
Letno poročilo

2019
družbe Elektro Celje

in skupine Elektro Celje

Omrežje zelene 
prihodnosti

https://www.elektro-celje.si/si/




Letno poročilo

2019
družbe Elektro Celje

in skupine Elektro Celje

Omrežje zelene 
prihodnosti

3



Kazalo vsebine

E l e k t r o  C e l j e  v  l e t u  2 0 1 9

UVOD ...................................................................................................................7

01 Ključni kazalniki poslovanja družbe in 
skupine Elektro Celje ............................................................................8

02 Pismo predsednika uprave ................................................ 10

03 Korporativno upravljanje ..................................................... 13
3.1 Izjava o upravljanju ...............................................................................14
3.2 Poročilo nadzornega sveta ..............................................................17
3.3 Korporativna integriteta in Etični kodeks............................. 21
3.4 Upravljanje tveganj družbe in skupine Elektro Celje ..... 21
3.4.1 Pregled temeljnih tveganj v družbi Elektro Celje ..................22
3.4.2 Upravljanje s tveganji in vrste tveganj v skupini 
Elektro Celje ........................................................................................................24
3.5 Notranja revizija in sistem notranjih kontrol ......................25

04 Pomembnejši dogodki in okoliščine 
poslovanja v letu 2019 .....................................................................26
4.1 Pomembni dogodki družbe in skupine Elektro Celje po 
koncu obračunskega obdobja...............................................................29

POSLOVNO POROČILO 
družbe Elektro Celje .................................................................. 31

05 Predstavitev družbe Elektro Celje ..............................32
5.1 Osnovni podatki o družbi Elektro Celje ....................................32
5.2 Poslanstvo, vizija in vrednote ........................................................33
5.3 Dejavnost družbe in področje delovanja ...............................33
5.4 Lastniška struktura..............................................................................34
5.5 Organiziranost družbe Elektro Celje .........................................34
5.6 Strateške usmeritve in cilji družbe Elektro Celje .............35
5.6.1 Predstavitev strategije družbe Elektro Celje ...........................35
5.6.2 Strateški cilji in strateški diagram ...............................................36
5.6.3 Poslovni cilji družbe Elektro Celje ................................................37
5.7 Pogoji poslovanja družbe Elektro Celje ...................................37

06 Dejavnosti družbe Elektro Celje ...................................39
6.1 Obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja ................39
6.1.1 Razvoj distribucijskega omrežja ....................................................39
6.1.2 Obratovanje distribucijskega omrežja .......................................42
6.1.3 Zaščita in daljinsko vodenje ............................................................42
6.1.4 Telekomunikacijska podpora ..........................................................42
6.1.5 Dostop do omrežja ...............................................................................42
6.1.6 Obračun omrežnine .............................................................................44
6.2 Vzdrževanje elektroenergetske infrastrukture .................44
6.3 Investicijska vlaganja in projektiranje ....................................45
6.4 Storitve na trgu ......................................................................................48

07 Analiza uspešnosti poslovanja 
družbe Elektro Celje ............................................................................50

08 Trajnostni razvoj ............................................................................59
8.1 Cilji trajnostnega razvoja .................................................................59
8.2 Investicijska vlaganja in razvoj distribucijskega 
omrežja .................................................................................................................60
8.3 Sistemi vodenja......................................................................................62
8.4 Razvojno raziskovalni projekti .....................................................63

8.5 Razvoj informacijskega sistema .................................................64
8.6 Družbeno socialni vidik .....................................................................64
8.7 Skrb za okolje ...........................................................................................71

RAČUNOVODSKO POROČILO 
družbe Elektro Celje ..................................................................73

09 Poročilo neodvisnega revizorja ......................................74

10 Računovodski izkazi družbe Elektro Celje .........76
10.1 Bilanca stanja ........................................................................................76
10.2 Izkaz poslovnega izida ....................................................................78
10.3 Izkaz vseobsegajočega donosa ................................................79
10.4 Izkaz denarnih tokov ........................................................................80
10.5 Izkaz gibanja kapitala ..................................................................... 81

11 Pojasnila k računovodskim izkazom .........................83
11.1 Poročajoča družba ..............................................................................83
11.2 Podlage za pripravo računovodskih izkazov ....................83
11.3 Pomembne računovodske usmeritve ....................................87
11.4 Pojasnila postavk v bilanci stanja............................................99
11.4.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva in 
dolgoročne AČR ................................................................................................99
11.4.2 Opredmetena osnovna sredstva ............................................. 100
11.4.3 Dolgoročne finančne naložbe ....................................................102
11.4.3.1 Dolgoročne finančne naložbe v družbe v skupini ...............102
11.4.3.2 Dolgoročne finančne naložbe v pridruženo družbo ..........102
11.4.3.3 Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže 
drugih ....................................................................................................................102
11.4.4 Odložene terjatve za davek ........................................................ 103
11.4.5 Zaloge .....................................................................................................104
11.4.6 Terjatve ...................................................................................................104
11.4.6.1 Dolgoročne poslovne terjatve .....................................................105
11.4.6.2 Kratkoročne poslovne terjatve ...................................................105
11.4.7 Denarna sredstva ............................................................................. 106
11.4.8 Aktivne časovne razmejitve ....................................................... 106
11.4.9 Kapital .....................................................................................................107
11.4.10 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve .......................................................................................................... 108
11.4.11 Finančne obveznosti .................................................................... 109
11.4.12 Poslovne obveznosti ..................................................................... 110
11.4.13 Odložene obveznosti za davek .................................................111
11.4.14 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve ......................... 112
11.4.15 Pogojne obveznosti ....................................................................... 112
11.4.16 Potencialne terjatve in ostala izvenbilančna 
evidenca .............................................................................................................. 112
11.5 Pomembni dogodki po datumu bilance stanja .............. 113
11.6 Pojasnila postavk v izkazu poslovnega izida .................. 113
11.6.1 Prihodki od prodaje .......................................................................... 113
11.6.2 Usredstvene lastne storitve..........................................................114
11.6.3 Drugi poslovni prihodki ...................................................................114
11.6.4 Stroški materiala in storitev .........................................................114
11.6.5 Stroški dela .......................................................................................... 115
11.6.6 Odpisi vrednosti ................................................................................. 116
11.6.7 Drugi poslovni odhodki ................................................................... 116
11.6.8 Finančni izid .........................................................................................117

4



E l e k t r o  C e l j e  v  l e t u  2 0 1 9

11.6.9 Drugi prihodki.......................................................................................117
11.6.10 Drugi odhodki ................................................................................... 118
11.6.11 Poslovni izid ........................................................................................ 118
11.6.12 Izkaz vseobsegajočega donosa ............................................. 118
11.6.13 Davek od dobička ........................................................................... 118
11.7 Pojasnila postavk v izkazu denarnih tokov ...................... 118
11.8 Razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala ................... 119
11.9 Upravljanje finančnih tveganj ..................................................120
11.9.1 Kreditno tveganje ..............................................................................120
11.9.2 Tržno tveganje .................................................................................... 121
11.9.3 Likvidnostno tveganje ....................................................................122
11.9.4 Kapitalsko tveganje .........................................................................123
11.10 Posli s povezanimi osebami .....................................................124
11.10.1 Povezave z družbami v skupini ................................................124
11.10.2 Podatki o skupinah oseb ............................................................124
11.11 Razkritja po Energetskem zakonu .......................................127
11.11.1 Bilanca stanja po dejavnostih ..................................................127
11.11.2 Izkaz poslovnega izida po dejavnostih ................................132
11.11.3 Izkaz denarnih tokov po dejavnostih ....................................134

POSLOVNO POROČILO 
skupine Elektro Celje .............................................................137

12 Predstavitev skupine Elektro Celje ..........................138
12.1 Odvisna družba ECE .........................................................................138
12.2 Odvisna družba Elektro Celje OVI ...........................................141
12.3 Strateške usmeritve in cilji skupine Elektro Celje ......142
12.4 Pogoji poslovanja skupine Elektro Celje............................143

13 Analiza uspešnosti poslovanja 
Skupine Elektro Celje ......................................................................146

14 Zaposleni in družbena odgovornost v 
skupini Elektro Celje .........................................................................154

RAČUNOVODSKO POROČILO 
skupine Elektro Celje .............................................................157

15 Poročilo neodvisnega revizorja ....................................158

16 Konsolidirani računovodski izkazi ........................... 160
16.1 Konsolidirani izkaz finančnega položaja .......................... 160
16.2 Konsolidirani izkaz poslovnega izida ...................................162
16.3 Konsolidirani izkaz drugega vseobsegajočega 
donosa ................................................................................................................162
16.4 Konsolidirani izkaz denarnih tokov .......................................163
16.5 Konsolidirani izkaz gibanja kapitala ....................................164

17 Pojasnila h konsolidiranim računovodskim 
izkazom ..................................................................................................................166
17.1 Poročevalska družba .......................................................................166
17.2 Podlage za sestavitev konsolidiranih 
računovodskih izkazov ............................................................................166
17.3 Pomembne računovodske usmeritve...................................169
17.4 Določanje poštene vrednosti ..................................................... 181
17.5 Sestava skupine Elektro Celje ..................................................182
17.6 Neopredmetena sredstva .............................................................183

17.7 Opredmetena osnovna sredstva..............................................184
17.7.1 Pravica do uporabe najetih sredstev .......................................185
17.8 Naložbene nepremičnine..............................................................186
17.9 Finančne naložbe ..............................................................................187
17.9.1 Druge finančne naložbe ................................................................187
17.9.2 Naložba v pridruženo družbo .....................................................187
17.10 Zaloge .................................................................................................... 188
17.11 Poslovne terjatve ............................................................................ 188
17.11.1 Dolgoročne poslovne terjatve .................................................. 188
17.11.2 Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev .........................189
17.11.3 Sredstva iz pogodb s kupci ........................................................189
17.11.4 Druge poslovne terjatve in druga sredstva ........................189
17.12 Denarna sredstva in njihovi ustrezniki .............................189
17.13 Kapital in rezerve  .......................................................................... 190
17.14 Rezervacije .......................................................................................... 191
17.15 Dolgoročno odloženi prihodki .................................................193
17.16 Prejeta posojila in druge finančne obveznosti ............193
17.17 Poslovne obveznosti  .....................................................................194
17.17.1 Obveznosti iz pogodb s kupci ....................................................195
17.18 Pogojne obveznosti .......................................................................195
17.19 Potencialna sredstva in ostala izvenbilančna 
evidenca ............................................................................................................195
17.20 Določanje poštene vrednosti ..................................................196
17.21 Pomembni dogodki po datumu izkaza 
finančnega položaja skupine ...............................................................197
17.22 Prihodki od prodaje .......................................................................198
17.23 Usredstveni lastni proizvodi ....................................................198
17.24 Drugi poslovni prihodki ...............................................................199
17.25 Stroški porabljenega materiala in storitev ...................199
17.26 Stroški dela .......................................................................................200
17.27 Amortizacija .......................................................................................201
17.28 Izgube, odpisi in popravki vrednosti ..................................201
17.29 Drugi poslovni odhodki ...............................................................201
17.30 Finančni prihodki in finančni odhodki ............................202
17.31 Davek od dobička ..........................................................................202
17.31.1 Odložene terjatve za davek ......................................................203
17.31.2 Odložene obveznosti za davek...............................................203
17.32 Dobiček na delnico .......................................................................204
17.33 Pojasnila postavk v konsolidiranem izkazu 
denarnih tokov .............................................................................................204
17.34 Upravljanje finančnih tveganj ..............................................205
17.34.1 Kreditno tveganje ..........................................................................205
17.34.2 Tržno tveganje ................................................................................207
17.34.3 Likvidnostno tveganje ................................................................207
17.34.4 Kapitalsko tveganje .....................................................................208
17.35 Posli s povezanimi osebami ....................................................208
17.35.1 Povezave z lastniki ........................................................................208
17.35.2 Povezave obvladujoče družbe z odvisnimi 
družbami v skupini ........................................................................................209
17.35.3 Podatki o skupinah fizičnih oseb ..........................................209
17.36 Stroški revizorja ..................................................................................212

Seznam uporabljenih kratic ....................................................214

5



6



Energija je tista, 
ki nas poganja
Z zagotavl janjem zanesl j ive,  kakovostne, 
stroškovno učinkovite in okol ju pr i jazne 
oskrbe z elektr ično energi jo  ter  s  sodobnimi 
stor i tvami,  omogočamo razvoj  in  napredek. 
Svoje znanje nenehno razvi jamo in ga 
uporabl jamo pr i  sodelovanju z  našimi 
uporabniki .  Z  bogatimi  izkušnjami razvi jamo 
nove in učinkovite stor i tve,  k i  našim 
uporabnikom omogočajo okrepitev nj ihovih 
poslovnih pr i ložnost i . 

UVOD
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Družba Elektro Celje (v EUR)
Doseženo Grafična 

primerjava2015 2016 2017 2018 2019

Čisti prihodki od prodaje 53.791.561 49.517.923 49.823.026 50.512.707 50.831.032

EBITDA 26.639.589 27.596.970 26.982.023 28.994.302 27.536.024

EBITDA marža 28,37 % 42,59 % 41,11 % 42,75 % 40,90 %

EBIT 8.539.422 9.518.167 8.688.934 11.504.499 9.478.479

Čisti dobiček 6.808.482 9.435.710 9.062.759 10.428.778 9.252.820

Kapital 196.443.080 200.929.373 207.146.133 214.215.726 219.909.447

Sredstva 272.260.993 276.059.990 279.697.695 284.080.642 290.471.682

Neto finančni dolg / EBITDA 1,70 1,62 1,47 1,28 1,42

ROA 2,54 % 3,44 % 3,26 % 3,70 % 3,22 %

Investicije 21.765.222 20.072.117 22.140.904 23.669.548 24.664.650

Ključni kazalniki 
poslovanja 
družbe in skupine Elektro Celje

Prihodki od prodaje 
storitev strankam

2,4 
mio EUR 

Kapital

219,9 
mio EUR 

Investicije

24,7 
mio EUR 

Izgube električne energije
v omrežju v MWh

Število merilnih mest
daljinskega odčitavanja

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

+28,5 %
(glede na leto 2018)

+2,7 %
(glede na leto 2018)

+4,2 %
(glede na leto 2018)

01
Družba Elektro Celje

Izgube v MWh

95.857

4,97 % 4,93 %
4,54 % 4,55 %

4,05 %

90.01895.823 107.40890.886 122.40391.334 134.17882.518 148.070

% izgub električne energije
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Skupina Elektro Celje (v EUR)
Doseženo Grafična 

primerjava2015 2016 2017 2018 2019

Prihodki od prodaje 162.405.192 182.114.244 178.141.232 180.987.203 223.884.495

EBITDA 31.585.802 30.468.792 30.256.783 33.122.836 27.866.198

EBIT 12.227.963 10.793.236 11.353.737 14.908.206 9.278.099

Čisti dobiček 10.233.231 10.747.578 9.843.544 12.550.115 8.595.312

Kapital 207.638.928 213.314.562 219.770.154 228.621.568 233.303.669

Sredstva 312.244.544 314.273.205 318.122.910 323.636.596 332.064.289

Bruto dodana vrednost 54.680.314 55.176.463 54.971.932 58.888.825 53.868.030

ROE 5,06 % 5,11 % 4,55 % 5,60 % 3,72 %

Čisti prihodki 
od prodaje

223,9 
mio EUR 

Sredstva

332,1 
mio EUR 

Proizvodnja električne energije v odvisni družbi 
Elektro Celje OVI v MWh

Prodaja električne energije in 
prihodki od prodaje električne energije

2015 2016 2017 2018 2019

+23,7 %
(glede na leto 2018)

+2,6 %
(glede na leto 2018)

Skupina Elektro Celje

3.730 4.555 2.870 3.411 3.728

2015 2016 2017 2018 2019

Količine prodane EE v GWh

2.716

139,3

2.723

130,0

2.849

125,9

2.729

127,6

3.150

167,6
Prihodki od prodaje EE v mio EUR
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Pismo 
predsednika 
uprave

Cilj družbe Elektro Celje v letu 2019 je bil zagotavljati varno 
in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po 
tržnih načelih in načelih trajnostnega razvoja ob upoštevanju 
učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije in 
pogojev varovanja okolja. Gradili smo robustno in močno elek-
troenergetsko omrežje, ki zagotavlja ustrezno moč in kakovost 
napetosti in toka skladno z veljavnimi standardi.

Notranje kontrole in tveganja so sestavni 
del poslovanja skupine. Ključna tveganja, 
ki jim je bila družba izpostavljena, so bila 
prepoznana, ocenjena, spremljana in ob-
vladovana.

Rezultati poslovanja kažejo na 
dobro opravljeno delo
Odgovorno vodenje in ravnanje se ob 
koncu leta odraža v številkah in družba 
Elektro Celje je leto 2019 zaključila z dob-
rimi poslovnimi rezultati. Prihodki družbe 
Elektro Celje so znašali 68.443.737 EUR, 
kar je 1,8 % več od načrtovanih. Čisti po-
slovni izid poslovanja je dobiček v višini 
9.252.820 EUR, kar je 8,2 % več od na-
črtovanega. Dosežen donos na sredstva 
(ROA) je znašal 3,22 % in je za 0,22-od-
stotne točke presegel načrtovano in 
pričakovano vrednost v Letnem načrtu 
upravljanja kapitalskih naložb SDH, d.d.

Vrednost realiziranih investicij je znaša-
la 24.664.650 EUR, kar je 7,2 % več od 
načrtovanih. Tako je tudi CAPEX v čistih 
prihodkih od prodaje (48,52 %) višji od na-
črtovanega (46,34 %).

Pri strateških merilih so vsi kazalniki 
ugodnejši od načrtovanih in pričakova-
nih v LNU. Kazalnika SAIDI in SAIFI sta 
ugodnejša od vrednosti, ki jih je z aktom 
določila Agencija za energijo, predvsem 
zato, ker v letu 2019 ni prihajalo do iz-
padov v RTP-jih in ni bilo izrednih vre-
menskih razmer, ki bi vplivale na izpade 
na daljše obdobje. Neprekinjenost na-
pajanja se predpisuje za skupno število 
in trajanje nenapovedanih kratkotrajnih 
in dolgotrajnih prekinitev v enem letu 
na enem prevzemno-predajnem mestu. 
Predpisano je tudi število napovedanih 
prekinitev. Ob distribuirani količini elek-
trične energije v višini 2.036.262 MWh, 
je delež izgub na preneseno električno 
energijo v letu 2019 znašal 4,05 % (4,55 
% v letu 2018), medtem ko znašajo pri-
znane izgube po regulativnem okviru 
Agencije za energijo 4,81 %.

Pripravljeni na spremembe krepimo 
sodelovanje v evropskih projektih
Pred nami so zagotovo velike spremem-
be, saj družba Elektro Celje deluje v hit-
ro spreminjajočem se okolju. Vsem tem 
spremembam smo se ustrezno odzvali 
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in smo zagotovo med podjetji, ki so že v 
letu 2019 ponujala odgovore na sodobne 
izzive sistemskega prehoda na obnovlji-
ve vire, električno mobilnost, uporabo al-
ternativnih, okolju prijaznih energentov, 
razvoju trajnostne mobilnosti in nudenja 
celostnih storitev za pametno upravlja-
nje porabe električne energije. Na poho-
du so nove tehnologije, potrebna bodo 
zelo velika vlaganja v elektroenergetsko 
infrastrukturo, informacijske tehnologije 
in pridobivanje novih znanj. Električna 
energija bo zaradi svojih lastnosti zago-
tovo energija prihodnosti. Klasičnega sis-
tema oskrbe z energijo, kot je bil v prete-
klosti, v prihodnosti zagotovo ne bo več.

V družbi Elektro Celje se zavedamo po-
membnosti sodelovanja na področju 
tehnološkega razvoja in inovativnih de-
javnosti, zato sodelujemo pri projektih, ki 
se neposredno nanašajo na tehnološka 
področja distribucije električne energije. 
V letu 2019 smo se vključili v več evrop-
skih projektov kot so projekt Compile, 
projekt X-FLEX, projekt BD4OPEM, kate-
rega cilj je pridobiti večjo vrednost iz raz-
položljivih podatkov in tako ustvariti nove 
tržne priložnosti tako za obstoječe kot 
tudi za nove rešitve ter projekt Agencije 
za energijo Uporabljaj pametno. Pridruži-
li smo se tudi konzorciju za promocijo in 
pospešitev zelene preobrazbe slovenske 
energetike s ciljem razogljičenja Sloveni-
je do leta 2050.

Vsi ti projekti, ki jih bo v prihodnosti še 
več, so pomembni tako za regijo kot za 
razvoj omrežja, zaradi njih pa distribu-
cijska podjetja pridobivamo evropski ra-
zvojni denar, ki ga sicer ne bi dobili.

Kos bomo novim trendom razvoja
V letu 2019 smo veliko pozornosti name-
nili prihajajočim novim trendom razvoja, 
elektrifikaciji, decentralizaciji proizvod-
nih virov in digitalizaciji ter pripravili te-
melje transformacije podjetja. Učinkovito 
upravljanje s spremembami sprejemamo 
kot izziv in priložnost. Krepimo korpora-
tivno upravljanje in iščemo sinergije med 
povezanimi družbami glede poslov, ki se 
lahko opravljajo znotraj skupine in izven 
nje. Usmerili smo se v inovativni razvoj 
tistih tržnih dejavnosti, ki so sprejem-
ljive z vidika EU, kot tudi slovenske re-

gulative in zagotavljajo celovite rešitve 
za uporabnike. Ključni element celovite 
korporacijske strategije je pravočasna 
izgradnja elektroenergetske infrastruk-
ture za sledenje cilju 100 % vključenosti 
vseh uporabnikov v omrežje. Veliko napo-
rov smo vložili v optimalno načrtovanje 
in izvajanje investicij v elektroenergetski 
infrastrukturi (EEI). Nadgrajujemo in inte-
griramo programske rešitve, ki omogoča-
jo optimalno vrednotenje investicijskih 
pobud v fazi energetskega načrtovanja 
in pravilno ter pravočasno pripravo pre-
dlogov investicijskih projektov. Trg prož-
nosti in sposobnost odreagirati »Just In 
Time« nam zagotavljajo merilni podatki 
in vzpostavitev učinkovitega centralizira-
nega oziroma standardiziranega dosto-
pa do njih. Zaradi pospešene digitaliza-
cije poslovanja v letu 2019 smo vse bolj 
vključeni v kibernetski prostor, s čimer se 
povečuje tveganje kibernetskih napadov. 
Skladno z nacionalno in mednarodno 
zakonodajo za zaščito pred tovrstnimi ki-
bernetskimi napadi smo intenzivno dog-
rajevali ustrezne sisteme in vzpostavljali 
strategijo kibernetske obrambe ter hkrati 
krepili sodelovanje z ostalimi elektrodis-
tribucijskimi podjetji.

Zaposleni so ključni v zgodbi 
uspeha
Temeljni namen načrtne graditve orga-
nizacijske kulture je doseganje poslovne 
učinkovitosti in prilagajanje zaposlenih 
strategiji podjetja, z namenom spodbuja-
nja procesa sprememb: od kulture, osre-
dotočene na funkcionalno ali tehnično 
odličnost, do kulture, osredotočene na 
deležnike (odjemalce, stranke ipd.), in 
kulture odnosov med samimi zaposleni-
mi. V letu 2019 je bilo v skupini več kot 
700 zaposlenih. Razvijamo njihove kom-
petence, nenehno skrbimo za njihovo iz-
obraževanje in spremljamo njihovo zado-
voljstvo. Z zavzetostjo, motiviranostjo in 
znanjem zaposleni krepijo moč in ugled 
skupine. V tem letu smo postavili temelje 
nekaj strateških kadrovskih projektov, ki 
bodo nadaljevali že začrtano pot celovi-
tega razvoja kadrov in predstavljajo nad-
gradnjo dela preteklih let.

V poslovanje, izdelke, storitve in vsebine 
delovanja družb v naši skupini so vgraje-
na načela trajnostnega razvoja na način, 
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ki zadošča današnjim potrebam, ne da 
bi pri tem ogrožali možnosti prihodnjih 
generacij, da zadostijo svojim lastnim 
potrebam. Globalna odgovornost, med-
generacijska pravičnost in solidarnost, 
povezovanje družbenih in okoljskih ciljev, 
previdnostno načelo in načelo sodelova-
nja so naše odgovornosti, ki se jih zago-
tovo zavedamo.

V družbi Elektro Celje se zavedamo svoje 
odgovornosti do vseh deležnikov. Ponos-
ni smo na certifikat Družini prijazno pod-
jetje in certifikate ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001 in ISO 27001. Vzpostavljen 
imamo sistem, ki zagotavlja skladnost 
našega poslovanja z zakonodajo, predpi-
si in internimi akti, prav tako je sestavni 
del upravljanja družbe obvladovanje tve-
ganj in sistem notranjih kontrol.

IZJAVA UPRAVE
Uprava družbe Elektro Celje potrjuje v 
tem letnem poročilu objavljene in pred-
stavljene računovodske izkaze in vse 
druge sestavine tega letnega poročila, 
in sicer, da so računovodski izkazi druž-
be Elektro Celje v skladu s Slovenskim 

računovodskimi standardi, konsolidirani 
računovodski izkazi skupine Elektro Ce-
lje pa v skladu z Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja, sprejetimi v 
Evropski uniji.

Uprava družbe Elektro Celje je odgovor-
na, da vsej zainteresirani javnosti pripra-
vi in predstavi računovodske izkaze tako, 
da le ti podajo resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja in izidov poslova-
nja družbe in skupine.

Uprava družbe izjavlja, da so vsi računo-
vodski izkazi sestavljeni v skladu s pravili 
stroke in zakoni s področja poslovanja, 
računovodenja, davkov in financ ter da 
so računovodske ocene izdelane po na-
čelu previdnosti in dobrega gospodarje-
nja in ne z namenom, da bi se dosegla 
izbrana predstavitev podjetja.

Uprava družbe je odobrila letno poročilo 
24. 4. 2020.

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec
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Korporativno 
upravljanje03
Organi upravljanja družbe Elektro Celje 
so: uprava, nadzorni svet in skupščina 
delničarjev.

Uprava je enočlanska in jo za obdobje 
štirih let imenuje nadzorni svet družbe. V 
letu 2019 je družbo Elektro Celje vodila 
uprava, ki jo je predstavljal predsednik 
uprave mag. Boris Kupec.

Nadzorni svet sestavlja šest članov, od 
katerih so štirje člani predstavniki delni-
čarjev, dva člana pa predstavnika zapo-
slenih. Člani nadzornega sveta so imeno-
vani za dobo štirih let in so lahko ponovno 
izvoljeni. Člane nadzornega sveta, ki so 
predstavniki delničarjev, v nadzorni svet 
izvoli skupščina delničarjev z navadno 
večino glasov navzočih delničarjev. Čla-
na, ki sta predstavnika zaposlenih, pa 
izvoli svet delavcev družbe.

Nadzorni svet družbe Elektro Celje

Predstavniki delničarjev

mag. Rosana Dražnik predsednica

dmag. Mirjan Trampuž namestnik predsednice

mag. Miha Kerin član

mag. Drago Štefe član

Predstavnika zaposlenih

Miran Ajdnik, dipl. inž. el. član

Janko Čas, elektrotehnik član

Komisije nadzornega sveta družbe Elektro Celje

Revizijska komisija Kadrovska komisija

mag. Miha Kerin, predsednik mag. Drago Štefe, predsednik

mag. Ignac Dolenšek, zunanji strokovni član mag. Rosana Dražnik, članica

Darinka Virant, univ. dipl. ekon., zunanja strokovna članica Janko Čas, elektrotehnik, član
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3.1 Izjava o upravljanju
Uprava in nadzorni svet družbe Elektro 
Celje izjavljata, da je bilo upravljanje 
družbe v letu 2019 skladno z zakoni in 
drugimi predpisi, statutom delniške druž-
be Elektro Celje ter Priporočili in pričako-
vanji SDH, d.d. (v nadaljevanju Priporo-
čila SDH), objavljenimi na spletni strani 
www.sdh.si, marca 2018.

Družba pri svojem delu in poslovanju pro-
stovoljno spoštuje in uporablja Kodeks 
korporativnega upravljanja družb s kapi-
talsko naložbo države (maj 2017, objav-
ljen na spletni strani www.sdh.si).

Izjava o upravljanju družbe je sestavni 
del letnega poročila za leto 2019 in je 
dostopna na spletni strani družbe www.
elektro-celje.si.

Uprava družbe zastopa in predstavlja 
družbo ter posle vodi samostojno in na 
lastno odgovornost. Pri tem sprejema 
odločitve, skladne s strateškimi cilji druž-
be in v korist delničarjev. Sistem vodenja 
in upravljanja družbo usmerja in omo-
goča nadzor nad njo ter njenimi odvis-
nimi družbami. Določa razdelitev pravic 
in odgovornosti med organi upravljanja, 
postavlja pravila in postopke za odloča-
nje glede korporativnih zadev družbe, za-
gotavlja okvir za postavljanje, doseganje 
in spremljanje uresničevanja poslovnih 
ciljev ter uveljavlja vrednote, načela in 
standarde poštenega ter odgovornega 
odločanja in ravnanja v vseh vidikih po-
slovanja. Veljavni predpisi, pomembni za 
poslovanje družbe in statut družbe, so 
objavljeni na spletni strani družbe (www.
elektro-celje.si).

Sistem vodenja in upravljanja je sredstvo 
za doseganje dolgoročnih strateških ci-
ljev družbe in način, s katerim uprava in 
nadzorni svet družbe Elektro Celje izva-
jata odgovornost do delničarjev in drugih 
deležnikov družbe.

Vizija in cilj družbe Elektro Celje ter nje-
nih odvisnih družb sta uvajanje sodobnih 
načel vodenja in upravljanja ter popolna 
skladnost z naprednimi domačimi in tuji-
mi praksami.

Pojasnila v zvezi s Kodeksom korpo-
rativnega upravljanja družb s kapi-
talsko naložbo države in Priporočili 
SDH

V letu 2019 družba pri poslovanju ni bi-
stveno odstopala od načel, postopkov in 
meril, ki jih predpisuje navedeni kodeks 
ter Priporočila SDH. Družba izjavlja, da 
v celoti in dosledno ne postopa po tistih 
določbah kodeksa oziroma Priporočil in 
pričakovanj, ki so za družbo urejena že 
z zakonom ali jih družba ureja v skladu 
z določbami statuta na drugačen način, 
kot je to določeno s kodeksom, oziroma v 
primerih, ko neobvezujočih ravnanj nima 
predpisanih v svojih aktih ali ko ravnanja 
niso določena kot zakonska obveznost. 

Družba je odstopala od naslednjih načel, 
postopkov in meril:

• Nadzorni svet — Postopek izbire 
kandidatov za člana nadzornega 
sveta in oblikovanje predlogov za 
skupščino – tč. 6.8.1, tč. 6.8.2:

Nadzorni svet v letu 2019 pri postopku 
izbire kandidatov za člane nadzornega 
sveta ni ustanovil nominacijske komisije 
in posledično vanjo ni bil vključen zunanji 
član, ker nobenemu članu v tem letu ni 
potekel mandat. 

Nadzorni svet pri določanju prejemkov 
predsednika uprave spoštuje Zakon o 
prejemkih poslovodnih oseb v gospo-
darskih družbah v večinski lasti Repu-
blike Slovenije in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 21/2010 in 
8/2011) in Uredbo o določitvi najvišjih 
razmerij za določitev osnovnih plačil ter 
višine spremenljivih prejemkov (Uradni 
list RS, 34/2010 in 52/2011).

Mnenje družbe je, da so člani nadzornega 
organa strokovni, odgovorni in neodvisni 
pri opravljanju svojih nalog ter delujejo v 
skladu z določili navedenega kodeksa in 
upoštevajo Priporočila SDH.

Družba izjavlja tudi, da je uprava obvla-
dujoče družbe v letu 2019 aktivno spre-
mljala in neposredno nadzirala poslova-
nje odvisnih družb ECE in Elektro Celje 
OVI skladno s strateškimi usmeritvami 
z namenom doseganja zastavljenih po-
slovnih ciljev. Pri vodenju in upravljanju 
odvisnih družb je uveljavljala enotne 
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standarde korporativnega upravljanja, 
kot veljajo za obvladujočo družbo v sku-
pini Elektro Celje.

Družba Elektro Celje bo Priporočila SDH 
spoštovala tudi v prihodnje in skladno 
s tem izpopolnjevala in izboljševala 
svoj sistem upravljanja. Ob morebitnem 
odstopanju od podane izjave o spošto-
vanju Kodeksa bo družba poskrbela za 
pravočasno objavo.

Pojasnila v skladu z Zakonom o 
gospodarskih družbah

Družba Elektro Celje v skladu z določilom 
5. odstavka 70. člena ZGD-1, ki določa 
minimalne vsebine izjave o upravljanju, 
podaja naslednja pojasnila:

1. Opis glavnih značilnosti sistemov not-
ranjih kontrol in upravljanja tveganj v 
družbi
Notranje kontrole so usmeritve in postop-
ki, ki jih družba Elektro Celje izvaja na 
vseh ravneh, da bi obvladovala tveganja, 
tudi tista, ki so povezana z računovod-
skim poročanjem. Z uvedenim sistemom 
notranjih kontrol se zagotavlja točnost, 
zanesljivost in popolnost podatkov in in-
formacij za pravilno in pošteno izdelavo 
računovodskih izkazov in računovodsko 
poročanje v skladu z zakoni ter drugimi 
predpisi. Družba ima vzpostavljen sistem 
notranjih kontrol in obvladovanja tveganj 
povezanih z računovodskim poročanjem, 
pri čemer so kontrole vgrajene v poslov-
ne procese in sisteme.

Pri postavitvi sistema notranjih kontrol 
se upošteva načelo treh obrambnih linij:
• ocenitev okolja, ocenitev tveganj 

(izvajajo lastniki tveganj);
• določitev načina kontroliranja – 

vzpostavitev kontrolnega sistema 
(izvajajo različne strokovne službe);

• kontroliranje delovanja sistema in 
uvajanje izboljšav (izvaja služba 
notranje revizije).

Notranja revizija predstavlja tretjo 
obrambno linijo, namenjeno ugotavljanju 
stanja in delovanja notranjih kontrol ob 
upoštevanju uresničevanja strategije, ci-
ljev in tveganj družbe in si prizadeva po-
nuditi načine za izboljšave z blaženjem 
predvsem ključnih tveganj v skladu z 
danimi priporočili. Družba v tč. 3.5 (Not-
ranja revizija in sistem notranjih kontrol) 
razkriva kontrolni mehanizem za obvla-
dovanje tveganj in vlogo ter delovanje 

notranje revizije pri zagotavljanju učin-
kovitega in uspešnega sistema notranjih 
kontrol.

Postopke preverjanja notranjih kontrol 
pomembnih za revizijo opravi med izva-
janjem revidiranja tudi pooblaščena revi-
zijska družba.

S prepoznavanjem, ocenjevanjem in 
obravnavo tveganj na vseh nivojih in 
področjih jih podjetje obvladuje na spre-
jemljivih ravneh in izkoristi priložnosti, ki 
se ob tem ponujajo.

Uprava izvaja politiko upravljanja tve-
ganj, se na tveganja ustrezno odziva 
in tako povečuje verjetnost doseganja 
ciljev. Omogoča, da je proces obvla-
dovanja tveganj sestavni del vodenja, 
vgrajen v kulturo in prakse podjetja ter 
prilagojen poslovnim procesom podje-
tja. Vsako odločanje v podjetju, ne glede 
na raven pomembnosti, do neke stopnje 
vključuje upoštevanje tveganja in njiho-
vo obvladovanje. Odgovornost uprave je, 
da družba Elektro Celje upravlja s tvega-
nji v skladu s predpisano zakonodajo in 
zahtevami upravljalca premoženja. Skrbi 
za primerno organizacijo in komunikacijo 
pri upravljanju tveganj ter ustrezno stro-
kovno usposobljenost zaposlenih za ka-
kovostno upravljanje tveganj. Odboru za 
upravljanje tveganj nalaga odgovornost 
in daje pooblastila za obvladovanje tve-
ganj, hkrati pa mu zagotavlja potrebne 
finančne in druge vire za obvladovanje 
tveganj.

Družba ima koordinatorja aktivnosti 
upravljanja tveganj, ki je odgovoren za 
določanje in usklajevanje potrebnih aktiv-
nosti ter poročanje o tveganjih. Družba v 
letnem poročilu razkriva pomembna tve-
ganja in načine njihovega obvladovanja.

2. Pomembno neposredno in posredno 
lastništvo vrednostnih papirjev družbe v 
smislu doseganja kvalificiranega deleža, 
kot ga določa zakon, ki ureja prevzeme
Vse delnice družbe so navadne imen-
ske kosovne delnice, ki dajejo njihovim 
imetnikom pravico do upravljanja druž-
be, pravico do dividende in pravico do 
izplačila preostanka premoženja v pri-
meru likvidacije. Vse delnice so iz istega 
razreda in so izdane v nematerializirani 
obliki. Vse delnice so prosto prenosljive.

Na dan 31. 12. 2019 je imetnik kvalifici-
ranega deleža, kot ga določa Zakon o 
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prevzemih družbe Elektro Celje, delničar 
Republika Slovenija z lastniškim deležem 
19.232.978 delnic oz. 79,50 %.

Družba Elektro Celje nima delniške she-
me za delavce.

Družbi niso znani dogovori med delničar-
ji, ki lahko omejijo prenose vrednostnih 
papirjev ali glasovalnih pravic.

Družba nima dogovorov s člani organov 
vodenja in nadzora, ki bi predvidevali na-
domestilo, če člani zaradi ponudbe, kot jo 
določa zakon, ki ureja prevzeme, odstopi-
jo, so odpuščeni brez utemeljenega razlo-
ga ali njihovo delovno razmerje preneha.

3. Pojasnila o vsakem imetniku vredno-
stnih papirjev, ki zagotavljajo posebne 
kontrolne pravice
Posamični delničarji družbe Elektro Ce-
lje nimajo posebnih kontrolnih pravic 
na podlagi lastništva delnic družbe. Ne 
obstajajo posebni dogovori, ki bi lahko 
povzročili omejitev prenosa delnic ali gla-
sovalnih pravic.

4. Pojasnila o vseh omejitvah glasovalnih 
pravic
Delničarji družbe Elektro Celje nimajo 
omejitev za izvajanje glasovalnih pravic.

5. Pravila družbe o imenovanju ter zame-
njavi članov organov vodenja ali nadzora 
in spremembah statuta
Imenovanja in zamenjave članov orga-
nov vodenja ali nadzora ter spremembe 
statuta niso posebej urejena s pravili 
družbe. V celoti uporabljamo veljavno za-
konodajo.

6. Pooblastila članov poslovodstva, zlas-
ti pooblastila za izdajo ali nakup lastnih 
delnic
Družba Elektro Celje je v letu 2016 na 
podlagi sklepa skupščine delničarjev z 
dne 31. 8. 2016 pridobila pooblastilo za 
odkup lastnih delnic, ki je veljalo za ob-
dobje od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2018. Druž-
ba je na podlagi pooblastila skupščine in 
izvedenega javnega poziva delničarjem 
za odkup lastnih delnic v letih 2016, 2017 
in 2018 pridobila skupno 333.849 lastnih 
delnic, tako da ima na dan 31. 12. 2019 
333.849 lastnih delnic.

Na podlagi sklepa skupščine z dne 31. 8. 
2016 je uprava pridobila tudi pooblastilo, 
da lahko po predhodnem soglasju nad-
zornega sveta pridobljene delnice umak-

ne brez nadaljnjega sklepa o zmanjšanju 
osnovnega kapitala.

7. Delovanje skupščine družbe in njene 
ključne pristojnosti
Skupščina delničarjev se je v letu 2019 
sestala enkrat. Pristojnosti skupščine in 
pravice delničarjev so navedene v zako-
nu in se uveljavljajo na način, kakršnega 
določajo statut družbe, poslovnik skup-
ščine in predsedujoči skupščine.

8. Podatki o sestavi in delovanju organov 
vodenja ali nadzora ter njihovih komisij
Organi vodenja in nadzora ter njihove ko-
misije so celovito predstavljeni v Letnem 
poročilu 2019 v tč. 3.2.

9. Sistem skladnosti poslovanja in korpo-
rativne integritete
V letu 2019 je v družbi deloval vzpostav-
ljen sistem korporativne integritete z 
elementi, ki jih opredeljujejo Sloven-
ske smernice korporativne integritete. 
Korporativna integriteta in z njo pove-
zana tveganja so vključena v delujoč 
sistem upravljanja s tveganji. Tveganja, 
povezana s korporativno integriteto, 
so uvrščena v Register tveganj, kjer so 
prepoznana, ocenjena in obvladovana s 
pomočjo predlaganih ukrepov. Preko po-
oblaščenke za korporativno integriteto je 
vzpostavljen mehanizem za redno in ce-
lovito prepoznavanje tveganj za korpora-
tivno integriteto, njihovo vrednotenje in 
sistematičen ter neodvisen nadzor nad 
učinkovitostjo izvajanja ukrepov za ob-
vladovanje teh tveganj.

Korporativna integriteta družbe je opre-
deljena kot eden izmed strateških ciljev, ki 
je vključen v strateške usmeritve skupine 
Elektro Celje. S tem želimo povečati verje-
tnost doseganja zastavljenih ciljev, spod-
buditi proaktivno upravljanje, izboljšati 
prepoznavanje priložnosti in nevarnosti, 
delovati v skladu z ustreznimi zakonskimi 
predpisi in standardi ter izboljšati opera-
tivno učinkovitost in uspešnost.

V letu 2019 je v veljavi Etični kodeks, v 
katerem so opredeljena temeljna načela 
in pravila, po katerih se ravnajo zaposle-
ni, z njim dajemo dodatno podlago za za-
gotavljanje skladnosti poslovanja s pozi-
tivno zakonodajo in kodeksi, omogočamo 
pravni okvir za zagotavljanje varstva 
in integritete podatkov ter preprečeva-
nja diskriminacije na delovnem mestu 
v kakršnih koli oblikah. Etični kodeks je 
bil razdeljen vsem zaposlenim v tiskani 
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obliki, objavljen je tako na intranetni kot 
spletni strani družbe, zato sta notranja 
in zunanja javnost seznanjeni z njegovo 
vsebino. Vsi zaposleni so podpisali izjavo 
o seznanitvi in upoštevanju določil Etič-
nega kodeksa. Družba je sprejela doda-
tne organizacijske in tehnične ukrepe, 
ki z dodatnim komunikacijskim kanalom 
omogočajo anonimno sporočanje more-
bitnih nepravilnosti ali kršitev skladnosti 
poslovanja v družbi. Pri pooblaščencu 
uprave za korporativno integriteto se evi-

dentirajo tudi morebitni postopki razkri-
tja nasprotja interesov, samoizločitve in 
odločanja o izločitvi.

