekih:
področje nakupa in prodaje električne energije,
področje nakupa in prodaje plina ter
ostale tržne dejavnosti.
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5.1. POJASNILA IN RAZKRITJA POSTAVK RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

5.1.1. Pojasnila k bilanci stanja
Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki izkazuje tista sredstva in obveznosti do njihovih virov, ki se
nanašajo na poslovanje družbe. Ima obliko zaporednega stopenjskega izkaza, razčlenjenega v skladu s SRS
20.4, 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 ter 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.
Gibanje neopredmetenih sredstev
Elementi (v EUR)

Neopredmetena
sredstva

Neopredmete
na sredstva

3.543.926

Stanje 1. 1. 2019

3.757.860

Povečanja

232.669

Povečanja

102.898

Zmanjšanja

18.735

Zmanjšanja

0

Prenos
Stanje 31. 12. 2018

0
3.757.860

Odpisana vrednost
Stanje 1. 1. 2018

Skupaj
neopredm. OS

Prenos
Stanje 31. 12. 2019

3.757.860
122.078

224.976
0

0

102.898

102.898

3.860.758

19.180

3.879.938

Odpisana vrednost
1.196.324

Zmanjšanja

18.735

Amortizacija

438.304

Stanje 31. 12. 2018

Investicije
v teku

Nabavna vrednost

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2018

Elementi (v EUR)

1.615.894

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2019
Zmanjšanja
Amortizacija

1.615.894

1.615.894

564

564

452.454

452.454

2.067.784

2.067.784

Stanje 1. 1. 2019

2.141.966

2.141.966

Stanje 31. 12. 2019

1.792.974

Stanje 31. 12. 2019
Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2018

2.347.602

Stanje 31. 12. 2018

2.141.966

19.180

1.812.154

Večje nabave neopredmetenih sredstev se nanašajo predvsem na dodatne funkcionalnosti informacijske
podpore SAP (RFC) in Microsoft licenc v višini 102.898 EUR.
Družba izkazuje dolgoročne obveznosti za nakup neopredmetenih osnovnih sredstev v višini 48.739 EUR.
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Opredmetena osnovna sredstva

Pojasnilo 2

Elementi (v EUR)

Zemljišča

Gradbeni
objekti

128.429

1.036.009

Gradbeni
objektipravica do
uporabe

Oprema

Oprema pravica do
uporabe

Vlaganja v tuja
opredmetena
OS

Investicije v
teku

Skupaj
opredmetena
osnovna
sredstva

368.206

2.000

2.642.502

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2018
Sprememba računovodske politike − usredstveni
najemi
Stanje 1. 1. 2019

1.107.859
1.474.462

128.429

1.036.009

1.474.462

Pridobitve

1.107.859

25.279

1.499.741
368.206

47.423

Aktiviranja

78.071

Zmanjšanja
Stanje 31. 12. 2019

25.279

10.353
128.429

1.114.080

1.474.462

1.144.929

2.000

4.142.242

199.563

246.986

126.844

204.915

74.719

4.329.623

480
25.279

367.726

10.832

Odpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2018
Sprememba računovodske politike − usredstveni
najemi
Stanje 1. 1. 2019

689.069

601.616

101.926

1.392.612
0

689.069

Zmanjšanja
Amortizacija
Stanje 31. 12. 2019

601.616

101.926

10.353

124

1.392.612
10.477

18.865

128.338

112.983

7.983

21.297

289.465

707.934

128.338

704.246

7.983

123.100

1.671.600

Neodpisana vrednost
Stanje 1. 1. 2019

128.429

346.940

Stanje 31. 12. 2019

128.429

406.146

506.243
1.346.124

440.683

17.296

266.279

2.000

1.249.890

244.626

74.719

2.658.022
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Elementi (v EUR)

Zemljišča

Gradbeni
objekti

Oprema

128.429

1.036.009

1.131.577

Vlaganja v tuja
OS - oprema
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Investicije v
teku