Uprava in nadzorni svet družbe Elektro 
Celje v skladu s 60. a členom Zakona o 
gospodarskih družbah skupaj zagota-
vljata, da je Letno poročilo družbe Elek-
tro Celje in skupine Elektro Celje za leto 
2019 sestavljeno in objavljeno v skladu 
z Zakonom o gospodarskih družbah in s 
slovenskimi računovodskimi standardi.

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec

Predsednica nadzornega sveta
mag. Rosana Dražnik

3.2 Poročilo nadzornega sveta
UVOD

Nadzorni svet je v letu 2019 nadzoro-
val vodenje poslov družbe in poslovanje 
družbe, pri čemer je skrbel za dolgoročne 
interese družbe, uresničevanje sprejete 
strategije ter družbeno odgovorno pove-
čevanje ekonomske učinkovitosti družbe 
Elektro Celje in skupine Elektro Celje v 
skladu z zakonskimi predpisi, statutom 
družbe, Poslovnikom o delu nadzorne-
ga sveta, Kodeksom korporativnega 
upravljanja družb s kapitalsko naložbo 
države, priporočili upravljavca kapital-
skih naložb Republike Slovenije in dru-
gimi priporočili dobre prakse korporativ-
nega upravljanja. Redno se je seznanjal 
s poročili o poslovanju družbe in drugimi 
ključnimi aktivnostmi družbe, sprejemal 
ustrezne sklepe in spremljal njihovo re-
alizacijo.

Sestava nadzornega sveta in njegovih 
komisij se v letu 2019 ni spreminjala. Čla-
ni nadzornega sveta, ki so predstavniki 
delničarjev, so bili izbrani preko struktu-
riranega nominacijsko akreditacijskega 
postopka SDH, d.d. in jih je nato z izvolit-
vijo potrdila skupščina delničarjev, pred-
stavnika zaposlenih pa sta bila izvoljena 
na svetu delavcev. Podrobneje je sestava 

nadzornega sveta predstavljena v le-
tnem poročilu v točki 11.10.2.

Delo nadzornega sveta sta strokovno 
podpirali revizijska in kadrovska komisi-
ja nadzornega sveta. V revizijski komisiji 
nadzornega sveta so trije člani. Predse-
dnik komisije je član NS, ostala dva člana 
pa sta zunanja člana, ki s svojimi strokov-
nimi znanji in kompetencami pomembno 
prispevata k uspešnemu delu revizijske 
komisije in nadzornega sveta. Kadrovska 
komisija nadzornega sveta ima tri člane, 
ki so hkrati tudi člani nadzornega sveta. 
Dva člana kadrovske komisije sta pred-
stavnika delničarjev v nadzornem svetu, 
en član pa je predstavnik delavcev.

Stroške za delovanje nadzornega sveta, 
revizijske komisije in kadrovske komisije 
sestavljajo nadomestila za opravljanje 
funkcije, sejnine, stroški izobraževanja in 
službenih poti, v skladu s sklepi skupšči-
ne in so predstavljeni v poglavju 11.10.2 
letnega poročila družbe za leto 2019. Z 
neodvisnima članoma revizijske komisije 
je bila sklenjena pogodba o sodelovanju 
ob upoštevanju kriterijev in priporočil 
upravljavca kapitalskih naložb Republike 
Slovenije.

1 7E l e k t r o  C e l j e  v  l e t u  2 0 1 9



NADZOROVANJE POSLOVANJA IN 
VODENJA DRUŽBE

Skladno s temeljno nalogo odgovornega 
nadzora vodenja in poslovanja družbe je 
nadzorni svet spremljal doseganje na-
črtovanih ciljev in gospodarnost poslo-
vanja družbe z namenom zagotavljanja 
stabilnega poslovanja in razvojne narav-
nanosti.

Nadzorni svet je imel v letu 2019 devet 
rednih sej, korespondenčnih sej ni bilo. 
Člani NS smo se redno udeleževali sej in 
se na obravnavane teme skrbno pripra-
vili, kar je omogočalo konstruktivno raz-
pravo, in na podlagi skrbno pripravljenih 
poročil ter ustnih in pisnih informacij, ki 
jih je podala uprava, kompetentno spre-
jemali odločitve ter učinkovito izvajali 
nadzor nad poslovanjem družbe. Nadzor-
ni svet si je skupaj z upravo in ob pod-
pori strokovnih komisij nadzornega sveta 
prizadeval za ustrezno obvladovanje tve-
ganj in iskanje priložnosti za izboljšanje 
poslovanja. Uprava je upoštevala in ure-
sničevala priporočila in odločitve nadzor-
nega sveta. V skladu z določili statuta je 
nadzorni svet podal posamezna soglasja 
na posle uprave. Na sejah se je še pose-
bej posvetil naslednjim nalogam in posa-
meznim področjem poslovanja družbe.

Nadzorovanje poslovanja:
• Seznanjal se je s četrtletnimi poročili o 

poslovanju družbe Elektro Celje in od-
visnih družb ECE in Elektro Celje OVI, 
upravljanjem tveganj, pravdnimi za-
devami ter posebej pozorno spremljal 
kazalnike uspešnosti poslovanja.

• Spremljal je realizacijo investicij, s po-
udarkom na pomembnih investicijskih 
projektih.

• Spremljal je realizacijo strateških ciljev, 
opredeljenih s Strateškim poslovnim 
načrtom družbe za obdobje 2017–2020.

• Spremljal je delovanje posameznih 
poslovnih procesov ter priporočal iz-
boljšave in opozarjal na potencialna 
tveganja.

• Posebej skrbno je spremljal podro-
čje varnostne kulture v podjetju, kad-
rovsko politiko in organizacijsko klimo.

• Dal je soglasje na vsebino Načrta po-
slovanja družbe in skupine Elektro Ce-
lje za leto 2020 z izhodišči za leti 2021 
in 2022 ter pred tem tudi na predlog 
Rebalansa načrta poslovanja družbe 
Elektro Celje, d.d. in Skupine Elektro 
Celje za leto 2019 z izhodišči za leti 
2020 in 2021.

Notranja revizija:
• Podal je soglasje k načrtu delovanja not-

ranje revizijske dejavnosti za leto 2020 
in spremljal aktivnosti in ugotovitve v 
okviru notranjerevizijske dejavnosti.

• Seznanil se je s poročilom o zunanji 
presoji delovanja notranjerevizijske 
dejavnosti. Zunanji presojevalec je iz-
dal mnenje, da je bilo delovanje notra-
njerevizijske funkcije v družbi Elektro 
Celje v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 
11. 2018 v vseh pomembnih pogledih 
skladno z Mednarodnimi standardi 
strokovnega ravnanja pri notranjem 
revidiranju, s Kodeksom etike notranje-
ga revizorja in s Kodeksom notranjere-
vizijskih načel.

Skupščina:
• Potrdil je letno poročilo družbe Elektro 

Celje za leto 2018 in konsolidirano le-
tno poročilo skupine Elektro Celje ter 
sprejel poročilo o preveritvi letnega 
poročila.

• Predlagal je skupščini družbe, da za 
pooblaščenega revizorja za poslovna 
leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revi-
zijsko družbo BDO Revizija, d.o.o.

• Predlagal je skupščini družbe, da 
sprejme sklep o podelitvi razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu družbe za 
leto 2018 ter podprl tudi predlog upra-
ve o razdelitvi bilančnega dobička.

Korporativno upravljanje:
• V skladu z določili 22. člena Statuta 

družbe je nadzorni svet izvedel po-
stopek izbora predsednika uprave za 
novo mandatno obdobje. Z namenom 
zagotavljanja stabilnosti in nadaljnje 
uspešnosti poslovanja družbe je h kan-
didaturi povabil dosedanjega predse-
dnika uprave. Po izvedenem izbornem 
postopku je nadzorni svet za mandat-
no obdobje od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2024 
za predsednika uprave družbe Elektro 
Celje imenoval mag. Borisa Kupca.

• Seznanjal se je s poročili o izvajanju 
korporativne integritete, s poročili Po-
oblaščenke za korporativno integriteto 
ter s komunikacijskim načrtom promo-
cije Etičnega kodeksa. 

• Spremljal je aktivnosti možnega pove-
zovanja odvisnih družb s strateškimi 
partnerji.

KOMISIJI NADZORNEGA SVETA

REVIZIJSKA KOMISIJA
Revizijska komisija nadzornega sveta 
se je sestala na sedmih rednih sejah in 
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izvedla eno korespondenčno sejo. Pred 
sejami nadzornega sveta je pregledala 
poročila o poslovanju za obdobje poroča-
nja in izdelala mnenje ter priporočila za 
nadzorni svet in upravo. Pri svojem delu 
je tesno sodelovala z notranjo revizijo. 
Na sejah je redno obravnavala področje 
računovodskega poročanja, sistema not-
ranjih kontrol in sistema za obvladova-
nje tveganj. Obravnavala je posamezna 
poročila notranje revizije, se seznanila 
s poročilom o zunanji presoji delovanja 
notranjerevizijske dejavnosti in bolj po-
drobno pregledovala posamezne ključne 
procese, vključno s postopki javnih raz-
pisov.

Revizijska komisija je v zvezi z revizijo za 
leto 2018 opravila razgovor z zunanjim 
revizorjem, pregledala nerevidirano in 
revidirano letno poročilo družbe Elektro 
Celje, d. d. in konsolidirano letno poročilo 
skupine Elektro Celje ter oblikovala mne-
nje za nadzorni svet. Na podlagi predsta-
vitve in poročila zunanjega revizorja BDO, 
smernic ZNS za spremljanje kakovosti 
zunanjega revidiranja ter lastne ocene 
kakovosti izvajalca revizije računovod-
skih izkazov je podala pozitivno oceno 
dela revizorjev za leto 2018.

V mesecu maju 2019 je v sodelovanju 
s službami družbe Elektro Celje opravi-
la izbirni postopek za izbor zunanjega 
revizorja za opravljanje revizijskih stori-
tev v obdobju 2019—2021 in predlagala 
nadzornemu svetu, da skupščini družbe 
Elektro Celje za revizorja računovodskih 
izkazov za leta 2019, 2020 in 2021 pred-
laga revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., 
Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana. 

Samoocenitev delovanja je revizijska ko-
misija izvedla jeseni 2019 in na podlagi 
rezultatov opredelila okvirne dejavnosti, 
ki si jih bo prizadevala izvesti v prihod-
njem obdobju.

KADROVSKA KOMISIJA
Kadrovska komisija se je v letu 2019 ses-
tala na štirih sejah in izvedla eno kore-
spondenčno sejo. S svojim delom je nad-
zornemu svetu nudila strokovno pomoč pri 
vrednotenju dela uprave oz. ocenjevanja in 
nagrajevanja uprave ter se seznanila s pla-
niranjem nasledstva v družbi Elektro Celje 
in upravi podala določena priporočila.

Najpomembnejša naloga, ki jo je kadro-
vska komisija imela v letu 2019, je bil po-
stopek imenovanja predsednika uprave 

Elektro Celje za naslednje mandatno ob-
dobje. Po pooblastilu nadzornega sveta 
je izpeljala postopek osebnega povabila 
h kandidaturi za novi štiriletni mandat 
predsednika uprave družbe Elektro Ce-
lje in h kandidaturi povabila mag. Borisa 
Kupca. Po preučitvi vseh dokazil, progra-
ma dela in opravljenem razgovoru s kan-
didatom, je kadrovska komisija predlaga-
la nadzornemu svetu, da za mandatno 
obdobje od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2024 za 
predsednika uprave imenuje mag. Borisa 
Kupca. Kadrovska komisija je prav tako 
oblikovala predlog pogodbe o zaposlitvi 
in politiko prejemkov ter nagrajevanja 
predsednika uprave. 

SESTAVA NADZORNEGA SVETA IN 
SAMOOCENA

Vsi člani nadzornega sveta poleg zakon-
skih meril izpolnjujejo tudi zahteve Ko-
deksa korporativnega upravljanja družb 
s kapitalsko naložbo države in z družbo 
niso v potencialnem konfliktu interesov. 
Člani nadzornega sveta se medsebojno 
dopolnjujejo po strokovnem znanju in 
kompetencah. Njegova sestava je razno-
lika glede na izobrazbo, delovne izkušnje 
in osebnostne značilnosti, kar je omo-
gočalo učinkovito izmenjavo mnenj in 
stališč ter oblikovanje skupnih sklepov. 
K delovanju nadzornega sveta s svojimi 
dolgoletnimi izkušnjami in specifičnimi 
znanji s področja elektrodistribucije ter s 
poznavanjem razmer v družbi prispevata 
tudi predstavnika zaposlenih. 

Pri opravljanju funkcije so člani neod-
visni, objektivni in samostojni, pri delu 
upoštevajo interes družbe in sledijo na-
čelom korporativnega upravljanja, etič-
nim načelom poslovne kulture in dobre 
prakse. Odlikujeta jih osebna integriteta 
in poslovna etičnost. Sledijo sodobnim 
trendom in aktualnim dogodkom v po-
slovnem svetu ter skrbijo za svoj osebni 
in profesionalni razvoj. Vsi člani so tudi 
podpisali izjave o neodvisnosti in o od-
sotnosti konflikta interesov, ki so obja-
vljene na spletni strani družbe. 

Nadzorni svet je, kot vedno doslej, izvedel 
samoocenitev oziroma vrednotenje učin-
kovitosti dela z namenom izboljšanja ka-
kovosti dela nadzornega sveta in komisij. 
Uporabljena je bila metodologija Združe-
nja nadzornikov Slovenije. Rezultati ka-
žejo, da nadzorni svet dela dobro, vendar 
so na določenih področjih še možnosti za 
izboljšave. 
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SPREMLJANJE POSLOVANJA 
DRUŽBE IN SKUPINE PO KONCU 
POSLOVNEGA LETA

Po zaključku poslovnega leta 2019 je 
nadzorni svet posebno pozornost name-
nil zaključevanju poslovnega leta 2019, 
obravnavi letnega poročila družbe za 
leto 2019 in spremljanju zaključne faze 
revidiranja računovodskih izkazov za 
leto 2019. Člani nadzornega sveta smo 
se seznanili tudi z ukrepi, ki jih je druž-
ba Elektro Celje skupaj s hčerinskima 
družbama sprejela zaradi epidemiološke 
situacije, s ciljem obvladovanja tveganj 
in preprečitve širjenja okužbe s korona-
virusom (COVID-19) med zaposlenimi ter 
posledično potencialnimi motnjami v de-
lovnem procesu.

PREGLED IN POTRDITEV LETNEGA 
POROČILA

Nadzorni svet je revidirano Letno poroči-
lo družbe Elektro Celje in skupine Elektro 
Celje za leto 2019 obravnaval na 4. redni 
seji dne 19. 5. 2020. Nadzorni svet ugo-
tavlja, da je družba v letu 2019 dosegla 
večino začrtanih ekonomskih in tehnič-
nih ciljev. 

Letno poročilo družbe Elektro Celje in 
skupine Elektro Celje ter odvisne družbe 
ECE je revidirala revizijska družba BDO 
Revizija, d.o.o., ki je izdala pozitivno mne-
nje na Letno poročilo družbe Elektro Ce-
lje in pozitivno mnenje na konsolidirano 
Letno poročilo skupine Elektro Celje za 
leto 2019.

Nadzorni svet je ugotovil, da je Letno po-
ročilo družbe Elektro Celje za leto 2019 
sestavljeno v skladu z določbami ZGD-1 
in slovenskimi računovodskimi standardi 
za družbo ter z Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja za skupino 
Elektro Celje. Nadzorni svet meni, da le-
tno poročilo družbe in skupine Elektro 
Celje daje verodostojen odraz poslova-
nja družb v preteklem poslovnem letu ter 
resnično in pošteno prikazuje finančni 
položaj družbe Elektro Celje in skupine 
Elektro Celje na dan 31. 12. 2019, njene-
ga poslovnega izida in denarnih tokov za 
leto 2019.

Ob sprejemanju letnega poročila se je 
nadzorni svet opredelil tudi do izjave o 
upravljanju družbe in o skladnosti, ki je 
vključena v poslovno poročilo Letnega 
poročila skupine Elektro Celje in družbe 
Elektro Celje za leto 2019 in ocenil, da 
je odsev dejanskega stanja upravljanja 
družbe v letu 2019.

Po končni preveritvi letnih poročil in ra-
čunovodskih izkazov s pojasnili, preverit-
vi predloga uprave za uporabo bilančne-
ga dobička ter poročila pooblaščenega 
revizorja nadzorni svet ni imel pripomb in 
je Letno poročilo družbe Elektro Celje in 
konsolidirano letno poročilo skupine Ele-
ktro Celje za leto 2019 potrdil.

Celje, 19. 5. 2020

Predsednica nadzornega sveta
mag. Rosana Dražnik
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3.3 Korporativna integriteta in 
Etični kodeks
Etična pravila, po katerih se zaposle-
ni ravnamo v določenih okoliščinah, so 
zapisana v Etičnem kodeksu skupine 
Elektro Celje. Kodeks, ki je javno objav-
ljen na spletni strani družbe, je vodnik po 
temeljnih pravilih in standardih ravnanja 
in odločanja v vseh družbah skupine. 
Uporabljamo ga pri vsakdanjem delu, z 
zapisanimi vrednotami in načeli pa nam 
pomaga v situacijah, ko nismo prepriča-
ni, kako ravnati pravilno.

Korporativno integriteto v skupini Elektro 
Celje razumemo kot poslovanje v skladu 

z zakonodajo, pravili, priporočili in inter-
nimi pravili podjetja ter v skladu z dobrimi 
poslovnimi običaji in etičnimi načeli.

Načrt korporativne integritete skupaj z 
Etičnim kodeksom predstavlja orodje za 
vzpostavljanje oziroma preverjanje integri-
tete v skupini Elektro Celje in orodje za ugo-
tavljanje ter odpravljanje ranljivosti skupine 
in posameznih družb ter njenih zaposlenih 
za nastanek koruptivnih ravnanj. Preko 
pooblaščenke za korporativno integriteto 
smo vzpostavili mehanizem za redno in 
celovito prepoznavanje tveganj povezanih 
s korporativno integriteto, njihovo vredno-
tenje ter sistematičen in neodvisen nadzor 
nad učinkovitostjo izvajanja ukrepov za 
obvladovanje teh tveganj. Na osnovi tega 
smo korporativno integriteto opredelili kot 
enega od strateških ciljev, ki je vključen v 
strateške usmeritve skupine Elektro Celje.
Korporativno integriteto in z njo pove-
zana tveganja smo uvrstili v Register 
tveganj, kjer so tveganja prepoznana, 
ocenjena in s pomočjo predlaganih ukre-
pov obvladovana. S tem želimo povečati 
verjetnost doseganja zastavljenih ci-
ljev, spodbuditi proaktivno upravljanje, 
izboljšati prepoznavanje priložnosti in 
nevarnosti, delovati v skladu z ustrezni-
mi zakonskimi predpisi in standardi ter 
izboljšati operativno učinkovitost in us-
pešnost.

3.4 Upravljanje tveganj družbe in 
skupine Elektro Celje
Za obvladovanje tveganj ima družba 
Elektro Celje v okviru procesa vodenja 
vzpostavljen podproces upravljanja tve-
ganj, ki določa potrebne aktivnosti in 
odgovornosti za ocenjevanje in obravna-
vanje tveganj, vodenje registra tveganja, 
spremljanje in posodabljanje tveganj, 
sprejemanje in izvajanje ukrepov, poroča-
nje obvladovanja tveganj in delovanje ter 
nadziranje procesa obvladovanja tveganj. 
Za identificiranje tveganj smo odgovorni 
vsi zaposleni, vsak na svojem področju 
dela. Skrbniki tveganj, ki so hkrati lastniki 
procesov in so tako odgovorni za dosega-
nje ciljev svojih procesov, identificirajo, 
analizirajo in obravnavajo večja tveganja 
ob načrtovanju ciljev procesov. Hkrati so 

tveganja prepoznana z notranjimi revizi-
jami, notranjimi in zunanjimi presojami 
sistemov vodenja, letnimi razgovori z za-
poslenimi, izdelavo SiOK analize, analizo 
varnostnih incidentov, s samoocenami 
po EFQM itd. Koordinatorka tveganj skrbi 
za izboljševanje metodologije ocenje-
vanja in obravnavanja tveganj, vodenje 
registra tveganj in poročanje upravi ter 
nadzornemu svetu oziroma revizijski ko-
misiji. Notranja revizorka spremlja, če so 
prepoznana vsa večja tveganja, ugotavlja 
učinkovitost in ustreznost obstoječih ter 
novih ukrepov in svetuje pri upravljanju 
tveganj. Odbor za upravljanje s tveganji, 
ki ga sestavljajo skrbniki tveganj, notra-
nja revizorka in koordinatorka tveganj, 
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deluje kot samostojen neodvisen organ, 
ki je neposredno podrejen upravi. Odgo-
voren je za načrtovanje, delovanje in nad-
ziranje procesa obvladovanja tveganj. 
Dvakrat letno v okviru vodstvenega pre-
gleda sistemov vodenja odbor za tvega-
nja preverja uspešnost delovanja proce-
sa upravlja tveganj in preverja ustreznost 
ocenjenih ravni tveganj.

Obvladovanje tveganj temelji na politiki 
družbe o upravljanju tveganj in izpolnje-
vanju zahtev standardov ISO 31000, ISO 
45001, ISO 14001 in ISO 27001.

Tveganje je v družbi opredeljeno kot vpliv 
negotovosti na doseganje ciljev. Pred-
stavlja možnost nastanka dogodka no-
tranjega ali zunanjega izvora, ki lahko 

negativno (grožnja) ali pozitivno (prilož-
nost) vpliva na doseganje ciljev družbe 
na področju finančnega poslovanja, do-
seganja kakovosti za odjemalce, varnosti 
in zdravja pri delu, informacijske varnosti 
in vplivov na okolje.

Kako veliko je tveganje, je odvisno od 
verjetnosti nastanka in vpliva posledic. 
Verjetnost nastanka se izračuna z oceno 
verjetnosti pojava dogodka, pri čemer se 
spremlja časovno obdobje do 20 let. Po-
sledice se vrednotijo kvantitativno, z vidika 
vpliva na finančno poslovanje (poslovni 
izid), in kvalitativno, ko ocenjujemo posle-
dice dogodka na kakovost storitev za odje-
malce, varnost in zdravje pri delu zaposle-
nih, informacijsko varnost in okolje. Pri tem 
uporabljamo vrednostno lestvico od 1 do 5.

Verjetnost tveganja

Neznatna 
(do 1x na 20 let)

Nizka 
(do 1x na 10 let)

Srednja 
(do 1x na 4 leta)

Visoka 
(do 1x na 3 leta)

Zelo visoka 
(1x ali večkrat v 

2 letih)

Kvantitativna ocena vpliva (nastanka škode/koristi) 1 2 3 4 5

Katastrofalen (nad 5 mio EUR) 5 5 10 15 20 25

Zelo velik (od 1 mio EUR do vključno 5 mio EUR) 4 4 8 12 16 20

Velik (od 250.000 EUR do vključno 1 mio EUR) 3 3 6 9 12 15

Zmeren (od 50.000 EUR do vključno 250.000 EUR) 2 2 4 6 8 10

Majhen (do vključno 50.000 EUR) 1 1 2 3 4 5

20, 25 Visoko tveganje: nesprejemljivo, tveganju se izognemo ali ga prenesemo

9, 10, 12, 15, 16 Srednje tveganje: nesprejemljivo

4, 5, 6, 8 Nizko tveganje: pogojno sprejemljivo, če so stroški za obvladovanje tveganja večji kot škoda ob realizaciji tveganja 

1, 2, 3 Majhno tveganje: ciljno, sprejemljivo tveganje 

Nesprejemljiva tveganja pred obvla-
dovanjem (visoka, srednja in nizka) se 
beležijo v registru tveganj in ocenjujejo 
glede na to, kako visoka so (kvartalno oz. 
polletno). Skrbniki tveganj najpogosteje 
obvladujejo tovrstna tveganja z izvaja-
njem ukrepov za nižanje tveganj. Ciljna 
in sprejemljiva so tveganja, ki so po ob-

vladovanju ocenjena kot nizka (stroški 
nadaljnjega zmanjševanja bi bili večji 
od škode, ki bi jo povzročila realizacija 
tveganja) in vsa majhna tveganja. Ta tve-
ganja družba sprejme. Izjema je tveganje 
korporativne integritete (etično ravnanje 
zaposlenih), kjer je toleranca ničelna.

3.4.1 Pregled temeljnih tveganj v družbi 
Elektro Celje
V letu 2019 so skrbniki tveganj skupaj s 
koordinatorko tveganj posodobili katalog 
tveganj z namenom prilagoditve spre-
membam v okolju in v družbi sami.

Tveganja delimo na tri skupine: strate-
ška, finančna in operativna. Kot nespre-
jemljiva smo prepoznali 36 tveganj, ki 
smo jih razvrstili v trinajst vrst tveganj. 

Za vsako tveganje je bil izdelan evidenčni 
list tveganja, ki opredeljuje opis tveganja, 
možne vire tveganja in posledice, doku-
mentacijo, ki se nanaša na tveganje, 
vpliv tveganja na strateške cilje, kazal-
nike tveganja, stalne in predvidene nove 
ukrepe, odgovorno osebo za obvladova-
nje tveganja ter osebo, ki je odgovorna 
za nadzor obvladovanja.
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Tveganja v družbi Elektro Celje na dan 31. 12. 2019

Ocena tveganj in ključne aktivnosti v letu 2019 ter napovedi za leto 2020

5

0

25

20

15

10

S
tr

at
eg

ija
 d

ru
žb

e/
us

m
er

ite
v 

la
st

ni
ka

 

Re
gu

la
to

rn
o 

tv
eg

an
je

 

Za
go

ta
vl

ja
nj

e 
us

tr
ez

ni
h 

ka
dr

ov

Ko
m

pe
te

nc
e 

za
po

se
ln

ih

M
ot

iv
ira

no
st

 z
ap

os
le

ni
h

Te
hn

ol
oš

ki
 ra

zv
oj

 o
m

re
žj

a 

Ko
rp

or
at

iv
na

 in
te

gr
ite

ta
 

U
gl

ed

S
kl

ad
no

st
 s

 p
re

dp
is

i

Vr
em

en
sk

e 
uj

m
e 

in
 k

at
as

tr
of

e

Va
rn

os
t i

n 
zd

ra
vj

e 
pr

i d
el

u 

O
ko

ljs
ka

 tv
eg

an
ja

Tv
eg

an
ja

 p
ož

ar
a 

al
i e

ks
pl

oz
ije

Ra
zm

ej
itv

e 
pr

is
to

jn
os

ti/
od

go
vo

rn
os

ti

P
re

to
k 

in
fo

rm
ac

ij/
ko

m
un

ik
ac

ija

S
pr

em
em

ba
 o

rg
an

iz
ira

no
st

i

D
os

eg
an

je
 re

al
iz

ac
ije

 in
ve

st
ic

ij 

N
ep

re
ki

nj
en

os
t o

sk
rb

e 
od

je
m

al
ce

v

Tv
eg

an
je

 iz
gu

b

O
kv

ar
a 

om
re

žj
a 

EE
 in

 n
ap

ra
v

Iz
pa

d 
P

LC
-k

om
un

ik
ac

ije
 in

 E
E-

št
ev

ce
v

D
el

ov
an

je
 o

pt
ič

ne
ga

 o
m

re
žj

a

S
to

rit
ve

 n
a 

tr
gu

 

N
ač

rt
ov

an
je

 n
ab

av
e

Iz
ve

db
a 

ja
vn

ih
 n

ar
oč

il

N
ab

av
ni

 p
og

oj
i 

Po
go

db
e 

z 
do

ba
vi

te
lji

 

U
pr

av
lja

nj
e 

za
lo

g 

D
el

ov
an

je
 in

fo
rm

ac
ijs

ko
-p

os
lo

vn
e 

po
dp

or
e

In
fo

rm
ac

ijs
ka

 v
ar

no
st

 

Vd
or

 in
 k

ra
ja

 p
od

at
ko

v

Za
go

ta
vl

ja
nj

e 
ne

pr
ek

in
je

no
st

i p
os

lo
va

nj
a 

S
kl

ad
no

st
 n

a 
po

dr
oč

ju
 v

ar
st

va
 p

od
at

ko
v

Ka
pi

ta
ls

ko
 tv

eg
an

je

Li
kv

id
no

st
no

 tv
eg

an
je

 

Kr
ed

itn
o 

tv
eg

an
je

 
Tveganje po obvladovanju Ciljna, sprejemljiva tveganja Tveganja pred obvladovanjem 

Finančna tveganja 

• KAPITALSKO TVEGANJE
• LIKVIDNOSTNO TVEGANJE
• TRŽNO TVEGANJE
• KREDITNO TVEGANJE

Operativna tveganja

• VARNOSTNA TVEGANJA
• TVEGANJA ORGANIZIRANOSTI
• TVEGANJA DELOVANJA
• NABAVNA TVEGANJA
• INFORMACIJSKA TVEGANJA

Strateška tveganja 

• STATEGIJA DRUŽBE/USMERITEV 
LASTNIKA

• TVEGANJE REGULATIVE
• TVEGANJA KADROV
• TVEGANJA RAZVOJA
• TVEGANJA KORPORATIVNE INTEGRITETE

Velikost tveganj pred in po obvladovanju 
se je na dan 31. 12. 2019 bistveno zmanj-
šala. Tveganja so bila obvladovana tako z 
enkratnimi kot tudi s stalnimi ukrepi.

Na podlagi sprejetih ukrepov, ki smo jih 
izvajali v letu 2019, dne 31. 12. 2019 po 
obvladovanju ni bilo prepoznanih visokih 
tveganj. Prepoznana so bila štiri srednje 
velika tveganja, ki jih bomo v letu 2020 s 
sprejetimi ukrepi še dodatno znižali. Gre 
za sledeča tveganja:

Informacijski vdor in kraja podatkov
Tveganje predstavljajo dogodki in inci-
denti, ki bi lahko povzročili prekinitve po-
slovanja in ki lahko nepooblaščenim ose-
bam omogočajo uporabo, spremembo, 

uničenje ali krajo občutljivih podatkov in 
intelektualne lastnine družbe. Tveganje 
smo zniževali z omogočanjem dostopov 
do storitev in strežnikov le napravam, 
ki so del domene ec.si, omogočanjem 
dostopa zunanjim uporabnikom samo 
preko VPN-dostopa, ki ga zagotavlja In-
formatika d.d., upravljanjem aktivne mre-
žne opreme službe za telekomunikacije, 
upoštevanjem politik varovanja in zaš-
čite podatkov, izvajanjem penetracijskih 
testov v omrežje, mehanizmom za spre-
mljanje varnostnih dogodkov na domen-
skih kontrolerjih, vzpostavljanjem kontrol 
za zniževanje možnosti kraje identitete 
itd. Tovrstno tveganje se bo v letu 2020 
še večalo, zato družba že načrtuje doda-
tne ukrepe.
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Zagotavljanje neprekinjenosti 
poslovanja
Tveganje predstavljajo dogodki, ki bi 
lahko negativno vplivali na zagotavlja-
nje neprekinjenega delovanja poslovnih 
kritičnih procesov in aktivnosti v primeru 
večjih okvar informacijske infrastrukture, 
katastrofalnih dogodkov ali kibernetske-
ga napada. Družba ima vzpostavljeno 
sekundarno lokacijo, kjer je bil uspešno 
izveden okrevalni načrt, vzpostavljena je 
bila tudi dodatna komponenta varnosti 
arhivskih kopij. Zaradi vpeljave novega 
informacijskega sistema je družba izved-
la novo oceno, na podlagi katere bodo v 
letu 2020 priskrbljene potrebne ravni za-
gotavljanja storitev, posledično pa priča-
kujemo znižanje tveganja.

Tveganje skladnosti na področju 
varstva podatkov
Tveganje predstavlja obdelava osebnih 
podatkov, ki bi bila neskladna z Splošno 
uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Osebni 
podatki se v družbi Elektro Celje obdeluje-
jo z namenom priključitve uporabnikov na 
elektroenergetski distribucijski sistem, 
zagotavljanja njegove uporabe za odjem 
in/ali proizvodnjo električne energije in 
za namen obratovanja in zagotavljanja 
zanesljivosti oskrbe ter ostalih nalog go-
spodarske javne službe. SODO in elektro-
distribucijska podjetja obdelujejo osebne 
podatke uporabnikov sistema kot skupni 
upravljavci. Za skladnost na področju 
varstva osebnih podatkov je bil imeno-
van pooblaščenec za varstvo podatkov, 
prenovljeni so bili akti s področja varstva 
podatkov, določene vloge in pooblasti-

la odgovornih oseb glede obdelave oz. 
varstva osebnih podatkov, urejeni procesi 
obravnavanja incidentov (zaznavanje s 
strani zaposlenih, prijava in reševanje) in 
definirani varnostni incidenti. Izdelana so 
bila obvestila o varstvu podatkov (v infor-
macijskih rešitvah, na spletu), izvaja se 
ločeno vodenje kadrovskih in finančnih 
evidenc ter obdelav podatkov za različne 
namene itd. Izvedena pa je bila tudi not-
ranja revizija skladnosti z uredbo GDPR. 
Na notranjih presojah v mesecu maju in 
juniju je bil poudarek tudi na pregledu va-
rovanja osebnih podatkov, družba pa ima 
v načrtu za leto 2020 še nekaj ukrepov za 
znižanje tveganja.

Vremenske ujme in katastrofe 
večjega obsega
Tveganje zunanjih dogodkov (snegolom, 
snežni plazovi, podori, poplave, veter, ne-
urje, toča, žled, potresi) je z vidika vpliva 
ne elektroenergetski sistem prepoznano 
kot še posebej pomembno tveganje. To-
vrstni vplivi se postopno zmanjšujejo s 
kabliranjem in ustreznim načrtovanjem 
objektov glede na konfiguracijo terena. V 
celoti pa se tovrstnim tveganjem ni moč 
izogniti. Del tveganja se prenaša na za-
varovalnico (z zavarovanjem osnovnih 
sredstev), preostali del tveganja družba 
sprejema. Velika verjetnost je, da bo priš-
lo do vremenskih ujm in katastrof tudi v 
prihodnje.

Ostala tveganja so nizka ali majhna.

Vsa finančna tveganja so podrobneje 
predstavljena v točki 11.9.

3.4.2 Upravljanje s tveganji in vrste 
tveganj v skupini Elektro Celje
Tveganja v skupini Elektro Celje delimo 
na: strateška tveganja, finančna tvega-
nja in tveganja ugleda.

Strateška tveganja:
Tveganje obvladovanja odvisnih družb
Elektro Celje, d.d. kot večinski lastnik ECE 
d.o.o. in kot 100 % lastnik Elektro Celje 
OVI, d.o.o. usmerja in spremlja poslova-
nje obeh družb. Direktorja družb dajeta 
lastnikom, na ustno ali pisno zahtevo, 
pojasnila o poslovanju in jim posredujeta 
zahtevano dokumentacijo. Lastnik odvis-
nih družb lahko kadarkoli zahteva revizi-
jo poslov družb.

Z namenom spremljanja poslovanja 
odvisnih družb sta bila oblikovana nad-
zorstvena kolegija. V družbi ECE ga ses-
tavljajo predsednika uprav Elektro Celje, 
d.d. in Elektro Gorenjska, d.d., direktor 
sektorja skupnih storitev iz Elektra Celje, 
d.d. in kontrolorka iz Elektro Gorenjske, 
d.d. V družbi Elektro Celje OVI pa pred-
sednik uprave Elektro Celje, d.d., direk-
tor sektorja za obratovanje in razvoj ter 
direktor sektorja skupnih storitev, oba iz 
Elektra Celje, d.d.

Nadzorstvena kolegija se sestajata po 
potrebi, z namenom reševanja odprtih 
vprašanj.
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Primerno zastavljen sistem obvladova-
nja odvisnih družb je lahko s pripravo in 
izvedbo strategij in načrtov poslovanja 
priložnost za dolgoročno stabilno poslo-
vanje le-teh.

Tveganja strateških usmeritev lastnika/
države
Pričakovanja SDH, d.d. do družbe Ele-
ktro Celje, določena v Letnem načrtu 
upravljanja kapitalskih naložb za leto 
2019 za skupino, so, da družba Elektro 
Celje družbi za trgovanje z EE in proizvo-
dnjo EE strateško poveže/proda z ener-
getskima stebroma v lasti RS.
Finančna tveganja:
Tveganje slabega poslovanja ECE d.o.o. 
(še posebej zaradi cenovnega ali kredi-

tnega tveganja) in Elektra Celje OVI, d.o.o., 
ki bi privedlo do nižjih finančnih prihodkov 
družbe Elektro Celje in nižjega dobička, 
kar bi vplivalo tudi na kazalnika poslova-
nja (ROA, ROE) in morebitno neizpolnje-
vanje pričakovanj SDH, d.d. Slabo poslo-
vanje bi lahko dolgoročno vplivalo tudi na 
vrednost naložb družbe Elektro Celje.

Tveganja, ki bi nastala v primeru menja-
ve večinskega poslovnega deleža Elektra 
Celje, d.d. v ECE d.o.o. za manjšinski po-
slovni delež v drugi družbi.

Tveganje ugleda:
Slabši ugled družb v skupini bi lahko pri-
vedel do slabšega ugleda obvladujoče 
družbe in celotne skupine.

3.5 Notranja revizija in sistem 
notranjih kontrol
V družbi Elektro Celje se v upravljanju 
vzpostavlja in razvija način nadzora s 
tremi linijami obrambe. Notranja revi-
zija predstavlja tretjo obrambno linijo 
upravljanja družbe, namenjeno ugotav-
ljanju stanja in delovanja notranjih kon-
trol, ob upoštevanju uresničevanja stra-
tegije, ciljev in tveganj družbe. Načine za 
izboljšave si prizadeva ponuditi z blaže-
njem predvsem ključnih tveganj v skladu 
z danimi priporočili.

Notranja revizija povečuje koristi z izbolj-
ševanjem delovanja družbe s sistematič-
nim in metodičnim ocenjevanjem ter iz-
boljševanjem uspešnosti ureditve sistema 
notranjega kontroliranja z namenom ugo-
tovitve ali ima družba učinkovite, varčne 
in uspešne notranje kontrole v povezavi 
s tveganji, ki vplivajo na skrbno poslova-
nje v smeri doseganja ciljev, zanesljivega 
računovodstva in zakonitega delovanja 
družbe.

Za vzpostavitev in delovanje kontrolne-
ga mehanizma za obvladovanje tveganj, 
ki ga oblikuje, spremlja in razvija druga 
linija obrambe, so odgovorni direktorji 
sektorjev ali služb (prva linija obrambe), 
notranja revizija pa preverja ustreznost 
delovanja prve in druge linije nadzora.

Z notranjo revizijo uprava pridobiva nep-
ristranska zagotovila, da so najpomemb-
nejša tveganja ustrezno naslovljena in 

obvladovana ter da sistem notranjih kon-
trol deluje učinkovito in uspešno.

V družbi je vzpostavljen sistem notra-
njih kontrol, ki je sestavljen iz organiza-
cijske strukture in sistema pristojnosti, 
odgovornosti in pooblastil, opredeljenih 
v Pravilniku o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest družbe Elek-
tro Celje, izdanih pooblastil predsednika 
uprave in pravil ter postopkov opredelje-
nih v internih predpisih družbe, sprejetih 
po postopkih sistema vodenja. Pri svojem 
poslovanju upošteva zakonske podlage, 
ki urejajo delovanje sistema operaterja 
distribucijskega omrežja.

Z uvedenim sistemom in delovanjem 
notranjih kontrol se zagotavlja točnost, 
zanesljivost in popolnost podatkov/in-
formacij za pravilno in pošteno izdelavo 
računovodskih izkazov, preprečujejo in 
odkrivajo se napake v sistemu ter zago-
tavlja skladno in smotrno poslovanje.

Družba ima vzpostavljeno notranjerevi-
zijsko dejavnost z zaposleno vodjo not-
ranje revizije, ki je administrativno odgo-
vorna predsedniku uprave, funkcijsko pa 
revizijski komisiji nadzornega sveta (RK 
NS) oz. nadzornemu svetu (NS). Vloga, 
pristojnosti, organiziranost, odgovorno-
sti in naloge za delovanje so opredeljene 
v Temeljni listini notranjerevizijske dejav-
nosti družbe Elektro Celje.
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Pomembnejši 
dogodki in okoliščine 
poslovanja 
v letu 2019

Zaključene so bile pomembne 
investicije v Zgornji Savinjski 
dolini. Dogodka se je poleg 

županov in županij občin Zgornje 
Savinjske regije kot slavnostna 

govornica udeležila tudi ministrica 
za infrastrukturo, mag. Alenka 

Bratušek.

Družba je pridobila certifikat za 
sistem upravljanja informacijske 

varnosti ISO 27001:2013.

Podpisana je bila produkcijska 
pogodba z Informatiko d.d. za 

obdobje 2019–2022.

V okviru delovnega obiska sta 
družbo Elektro Celje na Koroškem 
obiskala veleposlanik Japonske v 
Sloveniji, g. Masaharu Yoshida, in 
vodja oddelka za kulturne zadeve, 

ga. Sayaka Yamashita.

Potekala je 5. strateška konferenca 
EDP Slovenije, na kateri so EDP, 
združena v GIZ DEE, v središče 

postavila svoj razvoj in dejavnosti 
v prihodnosti s poudarkom na 

rešitvah, ki bodo omogočile prehod 
v nizkoogljično družbo.

12. aprila 2019 je AE sprejela sklep 
o vključitvi MHE Majcen Mislinja v 

podporno shemo.

04
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S strani AE smo prejeli obvestilo 
o kvalifikaciji projekta Uporabljaj 

pametno in upravičenosti stroškov 
raziskav in inovacij za naslednja 

3 leta.

S strani Evropske komisije smo bili 
obveščeni o kvalifikaciji projekta 
X-FLEX o upravičenosti stroškov 
raziskav in inovacij za naslednja 

4 leta.

Družba ECE je postavila prve 
sončne elektrarne.

Na 24. redni seji skupščine Elektra 
Celje, d.d. so se delničarji seznanili 
s poslovanjem družbe v letu 2018 

ter s poročili uprave in nadzornega 
sveta. Delničarji so med drugim 
odločali o uporabi bilančnega 
dobička za leto 2018, podelitvi 

razrešnice upravi in nadzornemu 
svetu družbe za opravljeno delo 
v preteklem letu in imenovanju 

pooblaščenega revizorja za 
poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Nadzorni svet družbe je na svoji 
5. redni seji, ki je potekala 28. 6. 
2019, sprejel sklep o imenovanju 

predsednika uprave in mag. Borisu 
Kupcu podelil še en mandat za 

naslednje 4 letno mandatno 
obdobje od 1. 5. 2020 do 

30. 4. 2024.

05

07

06M a j

J u l i j

J u n i j

S strani Evropske komisije smo bili 
obveščeni o pozitivnem rezultatu 

prijave projekta BD4OPEM. Cilj 
projekta je pridobiti dodano 

vrednost iz razpoložljivih podatkov 
in tako ustvariti nove tržne 

priložnosti tako za obstoječe kot 
tudi za nove rešitve.

08
A v g u s t

2 7E l e k t r o  C e l j e  v  l e t u  2 0 1 9



27. septembra 2019 je družba 
Elektro Celje po sklepu skupščine o 
uporabi bilančnega dobička iz leta 
2018 izplačala dividende v višini 

3.220.907,76 EUR.

Družba ECE je pridobila Platinast 
certifikat poslovne odličnosti, ki ga 

podeljuje Bisnode.

Družba ECE je na sejmu MOS 
predstavila nove produkte. Največ 
povpraševanja je bilo po sončnih 

elektrarnah.

21. novembra 2019 je družba 
Elektro Celje na tekmovanju za 
Najboljše letno poročilo za leto 

2018 prejela nagrado za najboljše 
računovodsko poročilo.

Družba ECE je na tekmovanju 
Spletni trgovec leta 2019, v 

kategoriji »nakupovalni center«, 
prejela priznanje za Spletnega 

trgovca leta.

09
11S e p t e m b e r

N o v e m b e r

9. oktobra 2019 se je družba 
Elektro Celje pridružila konzorciju 
za promocijo in pospešitev zelene 
preobrazbe slovenske energetike s 

ciljem razogljičenja Slovenije do leta 
2050. Konzorcij, ki sta ga ustanovili 

družbi ELES in GEN-I, je pridobil 
tri nove člane; v družbah Elektro 

Celje, Elektro Gorenjska in Elektro 
Ljubljana so prepoznali pomen 
povezovanja za uspešno zeleno 

preobrazbo.

EDP, združena v GIZ DEE, so 
vzpostavila brezplačen enoten 

spletni portal Moj elektro.

10
O k t o b e r
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4.1 Pomembni dogodki družbe in skupine Elektro 
Celje po koncu obračunskega obdobja
JANUAR 2020
Podpis pogodbe s SODO d.o.o.: Elektro 
Celje, d.d. je po pridobitvi soglasja Nad-
zornega sveta podpisal Pogodbo o na-
jemu elektroenergetske infrastrukture 
in izvajanju storitev za distribucijskega 
operaterja SODO d.o.o za obdobje 2019–
2021.

FEBRUAR 2020
Podpis Aneksa št. 1 s SODO d.o.o.: 
Elektro Celje, d.d. je po pridobitvi pravne-
ga mnenja 27. 2. 2020 podpisal Aneks št. 
1 k Pogodbi o najemu elektroenergetske 
infrastrukture in izvajanju storitev za dis-
tribucijskega operaterja SODO d.o.o.

Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 
2020 skladno z Uredbo EU 2018/1999 o 
upravljanju energetske unije in podneb-
nih ukrepov sprejela celoviti nacionalni 
energetski in podnebni načrt Republi-
ke Slovenije (NEPN), ki je bil predložen 
Evropski komisiji. Gre za akcijsko stra-
teški dokument, ki za obdobje do leta 
2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, 
politike in ukrepe na petih razsežnostih 
energetske unije. To so razogljičenje, 
energetska učinkovitost, energetska var-
nost, notranji trg in raziskave, inovacije 
ter konkurenčnost.

MAREC 2020
Slovenija je na podlagi 7. člena Zakona 
o nalezljivih boleznih, zaradi naraščanja 
števila okužb s koronavirusom COVID-19, 
12. marca 2020 razglasila epidemijo. V 
družbi Elektro Celje smo sprejeli različne 
ukrepe, da v največji meri zaščitimo za-
poslene, hkrati pa zagotovimo nemoteno 
oskrbo z električno energijo in izvajanje 

nalog gospodarske javne službe v zakon-
skem minimumu. Kako visoke bodo ne-
gativne posledice na poslovanje družbe 
Elektro Celje, zaradi negotovih razmer 
trenutno še ni mogoče izračunati.

Elektrodistribucijska podjetja smo širitev 
okužb s koronavirusom COVID-19 pre-
poznala kot grožnjo zagotavljanju nemo-
tene oskrbe z električno energijo končnim 
odjemalcem, zaradi česar smo v skladu 
z načrti že sprejeli ukrepe za nadaljnjo 
nemoteno delovanje sistema. Priprav-
ljen je načrt za zagotovitev nemotenega 
opravljanja delovnih procesov družb.

V družbi Elektro Celje se zavedamo re-
snosti, ki jo prinaša širitev okužb z novim 
koronavirusom v državi, in že od začetka 
pojavitve okužb obveščamo zaposlene o 
informacijah, ki jih posreduje Nacionalni 
inštitut za javno zdravje (NIJZ). Reakcije 
in ukrepe zaradi nastale situacije z novim 
koronavirusom tudi sproti prilagajamo 
razmeram in ukrepom države. Ker je bilo 
potrebno za daljše obdobje prilagoditi iz-
vajanje delovnih procesov in sprejeti do-
datne ukrepe, smo od ponedeljka, 30. 3. 
2020, do preklica, delavce, za katere de-
lodajalec zaradi poslovnega položaja in 
iz poslovnega razloga začasno ne more 
zagotavljati dela, z namenom ohranitve 
zaposlitve napotili na začasno čakanje 
na delo doma.

V mesecu marcu se učinki epidemije še 
niso pomembno odražali na likvidnosti 
poslovanja. Se pa poslovni partnerji že ob-
račajo na nas s prošnjami za odlog plačila 
oz. plačila omrežnine ne izvršijo; predvi-
devamo, da se bodo v prihodnjih mesecih 

občutno povečale zamude pri plačevanju, 
s čimer se bo poslabšala likvidnost.

V okviru ukrepov za blaženje socialnih in 
gospodarskih posledic širjenja koronavi-
rusa je AE z izrednim ukrepom uveljavila 
spremembo tarifnih postavk za obračun 
omrežnine. Za obdobje od 1. marca do 31. 
maja 2020 se gospodinjskim in malim 
poslovnim odjemalcem ne bo obračuna-
la tarifna postavka za obračunsko moč, 
oziroma bo cena za to postavko 0,00 
EUR/kW (UL RS, št. 31. z dne 20. marca 
2020). Ocenjujemo, da bo vrednostni iz-
pad omrežnine na mesečni ravni znašal 
0,5 mio EUR.

APRIL 2020
Državni zbor je 2. aprila 2020 sprejel Za-
kon o interventnih ukrepih za zajezitev 
epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo. 

Zaradi negotove situacije epidemije 
COVID-19 je težko realno oceniti vpliv na 
realizacijo ciljev iz poslovnega načrta 
družbe in skupine za leto 2020 ter vpliv 
na doseganje strateških ciljev. V družbi 
Elektro Celje ocenjujemo, da bo, v kolikor 
bomo do sredine meseca maja lahko pri-
čeli z ustaljenim delovanjem, realizacija 
investicij in izvedenih storitev strankam v 
letu 2020 za približno desetino nižja od 
načrtovane.

Neplačila in zamike plačil omrežnine ter 
primanjkljaj omrežnine glede na regula-
tivni okvir zaradi manjšega obsega dis-
tribuirane električne energije bomo pre-
moščali predvsem z likvidnostnimi krediti 
(po oceni do 5 mio EUR).
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Kar počnemo, 
je trajnostno
Ustvarjamo dobre poslovne rezultate,  skrbimo 
za distr ibuci jo  elektr ične energi je  več kot 
170.000 odjemalcem in zaposlujemo več kot 
700 zaposlenih.  Potrebe naših uporabnikov 
zadovol jujemo na način,  ne da bi  pr i  tem 
ogrožal i  zmogl j ivost i  pr ihodnj ih generaci j 
ter  zagotavl jal i  ravnotežje med gospodarsko 
rast jo,  skrbjo za okol je  in  družbeno blaginjo.

POSLOVNO 
POROČILO 

družbe Elektro Celje

3 1



Predstavitev družbe 
Elektro Celje05
5.1 Osnovni podatki o družbi 
Elektro Celje

Osebna izkaznica družbe Elektro Celje

Ime: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Skrajšano ime: ELEKTRO CELJE, d.d.

Sedež: Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Telefon: (03) 42 01 000

Klicni center: (03) 42 01 180

Kontakt za medije: (03) 42 01 435

Elektronski naslov: info@elektro-celje.si

Spletno mesto: http://www.elektro-celje.si

Vpis v sodni register: Sodni register Okrožnega sodišča v Celju, vložna št. 1/00600/00

ID številka za DDV: SI62166859

Matična številka: 5223067

Osnovni kapital: 100.953.200,63 EUR

Število delnic: 24.192.425

Velikost družbe (glede na določila ZGD-1): velika družba

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019: 628

Št. distribuiranih MWh EE v letu 2019: 2.036.262 MWh

Število odjemalcev 31. 12. 2019: 172.927

Predsednik uprave: mag. Boris Kupec

Predsednica nadzornega sveta: mag. Rosana Dražnik
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5.2 Poslanstvo, vizija in vrednote

5.3 Dejavnost družbe in področje 
delovanja
Temeljne dejavnosti družbe so upravlja-
nje, vodenje in obratovanje distribucij-
skega sistema ter vzdrževanje, izgradnja 
in obnova elektrodistribucijskih vodov in 
naprav na območju Savinjske, Koroške in 
Spodnjeposavske regije, s 40 občinami v 

celoti in dvema delno. Obsega 4.345 km2 
oz. 22 % površine Slovenije. Temu primer-
na je razpršenost vodov in naprav, ki po 
skupni dolžini predstavljajo drugo naj-
daljše omrežje med petimi distribucijski-
mi družbami v Sloveniji.

Družba Elektro Celje je lastnik elektroenergetske 
infrastrukture (obsega 12.774 km NN omrežij, 
1.072 km SN kablovodov, 89 km 110 kV daljno-
vodov, 2.531 km SN daljnovodov, 18 RTP, 17 RP in 
več kot 3.500 TP), ki jo daje v najem izvajalcu go-
spodarske javne službe sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja z električno energijo, 
družbi SODO.

DE CELJE

DE KRŠKO

DE SLOVENJ GRADEC

DE VELENJE

Distribucijske enote in nadzorništva družbe Elektro Celje

POSLANSTVO VIZIJA VREDNOTE
Zanesljiva, kakovostna, 

stroškovno učinkovita in okolju 
prijazna oskrba odjemalcev z 

električno energijo ter izvajanje s 
tem povezanih storitev.

Postati vodilno podjetje za 
oskrbo odjemalcev z električno 

energijo s tehnološko naprednim 
elektroenergetskim omrežjem, 
s čimer bomo prepoznani kot 

nosilec dviga kakovosti življenja 
z odgovornostjo do okolja in 

zaposlenih.

Vestnost in poštenost, 
strokovnost in podjetnost, 
partnerstvo, spoštovanje 
in odgovornost, pozitivna 

komunikacija, enakopravnost, 
zdrav način življenja, varno delo 

in varstvo podatkov.
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5.4 Lastniška struktura
Družba posluje kot delniška družba. Ve-
činski lastnik je Republika Slovenija, ki 
ima v lasti 79,5 % delnic, 1,38 % pa je 
lastnih delnic družbe. Ostali lastniki del-

nic na dan 31. 12. 2019 so bili: Kapitalska 
družba, d.d. (1,57 %), investicijske družbe 
in druge pravne osebe (15,26 %) ter fizič-
ne osebe (2,29 %).

5.5 Organiziranost družbe Elektro 
Celje
Organizacijska shema temelji na veljav-
nem Pravilniku o organiziranosti in sis-
temizaciji delovnih mest, s katerim se 
zagotavlja strokovno, učinkovito in raci-

onalno izvrševanje dejavnosti ter učin-
kovit notranji nadzor nad opravljanjem 
nalog, ki jih družba Elektro Celje izvaja.

PREDSEDNIK 
UPRAVE

Kabinet predsednika 
uprave

Notranja 
revizija

Služba poslovne 
informatike

Sektor za 
obratovanje in 

razvoj

Sektor 
skupnih 
storitev

Ekonomsko-
finančni 
sektor

Sektor za 
vzdrževanje in 

inženiring

Služba za 
organizacijski 

razvoj

Služba za 
varnost in 

zdravje pri delu 
ter požarno 

varnost

Kadrovska 
služba
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5.6 Strateške usmeritve in cilji 
družbe Elektro Celje

5.6.1 Predstavitev strategije družbe 
Elektro Celje
V letu 2019 je bil v izvajanju strateški 
poslovni načrt za obdobje 2017 – 2020. 
Družba preverja veljavno strategijo in do-
seganje strateških ciljev glede na rezul-
tate samoocenitev po EFQM-modelu in 
strateške analize. Strateške usmeritve, 
ki izhajajo iz poslanstva družbe, se niso 
spremenile, delno prilagojene pa so bile 
vrednote družbe in sistem vodenja. Stra-
teški cilji so bili v strateškem poslovnem 
načrtu v letu 2017 prenovljeni in trans-
parentno ter strukturirano postavljeni, 
tudi skladno s procesno organiziranostjo 
družbe. Za doseganje identificiranih 
strateških usmeritev, med katerimi gre 
izpostaviti razpoložljivost omrežja in za-
dovoljstvo odjemalcev, je bilo postavlje-

nih šest strateških ciljev z odgovornimi 
nosilci, zadolženimi za doseganje ciljev v 
načrtovanih obdobjih.

Vsakih šest mesecev se pripravi analiza 
doseganja strateških ciljev in realizacija 
strateškega načrta. O dosežkih se poro-
ča nadzornemu svetu.

Strateške usmeritve družbe Elektro 
Celje do leta 2020
Na osnovi skrbne analize sprememb v 
zunanjem in notranjem okolju ter SWOT 
analize so bile predlagane in sprejete 
strateške usmeritve, ki služijo za pripra-
vo in opredelitev strateških ciljev, aktiv-
nosti in nalog:

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNIH STORITEV ZA ODJEMALCE S KREPITVIJO 
DISTRIBUCIJSKE MREŽE
Na uspešnost uresničevanja te strateške usmeritve bo v prihodnje najbolj vplivalo uvajanje novih tehnologij, 
zagotavljanje čim boljše oskrbe odjemalcev z električno energijo, izboljšanje komunikacije z odjemalci, pridobitev 
koncesije za izvajanje gospodarske javne službe SODO na geografskem področju Elektra Celje, dvig kulture 
zaposlenih, uvajanje sodobne informacijske podpore in optimalna razmejitev med lastno izvedbo del in izvedbo s 
podizvajalci.

OPTIMIZACIJA IN POVEČEVANJE UČINKOVITOSTI POSLOVNIH PROCESOV
Z optimizacijo in povečanjem učinkovitosti delovanja so povezani optimizacija stroškov, optimizacija celotnega 
poslovanja, izboljšanje skladiščnega poslovanja in razvoza materiala na teren, izboljšanje delovnih pogojev 
delavcev na terenu, skrb za optimalno zadolženost podjetja, obvladovanje izgub energije, uvajanje novih tehnologij, 
izboljšanje rezultatov dela operative v DE (priprava dela) in nadzorovanje prevoznih stroškov.

KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE ODVISNIH DRUŽB IN NALOŽB ELEKTRO CELJE
Za naložbe Elektra Celje, d.d. v ECE d.o.o. (74,3256 % lastniški delež) in Elektro Celje OVI, d.o.o. (100 % lastniški delež) 
je potrebno zagotoviti transparentno obvladovanje naložbe v skladu s politiko upravljanja. Naložba v Informatiko 
d.o.o. je strateške narave. Po dokončanju prenove informacijske podpore (ERP, Maximo) bo potrebno preveriti 
strategijo naložbe, ki bo odvisna od uspešnosti dokončanja projektov. Naložbo v Stelkom d.o.o. je potrebno spremljati 
in jo monetizirati ob primernem trenutku. Za korporativno obvladovanje odvisnih družb je potrebno poiskati sinergije 
v okviru pravnih možnosti in upoštevati politiko upravljanja Elektra Celje, d.d.
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5.6.2 Strateški cilji in strateški diagram
Za uresničevanje strateških usmeritev 
so bili postavljeni strateški cilji, s kate-
rimi zagotavljamo pričakovan razvoj in 
uspešnost poslovanja družbe. Strateški 
cilji pomenijo dogovor o tem, kaj bomo v 
obravnavanem obdobju 2017–2020 do-
segli za uresničevanje poslanstva in vi-
zije družbe. Seveda je uspešno uresniče-
vanje ciljev mogoče le ob jasno razdelani 
strategiji, kako bomo te cilje dosegli, to-
rej katere strateške aktivnosti in do kdaj 
jih bomo izvedli, še posebej pa, kdo je 
za njihovo uspešno izvedbo odgovoren. 
Za poglobljeno razumevanje strategije, 

predvsem pa za zagotavljanje njene ce-
lovitosti in konsistentnosti, smo uporabili 
sistem uravnoteženih kazalnikov (BSC) 
kot uveljavljeno menedžersko orodje za 
načrtovanje in uresničevanje strategije. 
Za spremljanje uspešnosti uresničevanja 
strategije in doseganje strateških ciljev 
smo opredelili nabor strateških kazalni-
kov.

Medsebojne povezave med strateškimi 
cilji (razumevanje odnosa vzrok – posle-
dica) shematsko prikazuje strateški dia-
gram.
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ROA: > 3,3 %
EBITDA marža: > 42 %
Neto finančni dolg / EBITDA: < 1,7
Dodana vrednost na zaposlenega: > 77.125

SAIDI / SAIFI skupni: < 200 / 2
SAIDI / SAIFI lastni vzrok: < 22,38 / 0,47
Izgube v distribucijskem omrežju: < 4,92 %

OPEX / distribuirano EE: < 21 EUR/MWh
SAIDI / SAIFI načrtovani: < 150 / 1

CAPEX v čistih prihodkih od prodaje: < 42,5 %

Skupno število točk po modelu odličnosti 
EFQM: > 500
Izvedba strateških nalog v skladu s 
postavljenimi merili in roki: > 80 %

Izboljšanje kategorij iz SiOK (komuniciranje, 
nagrajevanje, razvoj kariere): > 3,1
Povečati število aktivno zavzetih zaposlenih: 
pozitivni trend
Povečati število predlogov izboljšav: > 15 / leto

SC 1
CELOVIT SISTEM 

RAZVOJA 
KADROV

SC 2
RAZVOJ ODLIČNE 

ORGANIZACIJE

SC 4
UČINKOVITA 

IZVEDBA 
VZDRŽEVANJA IN 

INVESTICIJ

PRENOVA IN 
INTEGRACIJA 

INFORMACIJSKIH 
SISTEMOV

SC 3
UČINKOVITO 
IZVAJANJE 

PODPORNIH 
POSLOVNIH 
PROCESOV

SC 6
POSLOVNA 

USPEŠNOST 
IN FINANČNA 
STABILNOST

SC 5
RAZPOLOŽLJIVOST 

OMREŽJA IN 
ZADOVOLJSTVO 

ODJEMALCEV

Strateški cilji niso navedeni po po-
membnosti, ampak zaporedje sledi 
uresničevanju strategije oz. razume-
vanju strateškega diagrama od spodaj 
navzgor: razvijanje kompetenc zaposle-
nih, kjer njihova motiviranost in zavzetost 
v odlični organizaciji vodi do uspešnega 
razvoja infrastrukture in upravljanja z 
vsemi sredstvi (Vidik učenja in rasti), kar 
omogoča uspešno izvajanje ostalih pro-
cesov (Vidik notranjih procesov). Uspešni 
in učinkoviti procesi omogočajo uresni-

čevanje poslanstva družbe, to je zanes-
ljiva, kakovostna, stroškovno učinkovita 
in okolju prijazna oskrba odjemalcev z 
električno energijo ter izvajanje s tem 
povezanih storitev (Vidik odjemalcev in 
trga). Posledica tega je uspešno in učin-
kovito poslovanje in zadovoljni deležniki 
(Finančni vidik).

Prenova strateškega poslovnega 
načrta
V letu 2018 je bila izvedena nova samo-
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ocenitev po EFQM modelu, za leto 2020 
pa je predvidena ponovna samoocenitev 
in sodelovanje na razpisu PRSPO. Obe 
samoocenitvi in zunanja ocenitev nudijo 
primeren nabor informacij za morebitne 

spremembe v strategiji in v določitvi stra-
teških ciljev za novo strateško obdobje 
od leta 2021 do 2025. Strateški načrt bo 
pripravljen v letu 2020.

5.6.3 Poslovni cilji družbe Elektro Celje
Poslovni cilji za leto 2020 so določeni 
v Načrtu poslovanja Elektra Celje, d.d. 
in skupine Elektro Celje za leto 2020 z 
izhodišči za leti 2021 in 2022. Osnova 
za pripravo so bila strateška izhodišča 
in cilji družbe Elektro Celje za obdobje 
2017–2020, Načrt razvoja distribucijske-
ga omrežja električne energije za obdob-
je 2019–2028, regulativni okvir Agencije 

za energijo, priporočila upravljavca ka-
pitalskih naložb RS, SDH, d.d., zavezujo-
či predpisi in interni akti družbe Elektro 
Celje ter napovedi aktualnih makroeko-
nomskih gibanj. Družba bo poslovala na 
način, ki bo skladen s Kodeksom korpo-
rativnega upravljanja družb s kapitalsko 
naložbo države ter Priporočili in pričako-
vanji SDH, d.d.

Cilji poslovanja in doseganje poslovnih ciljev družbe Elektro Celje Načrt 2019 Doseženo 2019 Načrt 2020

SAIDI (indeks povprečnega trajanja prekinitev v sistemu) ≤ 32,00 31,13 ≤ 31,00

Delež izgub na distribuirano EE (v %) ≤ 4,49 4,05 ≤ 4,40

OPEX na distribuirano EE (v EUR/MWh) ≤ 19,98 19,99 ≤ 19,72

SAIFI (indeks povprečnega števila prekinitev v sistemu) ≤ 0,75 0,66 ≤ 0,70

MAIFI (indeks povprečnega števila kratk. prekinitev v sistemu) ≤ 3,90 2,93 ≤ 3,80

ROA (v %) ≥ 3,00 3,22 ≥ 2,73

EBITDA marža (v %) ≥ 40,98 40,90 ≥ 40,60

Neto finančni dolg / EBITDA (v EUR) ≤ 1,47 1,42 ≤ 1,57

CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) ≥ 46,34 48,52 ≥ 50,38

Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR) ≥ 79,25 82,01 ≥ 80,72

Čisti dobiček (v EUR) ≥ 8.550.230 9.252.820 ≥ 7.974.500

Realizacija investicij (v EUR) ≥ 23.000.000 24.664.650 ≥ 25.000.000

Realizacija investicij v lastni režiji (v EUR) ≥ 15.234.821 15.164.716 ≥ 15.845.994

Realizacija storitev strankam (v EUR) ≥ 1.474.200 2.393.164 ≥ 1.480.000

Kazalniki gospodarskih gibanj 2015 2016 2017 2018 2019

BDP, realna rast (v %) 2,9 2,5 4,9 4,5 2,4

Stopnja registrirane brezposelnosti (v %) 12,3 11,2 9,5 8,2 7,7

Inflacija, letno povprečje (v %) —0,5 —0,1 1,4 1,7 1,6

Bruto plača na zaposlenega v RS, nominalna rast (v %) 0,7 1,8 2,7 3,4 4,3

Bruto plača na zaposlenega v RS, realna rast (v %) 1,2 1,9 1,3 1,7 2,7

5.7 Pogoji poslovanja družbe 
Elektro Celje
Analiza gospodarskega okolja

Vir: Statistični urad RS in Zavod RS za zaposlovanje

3 7E l e k t r o  C e l j e  v  l e t u  2 0 1 9



Po prvi oceni (na podlagi četrtletnih 
podatkov) je BDP v Republiki Sloveni-
ji znašal 48.007 milijonov EUR (45.948 
milijonov EUR v letu 2018). Realno se je 
povečal za 2,4 %, kar je manj od predvi-
devanj UMAR-ja (napoved za 2019 je bila 
2,8 %).

Povprečna stopnja registrirane brezpo-
selnosti se je v letu 2019 znižala iz 8,2 %, 
kolikor je znašala v letu 2018, na 7,7 %. 
Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje 
je bilo v Sloveniji konec decembra 2019 
registriranih 75.292 brezposelnih oseb, 
kar je 4,1 % manj kot decembra 2018.

Letna rast cen v letu 2019 je bila 1,8-od-
stotna (v letu 2018 1,4-odstotna). Pov-
prečna letna inflacija je bila 1,6-odstotna 
(v letu 2018 1,7-odstotna). K skupnemu 
dvigu cen na letni ravni so največ (0,5 
odstotne točke) prispevale višje cene 
hrane in raznovrstnega blaga ter stori-
tev (0,4 odstotne točke). Po 0,2 odstotni 
točki pa so k letni inflaciji prispevale tudi 
višje cene oskrbe z vodo, raznih storitev 
v zvezi s stanovanjem ter višje cene go-
stinskih storitev.

Povprečna mesečna bruto plača za leto 
2019 je v Sloveniji znašala 1.753,84 EUR. 
Od povprečne mesečne bruto plače za 
leto 2018 je bila višja: nominalno za 4,3 %, 
realno pa za 2,7 %.

Energetsko regulativno okolje 
delovanja družbe Elektro Celje
Elektrodistribucijska podjetja so ključni 

člen za razvoj stroškovno učinkovitega 
distribucijskega omrežja Slovenije, ki za-
gotavlja kakovostno in zanesljivo oskrbo 
odjemalcev v Sloveniji. Vlogo distribucije 
v slovenskem EES opredeljuje Energetski 
zakon (EZ-1) skupaj z Energetskim kon-
ceptom Slovenije, v katerem se bodo na 
podlagi projekcij gospodarskega, okolj-
skega in družbenega razvoja države ter 
sprejetih mednarodnih obvez določili ci-
lji zanesljive, trajnostne in konkurenčne 
oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 
20 let in okvirno za 40 let.

Cilj energetske politike je zagotavljanje 
pogojev za varno in zanesljivo oskrbo 
uporabnikov z energetskimi storitvami 
po tržnih načelih in načelih trajnostnega 
razvoja ob upoštevanju njene učinkovite 
rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov 
energije in pogojev varovanja okolja.

Razvoj elektrodistribucijskega omrež-
ja in zagotavljanje dolgoročne stabilne 
oskrbe z električno energijo opredeljuje 
Načrt razvoja distribucijskega omrežja 
električne energije v RS za desetletno 
obdobje od 2019 do 2028, ki ga izdeluje 
družba SODO, ki je koncesionar za izva-
janje nalog GJS SODO na območju RS, za 
katerega poda predhodno soglasje Mini-
strstvo za infrastrukturo.

Družba Elektro Celje je pri svojem poslo-
vanju v letu 2019 upoštevala vse osre-
dnje zakonske in podzakonske podlage 
in spremembe zakonodaje, ki se nanaša 
na dejavnosti družbe.
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Dejavnosti družbe 
Elektro Celje06
6.1 Obratovanje in razvoj 
distribucijskega omrežja
V družbi Elektro Celje skrbimo za 
upravljanje, vodenje in obratovanje di-
stribucijskega omrežja ter telekomuni-
kacijskih sistemov, načrtovanje razvoja 
omrežja, izvajanje sistemskih obratoval-
nih navodil, upravljanje pretoka električ-
ne energije po distribucijskem omrežju 
in izmenjave z ostalimi omrežji, izvajanje 
optimalnega ponovnega vzpostavljanja 

sistema po motnjah, usklajeno delovanje 
distribucijskega omrežja s povezanimi 
omrežji, izvajanje sistemske zaščite dis-
tribucijskega omrežja, izvajanje obrato-
valnih meritev v distribucijskem omrežju, 
izvajanje meritev in analiz na področju 
kakovosti oskrbe z električno energijo in 
obračun omrežnine.

6.1.1 Razvoj distribucijskega omrežja
V letu 2019 se je zaradi povečanega šte-
vila vlog za razpršene vire (samooskrbni 
način priključitve) bistveno povečalo šte-

vilo izdanih soglasij za priključitev na di-
stribucijsko omrežje.
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   Soglasje h gradnji

   Pogodba o priključitvi na 
distribucijsko omrežje

   Soglasje za priključitev na 
distribucijsko omrežje

   Soglasje k projektni 
dokumentaciji

   Dokumenti za posege v 
prostor

2015 2016 2017 2018 2019

Izdani dokumenti za posege v prostor

Dokumenti za posege v prostor
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Kakovost oskrbe z električno 
energijo in razvoj omrežja

V družbi Elektro Celje načrtujemo omrež-
je z namenom zagotavljanja kakovostne 
oskrbe z električno energijo z možnostjo 
vključitve novih porabnikov. Za potrebe 
vključevanja novih večjih odjemalcev in 
razpršenih virov vršimo analize omrežja 
z ustrezno programsko opremo.

S spremljanjem kazalnikov zanesljivosti 
(SAIFI, SAIDI in MAIFI), ki so vključeni v 
nabor strateških kazalnikov družbe Ele-
ktro Celje, spremljamo doseganje enega 
izmed ključnih strateških ciljev »Zaneslji-
vost in varnost obratovanja omrežja« ter 

uresničevanje strateških aktivnosti za 
dosego ciljev: zagotavljanje zanesljivosti 
obratovanja omrežja, učinkovito obvla-
dovanje napetostnih razmer, nadgradnja 
avtomatizacije SN omrežja, kabliranje SN 
omrežja in nadgradnja optičnih povezav. 

V letu 2019 je družba Elektro Celje preje-
la 106 pritožb uporabnikov na kakovost 
električne napetosti (81 v letu 2018), od 
tega je bilo 85 pritožb upravičenih (53 v 
letu 2018).

V nadaljevanju so prikazane skupne 
vrednosti kazalnikov zanesljivosti SAIFI 
in SAIDI za leto 2019, glede na vzrok na-
stanka prekinitve.

Kazalniki zanesljivosti 
SAIFI/SAIDI

NENAPOVEDANE PREKINITVE NAPOVEDANE PREKINITVE

LASTNI VZROK TUJI VZROK VIŠJA SILA

SAIFI
[izp./odj.]

SAIDI 
[min./odj.]

SAIFI
[izp./odj.]

SAIDI 
[min./odj.]

SAIFI
[izp./odj.]

SAIDI 
[min./odj.]

SAIFI
[izp./odj.]

SAIDI 
[min./odj.]

Skupaj mestni vodi 0,409 19,008 0,120 3,629 0,049 3,461 0,611 88,238

Skupaj podeželski vodi 0,897 42,357 0,308 16,315 0,828 59,293 1,569 246,232

Skupna vrednost 0,662 31,132 0,218 10,216 0,453 32,452 1,109 170,276

Napovedane prekinitve so za družbo Elektro Celje v letu 2019 znašale:
• kazalnik SAIFI: 1,109 izpadov/odjemalca, kar je za 33,9 % več od povprečja EDP (0,828 izpadov/odjemalca),
• kazalnik SAIDI: 170,276 minut/odjemalca (povprečje EDP je 114,735 minut/odjemalca).

SAIFI – Povprečno število izpadov na odjemalca

MAIFI − Povprečno število kratkotrajnih izpadov na odjemalca

SAIDI – Povprečno trajanje minut izpada na odjemalca

2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

1,581

3,066

3,066

60,691

27,404

1,148

2,284

1,438
1,333

3,114

4,513

3,487
2,929

3,114 4,513 3,487 2,929

63,671

168,424

78,610 73,801

18,065

46,215
33,838 31,132

   Skupna vrednost nenapovedanih prekinitev

   Lastni vzrok

  Vrednost nenapovedanih kratkotrajnih prekinitev

   Trend

   Skupna vrednost nenapovedanih prekinitev

   Lastni vzrok

0,697
0,479

1,032
0,801

0,662
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Vrednost kazalnika MAIFI: nenapovedane kratkotrajne prekinitve 
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6.1.2 Obratovanje distribucijskega 
omrežja
V letu 2019 je bilo veliko aktivnosti na-
menjenih urejanju podatkov, potrebnih 
za zamenjavo SCADA s programskim 
orodjem ADMS. Redno smo urejali vse 
potrebne spremembe na omrežju, ki so 
pomembne, da lahko dispečerji v DCV za-
nesljivo nadzirajo in izvajajo vse potreb-

ne stikalne manipulacije, ki se izvajajo za 
potrebe rednega vzdrževanja, investicij 
in odpravo okvar. Ker je v družbi Elektro 
Celje poudarek na pokablitvi omrežja NN 
in SN, je teh sprememb na dnevnem nivo-
ju zelo veliko.

6.1.3 Zaščita in daljinsko vodenje
V letu 2019 smo zamenjali brezprekinit-
veni sistem RUPS v RTP Podlog, RTP La-
ško DES in RTP Krško, zamenjali baterije 
v RTP Ravne, RTP Slovenj Gradec in RTP 
Selce, zamenjali in nadgradili daljinsko 

vodenje v RTP Šentjur in RTP Laško DES 
(zamenjava sistema daljinskega vodenja 
s sistema COM615 na sistem SYS600), 
izvedli daljinsko vodenje treh transfor-
matorskih postaj in dobavili 6 DVLM-jev.

6.1.4 Telekomunikacijska podpora
V družbi Elektro Celje vzdržujemo optič-
no omrežje, ethernet omrežje IP/MPLS 
v več redundantnih obročih, digitalni ra-
dijski sistem za govorne in ozkopasovne 
podatkovne zveze ter telefonski sistem 
s klicnim centrom in CRM sistemom za 
upravljanje odnosov s strankami. Poleg 
naštetega skrbimo tudi za napredne po-
žarne pregrade s podporo programskih 
orodij za kibernetsko in informacijsko 
varnost, sistem mikrovalovnih povezav, 
korporativni videokonferenčni sistem in 
brezžično omrežje WiFi, trženje viškov 

telekomunikacijskih kapacitet preko 
družbe Stelkom in za oddajanje ostale 
TK-infrastrukture.

V letu 2019 smo nadgradili omrežje na 
tehnologijo IP/MPLS in integrirali ele-
mente za kibernetsko varnost v proces-
nem segmentu omrežja. Nameščeni sis-
temi bodo omogočali kibernetsko zaščito 
energetskih objektov in šifriranje podat-
kov med energetskimi objekti in distribu-
cijskim centrom vodenja.

6.1.5 Dostop do omrežja
Dostop do distribucijskega omrežja ob-
sega proces vodenja celotnega nabora 
podatkov o merilnih mestih na območju 
upravljanja omrežja Elektra Celje in pro-
cesov, ki so s tem neposredno povezani.

Prevzemna bilanca
Celotni prevzem električne energije v dis-
tribucijsko omrežje Elektra Celje je v letu 
2019 znašal 2.118.789 MWh, kar je 1 % 

več kot v letu 2018, medtem ko je maksi-
malna konična obremenitev, dosežena 
januarja, znašala 338 MW. Končnim od-
jemalcem je bilo distribuirano 2.036.262 
MWh električne energije (1,5 % več kot 
v predhodnem letu). Izgube električne 
energije v distribucijskem omrežju so 
leta 2019 znašale 82.518 MWh oz. 4,05 
% distribuiranih količin.

Celotni prevzem 
električne energije v 

distribucijsko omrežje 
Elektra Celje v letu 

2019

2.118.789 
MWh
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Prevzem in oddaja električne 
energije

Leto 2015
v MWh

Delež
v %

Leto 2016
v MWh

Delež
v %

Leto 2017
v MWh

Delež
v %

Leto 2018
v MWh

Delež
v %

Leto 2019
v MWh

Delež
v %

Prenosno omrežje 1.861.240 91,93 1.868.970 91,61 1.922.865 91,90 1.928.955 91,93 1.944.017 91,75

Proizvajalci 143.688 7,10 152.298 7,46 150.134 7,18 149.636 7,13 155.556 7,34

Neregulirana dobava 19.719 0,97 19.032 0,93 19.337 0,92 19.703 0,94 19.216 0,91

Skupaj prevzem v 
distribucijsko omrežje 2.024.647 100,00 2.040.300 100,00 2.092.336 100,00 2.098.294 100,00 2.118.789 100,00

Skupaj oddaja električne 
energije 1.928.787 / 1.944.411 / 2.001.430 / 2.006.905 / 2.036.262 /

Neregulirana oddaja 4 / 66 / 19 / 55 / 9 /

Izgube 95.857 4,97 95.823 4,93 90.886 4,54 91.334 4,55 82.518 4,05

Uporabniki omrežja
Na distribucijsko omrežje družbe Elektro 
Celje je bilo konec leta 2019 priključenih 
172.927 odjemalcev električne energije 

(vključno z odjemalci s proizvodnimi na-
pravami in samooskrbo) ter 2.226 proi-
zvodnih naprav, ki so priključene nepos-
redno na omrežje.

Število odjemalcev električne energije, priključenih na omrežje Elektra Celje

2015 2016 2017 2018 2019

Poslovni odjemalci 19.929 20.021 20.147 20.362 20.516

Gospodinjski odjemalci 150.077 150.667 151.193 151.770 152.411

Skupaj 170.006 170.688 171.340 172.132 172.927

Število elektarn v obratovanju v letu 2019, glede na vir energije

Vir energije Število elektrarn Proizvodnja (v MWh)

Sonce 1.995 53.650

Voda 131 30.955

Biomasa 10 42.698

Komunalni odpadki 1 4

Plin 86 28.245

Veter 3 2

Skupaj 2.226 155.554

V letu 2019 je na distribucijskem obmo-
čju Elektra Celje dobavitelja električne 
energije zamenjalo 12.463 odjemalcev, 
kar je za 2.326 več kot v letu 2018.

Merilne naprave
Na področju sistema daljinskega odči-
tavanja je bilo konec leta 2019 v TP na-
meščenih 2.729 koncentratorjev (78,1 % 

vseh TP) in 2.900 kontrolnih števcev 
(83 % vseh TP). Nameščenih je bilo 
155.944 števcev, ki omogočajo daljinski 
prenos podatkov (90,2 % vseh odjemal-
cev, ki so priključeni na distribucijsko 
omrežje Elektra Celje). Obračun električ-
ne energije po dejanski porabi je imelo 
konec leta 2019 148.070 odjemalcev.

nameščenih števcev, 
ki omogočajo 

daljinski prenos 
podatkov

155.944
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6.1.6 Obračun omrežnine

Družba Elektro Celje izstavlja po pogod-
bi s SODO račune za uporabo omrežij za 
tiste odjemalce, ki jim uporabe omrežja 
dobavitelj ne zaračunava skupaj z elek-
trično energijo.

Omrežnina, ki je bila zaračunana za 
SODO, znaša 87.990.741 EUR in je za 
2,2 % nižja od dosežene v letu 2018.

Storitve službe za obračun omrežnine 2015 2016 2017 2018 2019

Sklenjene pogodbe o uporabi sistema do distribucijskega omrežja 15.463 13.658 14.477 12.214 13.346

Ročno odbiranje merilnih naprav - letno odbiranje 85.511 71.341 52.701 50.673 31.994

Ročno odbiranje merilnih naprav - mesečno odbiranje 62.502 44.189 25.988 20.745 14.607

Daljinsko odbiranje merilnih naprav - gospodinjstva in poslovni odjem 947.066 1.172.177 1.401.387 1.531.041 1.686.040

Ročno odbiranje merilnih naprav zaradi zamenjave dobavitelja 4.847 6.570 4.374 2.630 2.278

Daljinsko odbiranje merilnih naprav zaradi zamenjave dobavitelja 4.101 8.949 8.722 7.507 10.185

6.2 Vzdrževanje 
elektroenergetske infrastrukture
V družbi Elektro Celje skrbimo za vzdrže-
vanje in tehnično brezhibno stanje ele-
ktroenergetskih na prav, hitro izvajanje 
intervencij in odpravo posledic okvar in 
izrednih dogodkov.

V preglednicah so prikazani količinski 
in vrednostni podatki vzdrževanja elek-
troenergetske infrastrukture po vrstah 
sredstev in vrstah del za leto 2019.

Vzdrževanje po vrstah sredstev in vrstah del 
(fizična realizacija)

Vrsta 
dela

Enota 
mere

DE CELJE DE KRŠKO DE SLOVENJ 
GRADEC

DE VELENJE SKUPAJ 
ELEKTRO CELJE

Objekti 110 kV

Nadzemni vod VN pregled km 61 21 0 7 89

posek km 6 0 0 0 6

RTP 110/SN kV, RP 110 kV pregled število 75 55 44 40 214

revizija število 206 105 118 148 577

SN objekti

Nadzemni vodi SN pregled km 752 826 423 689 2.690

posek km 189 69 77 60 395

Kablovodi SN pregled km 55 38 20 2 115

RTP SN/SN, RP SN z vodenjem in zaščito pregled število 44 21 32 40 137

revizija število 32 27 29 54 142

TP SN/0,4 kV, TP SN/0,95 kV, TP 0,95/0,4 kV pregled število 1.129 1.071 776 867 3.843

revizija število 252 318 169 338 1.077

NN omrežje pregled km 1.678 1.204 1.108 1.143 5.134

posek km 11 15 38 13 77
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Preglednica ne vključuje stroškov materiala in storitev ter opravljenih ur za: 
- organiziranje in izvajanje dežurne službe,
- vodenje-obratovanje in procesno vodenje,  
- TK podporo in upravljanje zaščitnih naprav.

Število motenj na SN napravah daljših od 
3 minut se je na nivoju podjetja v primer-
javi s preteklim letom zmanjšalo za 29 % 

(z 296 na 210). Število okvar na omrežju 
NN se je povečalo za 6,4 % (z 2.240 na 
2.383).