Skupaj opredmetena
osnovna sredstva

8.875

2.672.532

23.523

23.523

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2018

367.643

Pridobitve
Aktiviranja

0

22.960

Zmanjšanja

0

46.678

Stanje 31. 12. 2018

563

23.523
6.875

53.553

2.000

2.642.502

128.429

1.036.009

1.107.859

368.206

0

670.362

538.312

80.611

1.289.285

18.708

110.010

21.315

150.033

689.069

601.616

101.926

1.392.612

Odpisana vrednost
Stanje 1. 1. 2018
Zmanjšanja

46.706

Amortizacija
Stanje 31. 12. 2018

46.706

Neodpisana vrednost
Stanje 1. 1. 2018

128.429

365.647

593.264

287.032

8.875

1.383.246

Stanje 31. 12. 2018

128.429

346.939

506.243

266.279

2.000

1.249.890

Organizacija je že v letu 2013 za obdobje 20 let najela poslovne prostore pri matični organizaciji. Najemna
pogodba je sklenjena brez odpovednega roka, vendar smo zaradi spremenjene računovodske usmeritve
najemov upoštevali pravico do uporabe sredstev in obveznosti iz najema poslovnih prostorov na Vetrinjski za
obdobje 14,5 let in poslovnih prostorov za poslovne enote 10 let z možnostjo reprogramiranja najemnega
obdobja. Obdobje najema 10 let smo upoštevali tudi za najem poslovnih prostorov Elektrogospodarstva
Slovenije – razvoj in inženiring d. o. o., medtem ko smo za obdobje najema opreme – avtomobilov prevzeli
pogodbeno dogovorjeno obdobje najema 5 let.
Dogovorjena obrestna mera z družbenikom Elektro Maribor d. d. za usredstvene najeme za najeme v skupini
znaša 0,939 %, za najeme drugih pa smo upoštevali netvegano obrestno mero (obveznica RS za obdobje 10
let = 1,125 %) + pribitek na kreditno tveganje, kar znaša 1,445 %.
Sredstva, ki jih je namenila posodobitvi poslovnih prostorov, je družba opredelila kot vlaganja v tuja sredstva
in so amortizirljiva v dobi 20 let.
Poslovodstvo družbe je presodilo, da ni znamenj oslabitve, zato ta ni bila opravljena.
Zaradi pripoznanih usredstvenih najemov, razvrščenih med opredmetena osnovna sredstva, je na dan 31. 12.
2019 višja skupna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev iz naslova pravice do uporabe gradbenih
objektov in pravice do uporabe opreme v višini 1.363.420 EUR.
Gradbeni objekti - pravica do uporabe
Sredstvo najema
(v EUR)
PP Vetrinjska 2

Najemodajalec

Znesek/m

GO-pravica do up.

Elektro Maribor d. d.

3.786

PP-PE

Elektro Maribor d. d.
EGS d. o. o.

PP Vetrinjska 2
Skupaj
Sredstvo najema (V EUR)

Om

Amort./leto

Obresti/leto

615.717

174 m 0,94 %

42.463

5.610

1.638

187.544

120 m 0,94 %

18.754

1.684

6.011

671.201

120 m 1,45 %

67.120

9.284

11.435

1.474.462

128.338

16.578

GO-pravica do uporabe na dan 31. 12. 2019

PP Vetrinjska 2

573.254

PP-PE

168.789

PP Vetrinjska 2
Skupaj

604.081
1.346.124

Obdobje
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Oprema − pravica do uporabe
Najemodajalec

Znesek /m

VW Passat

Porsche Leasing

378

Opremapravica do up.
11.262

VW Touran

Porsche Leasing

303

14.017

681

25.279

Sredstvo najema (v EUR)

Skupaj

Sredstvo najema (v EUR)

Obdobje

OM

amort./leto

Obresti/leto

60 m 1,45 %

4.426

174

60 m 1,45 %

3.556

140

7.983

313

Oprema − pravica do up. na 31. 12. 2019

VW Passat

6.835

VW Touran

10.461

Skupaj

17.296

Terjatve za odloženi davek
Pojasnilo 3
Družba je v letu 2019 pripoznala zmanjšanje terjatev za odloženi davek za začasne odbitne razlike iz naslova
preteklih in tekočih izvedenih slabitev terjatev do kupcev ter rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine.
Pripoznavanje je sledilo 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 19 %, za katero se pričakuje,
da se bo uporabljala tudi v prihodnjih poslovnih letih.
V letu 2019 je družba zmanjšala oblikovane terjatve za odloženi davek v višini 22.685 EUR. Za enak znesek
se je zmanjšal čisti poslovni izid za leto 2019. Stanje terjatev za odloženi davek na dan 31. 12. 2019 je izkazan
v višini 995.283 EUR.
Gibanje odloženih terjatev za davek
Elementi (v EUR)

Stanje
31. 12. 2018

Zmanjšanja

973.617

32.978

0

940.639

44.351

0

10.293

54.643

1.017.967

32.978

10.293

995.283

Povečanja

Stanje
31. 12. 2019

Terjatve za odloženi davek
- iz naslova popravkov vrednosti terjatev
- iz naslova rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
Skupaj

Zaloge
Pojasnilo 4
Zaloge predstavljajo zaloge trgovskega blaga in so na dan 31. 12. 2019 izkazane v višini 33.575 EUR. Zaloge
ne presegajo čiste iztržljive vrednosti. Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za dolgove.
Pri popisu zalog v letu 2019 je bil ugotovljen inventurni primanjkljaj v znesku 61 EUR.
Kratkoročne poslovne terjatve
Pojasnilo 5
Kratkoročne poslovne terjatve so izkazane v višini 34.692.998 EUR.
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Kratkoročne poslovne terjatve
Elementi (v EUR)

2019

2018

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini, od tega:

68.119

39.925

- terjatve do Elektra Maribor d. d.

67.807

39.735

- terjatve do družbe Oven Elektro Maribor d. o. o.
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

313

190

32.887.482

30.499.618

138.912

90.467

Kratkoročni predujmi za storitve
Kratkoročne poslovne terjatve za obresti

39.115

45.958

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

1.559.370

1.241.350

34.692.998

31.917.318

Skupaj

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini predstavljajo predvsem terjatve za prodane energente.
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev so izkazane v višini 33.065.509 EUR in se nanašajo predvsem na
terjatve za zaračunano in prodano električno energijo in uporabo omrežja ter plina in toplote.
Za dvomljive in sporne kratkoročne poslovne terjatve družba oblikuje oslabitve prek kontov popravkov
vrednosti. V letu 2019 je bil oblikovan popravek vrednosti terjatev v višini 432.785 EUR. V izkazu poslovnega
izida so pripoznani prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 433.141 EUR.
Družba konec poslovnega leta 2019 nima terjatev do poslovodstva, razen terjatev za prodane energente.
Bruto vrednost kratkoročnih poslovnih terjatev
Elementi (v EUR)
Bruto terjatve
Popravek vrednosti
Neto terjatve

2019

2018

40.300.153

37.705.596

5.607.155

5.788.278

34.692.998

31.917.318

Gibanje popravka vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev
Stanje
1. 1. 2019

Elementi (v EUR)

Zmanjšanja

Povečanja

Stanje
31. 12. 2019

432.785

5.607.155

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

238.594

- zmanjšanje popravkov vrednosti zaradi odpisov

375.314

Skupaj

5.788.278

613.908

Razčlenitev kratkoročnih neto poslovnih terjatev po zapadlosti
Elementi (v EUR)

2019

Struktura v %

2018

Struktura v %

Nezapadle terjatve

31.451.559

90,66

29.301.712

91,81

Zapadle do 30 dni

2.789.836

8,04

2.192.297

6,87

Zapadle 31–60 dni

253.400

0,73

245.838

0,77

Zapadle 61–90 dni

107.156

0,31

87.211

0,27

Zapadle nad 90 dni

91.047

0,26

90.260

0,28

34.692.998

100,00

31.917.318

100

Skupaj
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Denarna sredstva
Pojasnilo 6
2019

2018

Sredstva na računih

Elementi (v EUR)

314.972

465.609

Depoziti na odpoklic

1.190.000

1.748.605

Skupaj

1.504.972

2.214.214

Depoziti na odpoklic predstavljajo naložbe, ki jih je mogoče takoj pretvoriti v naprej znani znesek denarnih
sredstev.
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Pojasnilo 7
Elementi (v EUR)

2019

2018

Kratkoročno odloženi odhodki

8.012

6.495

0

156.685

Kratkoročno nezaračunani prihodki
DDV v prejetih avansih

56.192

41.514

Skupaj

64.204

204.695

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so predstavljene v višini 64.204 EUR in izkazujejo predvsem znesek
kratkoročno vračunanih prihodkov do kupcev iz naslova odstopanj za prodano električno energijo.
Tabela gibanja AČR
Elementi (v EUR)

Kratkoročno odloženi odhodki
Kratkoročno nezaračunani prihodki
DDV v prejetih avansih
Skupaj

Stanje
31. 12. 2018

Zmanjšanja

Povečanja

Stanje
31. 12. 2019

6.495

200.773

202.290

8.012

156.685

157.018

333

0

41.515

721.989

736.667

56.192

204.695

1.079.780

939.290

64.204

Kapital
Pojasnilo 8
2019

2018

Osnovni kapital

Elementi (v EUR)

8.000.000

8.000.000

Kapitalske rezerve

7.291.511

7.291.511

Druge rezerve iz dobička

3.085.123

2.413.199

-145.994

-65.194

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Skupaj

0

0

671.925

1.813.793

18.902.564

19.453.309

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 EUR se nanašajo na presežek neto vrednosti prejetega premoženja nad
zneskom povečanja osnovnega kapitala. V poslovnih knjigah se izkazujejo kot vplačan presežek kapitala.
Druge rezerve iz dobička so oblikovane iz čistih poslovnih izidov v preteklih in v poslovnem letu 2019 na
podlagi sklepa direktorja družbe.
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Zmanjšanje rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, izhaja iz evidentiranja aktuarskih izgub
iz naslova izračuna rezervacij za odpravnine.
Družba je v letu 2019 izkazala dobiček v višini 1.343.849 EUR. S sklepom uprave je bilo, skladno z ZGD-1, 50
% dobička tekočega leta preneseno v rezerve iz dobička.
Bilančni dobiček je prikazan v prilogi k izkazu gibanja kapitala za leto 2019.
Skupščina družbe je dne 03. 07. 2019 sprejela sklep, da se 1.813.793 EUR bilančnega dobička iz leta 2018
izplača družbeniku najkasneje do 31. 12. 2019.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Pojasnilo 9
Gibanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
Elementi (v EUR)