Število motenj in čas za odpravo okvar DE Celje DE Krško DE Slovenj Gradec DE Velenje Skupaj Elektro Celje

Število motenj na 110 kV napravah 1 1 0 0 2

Čas trajanja motenj na 110 kV napravah 0,03 0,03 0,00 0,00 0,06

Število motenj daljših od 3 min na SN napravah 46 74 26 64 210

Število ur za odpravo motenj na SN napravah 1.126 342 310 161 1.938

Število okvar na NNO 956 336 191 900 2.383

Število ur za odpravo okvar na NNO 11.204 3.360 1.916 7.339 23.819

V letu 2019 smo zaradi povečanja odje-
mne moči zamenjali 30 transformator-
jev, 42 transformatorjev smo zamenjali 

zaradi okvar in dotrajanosti. Obnovili smo 
741 NN priključkov.

6.3 Investicijska vlaganja in 
projektiranje
Na področju investicijskih vlaganj v druž-
bi Elektro Celje načrtujemo, nadziramo 
in usmerjamo investicije ter izdelujemo 
projektno dokumentacijo (za nove SN 
in NN objekte, RP, RTP in 110 kV vode 
vodimo investicije od priprave projek-
tne naloge do same vključitve objekta 
v obratovanje). Veliko časa namenjamo 
vključevanju objektov v prostor, vplivom 
na okolje, zemljiško-pravnim zadevam, 
usklajevanju tras elektroenergetskih vo-
dov in lokacij elektroenergetskih naprav 

z lastniki zemljišč, pogajanju o višini na-
domestil za služnosti ter sklepanju služ-
nostnih pogodb.

Projektiranje
Skupna investicijska vrednost dokonča-
ne projektne dokumentacije za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja (DNZO) in pro-
jektne dokumentacije za izvedbo gradnje 
PZI je v letu 2019 znašala 10.249.552 
EUR.

Vzdrževanje EEI po vrstah sredstev SKUPAJ ELEKTRO CELJE

Material (v EUR) Storitve (v EUR) Ure

Nadzemni vod VN 946 29.390 1.080

Skupaj vodi VN 946 29.390 1.080

Nadzemni vodi SN 94.530 426.013 39.263

Kablovodi SN 8.653 45.900 3.438

Skupaj vodi SN 103.184 471.913 42.701

Omrežje NN 271.646 211.348 92.398

Skupaj omrežje NN 271.646 211.348 92.398

RTP 110/SN kV 13.349 117.676 9.063

RTP SN/SN, RP SN (z vodenjem in zaščito) 9.444 16.861 5.389

TP SN/0,4 kV, TP SN/0,95 kV, TP 0,95/0,4 kV 169.510 40.306 36.544

SPLOŠNO 14.451 180.731 103.050

SKUPAJ VZDRŽEVANJE PRIMARNE OPREME IN GRADBENIH OBJEKTOV 582.531 1.068.224 290.225
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Investicije
V družbi Elektro Celje smo v letu 2019 
realizirali investicije v višini 24.664.650 
EUR, kar predstavlja 107,2 % letnega na-
črta, ki je znašal 23.000.000 EUR. Ugo-
dne vremenske razmere so botrovale 
visoki realizaciji investicij na rekonstruk-

cijah SN in NN objektov. Realizacija ne-
energetskih investicij je višja od načrto-
vane zaradi stroškov licenc in pravic do 
nadgradenj pri informacijskih storitvah, 
ki jih je bilo potrebno (na osnovi stališča 
revizijske hiše) pokriti iz sredstev za in-
vesticije.

Realizacija investicij v letu 2019 v EUR Načrt Doseženo Indeks
dos./načrt

Novi objekti SN in NN 7.904.526 8.392.998 106,2

Rekonstrukcije SN in NN objektov — OB in NP 6.113.566 7.054.820 115,4

Ostale energetske investicije 5.489.908 5.342.297 97,3

Neenergetske investicije 3.492.000 3.874.535 111,0

SKUPAJ 23.000.000 24.664.650 107,2
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Vrednost in struktura investicijskih vlaganj

Pregled realizacije aktiviranja investicij
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7.054.820
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3.874.535
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Spodnji graf prikazuje število objektov, ki 
so bili neaktivirani preneseni v leto 2019, 
število objektov realiziranih v letu 2019, 

število aktiviranih objektov in stanje šte-
vila neaktiviranih objektov na dan 31. 12. 
2019.

   Neaktivirano na dan 31. 12. 2019    Aktivirano 2019    Realizacija 2019    Prenos vrednosti
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Predstavitev desetih največjih 
investicij v letu 2019 od skupno 
1.094 investicij v teku:

RTP 110/20 kV Vojnik – Objekt, primarna 
in sekundarna oprema
Zaradi izboljšanja kriterijev zanesljivosti 
napajanja SAIDI, SAIFI in izboljšanja 
možnosti priključevanja novih odjemal-
cev na območju Vojnika z okolico smo 
v letu 2018 pristopili k izgradnji RTP 
110/20 kV Vojnik. V letu 2019 smo zaklju-
čili z gradnjo objekta, izvedli vgradnjo 110 
kV GIS in 20 kV stikališča, lastne rabe in 
opreme vodenja. Izveden je bil tehnični 
pregled za pridobitev uporabnega dovo-
ljenja. Realizacija je v letu 2019 znašala 
1.993.790 EUR.

KB 2 × 20 kV RTP Vuzenica – RP Radlje, 
3. faza
Za izboljšanje zanesljivosti napajanja 
in povečanja možnosti priključevanja 
novih odjemalcev na območju Radelj ob 
Dravi smo v letu 2019 dokončali zadnjo 
od treh faz izgradnje povezovalnih ka-
blovodov med RTP 110 kV Vuzenica in RP 
Radlje. Realizacija je v letu 2019 znašala 
573.498 EUR.

KB 20 kV RTP Krško DES – TP PC Drnovo 
vzhod 1
Za napajanje objektov na območju nove 
poslovne cone smo zgradili novo TP Dr-
novo vzhod 1 s priključnim kablovodom 
20 kV iz RTP 110/20 kV Krško. Realiza-
cija je v letu 2019 znašala 447.214 EUR.

SN izvodi iz RTP Vojnik I
Za vključitev RTP 110/20 kV Vojnik v 20 
kV omrežje smo izvedli 20 kV izvode v 
smeri TP OPC Arclin 1, TP Lož mlin, TP 
Vojnik bolnica, nadomestno TP Cona 10 
z 20 kV kablovodoma do TP Šola in TP 
Vojnik bolnica. Realizacija je v letu 2019 
znašala 326.153 EUR.

TP Resevna, TP Vodruž ter električni vodi
Zaradi reševanja slabih napetostnih raz-
mer v naselju Resevna pri Šentjurju smo 
zgradili novo TP Resevna z vključitvijo v 
NN in SN omrežje. Zaradi kabliranja ob-
stoječega 20 kV daljnovoda smo zgradili 
tudi nadomestno TP Vodruž. Realizacija 
je v letu 2019 znašala 248.485 EUR.

DV 110 kV Rogaška Slatina – Cirkovci, 
Pleskanje AKZ
Na daljnovodu 110 kV smo izvedli an-
tikorozijsko zaščito 59 predalčnih ste-
brov in zamenjali poškodovane kovinske 
dele. Realizacija je v letu 2019 znašala 
227.818 EUR.

Kablovod 20 kV TP Koprivna – DV 20 kV 
Logarska dolina
Za izboljšanje zanesljivosti napajanja in 
povečanja možnosti priključevanja novih 
odjemalcev na območju Logarske doline 
in Črne na Koroškem smo v letu 2019 do-
končali 2. fazo povezovalnega 20 kV ka-
blovoda med TP Koprivna in DV 20 kV Lo-
garska dolina. Realizacija je v letu 2019 
znašala 192.066 EUR.

NN in SN KB iz TP Založe Satler
V letu 2019 smo kablirali del trase 
priključnega 20 kV daljnovoda za TP Za-
lože Satler ter del NN omrežja. Realiza-
cija v letu 2019 je znašala 167.562 EUR.

Kabliranje DV 20 kV Podplat in DV 20 kV 
Šentvid
Izvedli smo kabliranje dela DV 20 kV 
Podplat ter DV 20 kV Šentvid. Realizacija 
je v letu 2019 znašala 163.033 EUR.

NNO TP Lava – Zabrež
Zaradi ureditve slabih napetostnih raz-
mer iz TP Konc in Lava, smo izvedli kabli-
ranje in preureditev NN omrežja. Realiza-
cija je v letu 2019 znašala 143.975 EUR.

6.4 Storitve na trgu
Storitve za trg v družbi Elektro Celje raz-
vrščamo v več skupin:
• izdelava projektov,
• gradbena in elektromontažna dela,
• vzdrževanje tujih naprav,
• razne meritve za stranke,
• ostala dela neenergetskih tržnih 

dejavnosti (preklopi omrežja, dela na 
merilno-krmilnih napravah, nadzori pri 
gradnji objektov …).

V letu 2019 so prihodki iz naslova prodaje 
storitev strankam znašali 2.393.164 EUR, 
kar je 28,5 % več kot v predhodnem letu 
oz. 62,3 % več od načrtovanih prihodkov 
za leto 2019. Največji delež predstavljajo 
izgradnja novih, večjih SN in NN objektov 
za stranke, ostala dela na neenergetskih 
tržnih dejavnostih in izgradnja NN prik-
ljučkov.
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Načrtovane prihodke smo presegli pred-
vsem zaradi:
• načrtnega izvajanja priprave ponudb 

in komuniciranja s potencialnimi 
naročniki naših storitev;

• povečanega povpraševanje po teh 
storitvah oz. povečanega vlaganja 
zunanjih investitorjev v novogradnjo 
elektroenergetske infrastrukture;

• zaključka pomembnega obsega del v 
okviru projekta NEDO.

2015 2016 2017 2018 2019

1.066.138 1.460.148 1.727.155 1.862.240 2.393.164

v EUR

Prihodki iz naslova prodaje storitev strankam
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Analiza uspešnosti 
poslovanja družbe 
Elektro Celje07
Poslovni izid
V letu 2019 so poslovni prihodki družbe 
Elektro Celje znašali 67.324.012 EUR, kar 
je 1,7 % več od načrtovanih. Višji poslov-
ni prihodki izhajajo predvsem iz višjih 
prihodkov od prodaje storitev strankam, 
ki vključujejo pretežno izvajanje elektro-

montažnih storitev za zunanje naročnike 
in najemnine ter so dosegli 2.393.164 
EUR (918.964 EUR več od načrtovanih), 
pri čemer dosežena razlika v ceni znaša 
1.078.331 EUR (610.886 EUR več od na-
črtovane).
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  Čisti prihodki od prodaje 53.791.561 49.517.923 49.823.026 50.512.707 50.831.032

  Usredstveni lastni proizvodi 14.324.151 13.260.484 14.011.503 15.193.945 15.164.716

   Drugi poslovni prihodki 1.317.814 2.011.845 1.801.851 2.120.225 1.328.264

77,5 %
76,4 % 75,9 % 74,5 % 75,5 %

20,6 % 20,5 % 21,4 % 22,4 % 22,5 %

v EUR

1,9 % 3,1 % 2,7 % 3,1 % 2,0 %

2015 2016 2017 2018 2019

Poslovni prihodki družbe Elektro Celje

Prihodki, doseženi z izgradnjo lastnih 
osnovnih sredstev, so bili ustvarjeni v 
višini 15.164.716 EUR, kar je 0,5 % manj 
od načrtovanih za leto 2019. Vred-
nost porabljenega materiala je znašala 
8.040.892 EUR, vrednost opravljenega 
dela 6.024.185 EUR, strošek avto voženj 
pa 1.099.639 EUR.

Drugi poslovni prihodki v višini 1.328.264 
EUR so primerljivi z načrtovanimi; od do-
seženih v letu 2018 so nižji za 37,4 %, 
predvsem zaradi nižjih prihodkov od od-
prave rezervacij.
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Poslovni odhodki družbe Elektro Celje

Poslovni odhodki družbe Elektro Celje so 
znašali 57.845.533 EUR, kar je 1 % več od 
načrtovanih za leto 2019.

2015 2016 2017 2018 2019
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 Stroški nakupa električne energije 4.925.127 0 0 0 0

 Stroški materiala 9.668.912 8.593.165 10.189.292 9.709.206 10.464.641

 Stroški storitev 6.732.642 6.483.331 6.171.799 6.049.823 6.043.125

 Stroški dela 21.093.085 21.748.590 21.976.626 22.748.559 22.952.006

 Odpisi vrednosti 18.100.167 18.078.803 18.293.089 17.489.803 18.057.545

 Drugi poslovni odhodki 374.172 368.196 316.640 324.987 328.216

v EUR

34,6 % 39,3 % 38,6 % 40,4 % 39,7 %

11,1 % 11,7 % 10,8 % 10,7 % 10,4 %

15,9 % 15,5 % 17,9 % 17,2 % 18,1%
8,1 %

29,7 % 32,7 % 32,1 % 31,1 % 31,2 %

0,6 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 0,6 %

Stroški materiala in storitev v višini 
16.507.766 EUR so od načrtovanih višji za 
2,4 %, pretežno zaradi investicij v lastni 
režiji, ki so bile izvedene z večjim dele-
žem vgrajenega materiala (za 339.044 
EUR oz. 4,4 %), višje vrednosti porabljene-
ga materiala za vzdrževanje (za 196.350 
EUR oz. 44,7 %), zaradi opravljenih stori-
tev strankam v večjem obsegu od načrto-
vanega pa so višji tudi stroški materiala 
in storitev iz naslova storitev strankam 
(za 282.546 EUR oz. 40 %).

Stroški dela v višini 22.952.006 EUR 
v strukturi vseh odhodkov dosegajo 
39,4-odstotni delež. Povprečna bruto 
plača na zaposlenega v urah je v obdob-
ju januar–december 2019 znašala 2.211 
EUR. V primerjavi s povprečno bruto pla-
čo v Sloveniji je bila za obdobje januar–
november 2019 višja za 15,9 %. Stroški 
dela vključujejo nagrado za uspešnost 
v višini 1.592.709 EUR. Vračunani stro-
ški za neizkoriščen letni dopust za leto 
2019 znašajo 545.402 EUR. Drugi stroški 

dela v višini 3.228.672 EUR so od načr-
tovanih višji za 15,1 %, pretežno zaradi z 
aktuarskim izračunom ocenjene višje se-
danje vrednosti prihodnjih izplačil za ju-
bilejne nagrade in odpravnine (diskontna 
stopnja se je znižala z 1,57 % z dne 31. 12. 
2018 na 0,78 % z dne 31. 12. 2019).

Odpisi vrednosti v višini 18.057.545 EUR, 
ki se nanašajo na stroške amortizacije 
(17.861.945 EUR), prevrednotovalne po-
slovne odhodke pri osnovnih sredstvih 
(tj. izgube pri izločitvi oz. prodaji osnov-
nih sredstev v višini 123.204 EUR), odpi-
se kratkoročnih terjatev (50.169 EUR) in 
prevrednotovalne odhodke pri zalogah 
(22.227 EUR) so od načrtovanih nižji za 
0,6 %, pretežno zaradi nižjih popravkov 
terjatev.

Drugi poslovni odhodki v višini 328.216 
EUR so od načrtovanih višji za 6,5 %, 
pretežno zaradi višjih stroškov taks in 
sodnih stroškov (13.622 EUR več od na-
črtovanih).
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Prihodki in odhodki financiranja

Postavka (v EUR) Družba Elektro Celje

Doseženo 
2015

Doseženo 
2016

Doseženo 
2017

Doseženo 
2018

Doseženo 
2019

Finančni prihodki 145.345 470.426 1.805.998 1.099.051 1.067.415

Finančni odhodki —1.082.192 —642.354 —455.770 —417.422 —413.001

Neto finančni izid —936.847 —171.928 1.350.228 681.629 654.414

Finančni prihodki v višini 1.067.415 EUR 
so od načrtovanih višji za 2,4 %, pred-
vsem zaradi višjih prihodkov od obresti 
iz posojil (9.623 EUR več od načrtovanih) 
in višjih prihodkov od obresti, ki se nana-
šajo na poračun RO (21.874 EUR več od 
načrtovanih). Finančni odhodki v višini 
413.001 EUR, vključujejo pretežno obre-
sti za najete kredite (tj. 323.485 EUR), ki 
predstavljajo 92,4 % načrtovanih in so v 
primerjavi z letom 2018 nižje za 6,1 %.

Drugi prihodki zunaj rednega delovanja v 
višini 52.310 EUR so od načrtovanih višji 
za 37.920 EUR, pretežno zaradi prejetih 
pogodbenih kazni (43.135 EUR več od 

načrtovanih). Drugi odhodki zunaj redne-
ga delovanja so znašali 35.375 EUR in so 
od načrtovanih nižji za 32.125 EUR, pred-
vsem zaradi nižjih odškodnin (19.669 
EUR manj od načrtovanih).

V družbi Elektro Celje smo realizirali 
68.443.737 EUR celotnih prihodkov (1,8 % 
več od načrtovanih in 0,7 % manj od do-
seženih v letu 2018). Celotni odhodki so 
znašali 58.293.909 EUR (0,9 % več od na-
črtovanih in 2,2 % več od doseženih v pre-
teklem letu). Čisti poslovni izid poslovanja 
v letu 2019 je dobiček v višini 9.252.820 
EUR (8,2 % več od načrtovanega in 11,3 % 
manj od doseženega v letu 2018).
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Premoženjsko-finančni položaj
Bilančna vsota družbe Elektro Celje je 31. 
12. 2019 znašala 290.471.682 EUR in je 

bila v primerjavi z letom 2018 večja za 
2,2 %.

Sredstva (v EUR) Družba Elektro Celje

31. 12. 2019 Delež (v %) 31. 12. 2018 Delež (v %) Indeks 2019/2018

Dolgoročna sredstva 275.357.738 94,8 268.879.026 94,7 102,4

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 4.252.408 1,5 3.083.401 1,1 137,9

Opredmetena osnovna sredstva 260.519.495 89,7 254.312.030 89,5 102,4

Dolgoročne finančne naložbe 7.666.961 2,6 7.658.081 2,7 100,1

Dolgoročne poslovne terjatve 1.340.801 0,5 2.213.183 0,8 60,6

Odložene terjatve za davek 1.578.073 0,5 1.612.331 0,6 97,9

Kratkoročna sredstva 12.832.650 4,4 12.516.763 4,4 102,5

Zaloge 1.616.344 0,6 1.700.625 0,6 95,0

Kratkoročne poslovne terjatve 10.801.812 3,7 10.306.106 3,6 104,8

Denarna sredstva 414.494 0,1 510.032 0,2 81,3

Kratkoročne AČR 2.281.294 0,8 2.684.853 0,9 85,0

Skupaj sredstva 290.471.682 100,0 284.080.642 100,0 102,2

Kapital in obveznosti (v EUR) Družba Elektro Celje

31. 12. 2019 Delež (v %) 31. 12. 2018 Delež (v %) Indeks 2019/2018

Kapital 219.909.447 75,7 214.215.726 75,4 102,7

Rezervacije in dolgoročne PČR 19.098.746 6,6 18.783.995 6,6 101,7

Dolgoročne obveznosti 29.024.849 10,0 26.834.819 9,4 108,2

Kratkoročne obveznosti 21.880.727 7,5 23.622.058 8,3 92,6

Kratkoročne PČR 557.913 0,2 624.044 0,3 89,4

Skupaj kapital in obveznosti 290.471.682 100,0 284.080.642 100,0 102,2

V strukturi sredstev večino (94,8 %) pred-
stavljajo dolgoročna sredstva, od tega 
neopredmetena in opredmetena osnov-
na sredstva 91,2 %. Skladno s spreme-
njenim stališčem zunanjega revizorja 
BDO, d.o.o. je bil spremenjen način knji-
govodskega spremljanja uporabe IBM 
MX licenc in nadgradenj. Aktivirane so 
bile kot neopredmetena sredstva v na-
bavni vrednosti 1.254.309 EUR. Opred-
metena osnovna sredstva, ki znašajo 
260.519.495 EUR so se v letu 2019 pove-
čala za 6.207.465 EUR predvsem zaradi 
investicijskih vlaganj v EE objekte.

Dolgoročne poslovne terjatve v višini 
1.340.801 EUR so od doseženih na dan 

31. 12. 2018 nižje za 39,4 % predvsem 
zaradi dolgoročnih terjatev do družbe 
SODO v višini 1.146.535 EUR (2.198.543 
EUR na dan 31. 12. 2018).

Vrednost zalog je na dan 31. 12. 2019 
znašala 1.616.344 EUR in je za 84.281 
EUR nižja kot konec leta 2018. Doseženi 
dnevi vezave zalog so znašali 82 dni, kar 
je 2 dneva manj kot v letu 2018.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
so znašale 2.281.294 EUR in so se gle-
de na lansko leto zmanjšale za 403.559 
EUR predvsem zaradi nižjih kratkoročno 
nezaračunanih prihodkov SODO.

Kapital družbe je konec leta 2019 znašal 
219.909.447 EUR, kar je 2,7 % več od sta-
nja na dan 31. 12. 2018. Predstavlja 75,7 
% obveznosti do virov sredstev. Lastniška 
struktura je podrobneje prikazana v tč. 
5.4.

Rezervacije in dolgoročne PČR so se v 
primerjavi s koncem leta 2018 povečale 
za 1,7 % pretežno zaradi višjih dolgoroč-
nih rezervacij za odpravnine in jubilejne 
nagrade (672.599 EUR več kot na dan 31. 
12. 2018).
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Finančne obveznosti do bank so podrob-
no prikazane v tč. 11.4.11 in 11.4.13.

Kratkoročne PČR so na dan 31. 12. 2019 
znašale 557.913 EUR, kar je za 66.131 

EUR manj kot ob koncu leta 2018, pred-
vsem zaradi nižjih vnaprej vračunanih 
stroškov neizkoriščenega letnega do-
pusta (53.311 EUR manj kot 31. 12. 2018).

Izkaz denarnih tokov

Denarni tok (v EUR) Družba Elektro Celje

Leto 2019 Leto 2018

Čisti denarni tok iz poslovanja 11.100.628 13.942.022

Čisti denarni tok iz investiranja —9.118.391 —8.420.322

Čisti denarni tok iz financiranja —2.077.775 —5.182.729

Čista sprememba denarnih sredstev in njihovih ustreznikov —95.538 338.971

Denarna sredstva družbe Elektro Celje so 
se v letu 2019 zmanjšala za 95.538 EUR. 
Denarni tokovi pri poslovanju izkazujejo 
prebitek prejemkov, medtem ko denarni 
tokovi pri investiranju in financiranju iz-
kazujejo prebitek izdatkov. Izdatki pri po-
slovanju so za 1.732.456 EUR višji kot v 
letu 2018 pretežno zaradi višjih izdatkov 
za nakup materiala in storitev. Izdatki pri 
investiranju so za 1.187.893 EUR višji kot 
v predhodnem letu predvsem zaradi viš-
jih izdatkov za pridobitev opredmetenih 
OS, ki so posledica višjih investicijskih 
vlaganj. Na negativen denarni tok pri fi-
nanciranju so vplivala predvsem odplači-
la dolgoročnih bančnih posojil.

Kazalniki poslovanja
Poslovanje družbe Elektro Celje je bilo 
v letu 2019 skladno z načrtom poslova-
nja. Kazalnik neto finančni dolg/EBITDA, 
ki znaša 1,42, je boljši od načrtovanega 
(1,47) predvsem zaradi višjih doseženih 
prihodkov iz naslova opravljenih storitev 
strankam.

Dosežen donos na sredstva (ROA) v višini 
3,22 % je za 0,22-odstotne točke prese-
gel načrtovano vrednost pretežno zaradi 
višjega čistega dobička (8,2 % več od na-
črtovanega).

Vrednost realiziranih investicij znaša 
24.664.650 EUR, kar je 7,2 % več od na-
črtovanih. Tako je tudi CAPEX v čistih 
prihodkih od prodaje (48,52 %) višji od 
načrtovanega (46,34 %).

Bruto dodana vrednost na zaposlene-
ga za 2.752 EUR presega načrtovano 
vrednost predvsem zaradi 1,7 % višjega 
kosmatega donosa iz poslovanja.

Kazalnika SAIDI in SAIFI sta ugodnejša 
od vrednosti, ki jih je z aktom določila AE 
(SAIDI: 47,72, SAIFI: 1,23), predvsem zato, 
ker v letu 2019 ni prihajalo do izpadov 
RTP-jev in ni bilo kritičnih izrednih vre-
menskih razmer, ki bi povzročile daljše 
izpade.

Ob distribuirani količini električne energi-
je v višini 2.036.262 MWh, je delež izgub 
na preneseno električno energijo v letu 
2019 znašal 4,05 % (4,55 % v letu 2018), 
medtem ko znašajo priznane izgube po 
regulativnem okviru AE 4,81 %.

Na bilančni datum 31. 12. 2019 je druž-
ba Elektro Celje izpolnila obe pogodbeni 
finančni zavezi do SID banke (finančni 
dolg/kapital < 0,4, neto finančni dolg/EBI-
TDA < 2,7).
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A. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA)

v EUR 31. 12. 16' 31. 12. 17' 31. 12. 18' načrt 2019 31. 12. 19' Grafična 
primerjava

kapital 200.929.373 207.146.133 214.215.726 219.112.350 219.909.447

obveznosti do virov sredstev 276.059.990 279.697.695 284.080.642 287.957.141 290.471.682

stopnja lastniškosti financiranja 72,78 % 74,06 % 75,41 % 76,09 % 75,71 %

vsota kapitala in dolg. dolgov (skupaj z 
rezervacijami) ter dolgoročnih pasivnih 
časovnih razmejitev

254.207.932 255.517.623 259.834.540 267.707.369 268.033.042

obveznosti do virov sredstev 276.059.990 279.697.695 284.080.642 287.957.141 290.471.682

stopnja dolgoročnosti financiranja 92,08 % 91,35 % 91,47 % 92,97 % 92,28 %

B. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA (NALOŽBENJA)

v EUR 31. 12. 16' 31. 12. 17' 31. 12. 18' načrt 2019 31. 12. 19' Grafična 
primerjava

osnovna sredstva (po knjigovodski vrednosti) 246.036.537 247.578.613 254.312.030 257.737.683 260.519.495

sredstva 276.059.990 279.697.695 284.080.642 287.957.141 290.471.682

stopnja osnovnosti investiranja 89,12 % 88,52 % 89,52 % 89,51 % 89,69 %

vsota osn. sredstev in dolg. aktivnih 
časovnih razmejitev (po knjigovodski 
vrednosti), naložbenih nepremičnin, dolg. 
finančnih naložb in dolg. poslovnih terjatev

259.893.517 262.430.181 267.266.695 270.985.677 273.779.665

sredstva 276.059.990 279.697.695 284.080.642 287.957.141 290.471.682

stopnja dolgoročnosti investiranja 94,14 % 93,83 % 94,08 % 94,11 % 94,25 %

v EUR leto 2016 leto 2017 leto 2018 načrt 2019 leto 2019 Grafična 
primerjava

realizirane investicije 20.072.117 22.140.904 23.669.548 23.000.000 24.664.650

načrtovane investicije 20.000.000 22.400.000 22.000.000 23.000.000 23.000.000

stopnja realizacije investicij 100,36 % 98,84 % 107,59 % 100,00 % 107,24 %

denarni tok iz investiranja 20.072.117 22.140.904 23.669.548 23.000.000 24.664.650

čisti prihodki od prodaje 49.517.923 49.823.026 50.512.707 49.636.668 50.831.032

CAPEX v čistih prihodkih od prodaje 40,54 % 44,44 % 46,86 % 46,34 % 48,52 %

C. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

v EUR 31. 12. 16' 31. 12. 17' 31. 12. 18' načrt 2019 31. 12. 19' Grafična 
primerjava

kapital 200.929.373 207.146.133 214.215.726 219.112.350 219.909.447

osnovna sredstva (po knjigovodski 
vrednosti)

246.036.537 247.578.613 254.312.030 257.737.683 260.519.495

koeficient kapitalske pokritosti osn. 
sredstev

0,817 0,837 0,842 0,850 0,844

likvidna sredstva 180.689 171.061 510.032 651.595 414.494

kratkoročne obveznosti 21.156.172 23.452.968 23.622.058 19.681.772 21.880.727

koeficient neposredne pokritosti 
kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)

0,009 0,007 0,022 0,033 0,019

v EUR 31. 12. 16' 31. 12. 17' 31. 12. 18' načrt 2019 31. 12. 19' Grafična 
primerjava

vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih 
terjatev

10.418.982 10.638.718 10.816.138 11.198.960 11.216.306

kratkoročne obveznosti 21.156.172 23.452.968 23.622.058 19.681.772 21.880.727

koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih 
obveznosti (pospešeni koeficient)

0,492 0,454 0,458 0,569 0,513
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D. KAZALNIK GOSPODARNOSTI

v EUR leto 2016 leto 2017 leto 2018 načrt 2019 leto 2019 Grafična 
primerjava

poslovni prihodki 64.790.252 65.636.380 67.826.877 66.199.828 67.324.012

poslovni odhodki 55.272.085 56.947.446 56.322.378 57.246.258 57.845.533

koeficient gospodarnosti poslovanja 1,172 1,153 1,204 1,156 1,164

E. KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI

v EUR leto 2016 leto 2017 leto 2018 načrt 2019 leto 2019 Grafična 
primerjava

EBITDA 27.596.970 26.982.023 28.994.302 27.127.532 27.536.024

kosmati donos iz poslovanja 64.790.252 65.636.380 67.826.877 66.199.828 67.324.012

EBITDA marža 42,59 % 41,11 % 42,75 % 40,98 % 40,90 %

EBIT 9.518.167 8.688.934 11.504.499 8.953.570 9.478.479

kosmati donos iz poslovanja 64.790.252 65.636.380 67.826.877 66.199.828 67.324.012

EBIT marža 14,69 % 13,24 % 16,96 % 13,53 % 14,08 %

čisti dobiček 9.435.710 9.062.759 10.428.778 8.550.230 9.252.820

povprečni kapital 
(brez čistega PI proučevanega leta)

193.968.372 199.039.520 204.730.104 210.187.971 212.436.177

koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala 
(ROE)

4,86 % 4,55 % 5,09 % 4,07 % 4,36 %

čisti dobiček 9.435.710 9.062.759 10.428.778 8.550.230 9.252.820

povprečno stanje aktive 274.160.492 277.878.843 281.889.169 284.981.577 287.276.162

donos na sredstva (ROA) 3,44 % 3,26 % 3,70 % 3,00 % 3,22 %

v EUR 31. 12. 16' 31. 12. 17' 31. 12. 18' načrt 2019 31. 12. 19' Grafična 
primerjava

vsota dividend za poslovno leto 3.234.527 2.636.124 3.145.015 3.066.100 3.220.908

povprečni osnovni kapital 100.953.201 100.953.201 100.953.201 100.953.201 100.953.201

koeficient dividendnosti osnovnega kapitala 0,032 0,026 0,031 0,030 0,032

izplačana dividenda v tekočem letu 3.234.527 2.636.124 3.145.013 3.066.100 3.220.907

povprečni kapital 198.686.227 204.037.753 210.680.930 214.463.086 217.062.587

stopnja dividendnosti kapitala 1,63 % 1,29 % 1,49 % 1,43 % 1,48 %

F. KAZALNIK DOHODKOVNOSTI

v EUR leto 2016 leto 2017 leto 2018 načrt 2019 leto 2019 Grafična 
primerjava

bruto dodana vrednost 49.345.560 48.958.649 51.742.861 49.771.817 50.488.030

število zaposlenih iz ur 631 624 629 628 616

bruto dodana vrednost na zaposlenega 78.202 78.443 82.201 79.254 82.006
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G. TEHNIČNI KAZALNIKI IN KAZALCI

leto 2016 leto 2017 leto 2018 načrt 2019 leto 2019 Grafična 
primerjava

SAIDI (indeks povprečnega trajanja 
prekinitev napajanja v sistemu) - 
nenačrtovane prekinitve - lastni vzrok

18,06 46,22 33,84 32,00 31,13

SAIFI (indeks povprečne frekvence 
prekinitev napajanja v sistemu) - 
nenačrtovane prekinitve - lastni vzrok

0,48 1,03 0,80 0,75 0,66

MAIFI (indeks povprečne frekvence 
kratkotrajnih prekinitev napajanja v 
sistemu)

3,11 4,51 3,49 3,90 2,93

izgube (MWh) 95.823 90.886 91.334 90.883 82.518

distribuirana električna energija (MWh) 1.944.411 2.001.430 2.006.905 2.022.686 2.036.262

izgube na distribuirano električno 
energijo

4,93 % 4,54 % 4,55 % 4,49 % 4,05 %

dobavljena energija v časovnem intervalu 
(MW)

232 239 239 241 242

konična moč v časovnem intervalu (MW) 316 335 341 335 338

LF 0,74 0,71 0,70 0,72 0,71

distribuirana električna energija (MWh) 1.944.411 2.001.430 2.006.905 2.022.686 2.036.262

normirana dolžina omrežja (km) 591 584 583 592 577

distribucija EE na normirano dolžino 
omrežja

3.290 3.427 3.445 3.417 3.528

v EUR leto 2016 leto 2017 leto 2018 načrt 2019 leto 2019 Grafična 
primerjava

število izdanih soglasij za priključitev po odjemnih skupinah

- SN (1 - 35 kV) 38 16 31 20 49

- 0,4 kV merjena moč 157 145 180 195 245

- 0,4 kV brez merjene moči 813 857 805 830 756

- gospodinjstva 1.856 1.405 2.226 2.180 2.842

- polnjenje EV 1

normirana dolžina omrežja (km) 591 584 583 592 577

število zaposlenih 632 628 633 628 628

normirana dolžina omrežja na zaposlenega 0,94 0,93 0,92 0,94 0,92
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H. TEHNIČNO EKONOMSKI KAZALNIKI ZA REGULIRANO DEJAVNOST

v EUR leto 2016 leto 2017 leto 2018 načrt 2019 leto 2019 Grafična 
primerjava

stroški poslovanja regulirane dejavnosti 
(v EUR)

40.730.638 41.169.008 39.236.015 40.413.266 40.702.409

distribuirana električna energija (MWh) 1.944.411 2.001.430 2.006.905 2.022.686 2.036.262

OPEX na distribuirano električno energijo 20,95 20,57 19,55 19,98 19,99

stroški poslovanja regulirane dejavnosti 
(v EUR)

40.730.638 41.169.008 39.236.015 40.413.266 40.702.409

normirana dolžina omrežja (km) 591 584 583 592 577

OPEX na normirano dolžino omrežja 68.918 70.495 67.344 68.266 70.512

investicije regulirane dejavnosti (v EUR) 19.875.252 21.606.689 23.669.548 21.926.915 24.268.183

distribuirana električna energija (MWh) 1.944.411 2.001.430 2.006.905 2.022.686 2.036.262

investicije na distribuirano električno 
energijo

10 11 12 11 12

stroški dela regulirane dejavnosti (v EUR) 15.898.245 16.297.584 15.633.136 16.277.127 16.141.614

število odjemalcev 170.688 171.340 172.132 172.721 172.927

stroški dela na odjemalca (v EUR) 93 95 91 94 93

poslovni prihodki regulirane dejavnosti 
(v EUR)

49.533.777 49.676.656 50.444.747 49.026.705 49.519.229

distribuirana električna energija (MWh) 1.944.411 2.001.430 2.006.905 2.022.686 2.036.262

poslovni prihodki na distribuirano el. 
energijo 

25 25 25 24 24

I. KAZALNIKI IZPOLNJEVANJA ZAVEZ BANK

v EUR leto 2016 leto 2017 leto 2018 načrt 2019 leto 2019 Grafična 
primerjava

finančni dolg 44.996.904 39.730.756 37.676.913 40.602.450 39.589.797

povprečni kapital 198.686.227 204.037.753 210.680.930 214.463.086 217.062.587

koeficient finančni dolg/kapital* 0,226 0,195 0,179 0,189 0,182

neto finančni dolg 44.816.215 39.559.695 37.166.881 39.950.855 39.175.303

EBITDA 27.596.970 26.982.023 28.994.302 27.127.532 27.536.024

koeficient neto finančni dolg/EBITDA* 1,624 1,466 1,282 1,473 1,423

* kazalnik izpolnjevanja zavez do SID banke.
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Trajnostni
razvoj08
Trajnostni razvoj družbe je sestavni del 
poslovnih procesov družbe Elektro Ce-
lje. Z vgrajevanjem načel trajnostne-
ga razvoja in družbene odgovornosti v 
procese poslovanja se ustvarja dodana 
vrednost, zagotavlja delovanje družbe 
skladno s politiko kakovosti, poslovanje v 
okviru zakonskih določil in etičnih norm, 
krepi skrb za zaposlene in si prizadeva za 
izboljšanje njihovega zadovoljstva, skrbi 

za varovanje okolja in spodbuja učinko-
vito rabo električne energije pri odjemal-
cih. Spodbujanje osebne rasti zaposlenih 
omogoča razvoj njihovih lastnih potenci-
alov in zmožnosti, organizacijska kultura 
v smeri krepitve zavedanja zaposlenih 
o pomenu zadovoljstva uporabnikov na 
vseh ravneh pa krepi rast in razvoj druž-
be v prihodnosti.

8.1 Cilji trajnostnega razvoja
Družba Elektro Celje poroča o svojem 
trajnostnem delovanju za zagotavljanje 
zadostnih informacij o družbeno odgo-
vornem ravnanju. Za merjenje usmerje-
nosti v trajnostni razvoj so vzpostavljeni 
kazalniki za merjenje naravnanosti v traj-
nostno varovanje okolja, odnos do zapos-
lenosti in zadovoljstvo zaposlenih, varo-
vanje zdravja zaposlenih in, kot najbolj 
pomembno, zagotavljanje trajne oskrbe 
odjemalcev z električno energijo, ki je po-
goj za trajnostni razvoj širše družbe.

Doseganje ciljev nefinančnih kazalnikov 
spremljamo v sistemu Kazalnikov uspeš-
nosti poslovanja. Nekateri od njih so že 
predstavljeni v ostalih vsebinah letnega 
poročila (tč. 6.1.1 Dokumenti za posege 
v prostor in kazalniki zanesljivosti napa-
janja – SAIDI, SAIFI in MAIFI, tč. 6.1.6 Ka-
zalniki, povezani z odbiranjem merilnih 
naprav, tč. 6.2 Število motenj in čas za 
odpravo okvar, tč. 8.7 Skrb za okolje.

V družbi Elektro Celje spremljamo tudi 
naslednje nefinančne kazalnike:

Nefinančni kazalniki Cilj Doseženo

Povprečni čas, potreben za izdajo soglasja za priključitev (v dneh) 20 13,45

Povprečni čas, potreben za izdajo pogodbe o priključitvi na NN omrežje (v dneh) 20 7,93

Povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti (v dneh) 30 5,38

Povprečni čas, potreben za rešitev odstopanj napetosti (v mesecih) 6 2,669

Povprečni čas, potreben za odpravo okvare števca (v dneh) 5 4,633

Povprečni čas odprave okvare napak v TK omrežju (v urah) 1 1

Povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov (v dneh) 7 4,082

Število ur usposabljanja in izobraževanja na zaposlenega (v urah) 20 22

Ocena učinkovitosti usposabljanja in izobraževanja delavcev (1 - 5) 4,5 4,3

5 9E l e k t r o  C e l j e  v  l e t u  2 0 1 9



8.2 Investicijska vlaganja in razvoj 
distribucijskega omrežja
Dolgoročno razvoj distribucijskega 
omrežja Elektra Celje opredeljujeta de-
setletni načrt razvoja distribucijskega 
omrežja električne energije od leta 2019 
do leta 2028, ki za obdobje od leta 2020 
do leta 2028 predvideva 203,6 mio EUR 
investicijskih vlaganj (kratkoročno izka-
zane potrebe po investiranju za prihod-
nja tri leta so bile višje za 12,1 %) in Načrt 
poslovanja Elektra Celje, d.d. za leto 
2020 z izhodišči za leti 2021 in 2022, ki 
predvideva investicijska vlaganja v viši-
ni 76 mio EUR (25 mio EUR v letu 2020, 
enako tudi v letu 2021, v letu 2022 pa 26 
mio EUR).

Na izvajanje distribucije družbe bodo v 
prihodnosti vplivale tudi zaveze na po-
dročju podnebne politike, ki jih je Slo-
venija sprejela z ratifikacijo Pariškega 
sporazuma in na tej osnovi oblikovani 
novi cilji energetske in okoljske politike. 
Načrt razvoja distribucijskega omrežja 
je izdelan na podlagi novih spoznanj in 
usmeritev nacionalne energetske poli-

tike ter direktiv EU. Temelji na analizah 
stanja distribucijskega omrežja in pred-
videnega razvoja posameznih regij ter 
posledično predvidene ocene porabe 
električne energije in obremenitev v pri-
hodnje. Načrtovanje razvoja postaja vse 
bolj kompleksno in se odmika od ustalje-
nih smernic. Priključevanje na novo zgra-
jenih električnih polnilnic za vozila, večja 
raba toplotnih črpalk, povečanje deleža 
energije iz obnovljivih virov v končni rabi 
energije in aktivno sodelovanje uporab-
nikov v vlogi odjemalcev in proizvajalcev 
zahtevajo skoraj »novo elektrifikacijo« 
na NN nivoju (obnove in kabliranje NNO, 
izgradnja novih TP SN/0,4 kV), obnove in 
novogradnje pa bi bile zaradi povečanih 
obremenitev potrebne tudi na višjih na-
petostnih nivojih. Nujne so posodobitve 
distribucijskega omrežja z novimi tehno-
logijami in nameščanje sodobnih meril-
nih sistemov za pridobivanje natančnih 
in nazornejših podatkov o porabi EE v 
omrežju.

TEMELJNI CILJI UČINKOVITEGA 
NAČRTOVANJA DISTRIBUCIJSKEGA 
OMREŽJA:

• Zadostiti načrtovani in dejanski porabi EE ter potrebam po električni moči.
• Zadostiti potrebam vključevanja razpršene proizvodnje EE in ostalih uporabnikov 

sistema.
• Zagotoviti omrežje in stanje v njem, ki ustreza stanju tehnike.
• Zagotoviti dolgoročni dvig oz. ohranjanje kakovosti oskrbe glede na ciljno raven 

kakovosti.
• Zagotoviti dolgoročno stabilnost, zanesljivost in razpoložljivost distribucijskega 

omrežja.
• Zagotoviti stroškovno učinkovito omrežje.
• Zagotoviti varovanje okolja v skladu z zakonodajo.
• Zadostiti zahtevam iz Energetskega koncepta Slovenije (EKS).
• Zadostiti potrebam, ki jih narekujejo nacionalni energetski podnebni cilji.