Stanje 31. 12. 2018

Oblikovanje

Poraba

Odprava Stanje 31. 12. 2019

Rezervacije za jubilejne nagrade

178.319

21.054

17.623

0

181.750

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi

294.315

104.913

0

0

399.228

Skupaj

472.634

125.967

17.623

0

580.978

Povečanje dodatnih obveznosti do zaposlenih je družba evidentirala na podlagi izračuna pooblaščenega
aktuarja.
Del oblikovanja rezervacij za odpravnine ob upokojitvi je izkazan prek rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po
pošteni vrednosti.
Družba ocenjuje, da nobena vrsta rezervacij ni izpostavljena tveganjem.
Dolgoročne finančne obveznosti
Pojasnilo 10
Med dolgoročne finančne obveznosti organizacija razvršča obveznosti iz usredstvenih najemov, ki bodo po
ročnosti zapadlosti zapadle v plačilo v obdobju, daljšem od leta dni. Skupna vrednost dolgoročnih obveznosti
iz najemov znaša 1.225.097 EUR.

Dolgovi iz najema − poslovni prostori
Dolg iz najema
(v EUR)

PP Vetrinjska 2
PP-PE
PP Vetrinjska 2

Najemodajalec

Elektro Maribor d.
d.
Elektro Maribor d.
d.
EGS d. o. o.

Skupaj

Stanje
31. 12. 2019

do 1 leta

Ročnost
od 2 do 5 let

nad 5 let

530.455

45.436

181.745

303.274

149.916

19.656

78.624

51.636

536.231

72.127

288.508

175.596

1.216.602

137.219

548.877

530.506

Dolgovi iz najema − oprema
Stanje
31. 12. 2019

Ročnost
od 2 do 5 let

Dolg iz najema
(v EUR)

Najemodajalec

VW Passat

Porsche Leas.

4.373

4.373

0

0

VW Touran

Porsche Leas.

4.120

3.640

481

0

8.494

8.013

481

skupaj

do 1 leta

nad 5 let
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Dolgoročne poslovne obveznosti
Pojasnilo 11
Dolgoročne poslovne obveznosti so evidentirane v višini 57.324 EUR in izkazujejo predvsem zneske
dolgoročnega dela za poplačilo obveznosti za dobavljeno aplikativno programsko opremo.
Družba ocenjuje, da nobena vrsta dolgoročnih dolgov ni izpostavljena tveganjem.
Kratkoročne finančne obveznosti
Pojasnilo 12
Med kratkoročne finančne obveznosti organizacija razvršča obveznosti iz usredstvenih najemov, ki bodo po
ročnosti zapadlosti zapadle v plačilo v letu dni po datumu bilance stanja. Skupna vrednost kratkoročnih
obveznosti iz najemov znaša 149.804 EUR.
Dolgovi iz najema – kratkoročni
Dolg iz najema

Najemodajalec

Stanje 31. 12. 2019

PP Vetrinjska 2

Elektro Maribor d. d.

45.436

PP-PE

Elektro Maribor d. d.

24.644

EGS d. o. o.

70.787

VW Passat

Porsche Leas.

5.291

VW Touran

Porsche Leas.

PP Vetrinjska 2

Skupaj

3.645
149.804

Kratkoročne obveznosti
Pojasnilo 13
Med kratkoročnimi obveznostmi so izkazane kratkoročne poslovne obveznosti v višini 20.640.395 EUR in
izhajajo predvsem iz naslova obveznosti za nabavljeno električno energijo in uporabo omrežja.
2019

2018

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini, od tega:

Elementi (v EUR)

227.066

58.214

- obveznosti do Elektra Maribor d. d.

117.686

17.099

- obveznosti do družbe Oven d. o. o.

109.380

41.115

11.119.350

9.173.789

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

438.802

413.963

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuji račun

7.365.396

7.641.857

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev

410.283

371.847

1.070.266

735.715

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih institucij
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj

9.233

9.605

20.640.395

18.404.990

Družba na dan 31. 12. 2019 izkazuje obveznost do direktorja družbe Bojana Horvata za plačo in povračilo
materialnih stroškov iz decembra 2019, ki je izplačana v januarju 2020.
Družba obveznosti poravnava ob rokih zapadlosti.
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Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Pojasnilo 14
Družba med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazuje kratkoročno vračunane stroške iz
naslova končnega poračuna odstopanj pri nakupu in prodaji električne energije in plina ter vračunane stroške
za neizkoriščen letni dopust.
Gibanje kratkoročno vračunanih stroškov
Elementi (v EUR)
Drugi vračunani stroški
DDV v danih avansih
Skupaj

Stanje
31. 12. 2018

Oblikovanje

Poraba

Odprava

Stanje
31. 12. 2019

398.376

205.045

398.376

0

205.045

939

4.798

5.737

0

0

399.315

209.843

404.113

0

205.045

Zunajbilančna sredstva/obveznosti
Pojasnilo 15
Zunajbilančna evidenca sredstev in obveznosti v družbi izkazuje predvsem garancije za zavarovanje plačil v
višini 19.614.609 EUR.
Elementi (v EUR)
Vrednotnice za zavarovanje plačil – garancije

2019

2018

19.614.609

20.836.564

Terjatve za dane bančne garancije

116.340

Potencialne obveznosti za izplačilo iz naslova najema

27.803

Potencialne obveznosti za izplačilo iz naslova kuponov

17.742

Skupaj

19.660.154

36.962
20.989.866

Poslovodstvo ocenjuje, da je verjetnost odlivov in prilivov iz zgoraj naštetih terjatev in obveznosti zelo majhna,
zato evidentirane zneske družba zgolj informativno razkriva.
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5.1.2. Pojasnila k izkazu poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida vsebuje vse tiste prihodke in odhodke, ki so nastali v obračunskem obdobju poslovanja
družbe. Informacije o podlagi za sestavitev izkaza poslovnega izida in o posebnih računovodskih usmeritvah,
ki jih družba uporablja, so predstavljene v razkritjih posameznih pomembnih prihodkov in odhodkov. Družba
nima področnih in območnih odsekov.
Izkaz poslovnega izida je sestavljen po različici I, opredeljeni v SRS 21.6.
Prihodki
Na višino prihodkov vplivajo tudi metode, usmeritve in ocene, pojasnjene v razkritjih bilance stanja.
Organizacija je v letu 2019 začela uporabljati prenovljeni standard SRS 15, ki je začel veljati 1. 1. 2019.
Glede na višino skupnih prihodkov v letu 2019 je znesek prihodkov, ki so se in se bodo pripoznali skozi čas,
ko organizacija izpolni (ali izpolnjuje) izvršitveno obvezo s prenosom obljubljenega blaga ali storitve kupcu,
zanemarljiv, saj znaša v skupnem znesku za celotno obračunsko obdobje le 52.738 EUR. Zaradi minornega
učinka na izkaz uspešnosti organizacije ne podajamo dodatnih razkritij.
Vrste prihodkov
2019

2018

Poslovni prihodki

Elementi (v EUR)

113.358.170

90.676.721

Finančni prihodki

191.062

192.217

Drugi prihodki
Skupaj

3.234

5.882

113.552.466

90.874.820

Čisti prihodki od prodaje
Pojasnilo 16
Elementi (v EUR)

2019

2018

109.273.319

87.130.991

2.127.942

2.317.957

Prihodki od prodaje toplote

255.677

244.082

Prihodki od prodaje trgovskega blaga

128.391

12.590

Prihodki od storitev. SE

485.405

19.958

Prihodki od PSP

142.849

0

Prihodki od prodaje storitev in ostali prihodki

558.976

346.514

112.972.559

90.072.092

Prihodki od prodaje električne energije
Prihodki od prodaje plina

Skupaj

Znesek prihodkov iz tega naslova predstavlja 99 % vseh doseženih prihodkov v družbi.
Realizirani prihodki od prodaje s podjetji v skupini:
Elementi (v EUR)
Prihodki od prodaje energentov (električna energija, plin)
Prihodki od najemnin poslovnih prostorov
Skupaj

Elektro Maribor d. d.

Oven d. o. o.

117.043

865

12.225
129.268

865

Drugi poslovni prihodki
Pojasnilo 17
Elementi (v EUR)

2019

2018

Odprava rezervacij

1.603

3.657

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki

47.783

51.934

Prevrednotovalni poslovni prihodki

336.225

549.039

Skupaj

385.611

604.630

Energija plus d. o. o.
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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.
Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki, se predvsem nanašajo na prihodke iz naslova stroškov sodnih
pristojbin za izvršbe.
Stroški po funkcionalnih skupinah
Elementi (v EUR)

2019

2018

112.972.559

90.072.092

103.425.329

81.474.617

Kosmati poslovni izid od prodaje

9.547.231

8.597.474

Stroški prodajanja

5.849.740

5.113.914

Stroški splošnih dejavnosti

2.617.896

2.077.742

- normalni stroški splošnih dejavnosti

2.184.755

1.475.202

Čisti prihodki od prodaje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

- prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstvih

356

6.875

- prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

432.785

595.665

Drugi poslovni prihodki

385.611

604.630

1.465.205

2.010.447

Poslovni izid iz poslovanja

Stroški blaga, materiala in storitev
Pojasnilo 18
Elementi (v EUR)
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški materiala
Stroški storitev
Skupaj