Napovedana intenzivnost razvoja nare-
kuje ustrezne vire financiranja. Nastaja 
razkorak med zagotovljenimi in potrebni-
mi viri zaradi financiranja novih dejavni-
kov, ki bodo pomembno vplivali na razvoj 
distribucijskega omrežja v prihodnosti. 
Realizacija »razširjene variante« razvoj-
nega načrta bo zato v največji meri od-
visna od zagotovitve dodatnih finančnih 
sredstev. Možnosti notranjega financi-
ranja so pretežno izkoriščene (razpolo-
žljiva amortizacija, dezinvestiranje itd.). 
Uprava je z namenom, da bi zagotovila 

sredstva za nujna investicijska vlaganja, 
iz ostanka čistega dobička poslovnega 
leta dve tretjini namenila za druge re-
zerve (za investiranje v načrtovani razvoj 
distribucijskega omrežja), da pa bi zago-
tovila potrebna sredstva za nujna inve-
sticijska vlaganja na dolgi rok, bo v letu 
2020 predlagala povečanje osnovnega 
kapitala iz drugih rezerv družbe.

Družba Elektro Celje predvideva, da bo 
v obdobju od leta 2020 do leta 2028 za 
novogradnje namenila 60,9 % sredstev, 
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za rekonstrukcije 34 % in projektno doku-
mentacijo 5,1 %. Največ sredstev bo na-
menjenih za srednje napetostne (36,9 %) 
in nizkonapetostne energetske objekte 
(24,6 %). Pogostost izjemnih vremenskih 
dogodkov zadnjih let in stalna izposta-
vljenost zunanjim vplivom narekujeta 
višjo stopnjo kablitve SN in NN vodov, kjer 
to dopuščajo razmere na terenu. Vplivi 
okolja na podzemne vode so v primerjavi 
z nadzemnimi precej manjši, kar posle-
dično izboljšuje kakovost in zanesljivost 
oskrbe z električno energijo. Kabliranje 
vpliva tudi na zmanjševanje izgub elek-
trične energije in izboljšanje napetostnih 
razmer, pri večjih prerezih vodnikov pa 
so kablovodi tudi cenejši od nadzemnih 
vodov, lažja pa je tudi njihova umestitev 
v prostor.

Med projekti, ki so se pri izdelavi razvoj-
nega načrta družbe izkazali za predno-
stne, so med novimi in obnovitvenimi in-
vesticijami najpomembnejše:
• Izgradnja 2-krat DV 110 kV RTP Treb-

nje – RTP Mokronog – RTP Sevnica 
(cca. 9 km) in 2-krat KB 110 kV RTP 
Trebnje – RTP Mokronog (0,4 km) v letu 
2024.

• Izgradnja 2-krat DV 110 kV RTP Ravne 
– RTP Mežica (cca. 8 km) in 2-krat KB 
110 kV RTP Ravne – 2-krat DV 110 kV 
RTP Mežica (cca. 0,5 km) v letu 2027.

• Dokončanje RTP 110/20 kV Vojnik v 
letu 2020 (vključitev v omrežje v 2021).

• Izgradnja RTP 110/20 kV Mokronog v 
letu 2022 (vključitev v omrežje v letu 
2024).

• Izgradnja RTP 110/20 kV Mežica v letu 
2028.

• Obnove in rekonstrukcije v RTP (zaradi 
dotrajanosti, izboljšanja zanesljivosti 
obratovanja, zagotavljanja ustrezne 
kakovosti oskrbe z električno energijo 
…).

• Vlaganja v obstoječe TP in SN ter NN 
vode in naprave (glede na napovedi 
porabe EE, stanje vgrajene tehnike, 
okoljevarstvene zahteve, pogoje sogla-
sodajalcev ...).

• Investicije v SN in NN omrežje (večja 
vlaganja v pokablenost omrežja glede 
na napovedi rasti porabe EE, izgradnjo 
poslovnih in stanovanjskih con, ustre-
zno zagotavljanje kakovosti oskrbe in 
povečane zahteve po priključevanju 
obnovljivih virov EE).

• Nadaljevanje prehoda iz 10 na 20 kilo-
voltno napetost na območju Celja.

• Vodenje in zaščita DCV (posodobitev 
opreme daljinskega vodenja, zaščitnih 
sistemov v RTP in RP, na težje dosto-
pnih mestih in predvsem kritičnih delih 
omrežja vgradnja dodatnih daljinsko 
vodenih ločilnih mest in indikatorjev 
okvar ter izvedba daljinskega vodenja 
TP).

• Dokončanje izgradnje sistema napre-
dnega merjenja, ki ga sestavljajo sis-
temski števci, pripadajoča informacij-
sko komunikacijska infrastruktura in IT 
sistemi (na novo bodo nameščeni vsi 
sistemski števci, ki bodo odjemalcem 
omogočali obračun po dejanski porabi 
električne energije).

• Vlaganja v telekomunikacijsko infra-
strukturo vključujejo nadaljnjo širitev 
lastnega optičnega omrežja v redun-
dantnih obročih skozi celotni elektroe-
nergetski sistem objektov RTP in RP ter 
do ključnih TP. Ker izgradnja optičnega 
omrežja verjetno ne bo dovolj hitro sle-
dila zahtevam po telekomunikacijah s 
strani naprav in sistemov v omenjenih 
objektih še posebej na nižjih nivojih NN 
omrežja in pri končnem uporabniku, bo 
potrebno v prihodnosti izgraditi vzpo-
redno privatno omrežje LTE. Velik pou-
darek na vseh nivojih telekomunikacij-
skih omrežij in informacijskih sistemov 
bo na področju kibernetske in informa-
cijske varnosti, tako v IT in še posebej 
v OT – procesnih omrežjih in sistemih; 
ob vseh dosedanjih ukrepih še uvaja-
nje naprednih varnostnih mehanizmov 
s podporo umetne inteligence (tudi za 
SCADA protokole) in vzpostavitev sku-
pnega (med)sektorskega SOC (Securi-
ty operations center – Varnostno ope-
rativni center).

• Ekološke investicije – v ospredju je 
čedalje večja ekološka ozaveščenost 
družbe. Elektro Celje, d.d. sledi cilju 
zmanjševanja vpliva na okolje z inve-
sticijami v ekološke zabojnike, uredi-
tvijo zbiranja in ločevanja nevarnih in 
nenevarnih odpadkov, sanacijo oljnih 
jam in greznic, zmanjševanjem sve-
tlobnega onesnaževanja poslovnih in 
elektroenergetskih objektov in poveča-
njem energetske učinkovitosti poslov-
nih objektov.
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8.3 Sistemi vodenja
Sistemi vodenja ISO 9001, ISO 45001, 
ISO 27001 in ISO 14001 na podlagi pro-
cesnega pristopa vodstvu zagotavljajo 
metodološko podporo pri organizacij-
skem razvoju družbe. V družbi imamo 
vzpostavljene politike za vse segmente 
integriranega sistema vodenja, s kateri-
mi smo se zavezali k odgovornemu rav-
nanju na področju vodenja kakovosti, 
zdravja zaposlenih, informacijske var-
nosti, ravnanja z okoljem in upravljanja 
s tveganji.

Vsi sistemi so integrirani v enovit sistem 
vodenja, z enakimi postopki za obvladova-
nje dokumentacije, obvladovanje tveganj, 
komuniciranje, preventivne in korektivne 
ukrepe, korekcije in izboljšave, vodstvene 
preglede in druge aktivnosti, ki omogo-
čajo izboljšanje poslovanja. Krovni doku-
ment, ki določa sistem vodenja, procese 
in postopke je Poslovnik vodenja Elektra 
Celje, d.d. Pomembna orodja, uporabljena 
pri vodenju podjetja so notranje presoje, 
vodstveni pregledi in zunanje kontrolne 
ter certifikacijske presoje.

Z vodstvenim pregledom ugotavljamo 
učinkovitost in ustreznost delovanja 
sistema vodenja. Pomembno orodje vo-
denja so tudi ukrepi, ki so obvladovani z 
vodstvenim pregledom. Delovanje siste-
ma vodenja letno preverjajo presojevalci 
Bureau Veritasa Slovenija, ki na presojah 
v decembru 2019 niso zaznali nobene 
neskladnosti. Poleg danih priporočil pa so 
v družbi prepoznali kar tri dobre prakse.

Na področju sistema kakovosti, ki je te-
meljni standard za vodenje podjetja, smo 
zaradi novih informacijskih sistemov MX 
in AX ter sprememb v podjetju in v okolju 
podjetja prilagodili obstoječe procese, 
oblikovali nekatere nove podprocese in 
dodali nove cilje obstoječim procesom.

Zdrav način življenja in varno delo sta 
vrednoti družbe Elektro Celje in ne le za-
konska obveza, zato so bile v letu 2019 
številne aktivnosti namenjene uskladitvi 
varnosti in zdravja pri delu z zahtevami 
novega sistema in hkratni promociji ter 
izboljšanju sistema varnosti in zdravja 
pri delu v družbi, kar je omogočilo izved-
bo presoje po ISO 45001. Novelirana je 
bila Politika varnosti in zdravja pri delu, ki 
jo upoštevajo vsi zaposleni, hkrati z zuna-
njimi izvajalci in postavljeni novi cilji var-

nosti in zdravja pri delu po posameznih 
procesih. Revidirana izjava o varnosti z 
oceno tveganja je osnova za preventiv-
no in proaktivno delovanje in kakovostno 
delovno okolje, saj se na podlagi ocene 
tveganj delovnih mest preprečujejo ne-
zgode in poškodbe pri delu ter zdravstve-
ne okvare. Z varnostnimi ukrepi odstra-
njujemo nevarnosti na izvoru, določamo 
in zahtevamo uporabo osebne varovalne 
opreme, posredujemo primerne informa-
cije in navodila za varno delo in spodbu-
jamo kulturo, v kateri vsak pazi nase in 
na druge, da bi s tem preprečili tveganja 
za nezgode in zdravstvene posledice.

Seznanjanje zaposlenih z internimi raz-
iskavami nezgod in nevarnih dogodkov 
nam omogoča prepoznavanje nevarnos-
ti v delovnem procesu in iskanje rešitev 
za preprečevanje podobnih nezgod in 
dogodkov. V letu 2019 smo zabeležili 
8 lažjih nezgod pri delu, evidentirali 13 
nevarnih dogodkov, od teh je bilo 5 po-
vezanih s posluževanjem ali z delom na 
elektroenergetskih postrojih oz. v njihovi 
neposredni bližini.

Družba Elektro Celje svojo dejavnost iz-
vaja na okolju prijazen način v skladu z 
zakonskimi zahtevami in zahtevami sis-
tema varovanja okolja.

Sistem upravljanja informacijske varnos-
ti vključuje varovanje premoženja in infor-
macij družbe. V letu 2018 sta začela velja-
ti Zakon o kritični infrastrukturi in Zakon 
o informacijski varnosti, ki nalagata nove 
ukrepe na področju zaščite in načrtovanja 
zaščite kritične infrastrukture in zaščite 
omrežij ter informacijskih sistemov. Ker 
se družba Elektro Celje ukvarja s preskr-
bo električne energije, je bila prepoznana 
tudi kot izvajalec bistvenih storitev.

V letu 2019 je podjetje izvedlo še nekate-
re izboljšave, prepoznane v zadnji samo-
ocenitvi po modelu poslovne odličnosti 
EFQM, ki je bila izvedena na najzahtev-
nejši način s simulacijo sodelovanja v 
okviru Priznanja RS za poslovno odlič-
nost (PRSPO) v letu 2018. V okviru samo-
ocenitve je bil izdelan managerski doku-
ment, ki celovito predstavlja delovanje in 
rezultate družbe in je osnova za morebi-
tno ponovno vključitev v zunanje ocenje-
vanje v okviru PRSPO, kjer se spremlja 
večletni trend poslovanja.

Elektro Celje je imetnik štirih 
standardov kakovosti: 
ISO 9001, ISO 45001, 

ISO 14001 in ISO 27001, ki jih 
vsako leto uspešno certificira. 
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8.4 Razvojno raziskovalni projekti
Evropski projekt COMPILE
Namen projekta COMPILE je zagotoviti 
možnosti za razogljičenje oskrbe z ener-
gijo, izgradnjo energetskih skupnosti in 
ustvarjanje okoljskih in socialno eko-
nomskih koristi. Slovenski del pilotnega 
testiranja bo potekal v Lučah, kjer bo 
vzpostavljena lokalna energetska skup-
nost z visokim deležem OVE. Cilj projekta 
je povečati samozadostnost in zaneslji-
vost oskrbe ter upravljati s prožnostjo 
lokalne energetske skupnosti, ki vklju-
čuje stanovanjske in poslovne zgradbe. 
Družba Elektro Celje bo v vlogi podizva-
jalca nalog na distribucijskem omrežju in 
svetovalca.

Demonstracijski projekt NEDO
V letu 2019 je bil uspešno zaključen de-
monstracijski projekt NEDO, v katerega 
so bili vključeni slovenski in japonski par-
tnerji. Japonski partner, podjetje HITACHI, 
je razvil napredni integrirani sistem za 
upravljanje distribucijskega omrežja. Na-
bor funkcij integriranega sistema pokriva 
področje regulacije napetosti, sistem za 
avtomatsko detekcijo in lociranje izpadov 
ter sistemsko storitev za ELES, ki jo pred-
stavlja konservativna redukcija napetosti. 
Slovenski partnerji so razvili komplemen-
tarne funkcionalnosti za koordinirano 
regulacijo napetosti v NN omrežju, obra-
tovanja v zanki v SN omrežju, vzpostavili 
potrebno komunikacijsko infrastrukturo 
in programske rešitve za integracijo vseh 
navedenih tehnologij. Razviti in preizku-
šeni mehanizem konservativne redukcije 
napetosti predstavlja pomemben poten-
cial in priložnost trženja nove storitve za 
prenosnega operaterja. Zelo velik pomen 
za družbo Elektro Celje predstavljajo iz-
kušnje ob izvedeni integraciji preko stan-
dardiziranega CIM profila. Demonstra-
cijski projekt NEDO uspešno obratuje v 
realnem okolju družbe Elektro Celje na lo-

kaciji RTP Slovenj Gradec. Družba Elektro 
Celje je med izvajanjem projekta zagota-
vljala realni poligon, omogočila vgradnjo 
opreme in demonstrirala uporabo nave-
denih tehnologij.

Z obratovanjem demonstracijskega 
projekta se že izkazuje vpliv na boljšo 
prilagodljivost distribucijskega omrežja 
za vključevanje razpršenih virov. S po-
močjo vpeljanih rešitev je omogočeno 
kakovostnejše obvladovanje napetostnih 
profilov, zmanjšanje izgub pri prenosu 
električne energije in neposreden vpliv 
na izboljšanje zanesljivosti oskrbe z ele-
ktrično energijo.

Evropski projekt X-FLEX
Cilj projekta X-FLEX je oblikovati integri-
rane tehnološke rešitve, ki bodo omogo-
čale optimalne kombinacije decentralizi-
ranih virov prožnosti. S tem bodo lahko 
vsi deležniki ponudili svojo prožnost na 
trgu in s tem prispevali k dobrobiti za 
vse akterje v vrednostni verigi pametnih 
omrežij.

V Sloveniji se bo projekt izvajal na dveh 
demonstracijskih lokacijah in sicer v Lu-
čah in Ravnah na Koroškem. V Lučah bo 
razvit in preizkušen Sistem Semaforja v 
povezavi s SCADA sistemom za učinko-
vito sodelovanje operaterja distribucij-
skega omrežja in agregatorja, razviti in 
preizkušeni bodo algoritmi in tržni me-
hanizmi za upravljanje domače polnilne 
infrastrukture, sistemske storitve za ope-
raterje distribucijskega omrežja in meto-
dologije za finančno vrednotenje teh sis-
temskih storitev. V Ravnah na Koroškem 
pa bo demonstrirano izboljšanje zaneslji-
vosti oskrbe s pomočjo sodelovanja med 
različnimi sistemskimi operaterji v času 
ekstremnih vremenskih razmeram. Druž-
ba Elektro Celje pri projektu sodeluje kot 
partner.

Evropski raziskovalni projekt 
BD4OPEM
V okviru projekta BD4OPEM bodo razvi-
ta posebna orodja za energetski sektor, 
s pomočjo katerih se bo povečala njiho-
va dodana vrednost, funkcionalnost in 
zmogljivost. Cilj projekta je pridobiti več-

Sodelujemo v več evropskih 
projektih s katerimi skrbimo 
za razvoj podjetja in iščemo 

nove poslovne rešitve za naše 
uporabnike. 

6 3E l e k t r o  C e l j e  v  l e t u  2 0 1 9



jo vrednost iz razpoložljivih podatkov in 
tako ustvariti nove tržne priložnosti za že 
obstoječe kot tudi za nove rešitve. Inova-
tivne storitve in prilagojene tržne rešitve 
bodo uvedene v koncept odprtih inovacij, 
ki povezuje varne pretoke podatkov od 
ponudnikov podatkov do ponudnikov re-
šitev za spodbujanje prilagodljivosti na 
zahteve trga. Družba Elektro Celje bo kot 
partner v projektu izvajala pilotno testi-
ranje večjega obsega.

Projekt »Uporabljaj pametno«
S 1. 6. 2019 je družba Elektro Celje za-
čela izvajati raziskovalni projekt »Upo-
rabljaj pametno«. Prednostna tematika 

projekta je vezana na specifično novo 
izvedbeno prakso, neposredno povezano 
z delovanjem distribucijskega sistema. 
Naslavljanje te tematike omogoča omre-
žninski akt, ki spodbuja prilagajanja od-
jema in upravljanja s porabo električne 
energije s pomočjo mehanizmov za ob-
račun omrežnine, predvidenimi v 135. in 
137. členu EZ-1. Projekt bo uporabil tako 
negativno kot pozitivno kritično konično 
tarifo kot tudi samooskrbo odjemalcev 
v skupnosti. Sekundarno naslovljena te-
matika je specifično nova postavitev ali 
aplikacija obstoječe opreme za prenos 
ali distribucijo električne energije. Pro-
jekt bo prilagodil in izkoristil obstoječo 
opremo, uporabljeno v okviru projekta 
Flex4Grid – sistema za izkoriščanje pro-
žnosti uporabnikov v kritično konični ta-
rifi – in jo razširil z uporabo sistema za 
beleženje proizvodnje električne energije 
in električnimi števci, ki uporabniku omo-
gočajo dostop do informacij o porabi v 
realnem času.

8.5 Razvoj informacijskega 
sistema
Tudi v prihodnje bomo zagotavljali so-
dobno, učinkovito in zanesljivo domen-
sko infrastrukturo, ustrezno licenčno 
pokritost ter prilagajanje namenske apli-
kativne programske opreme potrebam 
poslovnih procesov. V oktobru 2021 se 
izteče podpora Microsoft Dynamicsu AX 
R3, zato bomo v letu 2020 začeli z aktiv-
nostmi prehoda na verzijo Dynamics 365 
FO (Finance and Operation).

V letu 2020 bomo nadgradili EAM (IBM 
Maximo) na verzijo 7.6.0.4, kjer je izbolj-
šana tudi podpora za mobilne aplikacije. 
Integracije se bodo preselile iz MX SDI na 
ESB, kar pomeni lažje prilagajanje, boljšo 
preglednost delovanja, možnost ponov-
nega proženja integracijskih scenarijev 

v primeru neuspešne izvedbe, sledljivost/
hranjenje klica in odgovora WS (tako MX, 
kot AX), večjo robustnost sistema, manj-
še število servisnih zahtevkov in posle-
dično manjšo odvisnost od podizvajalca.
V segmentu procesne informatike (OT) 
se bo nadaljevala naložba iz leta 2018 za 
uvedbo naprednega sistema za upravlja-
nje elektrodistribucijskega sistema 
(ADMS), ki bo v letu 2020 nadomestil ob-
stoječa sistema SCADA in DMS.

Na področju varnosti bomo pričeli z ak-
tivnostmi uvedbe varnostno operativ-
nega centra VOC, ki je skupen za vso 
energetiko. Za ta namen moramo vzpo-
staviti lastni SIEM (Security Information 
and Event Management).

8.6 Družbeno socialni vidik
Odgovornost do zaposlenih
Poslanstvo pri ravnanju z ljudmi pri delu 
je biti partner vodjem in sodelavcem pri 
razvoju in izrabi potencialov sodelavcev. 
S sistematičnimi, strokovnimi in celovi-
timi pristopi zagotavljamo in ohranjamo 
kompetentne kadre ter spodbujamo spre-
membe za graditev zavzetosti in poslovne 
odličnosti. Razvoj zaposlenih in kadrovsko 

načrtovanje sta del letnega in strateške-
ga načrta družbe. Strategija ravnanja z 
ljudmi izhaja iz ključnih strateških izho-
dišč za obdobje 2017–2020 in vsebuje ce-
lovit pogled na prenovo samega procesa 
ravnanja z ljudmi pri delu in podprocese, 
ki naslavljajo uresničevanje zastavljene 
strategije glede na zastavljena ključna 
področja in potrebe organizacije.

Zagotavljamo sodobno, 
učinkovito in zanesljivo 

domensko infrastrukturo, 
ustrezno licenčno pokritost 
ter prilagajamo namenske 

aplikativne programske 
opreme potrebam poslovnih 

procesov.

6 4 0 8  Tr a j n o s t n i  r a z v o j



Zavedamo se, da nobenega poslovnega 
procesa ni mogoče opraviti brez zapo-
slenih. Pri tem je ključno, da so ljudje s 
pravimi zmožnostmi v pravem trenutku 
na pravem mestu. Zaposleni skrbijo, da 
aktivnosti po poslovnih procesih tečejo 
skladno. Obravnavamo jih celovito, saj 
sposobnost za usklajeno delovanje izha-
ja iz posameznika. Z vlaganjem v razvoj 
zaposlenih skrbimo za njihov osebni in 
profesionalni razvoj. Zaposleni delujemo 
v skladu zakonskimi normami in etičnimi 
pravili ter spoštujemo človekove pravice. 
Skupen cilj vseh zaposlenih in zunanjih 
izvajalcev je, da gradimo ugled in ohra-
njamo integriteto družbe in skupine Ele-
ktro Celje ter skupaj gradimo kulturo, ki 
temelji na naših etičnih vrednotah. Za-
gotavljamo nove zaposlitve in karierni 
razvoj zaposlenih z enakimi možnostmi 
in brez diskriminacije. Med zaposlenimi 
ne dopuščamo nobene oblike nasilja in 
mobinga. Vsak zaposleni ima pravico do 
varstva osebnosti na delovnem mestu in 
varnega ter zdravega delovnega okolja.

Vodje pri sprejemanju odločitev spoštu-
jejo dostojanstvo, osebno integriteto in 
zasebnost vsakega zaposlenega. Ustvar-
jajo pogoje za osebnostni in strokovni 
razvoj zaposlenih, izvajajo razgovore s 
sodelavci z namenom odprtega dialo-
ga in usklajevanja osebnih in skupnih 
ciljev, identificirajo kadrovske potencia-
le in naslednike, izvajajo mentorstvo in 
prenos znanja na sodelavce. Z odprtim 
komuniciranjem in promocijo ukrepov se 

ustvarja spodbudno okolje in gradi kultu-
ra, v kateri lahko tudi skupek raznolikosti 
deluje povezano in skladno. Pomembna 
socialna partnerja v dialogu sta sindikat 
in svet delavcev.

Dodatno pokojninsko zavarovanje zapo-
slenih
Družba Elektro Celje ima oblikovan pokoj-
ninski načrt dodatnega pokojninskega 
zavarovanja že od leta 2001. V drugi po-
kojninski steber so vključeni vsi zaposleni. 
Premije za dodatno pokojninsko zavarova-
nje plačuje družba Elektro Celje (789.386 
EUR v letu 2019) v pogodbeno določenem 
deležu od maksimalne višine premije, za-
posleni pa imajo možnost, da tudi sami do-
datno vplačujejo svoj delež premije.

Struktura zaposlenih
Gibanje števila zaposlenih v obdobju 
2015–2019, struktura zaposlenih glede 
na status zaposlitve, delež zaposlenih 
glede na spol in povprečna starost so za 
celotno skupino Elektro Celje prikazani v 
tč. 14.

V družbi Elektro Celje se je starostno 
upokojilo 9 delavcev, ena upokojitev je 
bila invalidska. V zadnjih letih se kaže 
trend, da se starejši delavci ne odločajo 
za starostno upokojitev takoj, ko izpolni-
jo prvi pogoj, ampak nadaljujejo z delom. 
Razlog za to je predvsem stimulativna 
zakonodaja, ki nadaljevanje dela finanč-
no nagrajuje in dejstvo, da so pokojnine 
nižje od plač.

  15–20 let

  21–30 let

  31–40 let

  41–50 let

  51–60 let

  nad 61 let 21,7 %

27,2 %

9,9 %

37,7 %

0,3 %3,2 %

Starostna struktura zaposlenih

Vodje pri sprejemanju 
odločitev spoštujejo 

dostojanstvo, osebno 
integriteto in zasebnost 

vsakega zaposlenega.
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V družbi Elektro Celje presegamo delež 
zaposlenih s statusom invalida, kot ga 
za področje oskrbe z električno energijo 
določa Uredba o določitvi kvote za zapo-
slovanje invalidov in že več let zapored 
dosegamo 8-odstotni delež zaposlenih 
s statusom invalida, kar je 2 % več, kot 
za področje oskrbe z električno energijo 
določa uredba.

Invalidom in zaposlenim z različnimi 
zdravstvenimi omejitvami, s prilagoditvi-
jo delovnega procesa ali prerazporedi-
tvijo na ustreznejše delovno mesto, pri-
lagojeno njihovim zmožnostim za delo, 
zagotavljamo, da lahko tudi po nastan-
ku invalidnosti nadaljujejo svoje delo. 
Vzpodbujamo in aktivno sodelujemo tudi 
pri poklicni prekvalifikaciji tistih, ki svoje-
ga dela ne morejo več opravljati.

V družbi Elektro Celje v letu 2019, tako 
kot leto poprej, beležimo 5,6 % ur bolniš-
kih odsotnosti (delež ur glede na opravlje-
ne ure v navedenem obdobju, ki vključuje 
refundirane in nerefundirane ure). Ker 
ostaja trend bolniških odsotnosti v letu 
2019 enak, posebno pozornost name-
njamo promociji zdravja na delovnem 
mestu, analizi in obvladovanju tveganj 
psihosocialnih obremenitev delovnega 
mesta in analizi navad življenjskega slo-
ga posameznikov.

Zaposlovanje
Odhode sodelavcev, ki so zasedali zah-
tevnejša, vodstvena ali strokovna de-
lovna mesta, največkrat nadomeščamo 
z notranjimi prerazporeditvami. S tem 
gojimo prenos znanja med sodelavci in 
omogočamo karierno napredovanje za-
poslenim sodelavcem, kar je dodatna 
motivacija pri delu. Zato je pomembno, 
da pravočasno identificiramo ključne ka-
dre in ključna delovna mesta.

Pri selekciji kadrov smo pozorni na stro-
kovnost, od kandidatov pa pričakujemo 
tudi zavzetost, ciljno naravnanost in etič-
nost. Pri načrtovanju novih zaposlitev 
sledimo politiki zaposlovanja visoko kva-
lificiranih, ambicioznih in kompetentnih 
sodelavcev. S tem zagotavljamo konku-
renčnost, sledimo zahtevam in razvoju 
elektroenergetske stroke ter poslujemo 
v skladu s poslanstvom in vrednotami 
podjetja.

Razvoj zaposlenih in izvedba usposab-
ljanj
Tudi v letu 2019 smo uspešno izvedli ci-

kel letnih razvojnih pogovorov (LRP). K 
izvedbi smo pristopili načrtno, s petimi 
delavnicami za vodje, na katerih so bile 
podane usmeritve za izvedbo pogovorov 
za nadaljnje delo s sodelavci, predsta-
vljene pa so bile posamezne vsebine s 
področja upravljanja s človeškimi viri.

Pridobivanje, prenos in nadgradnja kom-
petenc so zasnovani preko »Centra zna-
nja«, ki skrbi, da so potrebe po znanju 
pravočasno prepoznane in ponudi sode-
lavcem različne načine njihovega razvo-
ja. Vključuje 4 metode razvoja:
• eksterna usposabljanja/konference/

delavnice,
• usposabljanja preko spleta (e-learning),
• interna usposabljanja,
• formalna izobraževanja 

(sofinanciranje pridobivanja formalne 
izobrazbe).

V letu 2019 so bila izvedena številna izo-
braževanja in usposabljanja z vseh stro-
kovnih področij delovanja naše družbe. 
Potrebe po izobraževanju so bile izraže-
ne na LRP-ju ali med letom, temeljila pa 
so na poslovnih potrebah, vezanih na ci-
lje in strategijo podjetja.

Zaposleni so se udeleževali različnih de-
lavnic, neformalnih oblik izobraževanj 
in konferenc. Povečan je bil tudi interes 
zaposlenih za pridobitev višje stopnje 
izobrazbe, zato je bilo tudi več formalnih 
oblik izobraževanj.

Večina izobraževanj je potekala zunaj 
organizacije, veliko pa smo jih organizi-
rali tudi v podjetju (s področja računalni-
škega programa GIS, vodenja in izvedbe 
LRP, varstva osebnih podatkov, korpora-
tivne integritete, predstavitve rezultatov 
anketiranja SiOK, Cognos – osnove grad-
nje poročil idr.) Izvedeno je bilo tudi e-izo-
braževanje, ki se mu bomo posvečali tudi 
v prihodnje. Z internimi usposabljanji 
skrbimo predvsem za tradicijo in bogati-
mo naš človeški kapital.

Uspešnost poslovanja družbe Elektro 
Celje je rezultat učinkovitega dela na-
ših strokovno usposobljenih in zavzetih 
zaposlenih. Ključnega pomena je razvoj 
intelektualnega kapitala in, glede na 
specifiko branže, vzgoja lastnega kadra. 
Zato sodelujemo tudi z izobraževalnimi 
ustanovami in v delo vključujemo dijake 
in študente na učni praksi.

Povratne informacije o zadovoljstvu z iz-

Invalidom in zaposlenim z 
različnimi zdravstvenimi 

omejitvami, s prilagoditvijo 
delovnega procesa ali 

prerazporeditvijo na 
ustreznejše delovno mesto, 

prilagojeno njihovim 
zmožnostim za delo, 

zagotavljamo, da lahko tudi 
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nadaljujejo svoje delo.

Pri izboru kadrov pričakujemo 
zavzetost, ciljno naravnanost 

in etičnost.
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obraževanji in usposabljanji pridobivamo 
na podlagi poročil in ocen o učinkovito-
sti usposabljanj. Ocene kažejo, da so bili 
zaposleni z izvedenimi izobraževanji in 
usposabljanji zadovoljni.

Kadrovski projekti
V družbi Elektro Celje smo v letu 2019 
zastavili strateški kadrovski projekt s 
ciljem, da med zaposlenimi dvignemo 
produktivnost in vzpostavimo delovne 
pogoje, ki bodo zaposlene dodatno mo-
tivirali in jim omogočili osebnostni razvoj 
ter kakovostno delo. Omenjeni projekt je, 
po začetni analizi stanja in potreb, vklju-
čeval vsebinska sklopa »sistemizacija 
delovnih mest« in »sistem napredova-
nja«. Namen projekta je bil pregledati, 
dopolniti in nadgraditi sistemizacijo de-
lovnih mest. Na podlagi vsebin delavnic 
in vrednot ter modela kompetenc podje-
tja je bil izdelan sistem napredovanja.

Uspešno smo se vključili v javni razpis 
za sofinanciranje vzpostavitve in delo-
vanja kompetenčnih centrov za razvoj 
kadrov KOC energija 2019–2022, kjer v 
partnerstvu sodeluje 30 podjetij elektro-
energetske stroke. Cilj projekta je razvoj 
ključnih kompetenc prihodnosti (npr. 
digitalizacija, avtomatizacija, vodenje, 
komunikacija, tuji jeziki ipd.), pridobiva-
nje specifičnih znanj in veščin zaposle-
nih, okrepitev ozaveščenosti o nujnosti 
vseživljenjskega učenja, enotni pristop 
k razvoju kadrov za izzive prihodnosti, 
večja konkurenčnost zaposlenih in pod-
jetij, dolgoročno partnersko sodelovanje 
z razširitvijo omrežja partnerjev, poveča-
no vlaganje v raziskave in razvoj, enoten 
nastop na trgu, vzpostavitev dialoga z 
javnostmi. Namen projekta je izboljšanje 
kompetenc, produktivnosti, ustvarjal-
nosti in inovativnosti zaposlenih ter kre-
pitev konkurenčnosti gospodarstva.

Vključeni smo v projekt Munera 3, ki za-
poslenim nudi številne možnosti vključe-
vanja v programe nadaljnjega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja s ciljem 
izboljšanja njihovih kompetenc zaradi 
potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in 
mobilnosti med področji dela ter osebne-
ga razvoja in delovanja v sodobni družbi.

V družbi Elektro Celje smo pripravili dva 
lastna strokovna programa v obsegu 50 ur:
• načrtovanje in izvedba elektroener-

getskih objektov pri rekonstrukcijah 
objektov;

• upravljanje in optimizacija dela name-
ščanja merilno krmilnih naprav »pa-
metni števci«.

Udeležili smo se tudi programa Osnove 
prava v energetiki v okviru projekta Mu-
nera.

Vključili smo se tudi v projekt SPIN - 
Pripravljen na spremembe

Namen projekta je vzpodbuditi posame-
znika k učinkovitemu upravljanju njegove 
kariere, pri čemer se usmerjamo na za-
gotavljanje dodatnih kompetenc zapo-
slenih, bodisi zaradi organizacijskih ali 
pa tehnoloških sprememb v poslovnih 
procesih, razvoja kariere zaradi ohranja-
nja zaposlitve, preprečevanja prehoda v 
brezposelnost oziroma lažjega prehoda v 
novo zaposlitev. Delavnice in individualna 
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svetovanja so bila izvedena za zaposlene 
za določen čas, saj je med njimi nekaj 
takšnih, ki potrebujejo dodatna znanja 
oziroma kompetence, da bi bili pri delu 
še bolj učinkoviti, motivirani in iznajdlji-
vi ter za sodelavce na začetku karierne 
poti. V projekt SPIN smo se vključil tudi z 
namenom, da izboljšamo usposobljenost 
zaposlenih na področju mentorstva.

V okviru Centra znanja smo s predstav-
ljenimi projekti širili programe, ki pred-
stavljajo osnovno obvezno obliko pridobi-
vanja dodatnih kompetenc, povezanih s 
funkcijsko vlogo, ki jo pridobijo zaposleni 
(vodenje, mentorstvo, zaposlitev in stro-
kovnost). Aktivno smo gradili tudi blagov-
no znamko delodajalca. Novembra 2019 
smo se prvič udeležili dneva odprtih vrat 
slovenskega gospodarstva. Dogodek, ki 
je namenjen mladim in bodočim iskal-
cem zaposlitve, je pritegnil več kot 50 
obiskovalcev. Projekti, ki jih izpeljujemo, 
gradijo kulturo podjetja in v prihodnosti 
prinašajo pozitivne učinke.

Raziskava o klimi in zadovoljstvu zapo-
slenih (SiOK 2019)
Vsaki 2 leti izvajamo raziskave o klimi in 
zadovoljstvu zaposlenih ter zavzetosti 
zaposlenih. Rezultati kažejo, da so naši 
zaposleni lojalni in zvesti, povečuje se 
delež aktivno zavzetih zaposlenih. Orga-
nizacijsko klimo definiramo kot dojema-
nje vseh elementov delovnega okolja, ki 
so zaposlenim pomembni. Skupni indeks 
organizacijske klime za leto 2019 znaša 
3,25, kar je za 0,07 točke več kot pri pred-
hodnem merjenju. Indeks zadovoljstva 
zaposlenih v letu 2019 znaša 3,55, kar je 
za 0,02 točke več kot v letu 2017.

Komuniciranje z zaposlenimi
Odprto in redno komuniciranje med za-
poslenimi in vodstvom družbe ter med 
zaposlenimi samimi je ključnega po-
mena. Skrbimo za odgovorno in etično 
komuniciranje ter spodbujamo komuni-
kacijo na vseh ravneh. Tako ustvarjamo 

produktivno delovno ozračje, povečuje-
mo občutek pripadnosti in gradimo kul-
turo medsebojnega zaupanja in spošto-
vanja.
• Interno komuniciranje najpogosteje po-

teka na sestankih, preko osebnih in te-
lefonskih pogovorov, spletne strani, ele-
ktronske pošte in intranetne strani. Ena 
od oblik informiranja zaposlenih je inter-
no glasilo GEC kot skupno glasilo skupi-
ne Elektro Celje, ki izhaja trikrat letno.

• Letni pogovor s sodelavcem je po-
memben instrument ciljnega vodenja 
in ravnanja s človeškimi viri v sodobnih 
odličnih organizacijah. Vsebina LRP-ja 
je poglobljen pogovor o tekočih nalo-
gah, opravljenem delu in rezultatih, ci-
ljih in nalogah za prihodnje obdobje ter 
osebnostnem razvoju in karierni poti 
sodelavca.

• Preko intranetne strani smo redno in 
transparentno obveščali vse zaposle-
ne o dogodkih in dejavnostih v podje-
tju. Objavili smo skoraj 200 obvestil za 
zaposlene. Veliko vlogo pri internem 
komuniciranju imajo neposredno nad-
rejeni, zato si prizadevamo, da so in-
formacije od nadrejenih posredovane 
naprej do vseh zaposlenih.

Komuniciranje z uporabniki
Uporabnikom Elektra Celje sta na voljo 
dva klicna centra. Referenti v klicnem 
centru sprejemajo in rešujejo reklama-
cije, prijave odjemalcev o napakah na 
števcih, stanja merilnih naprav za pot-
rebe priprave letnih obračunov, podajajo 
informacije o načrtovanih izklopih, odgo-
varjajo na splošna vprašanja odjemalcev, 
redno komunicirajo z delavci na terenu in 
z dobavitelji električne energije.

Spletno stran družbe Elektro Celje upo-
rabljamo kot orodje za komuniciranje z 
različnimi javnostmi. Na spletnih straneh 
objavljamo vse informacije, ki jih od nas 
zahteva SDH, d.d. in tiste, ki smo jih po 
Zakonu o dostopu do informacij javnega 
značaja dolžni objavljati.

Rezultati raziskave o klimi 
in zadovoljstvu zaposlenih 

kažejo, da so naši zaposleni 
lojalni in zvesti, povečuje pa 

se tudi delež aktivno zavzetih 
zaposlenih.
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Obveščanje odjemalcev o načrtovanih 
izklopih je nujno in potrebno, saj lahko le 
tako varno in v najkrajšem možnem času 
opravimo vsa potrebna dela na elektro-
energetskih napravah. Dela so skrbno 
načrtovana, zato odjemalce o prekinitvi 
dobave električne energije obvestimo 
vsaj 48 ur pred prekinitvijo. Obvestila o 
načrtovanih izklopih objavljamo na sple-
tni strani družbe, na radijskih postajah in 
lokalnih televizijah.

Moj elektro: sistem za enoten dostop do 
merilnih podatkov
Elektrodistribucijska podjetja združe-
na v GIZ DEE so vzpostavila brezplačen 
enoten spletni portal Moj elektro, sistem 
za enoten dostop do merilnih podatkov 
(SEDMp), kjer lahko uporabniki dostopajo 
do svojih merilnih podatkov ne glede na 
elektrodistribucijsko območje ali dobavi-
telja. Namenjen je končnim uporabnikom 
(odjemalcem in proizvajalcem električne 
energije), ki do sedaj niso imeli možnos-
ti centraliziranega dostopa do merilnih 
podatkov na svojih ali pooblaščenih me-
rilnih mestih. Uporabniki bodo lahko na 
portalu z ustreznimi pooblastili dostopali 
tudi do podatkov drugih upravičencev.

Komuniciranje s poslovnimi 
partnerji in delničarji
Osnovni cilj družbe Elektro Celje je ma-
ksimiranje vrednosti družbe in delovanje 
v korist vseh deležnikov, med drugim 
tudi v korist delničarjev oziroma vlaga-
teljev. Odgovorno ravnanje se odraža 
v doseganju ciljev poslovanja, ustrezni 
transparentnosti poslovanja in komu-
niciranju z delničarji. Transparentnost 
poslovanja udejanjamo z objavo podat-
kov in informacij o našem poslovanju na 
spletni strani družbe in je v skladu s spre-
jetimi dobrimi praksami korporativnega 
upravljanja in kodeksi upravljanja.

Komuniciranje z delničarji in finančnimi 
javnostmi poteka transparentno in skla-
dno z veljavnimi določili. Informacije, ki 
jih posredujemo delničarjem, se nana-
šajo zlasti na dosežene poslovne rezul-
tate in na strategijo družbe v prihodnosti. 
Podatke, ki so javni (kvartalna poročila, 
sklenjene pogodbe, izvedba skupščine 
in gradiva za skupščino), objavljamo na 
spletni strani www.elektro-celje.si. Pri ko-
municiranju z delničarji sledimo načelu 
upoštevanja priporočil SDH in smernic 
OECD za korporativno upravljanje družb 

v državni lasti, izpostavljajo pa tri nače-
la korporativnega upravljanja, ki so po-
membna za aktivno lastniško upravlja-
nje: transparentnost, učinkovitost in 
odgovornost.

Komuniciranje s poslovnimi partnerji teme-
lji na osebnih stikih in elektronskem komu-
niciranju. Ker je ustvarjanje osebnih stikov 
v poslovnem svetu nujno, obravnavamo 
naše poslovne partnerje individualno.

Komuniciranje z zainteresiranimi 
javnostmi
Naše vodilo v odnosih z mediji je pregle-
dno in ažurno komuniciranje. Z mediji ko-
municiramo zlasti o poslovanju družbe, 
novih storitvah in sponzorskih sodelova-
njih, novostih na omrežju in dokončanih 
pomembnih elektroenergetskih objektih. 
Redno sodelujemo pri ustvarjanju revije 
slovenskega elektrogospodarstva Naš 
stik, kjer objavljamo aktualne novice in 
prispevke.