2019

2018

103.425.268

81.474.331

189.945

195.497

3.542.453

2.942.053

107.157.666

84.611.880

Nabavna vrednost prodanega blaga v višini 103.425.329 EUR predstavlja nabavno vrednost energentov in
trgovskega blaga.
Elementi (v EUR)
Stroški energije
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature
Ostali stroški materiala
Skupaj

2019

2018

152.315

149.651

36.381

44.982

1.249

864

189.945

195.497

Energija plus d. o. o.

Elementi (v EUR)
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Stroški transportnih storitev
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2019

2018

542.015

17.858

0

1.027

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem

139.426

119.709

Stroški najemnin

289.964

452.468

Povračila stroškov zaposlencem
Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški sejmov, reklame in reprezentance

26.725

31.879

168.582

179.836

85.373

91.998

512.633

331.776

1.683.372

1.715.502

- poštne in telekomunikacijske storitve

751.998

733.208

- stroški informacijske podpore

186.135

161.025

- storitve fizičnih oseb

176.705

321.012

19.960

33.808

- stroški provizij

195.256

80.347

- strošek tiskarja

223.491

205.289

- ostale druge storitve

224.188

180.813

3.542.453

2.942.053

Stroški drugih storitev, od tega:

- storitve po pogodbi z matično družbo

Skupaj

Za revidiranje letnega poročila za poslovno leto 2019 je bila sklenjena pogodba o revidiranju v višini 7.793
EUR v neto vrednosti. Družba je v letu 2019 opravljala in izdelala tudi poročilo po 545. členu ZGD-1 o
poslovanju s povezanimi družbami, katerega stroški so znašali 840 EUR neto vrednosti. Drugih poslov z
izbranim revizorjem v letu 2019 ni bilo.
Med stroški materiala in storitev so evidentirani tudi stroški, ki izhajajo iz poslov z matično družbo Elektro
Maribor d. d. v višini 119.063 EUR in družbo OVEN d. o. o. v višini 764.805 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
parkirišča na posameznih lokacijah območnih enot matične družbe ter na lokaciji Vetrinjska ulica 2. Od družbe
OVEN d. o. o. pa so predvsem stroški za nakup električne energije.
Stroški dela
Pojasnilo 19
Elementi (v EUR)

2019

2018

Plače zaposlencev

2.082.452

1.934.878

Nadomestila plač zaposlencev

62.441

44.998

442.642

416.464

- od tega: stroški dodatnih zavarovanj

92.066

86.431

Regres in drugi prejemki zaposlencev

312.154

279.006

Stroški socialnih zavarovanj

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine
Skupaj

38.023

53.711

2.937.713

2.729.057

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

Energija plus d. o. o.

Letno poročilo 2019

stran 78

Obračunana sredstva – uprava družbe
Bruto

Neto

Obračunana sredstva za bruto plače za upravo družbe

Elementi (v EUR)

118.019

60.258

- osnovna plača

118.019

60.258

- obračunan dodatek na delovno dobo

0

0

- obračunana nagrada ob zaključku poslovnega leta

0

0

Povračila potnih stroškov na službenem potovanju

2.686

2.686

Povračila ostalih materialnih stroškov

1.333

1.333

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

2.819

2.819

Regres

1.922

1.825

Bruto

Neto

Izplačana sredstva za bruto plače za upravo družbe

108.032

56.683

- osnovna plača

108.032

56.683

0

0

Izplačana sredstva – uprava družbe
Elementi (v EUR)

- izplačan dodatek na delovno dobo
- izplačana nagrada ob zaključku poslovnega leta

0

0

Povračila potnih stroškov na službenem potovanju

2.786

2.786

Povračila ostalih materialnih stroškov

1.312

1.312

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

2.819

2.819

Regres

1.922

1.825

Obveznosti družbe do uprave družbe na dan 31. 12. 2019 zajemajo neto plačo za december ter del nagrade
po sklepu iz leta 2019, ki bo dokončno izplačan v letu 2021.
Obračunana sredstva – drugi zaposleni po individualnih pogodbah
Elementi (v EUR)

2019

2018

Obračunana sredstva za bruto plače zaposlenih po IP

239.313

236.062

- osnovna bruto plača

213.429

211.584

19.776

18.371

- obračunan dodatek na delovno dobo
- obračunana nagrada ob zaključku poslovnega leta

6.108

6.108

Povračila potnih stroškov na službenem potovanju

2.481

2.869

Povračila ostalih materialnih stroškov

5.957

5.836

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

8.457

8.457

Regres

5.766

5.282

Izplačana sredstva – drugi zaposleni po individualnih pogodbah
2019

2018

Izplačana sredstva za bruto plače zaposlenih po IP

Elementi (v EUR)

230.569

225.062

- osnovna bruto plača

205.161

201.445

- izplačan dodatek na delovno dobo

19.300

18.671

- izplačana nagrada ob zaključku poslovnega leta

6.108

4.947

Povračila potnih stroškov na službenem potovanju

2.481

2.869

Povračila ostalih materialnih stroškov

5.825

5.888

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

8.457

8.457

Regres

5.766

5.282

Sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi so v letu 2019 imeli 3 zaposleni. Obračunana sredstva za bruto
plače skupaj z materialnimi stroški in regresom so znašala 261.974 EUR.
Družba do navedene skupine oseb izkazuje obveznosti za decembrsko plačo ter zneske, ki izhajajo iz določil
podjetniške kolektivne pogodbe in v letu 2019 niso bili poravnani.
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Odpisi vrednosti
Pojasnilo 20
2019

2018

Amortizacija neopredmetenih sredstev

Elementi (v EUR)

451.890

438.304

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev

289.466

150.004

Amortizacija naložbenih nepremičnin
Skupaj

0

0

741.356

588.309

Prevrednotovalni poslovni odhodki
2019

2018

Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova terjatev iz prodaje

Elementi (v EUR)

419.657

571.498

Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova terjatev za obresti

13.128

24.167

432.785

595.665

Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki
Skupaj

0

Drugi poslovni odhodki
Pojasnilo 21
2019

2018

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Elementi (v EUR)

21.445

17.655

Takse in sodni stroški

49.890

45.720

516.096

0

Stroški sofinanciranja v energetsko učinkovitost
Rezervacije za pravdne postopke
Ostali stroški
Skupaj

0

0

35.660

71.111

623.090

134.487

Finančni prihodki
Pojasnilo 22
Elementi (v EUR)
Prihodki od zamudnih obresti za prodane energente
Prihodki od deponiranih sredstev
Prihodki od obresti iz naslova pravdnih postopkov
Skupaj

2019

2018

156.883

174.884

32

68

34.146

17.265

191.061

192.217

Finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti
Pojasnilo 23
Elementi (v EUR)

2019

2018

Izračunane aktuarske obresti

7.144

5.144

Drugi odhodki financiranja – najemi
Drugi odhodki financiranja
Zamudne obresti od davkov in prispevkov
Skupaj

16.891

0

3.367

60.827

238

29

27.640

66.000
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Drugi odhodki
Pojasnilo 24
Elementi (v EUR)
Donacije
Prispevek za spodbujanje in zaposlovanje invalidov

2019

2018

15.050

9.250

0

2.365

Ostalo

4.400

7.031

Skupaj

19.450

18.646

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Pojasnilo 25
Elementi (v EUR)

2019

2018

1.465.205

2.010.447

Izid iz financiranja

163.421

126.217

Izid iz drugih prihodkov in odhodkov

-16.216

-12.764

1.612.410

2.123.900

Davek iz dobička

245.876

218.812

Odloženi davki

-22.685

-91.295

1.343.849

1.813.793

Izid iz poslovanja

Skupaj

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

Davek od dohodkov pravnih oseb
Pojasnilo 26
Družba je v obračunu davka od dohodka pravnih oseb za leto 2019 izkazala pozitivno davčno osnovo v višini
1.549.266 EUR. Po uveljavitvi davčnih olajšav v skupni višini 255.180 EUR znaša davčna osnova za poslovno
leto 2019 1.294.086 EUR. Znesek obveznosti za davek iz dobička pravnih oseb po predpisani davčni stopnji
19 % znaša 245.876 EUR.
Odloženi davki
Pojasnilo 27
Družba je v letu 2019 zmanjšala odložene davke v višini 22.685 EUR. Odloženi davki so bili evidentirani ob
uporabljeni metodi obveznosti po bilanci stanja in se nanašajo na začasne odbitne razlike iz naslova preteklih
in tekočih izvedenih slabitev terjatev do kupcev in rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.
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5.1.3. Pojasnila k izkazu gibanja kapitala
Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala v poslovnem letu. Razdeljen je na
postavke, ki izkazujejo gibanje med postavkami kapitala, ter gibanja, ki povzročijo spremembe v sestavinah
kapitala.
Ugotovitev in predlog uporabe bilančnega dobička
Elementi (v EUR)

a) Čisti poslovni izid poslovnega leta
b) Preneseni čisti dobiček
d) Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave

2019

2018

1.343.849

1.813.793
-

671.925

Druge rezerve iz dobička

671.925

BILANČNI DOBIČEK

671.925

-

1.813.793

O delitvi izkazanega bilančnega dobička na dan 31. 12. 2019 v višini 671.925 EUR bo odločala skupščina
družbe.