Komuniciranje z vplivnimi javnostmi
O vsebinah, ki so povezane z regulativo in 
zakonodajo, ter o urejanju odnosov med 
različnimi institucijami redno in odprto 
komuniciramo s ključnimi vplivnimi jav-
nostmi. Mednje sodijo vladne ustanove 
Republike Slovenije, resorna ministrstva 
in ostale pomembne institucije (AE, SDH, 
d.d. in druge).

Sodelovanje v gospodarskem interes-
nem združenju elektrodistribucijskih 
podjetij
Elektro Celje dobro sodeluje z ostalimi 
elektrodistribucijskimi podjetji v Sloveniji, 
ki so združena v okviru GIZ DEE. Temeljni 
cilji združenja GIZ distribucije so olajša-
ti, koordinirati in pospeševati dejavnost 
gospodarskih javnih služb SODO in DTO, 
izboljšati rezultate dejavnosti in olajšati 
ter koordinirati druge dejavnosti oziroma 
interese. Z usklajenim delovanjem podje-
tij v okviru združenja GIZ lahko namreč 
dosegamo ugodnejše rezultate tako za 
podjetja kot za odjemalce.

V želji, da strokovni in širši javnosti 
predstavimo trende in priložnosti, ki jih je 
treba upoštevati pri razvoju, načrtovanju 
in gradnji elektrodistribucijskega siste-
ma, elektrodistribucijska podjetja vsako 
leto organiziramo strateško konferenco, 
na kateri predstavimo aktualno stanje 
razvoja in izzive, s katerimi se srečujemo.

Obvestila o načrtovanih 
izklopih objavljamo na 

spletni strani družbe, na 
radijskih postajah in lokalnih 

televizijah.

Transparentnost poslovanja 
udejanjamo z objavo 

podatkov in informacij o 
našem poslovanju na spletni 
strani družbe in je v skladu s 
sprejetimi dobrimi praksami 

korporativnega upravljanja in 
kodeksi upravljanja.
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Komuniciranje z lokalno skupnostjo 
in družbena odgovornost
Standardi kakovosti v družbi Elektro 
Celje (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 27001:2013, ISO 45001:2018)
V družbi Elektro Celje stremimo h kako-
vostnemu in dosledno urejenemu poslo-
vanju, saj je osnovno poslanstvo podjetja 
zanesljiva in kakovostna oskrba odjemal-
cev z električno energijo ter izvajanje s 
tem povezanih storitev.

Družini prijazno podjetje
V podjetju že dolga leta gradimo vred-
note medsebojnega spoštovanja in iz-
polnjujemo etične ter pravne norme, od 
leta 2011 pa se še posebej posvečamo 
področju usklajevanja družinskega in po-
klicnega življenja. Kot družbeno odgovor-
no podjetje se zavedamo, da so zaposle-
ni najpomembnejši del organizacije, še 
posebej velik pomen pa nosijo njihova 
mnenja, stališča, predlogi in tudi težave. 
S skupnim prizadevanjem za uresničeva-
nje zaposlenim prijazne organizacijske 
politike zagotavljamo pogoje za lažje 
usklajevanje družinskih in poslovnih ob-
veznosti. V sklopu obvladovanja ravno-

vesja med delom in zasebnim življenjem 
je bil 11. 12. 2019 izveden in promoviran 
dan DeloDružina.

V okviru športnega društva spodbujamo 
telesno aktivnost zaposlenih. Zaposle-
nim in upokojenim delavcem omogo-
čamo kakovostno preživljanje prostega 
časa, saj imajo na razpolago počitniške 
objekte podjetja.

Sponzorstva in donacije
Družba Elektro Celje sredstva za spon-
zorstva in donacije namenja na podlagi 
sistema, ki zagotavlja transparentno, 
ekonomično in konkurenčno naravnano 
poslovanje družbe na področju sklepanja 
poslov, ki zadevajo izdatke družbe, med 
katere sodijo tudi sponzorska in dona-
torska sredstva. V letu 2019 smo podprli 
športne, kulturne, izobraževalne in druge 
dogodke, v prednovoletnem času pa smo 
del sredstev namenili za dobrodelnost 
v tistih lokalnih skupnostih, kjer družba 
Elektro Celje deluje. Pri sponzorstvih smo 
upoštevali načelo uravnoteženosti, eko-
nomskih koristi in razpršenosti, pri dona-
torstvih pa načelo družbene odgovornosti.
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8.7 Skrb za okolje
Za naravno okolje skrbimo s premišljenim 
umeščanjem elektroenergetskih objek-
tov in naprav v prostor in s spoštovanjem 
zakonodaje glede elektromagnetnega, 
toplotnega in svetlobnega sevanja ter 
hrupa. Sledimo dobrim praksam za va-
rovanje okolja in smiselno upoštevamo 
usmeritve lokalnih skupnosti in prebi-

valstva. V družbi periodično opravljamo 
ocenjevanje okoljske ustreznosti dobavi-
teljev (dodatne točke podelimo dobavite-
ljem, ki imajo vzpostavljen sistem ravna-
nja z okoljem ISO 14001).

V družbi Elektro Celje spremljamo nas-
lednje okoljske kazalnike:

Kazalnik 2015 2016 2017 2018 2019 Grafična
primerjava

Poraba električne energije (v MWh)

Z energetsko prenovo stavb (vgradnjo toplotnih črpalk in naprav za 
SPTE), izolacijo ter kakovostnim stavbnim pohištvom bomo prispevali 
k zmanjševanju porabe EE.

866,6 816,6 910,2 857,1 917,6

Poraba vode (v m3)

Za racionalno porabo pitne vode skrbimo z izboljšanjem nadzora nad 
vodovodnim sistemom, zmanjšanjem izgub na vodovodnem omrežju in 
porabo deževnice za sanitarno in tehnološko vodo.

5.858 3.733 4.797 11.105 5.786

Delež transformatorjev z okoljsko sprejemljivimi cilji (v %)

V EE omrežje načrtno vgrajujemo TR z okoljsko sprejemljivimi olji. Kjer 
je smiselno/dopustno, za izgradnjo DV uporabljamo kostanjev les ali 
les iglavcev, impregniran z okoljsko sprejemljivo impregnacijo.

23,4 26,6 26,3 29 32

Evidentirani nevarni odpadki (število)

Odpadna TR olja, izrabljene oljne filtre, zavrženo elektronsko opremo, 
ki vsebuje nevarne snovi, in druge nevarne odpadke zbiramo v posebej 
označenih zabojnikih. Za njihov odvoz poskrbi pogodbeni prevzemnik. 
Količina nevarnih odpadkov je odvisna od rekonstrukcij objektov v 
posameznem letu.

11 8 7 18 22

Mešani komunalni odpadki (v kg)

Zbiranje komunalnih odpadkov je organizirano na način, kot ga z 
odloki predpisujejo občine in pristojna lokalna komunalna podjetja. 
V družbi skrbimo za celostno obvladovanje koristnih (recikliranje) in 
nekoristnih odpadkov.

97.500 110.833 110.900 110.800 111.200
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Kar počnemo,
je inovativno 
Sodelujemo v več evropskih projekt ih s 
kater imi  skrbimo za razvoj  podjet ja in iščemo 
nove poslovne rešitve za naše uporabnike. 
S trajnim pr idobivanjem in del jenjem znanj 
ter  izkušenj ,  s  stremljenjem k inovaci jam in 
z  upoštevanjem najbol jš ih praks gradimo 
strokovnost ,  izpopolnjujemo svoje delovanje 
in ostajamo predani  iskanju najbol jš ih rešitev 
za stalno izbol jševanje kakovost i  oskrbe z 
elektr ično energi je.

RAČUNOVODSKO 
POROČILO 

družbe Elektro Celje
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 

 
Delničarjem družbe  
ELEKTRO CELJE, d.d. 
Vrunčeva ulica 2a 
3000 Celje 
  
Mnenje 
 
Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe Elektro Celje, d.d. (družba), ki vključujejo 
bilanco stanja na dan 31. decembra 2019 ter izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega 
donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih 
računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije.  
 
Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni 
položaj družbe Elektro Celje, d.d. na dan 31. decembra 2019 ter njen  poslovni izid, drug vseobsegajoči 
donos in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 
Podlaga za mnenje 
 
Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na podlagi 
teh pravil so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih 
izkazov. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne 
standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na 
revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe in, da smo izpolnili 
vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA. Verjamemo, da so pridobljeni 
revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje. 
 
Druge informacije 
 
Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo uvodni del in poslovno 
poročilo, ki sta sestavna dela letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., vendar ne vključujejo 
računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih. Druge informacije smo pridobili pred 
datumom revizorjevega poročila.  
 
Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene 
oblike zagotovila. 
 
V povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in 
pri tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi 
zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno 
napačne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembno napačna navedba drugih 
informacij, moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem na podlagi opisanih postopkov poročamo, 
da: 

- so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi; 
- so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter 
- na podlagi poznavanja in razumevanja družbe in njenega okolja, ki smo ga pridobili med revizijo, 

v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili bistveno napačnih navedb. 

Odgovornost poslovodstva in nadzornega sveta za računovodske izkaze 
 
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s 
Slovenskimi računovodskimi standardi in za tàko notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo 
poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne 
navedbe zaradi prevare ali napake. 
 
Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno njene sposobnosti, da 
nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo 
predpostavke delujočega podjetja kot  podlago za računovodenje, razen če namerava poslovodstvo 
podjetje likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo. 
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Nadzorni svet je odgovoren za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov in za potrditev revidiranega 
letnega poročila. 
 
Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov 
 
Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so računovodski izkazi kot celota brez pomembno 
napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. 
Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v 
skladu z MSR, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe, lahko izhajajo 
iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali skupaj, 
vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov. 
 
Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo 
poklicno nezaupljivost. Prav tako: 
- prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi 

zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena 
tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše 
mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, 
povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno 
opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol; 

- opravimo postopke preverjanja in razumevanja notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z 
namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom 
izraziti mnenja o učinkovitosti notranjih kontrol družbe; 

- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen 
ter z njimi povezanih razkritij poslovodstva; 

- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali 
okoliščin, ki zbujajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, 
sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot 
podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v 
revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so taka 
razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih 
pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki  ali okoliščine lahko 
povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja; 

- ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, in 
ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena 
predstavitev. 

 
Revizijsko komisijo in nadzorni svet med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in 
pomembnih revizijskih ugotovitvah vključno s pomanjkljivostmi  notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med 
našo revizijo. 
 
Revizijski komisiji in nadzornemu svetu smo predložili našo izjavo, da smo izpolnili vse etične zahteve v 
zvezi z neodvisnostjo ter jih obvestili o vseh razmerjih in drugih zadevah, za katere bi se lahko upravičeno 
menilo, da vplivajo na našo neodvisnost, in jih seznanili s tem povezanimi nadzornimi ukrepi. 

 
 
Ljubljana, 24. april 2020 
 
 
 
 

BDO Revizija d.o.o. 
Cesta v Mestni log 1, Ljubljana 

 

 
 Maruša Hauptman 

Prokuristka, pooblaščena revizorka 
 

7 5E l e k t r o  C e l j e  v  l e t u  2 0 1 9



Računovodski izkazi 
družbe Elektro Celje10 10.1 Bilanca stanja

POSTAVKA Pojasnilo Znesek (v EUR)

Stanje na dan
31. 12. 2019

Stanje na dan 
31. 12. 2018

 SREDSTVA

A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.) 275.357.738 268.879.026

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (od 1 do 6) 11.4.1 4.252.408 3.083.401

1. Dolgoročne premoženjske pravice 3.816.997 3.065.917

4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju 405.251 4.900

6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 30.160 12.584

II. Opredmetena osnovna sredstva (od 1 do 4) 11.4.2 260.519.495 254.312.030

 1. Zemljišča in zgradbe (a + b) 192.623.802 183.789.118

 a) Zemljišča 5.985.194 5.980.401

 b) Zgradbe 186.638.608 177.808.717

2. Proizvajalne naprave in stroji 60.646.372 60.548.447

3. Druge naprave in oprema 67.445 75.687

4. Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju (a + b) 7.181.876 9.898.778

 a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 6.773.154 9.898.778

 b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 408.722 0

IV. Dolgoročne finančne naložbe (od 1 do 2) 11.4.3 7.666.961 7.658.081

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a + b + c + č) 7.666.961 7.658.081

 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 7.246.976 7.246.976

 b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 206.987 206.987

 c) Druge delnice in deleži 212.998 204.118

V.  Dolgoročne poslovne terjatve (od 1 do 3) 11.4.6.1 1.340.801 2.213.183

 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 1.333.119 2.206.058

 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 7.682 7.125

VI. Odložene terjatve za davek 11.4.4 1.578.073 1.612.331

B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V.) 12.832.650 12.516.763

II. Zaloge (od 1 do 4) 11.4.5 1.616.344 1.700.625

1. Material 1.616.344 1.700.625

IV. Kratkoročne poslovne terjatve (od 1 do 3) 11.4.6.2 10.801.812 10.306.106

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 28.820 51.155

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 10.212.953 10.062.638

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 560.039 192.313

V. Denarna sredstva 11.4.7 414.494 510.032

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 11.4.8 2.281.294 2.684.853

SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C) 290.471.682 284.080.642
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POSTAVKA Pojasnilo Znesek (v EUR)

Stanje na dan
31. 12. 2019

Stanje na dan 
31. 12. 2018

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A. Kapital (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. +VII.) 11.4.9 219.909.447 214.215.726

I. Vpoklicani kapital (od 1 do 2) 11.4.9 100.953.201 100.953.201

1. Osnovni kapital 100.953.201 100.953.201

II. Kapitalske rezerve 62.260.317 62.260.317

III. Rezerve iz dobička (od 1 do 5) 11.4.9 54.472.191 48.173.508

1. Zakonske rezerve 4.470.302 4.008.638

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 886.371 886.371

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži –886.371 –886.371

5. Druge rezerve iz dobička 50.001.889 44.164.870

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 11.4.9 –710.867 –392.208

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 11.4.9 2.934.605 3.220.908

1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta 2.934.605 3.220.908

B. Rezervacije in dolgoročne PČR (od 1 do 3) 11.4.10 19.098.746 18.783.995

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 6.672.190 5.999.591

2. Druge rezervacije 182.578 264.405

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 12.243.978 12.519.999

C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III.) 29.024.849 26.834.819

I. Dolgoročne finančne obveznosti (od 1 do 4) 11.4.11 28.703.764 26.461.253

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 28.399.049 26.353.527

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 304.715 107.726

II. Dolgoročne poslovne obveznosti (od 1 do 5) 11.4.12 307.218 361.386

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 307.218 361.386

III. Odložene obveznosti za davek 11.4.13 13.867 12.180

Č. Kratkoročne obveznosti (I. + II. + III.) 21.880.727 23.622.058

II. Kratkoročne finančne obveznosti (od 1 do 4) 11.4.11 10.886.033 11.215.660

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 10.584.477 11.149.424

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 301.556 66.236

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (od 1 do 8) 11.4.12 10.994.694 12.406.398

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 55.657 49.130

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 3.274.348 3.669.684

4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 3.386.273 3.864.248

5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 3.167.144 3.143.468

6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij 414.522 972.907

7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 119.388 100.190

8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 577.362 606.771

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 11.4.14 557.913 624.044

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A + B + C + Č + D) 290.471.682 284.080.642
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10.2 Izkaz poslovnega izida

POSTAVKA Pojasnilo Znesek (v EUR)

Leto 2019 Leto 2018

1. Čisti prihodki od prodaje (a + b) 11.6.1 50.831.032 50.512.707

 a. na domačem trgu 50.831.032 50.512.707

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 11.6.2 15.164.716 15.193.945

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 11.6.3 1.328.264 2.120.225

5. Stroški blaga, materiala in storitev (a + b) 11.6.4 16.507.766 15.759.029

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala 10.464.641 9.709.206

b. Stroški storitev 6.043.125 6.049.823

6. Stroški dela (a + b + c + d) 11.6.5 22.952.006 22.748.559

a. Stroški plač 16.278.950 16.224.669

b. Stroški pokojninskih zavarovanj 2.248.125 2.280.376

c. Stroški drugih socialnih zavarovanj 1.196.259 1.209.644

d. Drugi stroški dela 3.228.672 3.033.870

7. Odpisi vrednosti (a + b + c) 11.6.6 18.057.545 17.489.803

a. Amortizacija 17.861.945 17.353.162

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred. in opred. osnov. sred. 123.204 120.991

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 72.396 15.650

8. Drugi poslovni odhodki 11.6.7 328.216 324.987

9. Finančni prihodki iz deležev (a + b + c) 11.6.8 1.007.400 1.007.400

a. finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 1.000.000 1.000.000

b. finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 7.400 7.400

10. Finančni prihodki iz danih posojil (a + b) 11.6.8 10.008 68

a. finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 292 0

b. finančni prihodki iz posojil, danih drugim 9.716 68

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (a + b) 11.6.8 50.007 91.583

b. finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 50.007 91.583

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (a + b + c + č) 11.6.8 323.567 344.388

b. finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 323.485 344.388

č. finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 82 0

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (a + b + c) 11.6.8 89.434 73.034

c. finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 89.434 73.034

15. Drugi prihodki 11.6.9 52.310 10.531

16. Drugi odhodki 11.6.10 35.375 295.008

17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED OBDAVČITVIJO
 (1 ± 2 + 3 + 4 – 5 – 6 – 7 – 8 + 9 + 10 + 11 – 12 – 13 – 14 + 15 – 16)

11.6.11 10.149.828 11.901.651

18. Davek iz dobička 11.6.13 828.545 1.400.295

19. Odloženi davki 11.6.13 68.463 72.578

20. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
(1 ± 2 + 3 + 4 – 5 – 6 – 7 – 8 + 9 + 10 + 11 - 12 – 13 - 14 + 15 – 16 – 18 + 19)

11.6.11 9.252.820 10.428.778
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10.3 Izkaz vseobsegajočega donosa

POSTAVKA (v EUR) Znesek (v EUR)

Leto 2019 Leto 2018

1. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 9.252.820 10.428.778

3. Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 7.193 3.357

a. Prevrednotenje finančnih naložb, izmerjenih po pošteni vrednosti prek kapitala 8.880 4.144

b. Popravek rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, za odložene obveznosti za davek —1.687 —787

5. Druge sestavine vseobsegajočega donosa —345.384 33.045

a. Aktuarski dobički/izgube pri rezervacijah za odpravnine —379.589 39.244

c. Učinek odloženega davka na aktuarske dobičke/izgube pri rezervacijah za odpravnine 34.205 —6.199

6. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 8.914.629 10.465.180

Pojasnila k izkazu vseobsegajočega donosa so v točki 11.6.12.
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10.4 Izkaz denarnih tokov

POSTAVKA Znesek (v EUR)

Leto 2019 Leto 2018

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a. Prejemki pri poslovanju 105.246.055 106.354.993

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 103.936.283 104.683.658

Drugi prejemki pri poslovanju 1.309.772 1.671.335

b. Izdatki pri poslovanju —94.145.427 —92.412.971

Izdatki za nakupe materiala in storitev —62.717.821 —61.994.150

Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku —22.320.620 —22.231.636

Izdatki za dajatve vseh vrst —7.805.115 —7.089.199

Drugi izdatki pri poslovanju —1.301.871 —1.097.986

c. Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b) 11.100.628 13.942.022

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU

a. Prejemki pri investiranju 2.094.820 1.604.996

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na inv. 1.007.785 1.007.468

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 187.035 597.528

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 900.000 0

b. Izdatki pri investiranju —11.213.211 —10.025.318

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev —1.912.761 —2.184.607

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev —8.400.450 —7.840.711

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb —900.000 0

c. Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b) —9.118.391 —8.420.322

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a. Prejemki pri financiranju 29.883.839 29.195.000

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 29.883.839 29.195.000

b. Izdatki pri financiranju —31.961.614 —34.377.729

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje —337.443 —349.412

Izdatki za vračila kapitala 0 —250.572

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti —28.403.263 —30.632.732

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku —3.220.908 —3.145.013

c. Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b) —2.077.775 —5.182.729

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 414.494 510.032

Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc) —95.538 338.971

Začetno stanje denarnih sredstev 510.032 171.061

Pojasnila k izkazu denarnih tokov so v točki 11.7.
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10.5 Izkaz gibanja kapitala
IZ

K
A

Z 
G

IB
A

NJ
A

 K
A

PI
TA

LA
 o

d 
1.

 1
. 

20
19

 d
o 

31
. 1

2.
 2

0
19

 (v
 E

U
R)

Vp
ok

lic
an

i 
ka

pi
ta

l
Ka

pi
ta

ls
ke

 
re

ze
rv

e
 R

ez
er

ve
 iz

 d
ob

ič
ka

 
Re

ze
rv

e,
 

na
st

al
e 

za
ra

di
 

vr
ed

no
te

nj
a 

po
 p

oš
te

ni
 

vr
ed

no
st

i

Pr
en

es
en

i č
is

ti 
po

sl
ov

ni
 

iz
id

Č
is

ti 
po

sl
ov

ni
 

iz
id

 p
os

l. 
le

ta
Sk

up
aj

O
sn

ov
ni

 
ka

pi
ta

l
Za

ko
ns

ke
 

re
ze

rv
e

Re
ze

rv
e 

za
 la

st
ne

 
de

ln
ic

e 
in

 
de

le
že

La
st

ne
 

de
ln

ic
e 

in
 

de
le

ži

D
ru

ge
 

re
ze

rv
e 

iz
 

do
bi

čk
a

Pr
en

es
en

i 
či

st
i d

ob
ič

ek
Pr

en
es

en
a 

či
st

a 
iz

gu
ba

Či
st

i d
ob

ič
ek

 
po

sl
ov

ne
ga

 
le

ta

A
.1

.
St

an
je

 k
on

ec
 p

re
jš

nj
eg

a 
po

ro
če

va
ls

ke
ga

 o
bd

ob
ja

10
0.

95
3.

20
1

62
.2

60
.3

17
4.

0
0

8.
63

8
88

6.
37

1
—8

86
.3

71
44

.1
64

.8
70

—3
92

.2
0

8
0

0
3.

22
0.

90
8

21
4.

21
5.

72
6

A
.2

.
Za

če
tn

o 
st

an
je

 
po

ro
če

va
ls

ke
ga

 o
bd

ob
ja

10
0.

95
3.

20
1

62
.2

60
.3

17
4.

0
0

8.
63

8
88

6.
37

1
—8

86
.3

71
44

.1
64

.8
70

—3
92

.2
0

8
0

0
3.

22
0.

90
8

21
4.

21
5.

72
6

B.
1.

Sp
re

m
em

be
 la

st
ni

šk
eg

a 
ka

pi
ta

la
 —

 tr
an

sa
kc

ija
 z

 
la

st
ni

ki

0
0

0
0

0
0

0
—3

.2
20

.9
0

8
0

0
—3

.2
20

.9
0

8

a)
N

ak
up

 la
st

ni
h 

de
ln

ic
 in

 la
st

ni
h 

po
sl

ov
ni

h 
de

le
že

v
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

b)
Iz

pl
ač

ilo
 d

iv
id

en
d

0
0

0
0

0
0

0
—

3.
22

0.
90

8
0

0
—

3.
22

0.
90

8

B.
2.

C
el

ot
ni

 v
se

ob
se

ga
jo

či
 d

on
os

 
po

ro
če

va
ls

ke
ga

 o
bd

ob
ja

0
0

0
0

0
0

—3
38

.1
91

0
0

9.
25

2.
82

0
8.

91
4.

62
9

a)
Vn

os
 č

is
te

ga
 p

os
lo

vn
eg

a 
iz

id
a 

po
ro

če
va

ls
ke

ga
 o

bd
ob

ja
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9.
25

2.
82

0
9.

25
2.

82
0

b)
S

pr
em

em
ba

 re
ze

rv
, n

as
ta

lih
 

za
ra

di
 v

re
dn

ot
en

ja
 fi

na
nč

ni
h 

na
lo

žb
 p

o 
po

št
en

i v
re

dn
os

ti

0
0

0
0

0
0

7.
19

3
0

0
0

7.
19

3

c)
D

ru
ge

 s
es

ta
vi

ne
 

vs
eo

bs
eg

aj
oč

eg
a 

do
no

sa
 

po
ro

če
va

ls
ke

ga
 o

bd
ob

ja

0
0

0
0

0
0

—
34

5.
38

4
0

0
0

—
34

5.
38

4

B.
3.

Sp
re

m
em

be
 v

 k
ap

ita
lu

0
0

46
1.

66
4

0
0

5.
83

7.
0

19
19

.5
32

3.
22

0.
90

8
0

—9
.5

39
.1

23
0

a)
Ra

zp
or

ed
ite

v 
pr

eo
st

al
eg

a 
de

la
 Č

D
 p

rim
er

ja
ln

eg
a 

po
ro

če
va

ls
ke

ga
 o

bd
ob

ja
 n

a 
dr

ug
e 

se
st

av
in

e 
ka

pi
ta

la

0
0

0
0

0
0

0
3.

22
0.

90
8

0
—

3.
22

0.
90

8
0

b)
Ra

zp
or

ed
ite

v 
de

la
 Č

D
 

po
ro

če
va

ls
ke

ga
 o

bd
ob

ja
 n

a 
dr

ug
e 

se
st

av
in

e 
ka

pi
ta

la
 p

o 
sk

le
pu

 o
rg

an
ov

 v
od

en
ja

 in
 

na
dz

or
a

0
0

46
1.

66
4

0
0

5.
83

7.
0

19
0

0
19

.5
32

—
6.

31
8.

21
5

0

d)
D

ru
ge

 s
pr

em
em

be
 v

 k
ap

ita
lu

0
0

0
0

0
0

19
.5

32
0

—1
9.

53
2

0
0

C
.1

.
Ko

nč
no

 s
ta

nj
e 

po
ro

če
va

ls
ke

ga
 o

bd
ob

ja
10

0.
95

3.
20

1
62

.2
60

.3
17

4.
47

0.
30

2
88

6.
37

1
—8

86
.3

71
50

.0
0

1.
88

9
—7

10
.8

67
0

0
2.

93
4.

60
5

21
9.

90
9.

44
7

BI
LA

NČ
NI

 D
O

BI
Č

EK
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.
93

4.
60

5
2.

93
4.

60
5

Po
ja

sn
ila

 k
 iz

ka
zu

 g
ib

an
ja

 k
ap

ita
la

 s
o 

v 
to

čk
i 1

1.
8.

8 1E l e k t r o  C e l j e  v  l e t u  2 0 1 9



Po
ja

sn
ila

 k
 iz

ka
zu

 g
ib

an
ja

 k
ap

ita
la

 s
o 

v 
to

čk
i 1

1.
8.

IZ
K

A
Z 

G
IB

A
NJ

A
 K

A
PI

TA
LA

 o
d 

1.
 1

. 
20

18
 d

o 
31

. 1
2.

 2
0

18
 (v

 E
U

R)
Vp

ok
lic

an
i 

ka
pi

ta
l

Ka
pi

ta
ls

ke
 

re
ze

rv
e

 R
ez

er
ve

 iz
 d

ob
ič

ka
 

Re
ze

rv
e,

 
na

st
al

e 
za

ra
di

 
vr

ed
no

te
nj

a 
po

 p
oš

te
ni

 
vr

ed
no

st
i

Pr
en

es
en

i č
is

ti 
po

sl
ov

ni
 

iz
id

Č
is

ti 
po

sl
ov

ni
 

iz
id

 p
os

l. 
le

ta
Sk

up
aj

O
sn

ov
ni

 
ka

pi
ta

l
Za

ko
ns

ke
 

re
ze

rv
e

Re
ze

rv
e 

za
 la

st
ne

 
de

ln
ic

e 
in

 
de

le
že

La
st

ne
 

de
ln

ic
e 

in
 

de
le

ži

D
ru

ge
 re

ze
rv

e 
iz

 
do

bi
čk

a
Pr

en
es

en
i 

či
st

i d
ob

ič
ek

Pr
en

es
en

a 
či

st
a 

iz
gu

ba
Č

is
ti 

do
bi

če
k 

po
sl

ov
ne

ga
 

le
ta

A
.1

.
St

an
je

 k
on

ec
 p

re
jš

nj
eg

a 
po

ro
če

va
ls

ke
ga

 o
bd

ob
ja

10
0.

95
3.

20
1

62
.2

60
.3

17
3.

48
8.

49
9

63
5.

79
9

—6
35

.7
99

37
.7

53
.7

20
—4

54
.6

19
15

2.
10

5
0

2.
99

2.
91

0
20

7.
14

6.
13

3

A
.2

.
Za

če
tn

o 
st

an
je

 
po

ro
če

va
ls

ke
ga

 o
bd

ob
ja

10
0.

95
3.

20
1

62
.2

60
.3

17
3.

48
8.

49
9

63
5.

79
9

—6
35

.7
99

37
.7

53
.7

20
—4

54
.6

19
15

2.
10

5
0

2.
99

2.
91

0
20

7.
14

6.
13

3

B.
1.

Sp
re

m
em

be
 la

st
ni

šk
eg

a 
ka

pi
ta

la
 —

 tr
an

sa
kc

ija
 z

 
la

st
ni

ki

0
0

0
0

—2
50

.5
72

0
0

—3
.1

45
.0

15
0

0
—3

.3
95

.5
87

a)
N

ak
up

 la
st

ni
h 

de
ln

ic
 in

 la
st

ni
h 

po
sl

ov
ni

h 
de

le
že

v
0

0
0

0
—

25
0.

57
2

0
0

0
0

0
—

25
0.

57
2

b)
Iz

pl
ač

ilo
 d

iv
id

en
d

0
0

0
0

0
0

0
—

3.
14

5.
0

15
0

0
—

3.
14

5.
0

15

B.
2.

C
el

ot
ni

 v
se

ob
se

ga
jo

či
 d

on
os

 
po

ro
če

va
ls

ke
ga

 o
bd

ob
ja

0
0

0
0

0
0

36
.4

0
2

0
0

10
.4

28
.7

78
10

.4
65

.1
80

a)
Vn

os
 č

is
te

ga
 p

os
lo

vn
eg

a 
iz

id
a 

po
ro

če
va

ls
ke

ga
 o

bd
ob

ja
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10
.4

28
.7

78
10

.4
28

.7
78

b)
S

pr
em

em
ba

 re
ze

rv
, n

as
ta

lih
 

za
ra

di
 v

re
dn

ot
en

ja
 fi

na
nč

ni
h 

na
lo

žb
 p

o 
po

št
en

i v
re

dn
os

ti

0
0

0
0

0
0

3.
35

7
0

0
0

3.
35

7

c)
D

ru
ge

 s
es

ta
vi

ne
 

vs
eo

bs
eg

aj
oč

eg
a 

do
no

sa
 

po
ro

če
va

ls
ke

ga
 o

bd
ob

ja

0
0

0
0

0
0

33
.0

45
0

0
0

33
.0

45

B.
3.

Sp
re

m
em

be
 v

 k
ap

ita
lu

0
0

52
0.

13
9

25
0.

57
2

0
6.

41
1.

15
0

26
.0

0
9

2.
99

2.
91

0
0

—1
0.

20
0.

78
0

0

a)
Ra

zp
or

ed
ite

v 
pr

eo
st

al
eg

a 
de

la
 Č

D
 p

rim
er

ja
ln

eg
a 

po
ro

če
va

ls
ke

ga
 o

bd
ob

ja
 n

a 
dr

ug
e 

se
st

av
in

e 
ka

pi
ta

la

0
0

0
0

0
0

0
2.

99
2.

91
0

0
—

2.
99

2.
91

0
0

b)
Ra

zp
or

ed
ite

v 
de

la
 Č

D
 

po
ro

če
va

ls
ke

ga
 o

bd
ob

ja
 n

a 
dr

ug
e 

se
st

av
in

e 
ka

pi
ta

la
 p

o 
sk

le
pu

 o
rg

an
ov

 v
od

en
ja

 in
 

na
dz

or
a

0
0

52
0.

13
9

25
0.

57
2

0
6.

41
1.

15
0

0
0

26
.0

0
9

—7
.2

0
7.

87
0

0

d)
D

ru
ge

 s
pr

em
em

be
 v

 k
ap

ita
lu

0
0

0
0

0
0

26
.0

0
9

0
—

26
.0

0
9

0
0

C
.1

.
Ko

nč
no

 s
ta

nj
e 

po
ro

če
va

ls
ke

ga
 o

bd
ob

ja
10

0.
95

3.
20

1
62

.2
60

.3
17

4.
0

0
8.

63
8

88
6.

37
1

—8
86

.3
71

44
.1

64
.8

70
—3

92
.2

0
8

0
0

3.
22

0.
90

8
21

4.
21

5.
72

6

BI
LA

NČ
NI

 D
O

BI
Č

EK
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.
22

0.
90

8
3.

22
0.

90
8

8 2 1 0  R a č u n o v o d s k i  i z k a z i  d r u ž b e  E l e k t r o  C e l j e



Pojasnila k 
računovodskim 
izkazom11
11.1 Poročajoča družba
Družba Elektro Celje je obvladujoča druž-
ba skupine Elektro Celje. Ključna naloga 
družbe je, da z načrtovanjem razvoja 
omrežja, njegovo izgradnjo, vodenjem 
in obratovanjem ter vzdrževanjem na 
distribucijskem območju družbe Elektro 
Celje zagotavlja dolgoročno zmogljivost 
omrežja, odjemalcem pa zanesljivo, var-
no in učinkovito oskrbo z električno ener-
gijo (predstavitev družbe v tč. 5).

Računovodski izkazi so pripravljeni ob 
domnevi, da bosta družba in skupina 
nadaljevali poslovanje tudi v prihodno-
sti. Sestavljeni so za poslovno leto, ki je 
enako koledarskemu od 1. 1. do 31. 12. 
2019. V skladu s 56. členom ZGD-1 mora 
družba s sedežem v Sloveniji, ki je nad-
rejena eni ali več družbam, sestaviti tudi 
konsolidirano letno poročilo. 

11.2 Podlage za pripravo 
računovodskih izkazov
a) Izjava o skladnosti
Računovodski izkazi družbe so priprav-
ljeni v skladu s Slovenskimi računovod-
skimi standardi 2016 (v nadaljevanju 
SRS 2016) s pripadajočimi ustreznimi 
stališči in pojasnili, kot jih je sprejel Stro-
kovni svet Slovenskega inštituta za revi-
zijo skladno z določili Zakona o gospo-
darskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), 
pravilnikom o računovodstvu, Energet-
skim zakonom (EZ-1) in drugimi pred-
pisi, ki urejajo računovodsko, finančno 
in davčno področje. Družba dosledno 
uporablja izbrane računovodske politike, 
morebitne spremembe v računovodskih 
politikah se tudi razkrijejo. Uprava druž-
be je računovodske izkaze potrdila dne 
31. 3. 2020.

b) Poročanje po področnih in 
območnih odsekih
Skladno s 109. členom EZ-1 družba zago-
tavlja ločeno računovodsko spremljanje 
dejavnosti po pogodbi o najemu elektro-
distribucijske infrastrukture in izvajanju 
storitev za sistemskega operaterja di-
stribucijskega omrežja ter za tržno de-
javnost; ti dve dejavnosti štejeta tudi za 
področna odseka po SRS 2016. Družba 
nima območnih odsekov. Bilanca stanja, 

izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih 
tokov in merila ter sodila za razporeja-
nje neposrednih in posrednih stroškov, 
odhodkov, prihodkov, sredstev in virov 
sredstev po posameznih dejavnostih so 
predstavljeni v točki 11.11.

c) Podlaga za merjenje
Računovodski izkazi so odraz resnične 
in poštene predstavitve finančnega po-
ložaja družbe, njenega poslovnega izida 
in denarnih tokov. Družba upošteva pri 
pripravi računovodskih izkazov temeljni 
računovodski predpostavki: nastanek 
poslovnega dogodka in časovno neo-
mejenost delovanja družbe. Pri tem so 
upoštevane kakovostne značilnosti ra-
čunovodskih izkazov: razumljivost, ustre-
znost, zanesljivost in primerljivost. Izbira 
in uporaba računovodskih usmeritev te-
melji na previdnosti, prednosti vsebine 
pred obliko in pomembnosti.

Računovodski izkazi so pripravljeni na 
podlagi izvirnih vrednosti, izjema so fi-
nančna sredstva, za katera je objavljena 
cena na delujočem trgu in katerih vred-
nost je mogoče zanesljivo izmeriti, in se 
zato merijo in obračunavajo po pošteni 
vrednosti.
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d) Funkcijska in predstavitvena 
valuta
Valuta, uporabljena v računovodskih iz-
kazih, je evro (EUR), ki je funkcijska va-
luta družbe. Vse računovodske informa-
cije, predstavljene v EUR, so prikazane 
brez centov.

e) Uporaba ocen in presoj in 
pomembne negotovosti v poslovanju

Uporaba ocen in predpostavk pri pripravi 
računovodskih izkazov
Priprava računovodskih izkazov v skla-
du s SRS 2016 zahteva uporabo ocen in 
predpostavk, ki vplivajo na neodpisano 
vrednost poročanih sredstev in obvezno-
sti na poročevalski datum ter na višino 
prihodkov, stroškov in odhodkov v poro-
čevalskem obdobju. Ocene in predpo-
stavke so zasnovane na najboljšem po-
znavanju tekočih in prihodnjih dogodkov 
ter aktivnosti in se redno pregledujejo, pri 
čemer se popravki pripoznajo v obdobju 
spremembe in veljajo za vsa prihodnja 
obdobja, na katera spremembe vplivajo. 
Podatki o pomembnih ocenah negoto-
vosti in kritičnih presojah so opisani v 
naslednjih pojasnilih:
• Pojasnilo 11.4.1, 11.4.2 in računovodske 

usmeritve 11.3 (a, b) – določanje 
življenjske dobe neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev,

• Pojasnilo 11.4.4 in računovodske 
usmeritve 11.3 (e) – odloženi davki,

• Pojasnilo 11.4.10 in računovodske 
usmeritve 11.3 (j) – dolgoročne 
pasivne časovne razmejitve, merjenje 
rezervacij za odpravnine in jubilejne 
nagrade ter tožbe,

• Pojasnilo 11.4.3 in računovodske 
usmeritve 11.3 (d) – vrednotenje 
finančnih naložb,

• Pojasnilo 11.4.6 in računovodske 
usmeritve 11.3 (g) – slabitev terjatev,

• Pojasnilo 11.4.2 in računovodske 
usmeritve 11.3 (c) – določitev 
diskontne stopnje pri najemih. 

Regulativni okvir za obdobje 2019–2021
Agencija za energijo ima na podlagi 116. 
člena Energetskega zakona (EZ-1) pri-
stojnost določanja metodologije za ob-
računavanje omrežnine in upravičenih 
stroškov izvajalcev dejavnosti SODO. 
Svet Agencije za energijo je 21. junija 
2018 sprejel Akt o metodologiji za dolo-
čitev regulativnega okvira in metodologiji 
za obračunavanje omrežnine za elek-
trooperaterje (Uradni list RS, št. 46/18, 
47/18-popr. in 86/18, v nadaljevanju 

omrežninski akt), ki določa metodologijo 
za določitev regulativnega okvira in ob-
računavanje omrežnine. 11. decembra 
2018 je Agencija za energijo z odločbo 
št. 211-42/2018-58/452 določila regula-
tivni okvir za obdobje 2019–2021. 

Sprememba, ki pomembno vpliva na vi-
šino prihodkov v regulativnem obdobju 
2019–2021, se nanaša na tehtani pov-
prečni strošek kapitala pred obdavčitvijo, 
ki je bil določen v višini 5,26 %. Ta je pred 
spremembo metodologije znašal 7,14 % 
za novo energetsko infrastrukturo (tj. 
EEI, ki je bila aktivirana po 31. 12. 2010) 
in 4,13 % za vsa ostala osnovna sredstva 
v dejavnosti SODO. Z novimi vlaganji se 
bo povečevala vrednost infrastrukture in 
ostalih osnovnih sredstev, vendar pa bo 
zaradi nižje stopnje donosa na novo EEI 
prisoten trend padanja rasti donosa, pri 
čemer se iz donosa krijejo tudi stroški in 
odhodki regulirane dejavnosti družbe, ki 
niso priznani s strani Agencije za ener-
gijo. 

Pogoji priznavanja nenadzorovanih in 
nadzorovanih upravičenih stroškov de-
lovanja in vzdrževanja se niso bistveno 
spremenili. Slednji ostajajo določeni na 
osnovi povprečnih realiziranih upraviče-
nih stroškov v obdobju 2011–2013 in se 
spreminjajo le v odvisnosti od faktorja 
učinkovitosti, inflacijske stopnje, spre-
membe dolžine vodov, števila postaj in 
uporabnikov. Stroški zavarovalnih premij 
se še naprej priznavajo kot povprečje 
stroškov v regulativnem obdobju 2011–
2013 in ne v dejanski višini, ki jo dosežejo 
v letu nastanka in ki je zaradi obsežnih 
škodnih dogodkov v kasnejših letih bi-
stveno višja (zaradi povprečja v obdobju 
2011–2013, ki je znašalo 698.906 EUR, 
so bili stroški zavarovalnih premij v letu 
2019 priznani v višini 85,2 % dejanskih).

V okviru nenadzorovanih stroškov se 
stroški škodnih dogodkov kot upravičeni 
še vedno priznavajo le v višini 10 %, pre-
vrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s 
terjatvami do kupcev iz naslova omre-
žnine pa v višini 0,2 % od zaračunanih 
omrežnin za distribucijski sistem. Stroški 
vlaganj v raziskave in inovacije ter pri-
hodki iz naslova sofinanciranja Evropske 
unije bodo priznani le za kvalificirane 
projekte in šele v regulativnem letu, ko 
bo posamezen pilotni projekt zaključen. 
Gre za inovacije v pametnih omrežjih, ki 
omogočajo boljše izkoriščanje obstoječe 
EEI in obnovljivih virov energije ter razi-

Priprava računovodskih 
izkazov v skladu s SRS 2016 

zahteva uporabo ocen in 
predpostavk, ki vplivajo 

na neodpisano vrednost 
poročanih sredstev in 

obveznosti na poročevalski 
datum ter na višino prihodkov, 

stroškov in odhodkov v 
poročevalskem obdobju.
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skovalne in demonstracijske projekte, ki 
nudijo širše družbene koristi in prihranke 
pri uporabi omrežja končnega odjemalca 
ter zagotavljajo učinkovitejše naložbe v 
omrežje.