5.1.4. Pojasnila k izkazu denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi po različici I, kot ga opredeljuje SRS 22.6.
2019

Elementi (v EUR)

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

2018

1.644.642

744.888

221.681.275

197.666.421

-220.036.633

-196.921.533

-398.359

-362.939

32

69

-398.391

-363.007

-1.955.524

-1.410.688

0

0

-1.955.524

-1.410.688

1.504.972

2.214.214

-709.241

-1.028.739

2.214.214

3.242.953

Denarni izid v obdobju je negativen, v višini 709.241 EUR.
Končno stanje denarnih sredstev v višini 1.504.972 EUR izkazuje denarna sredstva na TRR poslovnih bank
in depozite na odpoklic. Končno stanje denarnih sredstev se ujema z bilanco stanja.
Odlivi za najeme v skupni vrednosti so v letu 2019 znašali 431.695 EUR.
DT za najeme 2019

Glavnica

Usredstveni najemi

126.187

Neusredstveni najemi

289.964

SKUPAJ:

416.152

Obresti
15.544

Skupaj DT
141.731
289.964

15.544

431.695
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5.2. 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.
Pojasnila v prilogi k računovodskim izkazom so prikazana v enakem vrstnem redu, kot so prikazane postavke
v izkazih.
Sprejete računovodske usmeritve so predstavljene v računovodskem poročilu.
Družba je morebitne pogojne finančne obveznosti vključila v računovodske izkaze, prav tako so ločeno
izkazane obveznosti do družb v skupini. Družba nima obveznosti iz izplačila pokojnin.
Družba nima obveznosti, ki bi bile zavarovane s stvarnim jamstvom.
Družba ni direktorju družbe, drugim delavcem družbe in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katere ne velja
tarifni del kolektivne pogodbe, odobrila nobenih predujmov in posojil.
Prihodki in odhodki izjemnega pomena ali obsega so razkriti med ustreznimi posameznimi vrstami.
Družba nima obveznosti, katerih rok dospelosti bi bil daljši od pet let, izjemo predstavljajo samo usredstveni
najemi, kjer je rok dospelosti posameznih najemov (najemi poslovnih prostorov) daljši od petih let.
Podatki o zaposlenih so predstavljeni v poslovnem delu letnega poročila.
Družba nima lastnih deležev.
Znesek vseh prejemkov direktorja družbe in ostalih zaposlenih, za katere ne velja tarifni del kolektivne
pogodbe, je razkrit v okviru pojasnil stroškov dela.
Direktor družbe je predlagal razporeditev dobička na način, kot je pojasnjen v pojasnilih k izkazu gibanja
kapitala.
V družbi po koncu poslovnega leta ni bilo bistvenih poslovnih dogodkov, ki ne bi bili zajeti v računovodskih
izkazih.
Vse transakcije med povezanimi družbami so prikazane v posebnem poglavju računovodskega dela poročila.
Vse transakcije so bile opravljene v normalnih tržnih okoliščinah.
Družba nima oblikovanih drugih rezervacij.
Stroški dela so podrobno razkriti v okviru pojasnil stroškov družbe.
Znesek kapitalskih rezerv izkazujejo presežek neto vrednosti prejetega premoženja nad zneskom povečanja
osnovnega kapitala. V poslovnih knjigah se izkazuje kot vplačan presežek kapitala.
Podatki o zaposlenih ter stroški zaposlenih so izkazani v okviru posameznih vsebinsko zaokroženih poglavij.
Prikaz in gibanje odloženih terjatev za davek sta razkrita v okviru pojasnil k bilanci stanja.
Izkaz poslovnega izida ter bilanca stanja sta izdelana tudi za posamezna prodajna področja, prav tako so
izkazani prihodki po posameznih področjih.
Znesek, porabljen za revidiranje letnega poročila, je izkazan med stroški storitev.
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5.3. POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI
V poslovnem letu 2019 je družba poslovala s povezanimi družbami. Pri teh poslih družba ni bila prikrajšana ali
oškodovana. Istočasno poudarjamo, da ni bilo dejanj, ki bi jih družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu
z njo povezanih družb.
Posli s povezanimi osebami so bolj podrobno opisani v sklopu posameznih pojasnil.
Pregled transakcij v povezavi s povezanimi družbami:

Elektro Maribor d. d.

Oven Elektro Maribor d. o. o.

100 %

100 %

67.807
67.807

313
313

117.686
117.686

109.380
109.380

129.268
129.268

865
865

Sredstva:
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Skupaj sredstva
Obveznosti:
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Skupaj obveznosti
Prihodki:
Čisti prihodki od prodaje
Skupaj prihodki
Stroški in odhodki:
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški storitev
Skupaj stroški in odhodki

119.063
119.063

758.775
6.030
764.805
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