Skladno z omrežninskim aktom, ki ve-
lja za regulativno obdobje 2019 - 2021, 
nakup električne energije na distribu-
cijskem območju Elektra Celje opravlja 
družba SODO. Področje stimuliranja oz. 
penalizacije iz naslova obvladovanja ko-
ličin izgub električne energije v omrež-
ju pa je urejeno s pogodbo med družbo 
in SODO d.o.o. Prihodki iz tega naslova 
za leto 2019 so znašali 778.862 EUR 
(1.024.902 EUR v letu 2018).

Poslovanje z družbo SODO
Družba SODO d.o.o. od leta 2007 dalje 
deluje kot koncesionar za izvajanje go-
spodarske javne službene dejavnosti 
sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja električne energije na območju 
Republike Slovenije. Družba, ki je lastni-
ca elektrodistribucijske infrastrukture, je 
z družbo SODO v februarju 2020 sklenila 
novo Pogodbo o najemu elektrodistribu-
cijske infrastrukture in izvajanju storitev, 
v skladu z določili pogodbe pa sta pogod-
beni stranki podpisali tudi aneks št. 1, s 
katerim sta opredelili višino najemnine 
in obseg izvajanja storitev v distribucij-
skem omrežju za regulativno obdobje 
2019–2021.

V marcu 2020 je družba, v skladu s po-
godbo in pripadajočim aneksom, od 
SODO d.o.o. prejela preliminarni obračun 
regulativnega leta 2019, ki je bil izveden 
na podlagi podatkov iz nezaključenih ra-
čunovodskih izkazov družbe. Iz poračuna 
izhaja, da je bila v letu 2019 zaračunana 
pogodbena vrednost storitev in najema 
za 1.985.070 EUR nižja od vrednosti, ugo-
tovljene na osnovi določil omrežninskega 
akta. Družba je v višini izračunanega pri-
manjkljaja v mesecu marcu izstavila ra-
čun z rokom poravnave v mesecu aprilu 
2020 in v višini ugotovljene razlike pri-
poznala dodatne prihodke SODO za leto 
2019. Dokončni obračun za regulativno 
leto 2019 bo temeljil na revidiranih po-
datkih obeh pogodbenih strank in odloč-
be Agencije za energijo.

Kratkoročni del dolgoročnih terjatev do 
družbe SODO, ki zapade v plačilo v letu 
2020, znaša 1.062.805 EUR (tretjina pri-
manjkljaja preliminarnega poračuna za 
leto 2015 in pripadajočih obresti v skupni 

višini 1.210.664 EUR ter tretjina končnih 
obračunov za obdobje 2014–2017 v višini 
–147.859 EUR).

f) Sprememba računovodskih 
usmeritev

Spremembe računovodskih usmeritev 
SRS 1 (2019) 
Družba je v letu 2019 dopolnila računo-
vodske usmeritve, obravnavanje poslov-
nih dogodkov in njihovo izkazovanje v 
računovodskih izkazih v skladu s spre-
membami Slovenskega računovodskega 
standarda 1 (SRS 2019). S 1. januarjem 
2019 je za dolgoročno najeta sredstva 
(čas najema več kot 1 leto) in za najeta 
sredstva višje vrednosti (več kot 10.000 
EUR, pri čemer se upošteva vrednost 
novega sredstva, ki je predmet najema) 
med sredstvi pripoznala pravico do upo-
rabe najetega sredstva, med obvezno-
stmi pa obveznost iz najema. Prehod na 
nov način računovodenja je družba pre-
računala skladno z zahtevami SRS 1.68 
(2019), in sicer je začetna stanja prera-
čunala na poenostavljen način.

Učinki zaradi spremenjene definicije 
najema in spremenjeno računovodenje 
najemov
Družba je uporabila izjemo in ob preho-
du za neiztečene najemne pogodbe ni 
ponovno presojala, ali vsebujejo najem. 
Za pogodbe, ki so že bile razvrščene med 
najemne, je upoštevala, da izpolnjujejo 
pogoj, ki ga določa SRS 1.27 (2019). 

Družba je pred 1. januarjem 2019 naje-
me razvrščala med poslovne in finančne. 
Poslovni najem je izkazovala kot stro-
šek najemnine, po novem pa najemniki 
na podlagi najemnih pogodb v bilanci 
stanja najeta sredstva izkazujejo med 
osnovnimi sredstvi kot sredstva iz pra-
vice do uporabe, med obveznostmi pa 
obveznost iz najema. Družba ob zače-
tnem pripoznanju pravico do uporabe 
sredstva izmeri po sedanji vrednosti 
prihodnjih najemnin, to pravico amorti-
zira in pripoznava strošek amortizacije, 
zaradi časovne vrednosti denarja pa 
tudi strošek obresti med odhodki finan-
ciranja. Sprememba opredelitve najema 
nima pomembnega vplivala na finančni 
položaj družbe.

Pravico do uporabe slabi skladno z 
zahtevami SRS 17 – Oslabitev opredme-
tenih osnovnih sredstev in neopredmete-
nih sredstev.

Družba Elektro Celje, ki je 
lastnik elektrodistribucijske 

infrastrukture, je z družbo 
SODO v februarju 2020 

sklenila novo Pogodbo o 
najemu elektrodistribucijske 

infrastrukture in izvajanju 
storitev, v skladu z določili 

pogodbe pa sta pogodbeni 
stranki podpisali tudi 

aneks št. 1, s katerim sta 
opredelili višino najemnine 

in obseg izvajanja storitev v 
distribucijskem omrežju za 

regulativno obdobje 
2019–2021.
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Prikaz finančnih učinkov uporabe SRS 
1 (2019), kjer družba nastopa kot naje-
mnik
Družba je pregledala in analizirala skle-
njene pogodbe o najemih z obdobjem 
trajanja daljšim od enega leta in na pod-
lagi stroškov najema in obdobja traja-
nja najemnih pogodb ocenila vrednost 
pravice do uporabe najetih sredstev in 
obveznosti iz najema. V skladu s spre-
menjenim SRS 1 (2019) je v letu 2019 
spremenila način izkazovanja učinkov iz 
najemnih pogodb in pravice do uporabe 
najetih sredstev in obveznosti iz najema 
na dan 1. 1. 2019 pripoznala v bilanci sta-
nja. Izjemo predstavljajo kratkoročni na-
jemi, najemi manjše vrednosti in najemi, 
ki so zaradi predmeta najema izvzeti iz 
SRS 1 (2019). Vrednost pravice do upo-
rabe najetih sredstev in obveznosti je 
bila ocenjena na podlagi diskontiranja 

prihodnjih denarnih tokov za obdobje 
trajanja najema z uporabo povprečne 
ponderirane obrestne mere investicijskih 
kreditov na dan 31. 12. 2018 (0,889 %). 

Družba je za pripoznanje vseh najemov 
uporabila enoten pristop in tudi praktič-
ne rešitve: enotno diskontno stopnjo za 
diskontiranje prihodnjih najemnin in izje-
mi, ki ju določa standard SRS 1 (2019) za 
kratkoročne najeme z obdobjem trajanja 
12 mesecev od datuma prve uporabe 
standarda in najeme z nizko vrednostjo.

Po stanju 1. 1. 2019 je družba imela tudi 
za 170.093 EUR finančnih najemov; 
107.726 EUR dolgoročnih in 62.367 EUR 
kratkoročnih finančnih obveznosti. Iz 
tega naslova ni bilo učinkov na raču-
novodske izkaze ob prehodu na SRS 1 
(2019).

Učinek uporabe standarda SRS 1 (2019) na izkaz poslovnega izida družbe 
Elektro Celje v letu 2019 (v EUR)

2019 SRS 1 (2019) 2019 SRS 1 (2016) 2018 SRS 1 (2016)

STROŠKI IN ODHODKI POSLOVANJA

Stroški storitev —41.370 —43.059 —40.798

Stroški najema —41.370 —43.059 —40.798

Odpisi vrednosti —1.643 0 0

Amortizacija pravice do uporabe opreme —1.643 0 0

Poslovni izid iz poslovanja —43.013 —43.059 —40.798

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti —82 0 0

Finančni odhodki za obresti iz pravice do uporabe sredstev —82 0 0

Poslovni izid pred davki —43.095 —43.059 —40.798

Učinek uporabe standarda SRS 1 (2019) na postavke v bilanci stanja družbe 
Elektro Celje na dan 1. 1. 2019 (v EUR)

1. 1. 2019 SRS 1 
(2019)

Sprememba SRS 1 31. 12. 2018 SRS 1 
(2016)

SREDSTVA

Opredmetena osnovna sredstva 60.558.445 9.998 60.548.447

Proizvajalne naprave in oprema 60.558.445 9.998 60.548.447

Skupaj sredstva 284.090.640 9.998 284.080.642

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Dolgoročne finančne obveznosti 116.118 8.392 107.726

Druge dolgoročne finančne obveznosti 116.118 8.392 107.726

Kratkoročne finančne obveznosti 67.843 1.607 66.236

Druge kratkoročne finančne obveznosti 67.843 1.607 66.236

Skupaj obveznosti do virov sredstev 183.960 9.998 173.962

Stroški amortizacije so izračunani z upo-
rabo amortizacijskih stopenj, ocenjenih 
na podlagi preostale dobe trajanja naje-
mov iz pogodb.

Spremembe računovodskih usmeritev 
SRS 15 (2019) 
Družba je v letu 2019 dopolnila računo-

vodske usmeritve, spremenila način pri-
poznavanja prihodkov in pripravila nova 
pojasnila k računovodskim izkazom v 
skladu s spremenjenim Slovenskim raču-
novodskim standardom 15 (SRS 2019), 
ki je stopil v veljavo 1. januarja 2019. 
Analizirala je sklenjene pogodbe s kupci 
in ocenila, da ne vsebujejo ločenih izvr-
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šitvenih obvez po SRS 15.18 (2019), prav 
tako zaradi prve uporabe tega standarda 
na dan 1. 1. 2019 ni bilo učinka na prene-
seni poslovni izid.

Pripoznavanje prihodkov 
Osnova za razvrščanje prihodkov od pro-
daje ni več račun in znesek na računu, 
ampak pogodba s kupci o prodaji blaga 
in storitev. Prihodki od prodaje se pripoz-
najo v znesku, ki odraža transakcijsko 
ceno, tj. znesek nadomestila, za kate-
rega družba pričakuje, da bo do njega 
upravičena v zameno za prenos storitev 
na kupca. Družba jih pripozna, ko izpolni 
pogodbeno (izvršitveno) obvezo, da kup-
cu opravi pogodbeno storitev, kar stori s 
prenosom pogodbeno dogovorjene stori-
tve kupcu. Storitve so prenesene, ko jih 
kupec pridobi v obvladovanje tj. ko prido-
bi pravico do odločanja o njihovi uporabi 
in pravico do preostalih koristi. Pripozna-
vanje prihodkov od opravljenih storitev 
strankam pa je postopno. Za merjenje 
izvršitvene obveze se uporablja metoda 

vložkov (npr. sredstev, avto voženj, de-
lovnih ur, stroškov), ki so bili do datuma 
meritve že porabljeni.

Skladno s SRS 15 (2019) je družba po 
stanju 31. 12. 2019 pripoznala sredstva 
iz pogodb s kupci v višini 2.031.712 EUR, 
in sicer v primeru storitev, pri katerih so 
izpolnjeni pogoji za postopno pripozna-
vanje prihodkov, vendar skladno s po-
godbenimi določili družba teh zneskov 
še ne more zaračunati kupcu (nezara-
čunane storitve naročnikom in družbi 
SODO). Ko ima pravico omenjene zneske 
zaračunati, jih prerazvrsti iz časovnih 
razmejitev med kratkoročne terjatve do 
kupcev.

Skladno s SRS 15 je družba na dan 31. 
12. 2019 pripoznala tudi obveznosti iz 
pogodb s kupci za prejeta plačila v višini 
118.709 EUR, za katera družba še ni pre-
nesla obvladovanja storitev in ki jih po 
SRS 15 izkazuje med kratkoročno preje-
timi predujmi in varščinami.  

11.3 Pomembne računovodske 
usmeritve
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk v 
računovodskih izkazih se od 1. januarja 
2016 dalje neposredno uporablja SRS 
2016. Družba ne uporablja računovod-
skih usmeritev, ki ne bi bile skladne s 
posameznimi računovodskimi standardi 
SRS 2016. 

Postavke, pri katerih daje SRS 2016 
družbi možnost izbire med različnimi na-
čini vrednotenja, so opredeljene z raču-
novodskimi usmeritvami, ki so v letnem 
poročilu razkrite pri posameznih postav-
kah. 

V skladu z določili SRS 2016 družba 
razkriva vse pomembne postavke, po-
membnost posameznih postavk je opre-
deljena v pravilniku o računovodstvu; pri 
razkrivanju postavk bilance stanja so to 
vrednosti pomembnih poslov oz. poslov-
nih dogodkov, ki presegajo 2 % vrednosti 
sredstev oz. obveznosti na dan bilance 
stanja, pri izkazu poslovnega izida pa po-
stavke, katerih vrednosti presegajo 2 % 
vseh prihodkov oz. odhodkov poslovnega 
leta.

a) Neopredmetena dolgoročna 
sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve
Neopredmeteno sredstvo je nedenarno 
sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja 
in se pojavlja kot neopredmeteno dolgo-
ročno sredstvo. Med neopredmetenimi 
dolgoročnimi sredstvi družbe so izkazane 
dolgoročne premoženjske pravice (pre-
težno naložbe v programsko opremo), 
tovrstna sredstva v pripravi in aktivne 
časovne razmejitve (dolgoročno odlože-
ni stroški). Naložbe v stvarne pravice na 
nepremičninah se na podlagi SRS 2.39 v 
bilanci stanja izkazujejo v postavki zem-
ljišča in zgradbe. 

Pripoznavanje in odpravljanje pripo-
znanj neopredmetenih sredstev
Neopredmeteno sredstvo se pripozna, če 
je verjetno, da bodo pritekale gospodar-
ske koristi, povezane z njim in je mogo-
če njegovo nabavno vrednost zanesljivo 
izmeriti. Pripoznanje se odpravi ob od-
tujitvi ali kadar se od njegove uporabe 
in kasnejše odtujitve ne pričakujejo več 
nikakršne gospodarske koristi.

Pri izkazovanju in vrednotenju 
postavk v računovodskih 

izkazih se od 1. januarja 2016 
dalje neposredno uporablja 

SRS 2016.

Neopredmetena 
dolgoročna sredstva 
in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve
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Začetno računovodsko merjenje in mer-
jenje po pripoznanju
Neopredmeteno sredstvo se ob zače-
tnem pripoznanju ovrednoti po nabav-
ni vrednosti, v katero se vštevajo tudi 
uvozne in nevračljive nakupne dajatve 
po odštetju popustov in vsi neposredno 
pripisljivi stroški pripravljanja sredstva 
za nameravano uporabo. Nabavne vred-
nosti so kasneje zmanjšane za amortiza-
cijske popravke vrednosti. 

Amortizacija in dobe koristnosti
Vsa neopredmetena sredstva so amor-
tizirljiva sredstva s končno dobo ko-

ristnosti. Uporablja se metoda enako-
mernega časovnega amortiziranja, pri 
čemer je amortizacijska osnova ena-
ka nabavni vrednosti neopredmetenih 
sredstev. Amortiziranje neopredmetenih 
sredstev se začne prvega dne nasled-
njega meseca, potem ko je sredstvo na 
razpolago za uporabo. Amortizacija, ob-
računana za vsako obračunsko obdobje, 
se prizna kot strošek oziroma poslovni 
odhodek tega obdobja. Družba zaradi 
oslabitve prevrednoti neopredmetena 
dolgoročna sredstva praviloma takoj, ko 
njihova knjigovodska vrednost presega 
nadomestljivo.

Pomembnejše skupine amortizirljivih 
sredstev

Ocenjena doba 
koristnosti v letih

Amortizacijska stopnja 
v %

Računalniška programska oprema 3 33,33

Stvarne pravice na nepremičninah 100 1,00

Pravice do uporabe objektov 30 3,33

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
vključujejo zneske odloženih stroškov 
in odhodkov, ki se nanašajo na obdobje 
daljše od enega leta in še ne bremenijo 
poslovnega izida.

b) Opredmetena osnovna sredstva
Opredmeteno osnovno sredstvo je 
sredstvo, ki ga ima družba v lasti ali naje-
mu ali ga na kak drug način obvladuje in 
uporablja pri opravljanju storitev oz. da-
janju v najem ali za pisarniške namene 
in ga bo po pričakovanjih uporabljala v 
te namene v več kot enem obračunskem 
obdobju. Skupine opredmetenih osnov-
nih sredstev so nepremičnine (zemljišča, 
zgradbe), oprema in druga opredmetena 
osnovna sredstva ter naložbe v pridobi-
vanje tovrstnih sredstev in terjatve za 
predujme iz tega naslova. Kot opredme-
tena osnovna sredstva se štejejo tudi ne-
katere vrste drobnega inventarja, katerih 
doba koristnosti je daljša od leta dni (pri-
ročno orodje in naprave).

Pripoznanje, začetno merjenje in odpra-
vljanje pripoznanja opredmetenih osnov-
nih sredstev
Opredmeteno osnovno sredstvo se pri-
pozna, če je verjetno, da bodo pritekale 
gospodarske koristi, povezane z njim, in 
je mogoče njegovo nabavno vrednost 
zanesljivo izmeriti. Opredmeteno osnov-
no sredstvo se ob začetnem pripoznanju 
ovrednoti po nabavni vrednosti. Slednjo 
sestavljajo nakupna cena, uvozne in 

nevračljive nakupne dajatve ter stroški, 
ki jih je mogoče pripisati neposredno 
usposobitvi sredstva za nameravano 
uporabo. Nabavno vrednost sestavljajo 
tudi stroški izposojanja v zvezi s pridobi-
tvijo novega opredmetenega osnovnega 
sredstva pri tistih osnovnih sredstvih, pri 
katerih je obdobje od datuma opravljanja 
storitve prve fakture za gradbeno-mon-
tažno storitev ali opremo do usposobitve 
osnovnega sredstva za uporabo daljše 
od leta dni. Upošteva se čas od valute 
posameznega računa do datuma uspo-
sobitve osnovnega sredstva za upora-
bo, pri čemer se za vsako posamezno 
investicijo izračuna mera kapitalizacije 
z upoštevanjem povprečne ponderirane 
obrestne mere črpanj investicijskih kre-
ditov v tekočem letu. Če je nabavna vred-
nost osnovnega sredstva pomembna, se 
razporedi na njegove dele. Če imajo ti 
deli različne dobe koristnosti in/ali vzorce 
uporabe, pomembne v razmerju do celot-
ne nabavne vrednosti opredmetenega 
osnovnega sredstva, se obravnava vsak 
del posebej.

Zemljišče se ovrednoti po nabavni vred-
nosti, ki vključuje tudi plačan davek od 
prometa nepremičnin in stroške vpisa v 
zemljiško knjigo. Nabavno vrednost grad-
benih objektov tvorijo izdatki za nakup, 
graditev ali dograditev objektov; za pro-
jektno in drugo dokumentacijo, na podla-
gi katere je bil opravljen nakup, graditev 
ali dograditev; za ureditev zemljišča; za 

Opredmetena 
osnovna sredstva
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potrebna dovoljenja za izdelavo prik-
ljučkov in drugi stroški, ki jih je mogoče 
pripisati neposredno njihovi usposobitvi 
za uporabo. V nabavno vrednost se ne 
vštevajo izdatki za pridobitev zemljišča, 
na katerem gradbeni objekti stojijo, in 
izdatki za pridobitev zemljišča, namenje-
nega za dostop h gradbenim objektom 
ali za druge potrebe pri njihovi uporabi. 
Nabavno vrednost opreme tvorijo izdatki 
za nakup, izdelavo ali dodelavo opreme, 
za stroške dostave, za montažo in drugi 
izdatki, ki se pojavijo pri nakupu, izdelavi 
ali dodelavi.

Nabavno vrednost opredmetenega 
osnovnega sredstva, zgrajenega ali iz-
delanega v podjetju, tvorijo stroški, ki 
nastanejo zaradi njegove zgraditve ali 
izdelave, in posredni stroški njegove 
zgraditve ali izdelave, ki mu jih je mogoče 
pripisati. Ne tvorijo je stroški, ki niso po-
vezani z zgraditvijo ali izdelavo osnovne-
ga sredstva, in stroški, ki jih trg ne prizna. 
Nabavna vrednost takšnega osnovnega 
sredstva ne more biti večja od vrednosti 
enakih ali podobnih osnovnih sredstev 
na trgu. Investicije, ki jih izvajamo v druž-
bi, delimo na obnove, ki zajemajo več-
ja popravila osnovnih sredstev zaradi 
dotrajanosti, nadomestitve in povečanja 
zmogljivosti, ki zajemajo vlaganja v na-
domeščanje oziroma povečanje zmoglji-
vosti že obstoječih osnovnih sredstev in 
nove investicije kot vlaganja v pridobiva-
nje novih osnovnih sredstev. Brezplačno 
prevzeta osnovna sredstva se vrednotijo 
po nabavni vrednosti, če ta ni znana pa 
po pošteni vrednosti, ki je določena v po-
godbi o brezplačnem prevzemu. 

Pripoznanje opredmetenega osnovnega 
sredstva se odpravi ob odtujitvi ali če od 
njegove uporabe ali odtujitve ni več mo-
goče pričakovati prihodnjih gospodar-
skih koristi. Odtujitve in izločitve opred-
metenih osnovnih sredstev so posledica 
novih investicij, vlaganj v rekonstrukcije 
in obnove, tehnične, ekonomske oz. fi-
zične zastarelosti osnovnega sredstva, 
prodaj in škodnih dogodkov ter pretežno 
vremenskih ujm. Dobičke in izgube pri 
prodaji ali izločitvi, ki se določijo tako, da 
se prihodki od prodaje primerjajo s knji-
govodsko vrednostjo, družba vključi v iz-
kaz poslovnega izida.

Merjenje po pripoznanju in kasnejši stro-
ški
Pri vrednotenju opredmetenih osnovnih 
sredstev družba uporablja model nabav-

ne vrednosti in jih vodi po njihovih na-
bavnih vrednostih, zmanjšanih za amor-
tizacijske popravke vrednosti in nabrane 
izgube zaradi oslabitev. 

Kasneje nastale stroške popravil in 
vzdrževanja v zvezi z opredmetenimi 
osnovnimi sredstvi družba izkazuje kot 
stroške vzdrževanja, če se pojavljajo za-
radi obnavljanja in ohranjanja prihodnjih 
gospodarskih koristi, ki se pričakujejo 
na podlagi prvotno ocenjene stopnje 
učinkovitosti sredstev. Predvideni zneski 
stroškov rednih pregledov oziroma po-
pravil opredmetenih osnovnih sredstev 
se obravnavajo kot deli opredmetenih 
osnovnih sredstev.

Prevrednotovanje
Družba zaradi oslabitve prevrednoti 
opredmetena osnovna sredstva pravilo-
ma takoj, ko njihova knjigovodska vred-
nost presega nadomestljivo. Kot nado-
mestljiva vrednost se upošteva poštena 
vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, 
ali vrednost pri uporabi, in sicer tista, ki je 
večja. Za bistveno spremembo okoliščin 
poslovanja se šteje taka, zaradi katere se 
predpostavke, uporabljene pri ocenjeva-
nju vrednosti pri uporabi in poštene vred-
nosti ter zmanjšane za stroške prodaje, 
spremenijo za več kot 5 % v enem letu. 
Preverjanje oslabitve se določi na podla-
gi bistvenega sredstva z najdaljšo dobo 
koristnosti; kot bistveno sredstvo družba 
določi sredstvo, katerega nabavna vred-
nost je več kot 0,5 % vseh nabavnih vred-
nosti opredmetenih osnovnih sredstev. 
Zmanjšanje vrednosti amortizirljivih 
sredstev zaradi oslabitve se obravnava 
kot prevrednotovalni poslovni odhodek, 
ki je prav tako neodpisana vrednost 
sredstva, ki nima več nobene koristnosti. 
Če pa se to sredstvo proda in je čista 
iztržljiva vrednost večja od knjigovodske, 
se razlika obravnava kot prevrednotoval-
ni prihodek.

Vrednost zemljišč, gradbenih objektov 
in distribucijske opreme ocenjujejo po-
oblaščeni cenilci. Ostale opreme družba 
praviloma ne prevrednotuje, saj predsta-
vlja manj kot 5 % vrednosti vseh osnovnih 
sredstev.

Amortizacija in dobe koristnosti
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne 
amortizirati prvi dan naslednjega mese-
ca, potem ko je razpoložljivo za uporabo. 
Podjetje uporablja metodo enakomerne-
ga časovnega amortiziranja.
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Pomembnejše skupine amortizirljivih sredstev Ocenjena doba 
koristnosti v letih

Amortizacijska stopnja v %

Najnižja Najvišja

Zgradbe energetske infrastrukture 20–40 2,50 5,00

Ostale zgradbe 20–40 2,50 5,00

Oprema energetske infrastrukture 3–33,33 3,00 33,33

Ostala oprema 2–33,33 3,00 50,00

Vozila 7–12,5 8,00 12,50

Amortizacija pravic do uporabe najetih sredstev Ocenjena doba 
koristnosti v letih

Amortizacijska stopnja v %

Najnižja Najvišja

Pravica do uporabe opreme 8 12,50 12,50

Amortizacijske stopnje so določene gle-
de na pričakovano dobo koristnosti, ki 
je odvisna od pričakovanega fizičnega 
izrabljanja, tehničnega in gospodarske-
ga staranja in pričakovanih zakonskih, 
najemnih in drugih omejitev uporabe, pri 
čemer se upošteva tista, ki je najkrajša. 
Dobo koristnosti osnovnega sredstva 
določi za to imenovana skupna komisija 
elektrodistribucijskih podjetij.

Amortizacija se obračunava posamično, 
dokler se v celoti ne nadomesti vrednost, 
ki tvori osnovo za obračun amortizacije. 
Popravek vrednosti osnovnih sredstev se 
opravi za znesek amortizacije, ki se ugo-
tovi v končnem letnem obračunu amorti-
zacije. Amortizacija se ne obračunava za 
zemljišča, osnovna sredstva kulturnega, 
zgodovinskega ali umetniškega pomena, 
osnovna sredstva trajno zunaj uporabe, 
vlaganja v pridobivanje osnovnih sredstev 
do razpoložljivosti za uporabo in predujme 
za pridobivanje osnovnih sredstev.

Družba najmanj vsaki dve leti preveri 
dobe koristnosti pomembnih osnovnih 
sredstev, katerih nabavna vrednost pre-
sega 1 mio EUR, amortizacijske stopnje 
pa se glede na to preračunajo, če se 
pričakovanja pomembno razlikujejo od 
ocen. Učinek preračuna se obravnava 
kot sprememba računovodske ocene.

c) Najemi
Družba ob sklenitvi pogodbe oceni ali gre 
za najemno pogodbo oziroma ali pogod-
ba vsebuje najeme in za dolgoročno na-
jeta sredstva (čas najema več kot 1 leto) 
ter za najeta sredstva višje vrednosti (več 
kot 10.000 EUR, pri čemer se upošteva 
vrednost novega sredstva, ki je predmet 
najema) med sredstvi pripozna pravico 
do uporabe najetega sredstva in pripa-

dajočo obveznost iz najema. Pogodba je 
najemna, če se z njo prenaša pravica do 
obvladovanja uporabe sredstva za dolo-
čeno obdobje v zameno za nadomesti-
lo. Trajanje najema družba opredeli na 
podlagi obdobja, v katerem najema ni 
mogoče odpovedati, upošteva pa se tudi 
obdobje, za katero velja možnost podalj-
šanja oziroma odpovedi najema. 

Ob začetku najema so obveznosti za na-
jeta sredstva izkazane v enaki višini kot 
pravice do uporabe sredstev in se zmanj-
šujejo z odplačili, medtem ko se vred-
nost pravic do uporabe najetih sredstev 
zmanjšuje za obračunano amortizacijo v 
obdobju najema. Amortizacijske stopnje 
so ocenjene glede na najemno obdobje. 
Obračunani stroški obresti bremenijo fi-
nančne odhodke obdobja.

Pravica do uporabe najetega sredstva
Pripoznanje, začetno merjenje najemov
Družba pravico do uporabe sredstev pri-
pozna glede na namen uporabe najetega 
sredstva in jo izmeri po vrednosti pripa-
dajoče obveznosti iz najema in po vred-
nosti plačil najemnine, ki so bila izvedena 
na datum začetka najema ali pred njim, 
zmanjšanih za prejete spodbude za na-
jem in povečanih za začetne neposredne 
stroške, ki so nastali najemniku. 

Amortizacija, dobe koristnosti in pre-
vrednotovanje
Družba sredstvo, ki predstavlja pravico 
do uporabe, amortizira od začetka na-
jema do konca njegove dobe koristnosti 
ali do konca trajanja najema, če je to 
krajše. Če se do konca trajanja najema 
lastništvo sredstva z najemom prenese 
na najemnika ali če družba izrabi mož-
nost nakupa, se amortizacija izračuna 
na podlagi ocenjene dobe koristnosti.

Najemi
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Pravica do uporabe najetega sredstva se 
ponovno oceni, če se spremeni obdobje 
trajanja najema, višina najemnine (npr. 
sprememba prihodnjih zneskov naje-
mnin kot posledica spremembe indeksa 
ali stopnje za določanje višine najemnin), 
ocena plačila kazni za odpoved najema 
in pri spremembi najemne pogodbe, ka-
dar ta sprememba ni obračunana kot lo-
čen najem. Družba prevrednotuje pravico 
do uporabe sredstev tudi za morebitno 
oslabitev, skladno z zahtevami SRS 17.

Obveznosti za najeta sredstva
Pripoznanje, začetno merjenje obvezno-
sti iz najemov
V nabavno vrednost so vključeni znesek 
začetnega merjenja obveznosti iz naje-
ma, plačila najemnine, ki so bila izvedena 
na datum začetka najema ali pred njim, 
zmanjšana za prejete spodbude za na-
jem in povečana za začetne neposredne 
stroške. Družba na datum začetka naje-
ma pripozna pravico do uporabe najetega 
sredstva in izmeri obveznost iz najema 
po sedanji vrednosti najemnin, ki na ta 
dan še niso plačane. Pri izračunu sedanje 
vrednosti najemnin je uporabljena obre-
stna mera, ki je bila sprejeta pri najemu, 
če ta ni določljiva pa povprečna ponderi-
rana obrestna mera investicijskih kreditov 
po datumu začetka najema. Najemnine, 
ki jih družba vključi v merjenje obveznosti 
iz najema vključujejo nespremenljive na-
jemnine, zmanjšane za terjatve za spod-
bude za najem, spremenljive najemnine, 
izpolnitveno ceno možnosti nakupa, če 
je precej gotovo, da bo družba izrabila 
to možnost in plačila kazni za odpoved 
najema, če trajanje najema kaže, da bo 
najemnik izrabil možnost odpovedi naje-
ma. Obveznosti iz najemov so izkazane v 
postavki kratkoročnih/dolgoročnih obve-
znosti med finančnimi obveznostmi (tč. 
11.4.11 - Finančne obveznosti).

Merjenje po pripoznanju in prevrednoto-
vanje
Po začetnem pripoznanju se znesek ob-
veznosti iz najema poveča za natečene 
obresti in zmanjša za opravljena plačila 
najemodajalcu. Knjigovodska vrednost 
obveznosti iz najema se ponovno oceni, 
če se spremeni obdobje trajanja naje-
ma, višina najemnine (npr. sprememba 
prihodnjih zneskov najemnin kot posle-
dica spremembe indeksa ali stopnje za 
določanje višine najemnin), ocena plači-
la kazni za odpoved najema in pri spre-
membi najemne pogodbe, kadar ta spre-
memba ni obračunana kot ločen najem.

Kratkoročni najemi in najemi manjše 
vrednosti
Družba uporablja izjemo v primeru naje-
mov sredstev do vrednosti 10.000 EUR 
in pri najemih, katerih obdobje traja 12 
mesecev ali manj in ne vključujejo opcije 
nakupa. Stroške v povezavi z najemom 
teh sredstev pripoznava med stroški na-
jemnin, enakomerno v obdobju trajanja 
najema ali na drugi sistematični podla-
gi, ki najbolje odraža vzorec koristi, ki jih 
prejema.

d) Finančne naložbe
Finančne naložbe so finančna sredstva, 
ki jih ima družba naložbenica, da bi z do-
nosi, ki izhajajo iz njih, povečevala svoje 
finančne prihodke. V bilanci stanja se iz-
kazujejo kot dolgoročne, to so tiste, ki jih 
namerava družba imeti v posesti dlje od 
enega leta in ne v posesti za trgovanje, 
in kratkoročne finančne naložbe. Dolgo-
ročne finančne naložbe, ki zapadejo v 
plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, 
se v bilanci stanja prerazvrstijo med krat-
koročne finančne naložbe. 

Izpostavljenost različnim vrstam tveganj, 
predvsem tveganju zmanjšanja vrednosti 
finančnih naložb pod nabavno vrednost, 
ni varovana s finančnimi instrumenti. 
Vrednost, ki najbolje predstavlja največjo 
možno izpostavljenost takšnemu tvega-
nju, je celotna vrednost naložbe.

Družba v bilanci stanja izkazuje dolgo-
ročne finančne naložbe v kapital odvi-
snih družb in druge delnice in deleže. 
Dolgoročne finančne naložbe v kapital 
drugih družb so razporejene med druge 
dolgoročne finančne naložbe, razpore-
jene in izmerjene po nabavni vrednosti, 
ali druge finančne naložbe, razporejene 
in izmerjene po pošteni vrednosti prek 
kapitala. Prejeta izplačila dobička od dol-
goročnih finančnih naložb so pripoznana 
kot finančni prihodki v trenutku, ko druž-
ba pridobi pravico do izplačila dividend.

Pripoznanje in odpravljanje pripoznanja 
finančnih naložb
Finančne naložbe so pripoznane, če je 
verjetno, da bodo pritekale gospodarske 
koristi, povezane z njimi in je mogoče 
njihovo nabavno vrednost zanesljivo iz-
meriti. Pri nakupu oz. prodaji jih druž-
ba pripozna glede na dan trgovanja ali 
poravnave. Pripoznanje za finančno 
sredstvo družba odpravi, ko nima več po-
godbenih obveznosti iz naslova denarnih 
tokov ali ko vsa tveganja in koristi v pove-

Finančne naložbe
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zavi z lastništvom finančnega tveganja 
prenese na tretjo osebo.

Začetno računovodsko merjenje in mer-
jenje po začetnem pripoznanju
Ob začetnem pripoznanju se finančna 
naložba izmeri po pošteni vrednosti. Priš-
tejejo se tudi stroški posla, ki izhajajo ne-
posredno iz nakupa ali izdaje finančnega 
sredstva, razen pri sredstvih, izmerjenih 
po pošteni vrednosti prek poslovnega 
izida. Družba razvrsti finančna sredstva, 
ki so finančne naložbe, po začetnem pri-
poznanju med finančna sredstva, izmer-
jena po pošteni vrednosti prek poslovne-
ga izida, med finančne naložbe v posesti 
do zapadlosti v plačilo, med posojila, med 
za prodajo razpoložljiva sredstva, ali med 
finančne naložbe, izmerjene po nabavni 
vrednosti. Finančna sredstva, izmerjena 
po pošteni vrednosti prek poslovnega iz-
ida, so praviloma kratkoročne finančne 
naložbe. Finančne naložbe v kapital od-
visnih družb družba meri in obračunava 
le po nabavni vrednosti. Če poštene vred-
nosti naložbe v delnice in deleže ni mo-
goče zanesljivo izmeriti, se vrednotijo po 
modelu nabavne vrednosti, povečani za 
stroške posla in zmanjšani za morebitno 
oslabitev. 

Prevrednotovanje finančnih naložb
Družba finančne naložbe prevrednotuje 
na njihovo pošteno vrednost konec po-
slovnega leta. V kolikor je izkazana knji-
govodska vrednost dolgoročne finančne 
naložbe višja od tržne vrednosti izraču-
nane po zadnjem objavljenem borznem 
tečaju, opravi oslabitev, če pa njihova do-
kazana poštena vrednost po zadnjem ob-
javljenem borznem tečaju presega njiho-
vo knjigovodsko vrednost, opravi krepitev 
finančnih naložb (knjigovodske vrednosti 
poveča do poštene vrednosti). Poštena 
vrednost je dokazana, če jo je mogoče 
zanesljivo izmeriti in se ugotavlja v skladu 
s SRS 16. Dokazani dobiček ali dokazana 
izguba iz spremembe poštene vrednosti 
finančnega sredstva se pripozna nepos-
redno v kapitalu kot povečanje (dobiček) 
ali zmanjšanje (izguba) rezerv, nastalih 
zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.

Finančna naložba/skupina finančnih 
naložb, ki jih družba izkazuje po modelu 
nabavne vrednosti, je oslabljena (dolgo-
ročno) in to povzroči izgube, če obstajajo 
objektivni nepristranski dokazi o oslabitvi 
finančne naložbe/skupine finančnih na-
ložb in je njihova izkazana knjigovodska 
vrednost višja od dokazane iztržljive vred-

nosti zaradi dogodka/dogodkov po zače-
tnem pripoznanju naložbe. Družba na dan 
bilance stanja opravi preizkus za ocenitev 
slabitve finančne naložbe v kapitalski in-
strument, če je knjigovodska vrednost 
naložbe na bilančni dan za več kot 20 % 
večja od sorazmernega dela knjigovod-
ske vrednosti celotnega kapitala družbe, 
v katerem ima naložbo in tudi če prihodnji 
načrti poslovanja družbe kažejo na trajno 
oslabljenost te naložbe. Znesek izgube se 
izmeri kot razlika med knjigovodsko vre-
dnostjo finančne naložbe na dan bilance 
stanja in sedanjo vrednostjo pričakovanih 
prihodnjih denarnih tokov te naložbe, di-
skontiranih po trenutni tržni donosnosti 
(nadomestljiva vrednost), ki velja za po-
dobna finančna sredstva, in v izkazu po-
slovnega izida pripozna kot prevredno-
tovalni finančni odhodek. Takšnih izgub 
zaradi oslabitve ni dovoljeno razveljaviti.

e) Odložene terjatve in odložene 
obveznosti za davek
Odložene terjatve in odložene obvezno-
sti za davek so rezultat obračunavanja 
sedanjih in prihodnjih davčnih posledic 
(prihodnje povrnitve/poravnave knjigo-
vodske vrednosti sredstev/obveznosti, 
pripoznanih v bilanci stanja družbe in 
poslov oz. drugih poslovnih dogodkov v 
obravnavanem obdobju, pripoznanih v 
računovodskih izkazih družbe).

Odložene terjatve za davek so zneski 
davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v pri-
hodnjih obdobjih in jih družba pripozna 
ob koncu poročevalskega obdobja, če je 
verjetno, da bo imela v prihodnosti obdav-
čljivi dobiček, ki ga bo lahko obremenila z 
odbitnimi začasnimi razlikami. Terjatve za 
odloženi davek zmanjšujejo odhodek za 
davek in s tem vplivajo na boljši poslovni 
izid ali pa neposredno povečujejo kapital.

Družba obračuna odloženi davek z upo-
rabo metode obveznosti po bilanci sta-
nja, pri čemer se upoštevajo začasne 
razlike med knjigovodskimi in davčnimi 
vrednostmi posameznih sredstev in ob-
veznosti, pri čemer izhaja iz vsakokra-
tnega stanja računovodskih postavk in 
ne iz razlik med prejšnjim in trenutnim 
stanjem. Odloženi davek se izmeri po 
davčnih stopnjah, za katere se pričakuje, 
da se bodo uporabljale v poslovnem letu, 
ko bo odložena terjatev za davek povr-
njena oz. odložena obveznost poravnana 
in so zasnovane na davčnih stopnjah in 
davčnih predpisih, uveljavljenih do dneva 
bilance stanja.

Odložene terjatve in 
odložene obveznosti 

za davek
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Kadar se knjigovodska vrednost odlože-
nih davkov spremeni zaradi spremembe 
davčnih stopenj oz. davčnih predpisov, 
ponovne ocenitve sposobnosti povrnit-
ve odloženih terjatev za davek ali spre-
membe pričakovanega načina povrnitve 
sredstva se iz tega izhajajoči odloženi 
davek pripozna v poslovnem izidu, razen 
če se nanaša na postavke, prej pripozna-
ne izven poslovnega izida.

f) Zaloge
Zaloge so del kratkoročnih sredstev v 
opredmeteni obliki, ki bodo porabljena 
pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju 
storitev. Družba med zalogami materia-
la izkazuje material in drobni inventar z 
dobo koristnosti do leta dni, ki ima nara-
vo zalog materiala, lahko pa tudi z dobo 
koristnosti več kot leto dni, če njegova 
posamična nabavna cena ne presega 
500 EUR. Družba med drobni inventar 
družba uvršča zaščitna sredstva in orod-
je. V analitični evidenci spremlja zaloge 
materiala po posameznih materialih.

Pripoznavanje in odpravljanje pripo-
znanj zalog
Material v zalogi se v knjigovodskih raz-
vidih in bilanci stanja pripozna, če je ver-
jetno, da bodo pritekale z njim povezane 
gospodarske koristi in je mogoče njego-
vo vrednost oziroma stroškovno vrednost 
zanesljivo izmeriti. Pripoznanje v zalogi 
se odpravi, ko je material porabljen, pro-
dan ali kako drugače preneha obstajati, 
kar potrjujejo ustrezne listine.

Začetno merjenje in vrednotenje zalog 
po pripoznanju
Količinska enota zaloge materiala se vre-
dnoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo 
nakupna cena, zmanjšana za dobljene 
popuste, uvozne in druge nevračljive na-
kupne dajatve ter neposredni stroški na-
bave. Poraba zalog materiala se vrednoti 
po metodi tehtanih povprečnih cen. 

Prevrednotovanje zalog
Zaloge materiala se zaradi oslabitve pre-
vrednotijo, če njihova knjigovodska vred-
nost presega čisto iztržljivo vrednost. Od-
pise poškodovanih in nekurantnih zalog 
družba opravlja redno med letom in ob 
inventuri.

g) Terjatve
Terjatve so na premoženjskopravnih in 
drugih razmerjih zasnovane pravice zah-
tevati od določene osebe plačilo dolga ali 
v primeru danih predplačil dobavo kakih 

stvari oz. opravljanje kake storitve. Glede 
na zapadlost v plačilo se delijo na kratko-
ročne, to so terjatve, ki se udenarijo najka-
sneje v letu dni, in dolgoročne, to so vse os-
tale. Dolgoročne terjatve, ki so že zapadle 
in še niso poravnane ter tiste, ki bodo za-
padle v plačilo v letu dni po dnevu bilance 
stanja, se izkazujejo kot kratkoročne ter-
jatve. Terjatve, ki se pojavljajo v družbi, so 
pretežno terjatve do kupcev, zaposlenih, 
države, dobaviteljev za dane predujme idr.

Pripoznavanje in odpravljanje terjatev
Terjatve se v knjigovodskih razvidih in 
bilanci stanja pripoznajo, če je verjetno, 
da bodo pritekale gospodarske koristi, 
povezane z njimi, in je mogoče njihovo 
izvirno vrednost zanesljivo izmeriti. Pri-
poznanje se odpravi, če se ne obvladuje-
jo več nanje vezane pogodbene pravice, 
ker ugasnejo ali od njih odstopijo.

Začetno računovodsko merjenje in mer-
jenje po pripoznanju
Ob začetnem pripoznanju družba terjatve 
vseh vrst izkaže v zneskih, ki izhajajo iz 
ustreznih listin (računi, pogodbe), ob pred-
postavki, da bodo plačane. Terjatve do 
pravnih in fizičnih oseb v tujini so prera-
čunane v domačo valuto na dan nastanka 
po takratnem referenčnem tečaju Evrop-
ske centralne banke. Kasneje se terjatve 
lahko povečujejo ali zmanjšujejo (kasnejši 
popusti, reklamacije) in s tem vplivajo na 
ustrezne poslovne in finančne prihodke.

Prevrednotovanje terjatev
Pojavi se predvsem kot prevrednotenje 
terjatev zaradi njihove oslabitve oziroma 
odprave oslabitev, to je zmanjšanja ozi-
roma morda kasneje povečanja njihove 
vrednosti na udenarljivo vrednost. V bi-
lanci stanja so terjatve tako izkazane po 
metodi odplačne vrednosti, kar pomeni, 
da so zmanjšane za znesek oblikovane-
ga popravka vrednosti iz naslova spornih 
in dvomljivih terjatev. Družba v skladu s 
SRS oblikuje popravek vrednosti v celot-
ni višini za terjatve v stečajnih postopkih, 
za terjatve, ki so predmet sodnega spora, 
in za terjatve, za katere je na bilančni da-
tum poteklo več kot 90 dni od zapadlosti. 
Za terjatve v postopkih prisilne poravna-
ve oblikuje popravek vrednosti glede na 
sklepe prisilnih poravnav oziroma v višini 
80 %, če prisilna poravnava še ni potrje-
na. Družba pri terjatvah iz omrežnine in 
zamudnih obresti od omrežnine oblikuje 
popravke vrednosti tudi za nezapadle 
in zapadle terjatve do 90 dni, in sicer v 
višini izračunanega odstotka neplači-

Zaloge

Terjatve
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la glede na povprečno mesečno stanje 
terjatev preteklih treh let in napovedano 
gospodarsko rast UMAR v prihajajočem 
letu. Oblikovani popravki se zmanjšuje-
jo s plačili in odpisi terjatev na podlagi 
ustreznih dokaznih listin: sodna odločba, 
sklep prisilne poravnave, sklep stečajne-
ga postopka in druge ustrezne listine. 

Dolgoročne poslovne terjatve, ki se nana-
šajo na terjatve do kupcev, ki so v prisilnih 
poravnavah, se obrestujejo v skladu s skle-
pi o prisilnih poravnavah. Dolgoročne po-
slovne terjatve do družbe SODO se obre-
stujejo skladno z omrežninskim aktom, in 
sicer s 85. členom in tretjo točko Priloge 
1 (Ur. list RS, št. 66, z dne 14. 9. 2015). Ter-
jatve pomembnih vrednosti, ki se ne obre-
stujejo, se v bilanci stanja izkažejo po dis-
kontirani vrednosti, pri čemer se upošteva 
obrestna mera, ki je enaka povprečni obre-
stni meri vseh dolgoročnih kreditov.

h) Denarna sredstva 
Denarna sredstva družbe obsegajo de-
nar na transakcijskih računih in depozite 
pri poslovnih bankah, naložbe, ki jih je 
mogoče hitro oziroma v bližnji prihodno-
sti pretvoriti v vnaprej znani znesek de-
narnih sredstev in pri katerih je tveganje 
spremembe vrednosti nepomembno (de-
poziti pri bankah čez noč). Izkazana so v 
zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin.

i) Kapital
Celotni kapital je obveznost do lastnikov 
družbe, ki zapade v plačilo, ko družba 
preneha poslovati. Opredeljen je z zne-
ski, ki so jih vložili lastniki, in z zneski, ki 
so se pojavili pri poslovanju in pripada-
jo lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba pri 
poslovanju, odkupljene lastne delnice in 
izplačila dividend. Sestavljajo ga vpokli-
cani kapital, kapitalske rezerve, rezerve 
iz dobička, revalorizacijske rezerve, re-
zerve, nastale zaradi vrednotenja po poš-
teni vrednosti, preneseni čisti dobiček iz 
prejšnjih let, in prehodno še nerazdeljeni 
čisti dobiček poslovnega leta.

Vpoklicani kapital družbe je osnovni ka-
pital, razdeljen na 24.192.425 prosto pre-
nosljivih navadnih delnic. Navadne delni-
ce dajejo njihovim imetnikom pravico do 
udeležbe pri upravljanju družbe, pravico 
do dela dobička (dividende) in pravico do 
ustreznega dela preostalega premoženja 
po likvidaciji ali stečaju družbe. Dogovo-
rov med delničarji, ki bi lahko povzročili 
omejitev prenosa vrednostnih papirjev in 
glasovalnih pravic, ni. Družba tudi nima 

omejitev glede glasovalnih pravic, razen 
za lastne delnice, ki nimajo glasovalne 
pravice, niti ne prinašajo dividende. Vse 
delnice so delnice enega razreda in so 
v celoti vplačane, novo izdanih delnic ni 
bilo. Delnice so izdane v nematerializira-
ni obliki in se vodijo pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi, d. d. v skladu s 
predpisi. Družba nima oblikovane delniške 
sheme za delavce in v poslovnem letu ni 
pogojno povečala osnovnega kapitala.

Kapitalske rezerve družbe sestavljajo zne-
ski odprave splošnega prevrednotovalne-
ga popravka kapitala in so bile oblikovane 
v skladu s 15 tč. Uvoda v SRS 2006 (pre-
hodne določbe) z namenom uporabe v 
skladu s 64. čl. ZGD-1. Rezerve iz dobička 
vključujejo zakonske rezerve, rezerve za 
lastne delnice, pridobljene lastne delnice 
in druge rezerve iz dobička. Rezerve iz do-
bička se oblikujejo v višini in pod pogoji, ki 
jih določata 64. čl. ZGD-1 in statut družbe, 
in sicer iz zneskov čistega dobička po-
slovnega leta. Rezerve za lastne deleže 
se skladno s statutom družbe oblikujejo 
po naslednjem vrstnem redu: iz čistega 
dobička poslovnega leta, prenesenega 
dobička in iz zneska drugih rezerv iz do-
bička, ki presega morebitni znesek prene-
sene izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz 
morebitnega čistega dobička poslovnega 
leta. Druge rezerve iz dobička se oblikuje-
jo v višini in pod pogoji, določenimi z zako-
nom in statutom družbe. Uprava lahko ob-
likuje druge rezerve iz dobička v deležu do 
2/3 ostanka čistega dobička poslovnega 
leta, ki ostane po oblikovanju zakonskih 
rezerv in rezerv za lastne delnice, razen 
če že dosegajo polovico osnovnega ka-
pitala; druge rezerve iz dobička so lastni 
vir financiranja investicij. Kapitalske in za-
konske rezerve se smejo skladno z ZGD-1 
uporabiti za kritje čiste izgube poslovnega 
leta, če je ni mogoče pokriti z bremenje-
njem prenesenega čistega dobička ali 
drugih rezerv iz dobička in kritje prenese-
ne izgube, če je ni mogoče pokriti v breme 
čistega dobička poslovnega leta ali drugih 
rezerv iz dobička. 

Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja 
po pošteni vrednosti se nanašajo na 
aktuarske dobičke ali izgube iz naslova 
odpravnin ob upokojitvi in zneske doka-
zanega dobička ali izgube iz spremembe 
poštene vrednosti finančnih sredstev, 
razpoložljivih za prodajo.

Pridobljene lastne delnice so sestavni 
del celotnega kapitala in se odšteva-

Denarna sredstva

Kapital
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jo od njega. Namen in razlog pridobitve 
lastnih delnic je bil določen s sklepom 
21. skupščine družbe Elektro Celje z dne 
31. 8. 2016, in sicer povečanje vrednosti 
premoženja družbe in maksimalizacija 
vrednosti za delničarje. Odkup lastnih 
delnic je potekal skladno z objavljenim 
Programom odkupa lastnih delnic druž-
be Elektro Celje.

j) Rezervacije in dolgoročne pasivne 
časovne razmejitve
Namen rezervacij je v obliki vnaprej iz-
računanih stroškov oziroma odhodkov 
zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti omo-
gočili pokritje takrat nastalih stroškov 
oziroma odhodkov. Med dolgoročnimi pa-
sivnimi časovnimi razmejitvami se izka-
zujejo odloženi prihodki, ki bodo v obdob-
ju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene 
odhodke.

Pripoznavanje in odpravljanje pripo-
znanj rezervacij
Rezervacije se pripoznajo, če zaradi pre-
teklega dogodka obstaja sedanja obveza 
(z verjetnostjo večjo od 50 %), ki se bo po 
predvidevanjih poravnavala v obdobju, ki 
ni z gotovostjo določeno in če je mogoče 
znesek obveze zanesljivo izmeriti. Pri-
poznanje se odpravi, kadar so že izrab-
ljene nastale možnosti, zaradi katerih so 
bile rezervacije oblikovane, ali pa ni več 
potrebe po njih.

Začetno računovodsko merjenje rezer-
vacij
Znesek, pripoznan kot rezervacija, je naj-
boljša ocena izdatkov (vključuje tveganja 
in negotovosti), potrebnih za poravnavo 
na dan bilance stanja obstoječe, pravi-
loma dolgoročne obveze. Če je učinek 
časovne vrednosti denarja pomemben, 
morajo biti pričakovani izdatki ustrezno 
diskontirani na sedanjo vrednost.

Rezervacije za odpravnine in jubilejne 
nagrade
Družba je skladno z zakonskimi predpisi 
in kolektivno pogodbo zavezana k plačilu 
jubilejnih nagrad zaposlenim, odpravnin 
ob njihovi upokojitvi in izplačilu solidar-
nostnih pomoči ob smrti zaposlenih, za 
kar so oblikovane rezervacije za dolgo-
ročne zaslužke v višini bodočih izplačil, 
diskontiranih na dan bilance stanja. Ak-
tuarski izračun je pripravljen z uporabo 
metode Projected Unit Credit na osnovi 
večdekrementnega modela in upošteva 
stroške tekočega službovanja, stroške 
obresti, izplačila zaslužkov in aktuarske 

dobičke/izgube, ki nastanejo kot posledi-
ca spremembe aktuarskih predpostavk 
ter izkustvenih prilagoditev. Družba skla-
dno s SRS 10.35 na bilančni presečni dan 
ugotovi in v izkazu poslovnega izida pri-
pozna prihodke oziroma odhodke v zvezi 
s preračunom rezervacij za odpravnine 
ob upokojitvi (stroške službovanj, obre-
sti), aktuarski dobički in izgube iz naslo-
va obvez za odpravnine ob upokojitvi pa 
se pripoznajo v kapitalu v okviru rezerv, 
nastalih zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti. 

Prav tako družba skladno s SRS 10.36 na 
bilančni presečni dan ugotovi in v izka-
zu poslovnega izida pripozna prihodke in 
odhodke v zvezi s preračunom rezerva-
cij za jubilejne nagrade in izplačila soli-
darnostnih pomoči ob smrti zaposlenca 
(stroške službovanj, obresti, aktuarske 
dobičke/izgube).

Rezervacije za tožbe
Družba izkazuje rezervacije za tožbe, v 
katerih nastopa kot tožena stranka. Vsa-
ko leto preveri upravičenost oblikovanih 
rezervacij glede na stanje spora in verje-
tnost ugodne ali neugodne rešitve. Višina 
rezervacij se določi glede na znano viši-
no odškodninskega zahtevka ali glede na 
pričakovano možno višino, če zahtevek 
še ni znan.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
Družba oblikuje dolgoročne pasivne 
časovne razmejitve za brezplačni prev-
zem osnovnih sredstev po skupinah 
glede na amortizacijsko stopnjo prevze-
tih sredstev. Namenjene so pokrivanju 
stroškov amortizacije teh amortizirljivih 
sredstev in se porabljajo s prenašanjem 
med poslovne prihodke. Brezplačno do-
bljena osnovna sredstva se nanašajo 
pretežno na priključke odjemalcev, ki jih 
je družba prevzela med svoja opredmete-
na osnovna sredstva z obvezo vzdrževa-
nja in obnove v skladu s predpisi (Ur. list 
RS št. 126/07, Splošni pogoji za dobavo 
in odjem električne energije iz distribucij-
skega omrežja električne energije).

Družba ima oblikovane dolgoročne pasiv-
ne časovne razmejitve tudi za zaračuna-
ne povprečne stroške priključevanja po 
Sklepu o določitvi omrežnine za uporabo 
elektroenergetskih omrežij Javne agen-
cije Republike Slovenije za energijo za 
obdobje do 30. 6. 2007 in se nanašajo 
na namenska plačila za priključitev na 
omrežje ali za povečanje priključne moči 

Rezervacije in 
dolgoročne pasivne
časovne razmejitve
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(financiranje naložb v širitev omrežja). 
Namenjene so za pokrivanje amortiza-
cije sredstev in se porabljajo s prenaša-
njem med poslovne prihodke po prevla-
dujoči amortizacijski stopnji osnovnih 
sredstev energetske infrastrukture, tj. po 
stopnji 3 %.

Prevrednotovanje in merjenje sprememb 
rezervacij ter dolg. pasivnih časovnih 
razmejitev
Rezervacije in dolgoročne pasivne ča-
sovne razmejitve se ne prevrednotujejo. 
Na koncu obračunskega obdobja se za-
radi spremembe ocen popravijo tako, da 
je njihova vrednost enaka sedanji vred-
nosti izdatkov, ki so po predvidevanjih 
potrebni za poravnavo obveze. 

k) Dolgovi
Dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi 
s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je 
treba vrniti oziroma poravnati pretežno v 
denarni obliki. Družba izkazuje finančne 
in poslovne dolgove, glede na rok dospe-
losti v plačilo pa dolgoročne in kratkoroč-
ne. Kratkoročni dolgovi zapadejo v plači-
lo v obdobju krajšem od leta dni. 

Pripoznanje in odpravljanje dolgov
Dolgovi se pripoznajo, če je verjetno, da 
se bodo zaradi njihove poravnave zmanj-
šali dejavniki, ki omogočajo gospodarske 
koristi in je znesek za njihovo poravnavo 
mogoče zanesljivo izmeriti. Pripoznanja 
se odpravijo, če je obveznost, določena v 
pogodbi ali drugem pravnem aktu, izpol-
njena, razveljavljena ali zastarana.

Začetno računovodsko merjenje dolgov
Ob začetnem pripoznanju se ovrednoti-
jo z zneski iz ustreznih listin o njihovem 
nastanku, ki pri finančnih dolgovih do-
kazujejo prejeto posojilo, obveznost za 
plačilo obresti, dividende ali poplačilo 
kakega poslovnega dolga, pri poslovnih 
dolgovih pa prejem kakega proizvoda ali 
storitve, opravljeno delo oziroma obra-
čunani strošek, odhodek ali delež v po-
slovnem izidu.

Merjenje po začetnem pripoznanju
Dolgovi so merjeni po odplačni vrednos-
ti. Družba najmanj enkrat letno pred se-
stavitvijo računovodskih izkazov presodi 
pošteno vrednost kratkoročnih dolgov 
na podlagi pogodb in če so knjigovodske 
vrednosti manjše od ugotovljenih pošte-
nih vrednosti, izvede obvezno okrepitev 
kratkoročnih dolgov. Dolgovi se poveču-
jejo za pripisane obresti in zmanjšujejo 

za odplačane zneske oz. morebitne dru-
gačne poravnave. Knjigovodska vred-
nost dolgoročnih dolgov je enaka njihovi 
izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila 
glavnice in prenose med kratkoročne 
dolgove. Pri nakupu na odloženo plačilo 
in pri prekoračitvi pogodbenega roka za 
plačilo se tisti del dolga, ki se nanaša na 
obresti, obravnava kot finančni odhodek. 
Kasnejša zmanjšanja za znesek, o kate-
rem obstaja sporazum z upniki (kasnej-
ši popusti, vračila prodanega materiala, 
priznane reklamacije …), zmanjšujejo 
ustrezne stroške oz. poslovne ali finanč-
ne odhodke. Kratkoročne dolgove, izra-
žene v tuji valuti, družba na dan bilance 
stanja preračuna v domačo valuto po 
referenčnem tečaju Evropske centralne 
banke. 

Prevrednotovanje dolgov
Slabitve kratkoročnih dolgov družba ne 
ugotavlja in ne izkazuje.

l) Kratkoročne časovne razmejitve
Kratkoročne aktivne (usredstvene) ča-
sovne razmejitve zajemajo kratkoročno 
odložene stroške/odhodke, ki bodo pred-
vidoma realizirani v prihodnjem letu in 
katerih nastanek je verjeten, velikost pa 
zanesljivo ocenjena in še ne vplivajo na 
poslovni izid; prehodno nezaračunane 
prihodke, če se v poslovnem izidu uteme-
ljeno upoštevajo prihodki, za katere še 
ni bilo prejeto plačilo in ki jih tudi ni bilo 
mogoče zaračunati ter DDV od prejetih 
predujmov in preplačil omrežnine.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
vključujejo vnaprej vračunane stroške 
oziroma odhodke, ki nastajajo na podlagi 
enakomernega obremenjevanja poslov-
nega izida s pričakovanimi stroški, ki se 
še niso pojavili, odložene prihodke in DDV 
od danih predujmov. 

Pripoznanje in odpravljanje kratkoročnih 
časovnih razmejitev
Kratkoročne časovne razmejitve se pri-
poznajo, če je verjetno, da bodo v času, 
za katerega so oblikovane, zares nastali 
takšni prihodki in stroški/odhodki. Pripoz-
nanja se odpravijo, kadar so že izrabljene 
nastale možnosti ali pa ni več potrebe 
po časovnih razmejitvah. Uporabljajo se 
samo za postavke, za katere so bile prvot-
no priznane. Realnost postavk kratkoroč-
nih aktivnih časovnih razmejitev mora biti 
na dan bilance stanja utemeljena, postav-
ke kratkoročnih pasivnih časovnih razme-
jitev pa ne smejo skrivati rezerv. 

Dolgovi

Kratkoročne časovne 
razmejitve
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Prevrednotovanje kratkoročnih časovnih 
razmejitev
Časovne razmejitve se ne prevrednotu-
jejo, na koncu obračunskega obdobja se 
preverja njihova realnost in upravičenost 
njihovega oblikovanja.

m) Davek od dobička
Davek od dobička poslovnega leta vklju-
čuje odmerjeni in odloženi davek. Odmer-
jeni davek je davek, ki ga družba plača od 
obdavčljivega dobička za poslovno leto, 
ob uporabi davčnih stopenj, ki veljajo na 
datum poročanja, upoštevajoč morebi-
tne prilagoditve davčnih obveznosti, v 
povezavi s preteklimi poslovnimi leti.

n) Prihodki
Prihodki so razčlenjeni na poslovne, fi-
nančne in druge prihodke. Poslovni in 
finančni prihodki so redni.

Poslovni prihodki so prihodki od proda-
je, usredstvene lastne storitve in drugi 
poslovni prihodki, povezani s poslovnimi 
učinki. 

Prihodki od prodaje vključujejo prihodke 
SODO iz naslova najemnin za elektro-
energetsko infrastrukturo in izvajanja 
z njo povezanih storitev, prihodke od 
opravljanja storitev strankam na trgu in 
prihodke najemnin od poslovnih prosto-
rov ter počitniških kapacitet družbe. Pri-
hodki iz prodaje se pripoznajo na osnovi 
določil pogodb s kupci, ob prenosu ob-
vladovanja storitev na kupca, in sicer v 
višini pričakovanih nadomestil, do ka-
terih je družba upravičena v zameno za 
opravljene storitve in ko so zmanjšana za 
vračila in popuste, odobrenih ob prodaji 
ali kasneje zaradi zgodnejšega plačila. 
Pripoznavanje prihodkov od opravljenih 
storitev strankam pa je postopno. Za 
merjenje izvršitvene obveze se uporablja 
metoda vložkov (npr. sredstev, avto vo-
ženj, delovnih ur, stroškov), ki so bili do 
datuma meritve že porabljeni.

Zneski, ki so bili fakturirani v imenu in za 
račun SODO d.o.o., se ne izkazujejo med 
prihodki, temveč med obveznostmi iz po-
slovanja do družbe SODO. Obračunani 
davek na dodano vrednost in trošarina se 
ne štejeta kot prihodek iz prodaje, ampak 
kot odtegnjena obveznost.

Sredstvo iz pogodb s kupci je pravica 
do nadomestila v zameno za storitve, ki 
so prenesene na kupca. Med sredstvi iz 
pogodb s kupci družba izkazuje nezara-

čunane prihodke za opravljene storitev 
kupcem. Ker SRS 15 ne določa ločenega 
izkazovanja teh postavk v bilanci stanja, 
se izkazujejo med aktivnimi časovnimi 
razmejitvami.

Obveznost iz pogodb s kupci je obve-
znost prenosa storitve na kupca v zame-
no za nadomestilo, ki ga je družba prejela 
od kupca. V okviru obveznosti iz pogodb 
s kupci družba izkazuje obveznosti za 
prejete varščine in predujme. Kot prihod-
ki se pripoznajo, ko družba izpolni svojo 
izvršitveno obvezo po pogodbi. Ker SRS 
15 ne določa ločenega izkazovanja teh 
postavk v bilanci stanja, se izkazujejo 
med pasivnimi časovnimi razmejitvami.

Usredstvene lastne storitve so storitve, 
ki jih je podjetje izvedlo za svoje lastne 
potrebe in jih je usredstvilo med opred-
metenimi osnovnimi ali neopredmeteni-
mi dolgoročnimi sredstvi.

Drugi poslovni prihodki vključujejo pri-
hodke od odprave rezervacij (pretežno za 
brezplačno prevzeta osnovna sredstva), 
prihodke povezane s poslovnimi učinki 
(prejete odškodnine, subvencije, dotaci-
je, regresi,…), in prevrednotovalne poslov-
ne prihodke, ki se pojavljajo z odtujitvijo 
osnovnih sredstev kot presežki njihove 
prodajne vrednosti nad njihovo knjigo-
vodsko vrednostjo, s prodajo demonti-
ranega materiala, odpisov obveznosti in 
odpravo popravkov terjatev.

Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi s 
finančnimi naložbami (pretežno prihodki 
od izplačil dividend in udeležbe na dobič-
ku odvisnih podjetij), v zvezi s terjatvami 
(pretežno prejete obresti za nepravočas-
no plačano omrežnino in storitve), vklju-
čujejo prejete obresti depozitov, sredstev 
na računih in danih posojil, pozitivne te-
čajne razlike in prevrednotovalne finanč-
ne prihodke. Prihodki od obresti se pri-
poznajo ob njihovem nastanku z uporabo 
metode efektivne obrestne mere, prihod-
ki od dividend na dan, ko je uveljavljena 
delničarjeva pravica do plačila, obresti za 
nepravočasno plačano omrežnino in sto-
ritve pa ob obračunu, če ni dvoma o njego-
vi velikosti in datumu zapadlosti v plačilo.

Druge prihodke sestavljajo neobičajne 
postavke za katere se ne pričakuje, da 
se bodo pojavljale redno ali pogosto (iz-
terjane odpisane terjatve iz prejšnjih let, 
prejeta povračila sodnih stroškov in od-
škodnin …).

Davek od dobička

Prihodki
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o) Stroški in odhodki
Stroške in odhodke razvrščamo na po-
slovne, finančne in druge. Poslovni in fi-
nančni so redni.

Poslovni stroški in odhodki obsegajo 
stroške blaga, materiala in storitev, stro-
ške dela, odpise vrednosti in druge po-
slovne odhodke. 

Finančni odhodki so odhodki iz financira-
nja družbe (stroški izposojanja, tečajne 
razlike …) in odhodki iz investiranja (npr. 
oslabitve in odpisi finančnih naložb) in se 
razčlenjujejo na del, ki je povezan z ustvar-
janjem poslovnih prihodkov, in del, ki je po-
vezan z ustvarjanjem finančnih prihodkov. 

Druge odhodke sestavljajo neobičajne 
postavke in ostali odhodki, ki zmanjšu-
jejo poslovni izid. (denarne kazni, odško-
dnine, rente …).

Pripoznanje odhodkov
Stroški in odhodki se pripoznajo, če je 
zmanjšanje gospodarskih koristi v obra-
čunskem obdobju povezano z zmanjša-
njem sredstev ali s povečanjem dolga in 
je to zmanjšanje mogoče zanesljivo iz-
meriti. Prevrednotovalni poslovni odhodki 
se pripoznajo, ko je opravljeno ustrezno 
prevrednotenje. Prevrednotovalni finančni 
odhodki se pripoznavajo tudi pri prodaji 
ali drugačni odtujitvi ali odpravi pripozna-
vanja finančnih naložb, ki niso kapitalski 
instrumenti, ali prodaji terjatev kot nega-
tivni razliki med prodajno in knjigovodsko 
vrednostjo, popravljeno za morebitno re-
zervo, nastalo iz vrednotenja po pošteni 
vrednosti. Finančni odhodki se pripoznajo 
ob obračunu ne glede na plačila, ki so po-
vezana z njimi. Stroške izposojanja druž-
ba pripozna v izkazu poslovnega izida po 
metodi efektivnih obresti, razen tistih, ki so 
usredstveni in se pripišejo opredmetenim 
osnovnim sredstvom v gradnji ali pripravi. 

Začetno računovodsko merjenje odhodkov
Poraba zalog materiala se vrednoti po 
metodi tehtanih povprečnih cen. Stroški 
dela vsebujejo obračunane plače in druge 
stroške dela v kosmatih zneskih, dodatno 
pa še prispevke, ki jih družba obračunava 
od teh osnov in niso sestavni del kosmatih 
zneskov. Pri izplačevanju plač je družba 
sledila določilom splošne in podjetniške 
kolektivne pogodbe ter individualnim 
pogodbam o zaposlitvi. Odpisi vrednosti 
vključujejo amortizacijo in prevrednoto-
valne poslovne odhodke. Amortizacija je 
bila obračunana na osnovi amortizacij-

skih stopenj, ki jih določa za to imenovana 
enotna komisija vseh petih distribucijskih 
podjetij, glede na življenjsko dobo osnov-
nih sredstev. Prevrednotovalni poslovni 
odhodki se pojavljajo v zvezi z dolgoroč-
nimi neopredmetenimi in opredmetenimi 
osnovnimi sredstvi ter obratnimi sredstvi 
zaradi njihovega prevrednotenja na nižjo 
vrednost in v zvezi s prodajo ali drugačno 
odtujitvijo osnovnih sredstev ter odpravo 
njihovega pripoznanja. 

p) Izkaz vseobsegajočega donosa
Izkaz vseobsegajočega donosa je raču-
novodski izkaz, v katerem so resnično in 
pošteno prikazane vse sestavine izkaza 
poslovnega izida za obdobja, za katera 
se sestavlja, ter vsebuje tiste postavke 
prihodkov in odhodkov, ki niso pripo-
znane v poslovnem izidu, vplivajo pa na 
velikost celotnega lastniškega kapitala. 
Družba uporablja različico I poslovnega 
izida po SRS 21.8. V dodatnem izkazu je 
podan celotni vseobsegajoči donos s po-
stavkami od 19. do 24. točke SRS 21.8 in 
postavke od 25. do 29. točke SRS 21.10.

q) Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov resnično in pošteno 
prikazuje gibanje prejemkov in izdatkov 
pri poslovanju, investiranju (naložbenju) 
in financiranju ter pojasnjuje spremem-
be stanja denarnih sredstev za poslovno 
leto. Denarna sredstva in denarne ustre-
znike v izkazu denarnih tokov predsta-
vljajo denarna sredstva na transakcij-
skih računih, denar na poti in depoziti na 
odpoklic. Izkaz denarnih tokov je sesta-
vljen po neposredni metodi (različici I), 
skladno s SRS 22.6. Prejemki od prodaje 
vključujejo tudi davek na dodano vred-
nost in trošarino, postavke denarnih to-
kov pri investiranju in financiranju pa so 
izkazane v nepobotanih zneskih. Podatki 
za postavke izkaza denarnih tokov izha-
jajo iz analitičnih evidenc, rekapitulacij 
transakcijskih računov in kompenzacij.

r) Izkaz gibanja kapitala
V izkazu gibanja kapitala so resnično in 
pošteno prikazane spremembe vseh se-
stavin kapitala, zajetih v bilanci stanja za 
poslovno leto, skladno s SRS 23.4 in SRS 
23.5 v obliki sestavljene razpredelnice 
sprememb vseh sestavin kapitala. Ce-
loten kapital družbe sestavljajo osnovni 
kapital, vpisan v sodni register, kapital-
ske rezerve, rezerve iz dobička, rezerve, 
nastale zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti, preneseni čisti poslovni izid in 
čisti poslovni izid poslovnega leta.

Stroški in odhodki

Izkaz vseobsegajočega 
donosa

Izkaz denarnih tokov

Izkaz gibanja 
kapitala
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11.4 Pojasnila postavk v bilanci 
stanja
Bilanca stanja je temeljni računovodski 
izkaz, v katerem je pošteno prikazano 
stanje sredstev in obveznosti do njiho-
vih virov po stanju 31. 12. 2019. Ima ob-
liko zaporednega stopenjskega izkaza, 
opredeljenega v SRS 20.4 in v ZGD-1. 

Postavke v bilanci stanja so prikazane 
po neodpisani vrednosti kot razliki med 
celotno vrednostjo in popravkom vred-
nosti. Upoštevano je načelo posamične-
ga vrednotenja sredstev in obveznosti do 
virov sredstev.

11.4.1 Neopredmetena dolgoročna 
sredstva in dolgoročne AČR

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Dolgoročne premoženjske pravice 3.816.997 3.065.917

Neopredmetena dolgoročna sredstva v pripravi 405.251 4.900

Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 30.160 12.584

Skupaj 4.252.408 3.083.401

Gibanje neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev (v EUR)

Dolgoročne 
premoženjske pravice

Neopredmetena 
sredstva v pripravi

 Dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 

Skupaj 

NABAVNA VREDNOST

Stanje 1. 1. 2018 11.151.738 0 57 11.151.795

Povečanja 0 509.050 12.584 521.634

Prenos z investicij v teku 504.150 —504.150 0 0

Zmanjšanja —1.445 0 —57 —1.502

Stanje 31. 12. 2018 11.654.443 4.900 12.584 11.671.927

Stanje 1. 1. 2019 11.654.443 4.900 12.584 11.671.927

Povečanja 0 2.659.505 20.135 2.679.640

Prenos z investicij v teku 2.259.154 —2.259.154 0 0

Zmanjšanja —1.030.055 0 —2.559 —1.032.614

Stanje 31. 12. 2019 12.883.542 405.251 30.160 13.318.953

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2018 7.506.798 0 0 7.506.798

Amortizacija 1.079.817 0 0 1.079.817

Najemnina za uporabo apartmajev 3.356 0 0 3.356

Zmanjšanja —1.445 0 0 —1.445

Stanje 31. 12. 2018 8.588.526 0 0 8.588.526

Stanje 1. 1. 2019 8.588.526 0 0 8.588.526

Amortizacija 1.504.716 0 0 1.504.716

Najemnina za uporabo apartmajev 3.358 0 0 3.358

Zmanjšanja —1.030.055 0 0 —1.030.055

Stanje 31. 12. 2019 9.066.545 0 0 9.066.545

NEODPISANA VREDNOST

Stanje 1. 1. 2018 3.644.940 0 57 3.644.997

Stanje 31. 12. 2018 3.065.917 4.900 12.584 3.083.401

Stanje 1. 1. 2019 3.065.917 4.900 12.584 3.083.401

Stanje 31. 12. 2019 3.816.997 405.251 30.160 4.252.408
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Dolgoročne premoženjske pravice na 
dan 31. 12. 2019 predstavljajo pretežno 
naložbe v programsko opremo v višini 
3.801.902 EUR (3.047.463 EUR v letu 
2018), od tega je znašala neodpisana 
vrednost po pogodbah za najem, nad-
gradnjo in zagotavljanje programske 
opreme ter ustreznih licenc za delova-
nje informacijske podpore 1.460.905 
EUR (nabavna vrednost 2.316.364 EUR, 
popravek vrednosti 855.459 EUR), še 
nezaračunani del po istih pogodbah pa 
595.248 EUR (297.304 EUR zapade v letu 
2020, 286.285 EUR v letu 2021, 11.659 
EUR pa v letu 2022). 

Nabavna vrednost pravic na nepremični-
nah in pravic na nepremičninah v pripra-
vi, ki se skladno s SRS 2.39 v računovod-
skih razvidih vodijo kot neopredmetena 

sredstva, v bilanci stanja pa izkazujejo v 
postavki zemljišča in zgradbe ter investi-
cije v teku, je po stanju 31. 12. 2019 zna-
šala 67.865 EUR (53.745 EUR na dan 31. 
12. 2018), popravek vrednosti 3.173 EUR 
(2.605 EUR na dan 31. 12. 2018), stvarne 
pravice na nepremičninah, ki se pridobi-
vajo, pa 208 EUR.

Za pridobitev neopredmetenih sredstev 
je imela družba na dan 31. 12. 2019 izka-
zane obveznosti do dobaviteljev v višini 
1.111.876 EUR (675.995 EUR na dan 31. 
12. 2018) in ni imela sredstev z omejeno 
lastninsko pravico oziroma danih kot po-
roštvo za poplačilo dolgov. Po stanju 31. 
12. 2019 tudi ni imela sklenjenih pogodb 
o nakupu neopredmetenih sredstev, v 
zvezi s katerimi še niso bile pripoznane 
obveznosti.

11.4.2 Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Zemljišča 5.985.194 5.980.401

Zgradbe 186.638.608 177.808.717

Oprema 60.713.817 60.624.134

Zemljišča, zgradbe in oprema v pridobivanju 6.773.154 9.898.778

Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 408.722 0

Skupaj 260.519.495 254.312.030

Knjigovodska vrednost dolgoročnih ne-
opredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev, ki so na osnovi Pogodbe o na-
jemu elektrodistribucijske infrastrukture 
in izvajanju storitev za sistemskega ope-
raterja ter pripadajočih aneksov dana 
v najem družbi SODO d.o.o., je na dan 
31. 12. 2019 znašala 255.945.609 EUR 
(246.184.532 EUR v letu 2018). S preli-
minarnim obračunom regulativnega leta 
2019 izračunana vrednost prihodkov od 
najemnine SODO za poslovno leto 2019 
je znašala 25.014.020 EUR (25.830.457 
EUR za leto 2018).

Stroški graditve in izdelave opredmetenih 
osnovnih sredstev v lastni režiji so v letu 

2019 znašali 15.164.716 EUR (15.193.945 
EUR v letu 2018), nakupi pri dobavite-
ljih, ki vključujejo tudi pridobitve ne-
opredmetenih sredstev, 9.499.934 EUR 
(8.030.349 EUR v letu 2018), brezplač-
nih prevzemov pa je bilo za 346.331 EUR 
(248.412 EUR v letu 2018). 

Stopnja odpisanosti gradbenih objektov 
je znašala 68,2 % (69,4 % v letu 2018), 
opreme pa 64,6 % (63,7 % v letu 2018). 
Stroški izposojanja, ki smo jih v letu 2019 
pripisali na novo aktiviranim gradbenim 
objektom so znašali 4.925 EUR (6.979 
EUR v letu 2018). Investicije v teku vklju-
čujejo 3.122 EUR obresti (129 EUR v letu 
2018).

Knjigovodska vrednost 
dolgoročnih neopredmetenih 

in opredmetenih osnovnih 
sredstev, ki so na osnovi 

Pogodbe o najemu 
elektrodistribucijske 

infrastrukture in izvajanju 
storitev za sistemskega 

operaterja ter pripadajočih 
aneksov dana v najem družbi 

SODO d.o.o., je na dan 
31. 12. 2019 znašala 

255.945.609 EUR
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Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev 
(v EUR)

Zemljišča Zgradbe Oprema Investicije v 
teku

Predujmi za 
opredmetena 

osnovna 
sredstva

Skupaj 

NABAVNA VREDNOST

Stanje 1. 1. 2018 5.947.524 571.184.658 163.331.654 7.680.901 20.000 748.164.737

Povečanja 0 0 0 23.408.910 37.997 23.446.907

Prenos z investicij v teku 42.619 14.831.756 6.316.658 —21.191.033 —57.997 —57.997

Zmanjšanja —7.137 —4.897.633 —2.874.243 0 0 —7.779.013

Stanje 31. 12. 2018 5.983.006 581.118.781 166.774.069 9.898.778 0 763.774.634

Prilagoditev zaradi spremembe SRS 1 (2019) 0 0 9.998 0 0 9.998

Stanje 1. 1. 2019 5.983.006 581.118.781 166.784.067 9.898.778 0 763.774.634

Povečanja 0 0 0 22.351.586 409.995 22.761.581

Prenos z investicij v teku 36.166 18.972.671 6.468.263 —25.477.100 —1.273 —1.273

Zmanjšanja —30.805 —12.453.289 —1.758.581 —110 0 —14.242.785

Stanje 31. 12. 2019 5.988.367 587.638.163 171.493.749 6.773.154 408.722 772.302.155

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2018 2.105 398.061.305 102.522.714 0 0 500.586.124

Amortizacija 500 10.080.478 6.192.367 0 0 16.273.345

Zmanjšanja 0 —4.831.719 —2.565.146 0 0 —7.396.865

Stanje 31. 12. 2018 2.605 403.310.064 106.149.935 0 0 509.462.604

Stanje 1. 1. 2019 2.605 403.310.064 106.149.935 0 0 509.462.604

Amortizacija 568 10.070.468 6.286.193 0 0 16.357.229

Zmanjšanja 0 —12.380.977 —1.656.196 0 0 —14.037.173

Stanje 31. 12. 2019 3.173 400.999.555 110.779.932 0 0 511.782.660

NEODPISANA VREDNOST

Stanje 1. 1. 2018 5.945.419 173.123.353 60.808.940 7.680.901 20.000 247.578.613

Stanje 31. 12. 2018 5.980.401 177.808.717 60.624.134 9.898.778 0 254.312.030

Stanje 1. 1. 2019 5.980.401 177.808.717 60.634.132 9.898.778 0 254.312.030

Stanje 31. 12. 2019 5.985.194 186.638.608 60.713.817 6.773.154 408.722 260.519.495

Družba na dan 31. 12. 2019 ni imela 
opredmetenih osnovnih sredstev zastav-
ljenih kot jamstvo za dolgove.

Pravica do uporabe najetih sredstev 

Gibanje pravice do uporabe najete opreme (v EUR) Znesek

NABAVNA VREDNOST

Stanje 31. 12. 2018 0

Prilagoditev zaradi sprememb SRS 1 (2016) 9.998

Stanje 1. 1. 2019 9.998

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 31. 12. 2018 0

Stanje 1. 1. 2019 0

Amortizacija 1.643

Stanje 31. 12. 2019 1.643

NEODPISANA VREDNOST0

Stanje 1. 1. 2019 9.998

Stanje 31. 12. 2019 8.355
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Neodpisana vrednost pravic do opreme 
je po stanju 31. 12. 2019 znašala 8.355 
EUR. Zneski najemnin opreme za celot-
no obdobje najema (96 mesecev), ki se 
bo zaključilo 31. 1. 2025, so določeni s 
pogodbo in so fiksni. Plačila obveznosti 
najemnika iz najema sredstev so zava-

rovana z menicami. Možnost odpovedi 
posamezne najemne pogodbe obstaja v 
primeru kršitve pogodbenih obveznosti 
strank ali na podlagi sporazumne preki-
nitve, medtem ko možnost podaljšanja 
najema v pogodbah ni opredeljena.

11.4.3 Dolgoročne finančne naložbe

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb (v EUR) Naložbe v družbi v 
skupini

Naložbe v 
pridruženo družbo

Druge naložbe Skupaj

Neodpisana vrednost 1. 1. 2018 7.246.976 206.987 199.974 7.653.937

Sprememba v drugem vseobsegajočem donosu 0 0 4.144 4.144

Neodpisana vrednost 31. 12. 2018 7.246.976 206.987 204.118 7.658.081

Neodpisana vrednost 1. 1. 2019 7.246.976 206.987 204.118 7.658.081

Sprememba v drugem vseobsegajočem donosu 0 0 8.880 8.880

Neodpisana vrednost 31. 12. 2019 7.246.976 206.987 212.998 7.666.961

Družba ni bila družbenik v drugi družbi, v kateri bi neomejeno odgovarjala za obvezno-
sti družbe.

11.4.3.1 Dolgoročne finančne naložbe v družbe v skupini

Dolgoročne finančne naložbe v družbe 
v skupini se izkazujejo po nabavni vred-
nosti:
• ECE d.o.o., Vrunčeva 2a, v višini 

5.501.023 EUR (stvarni vložek). 
Osnovni vložek družbenika Elektro 
Celje, d.d. znaša 2.554.399 EUR, kar je 
74,3256 % osnovnega kapitala družbe 
(podatki o poslovanju družbe, tč. 17.5);

• ELEKTRO CELJE OVI, d.o.o. Vrunčeva 
2a, v višini 1.745.952 EUR (od tega 
denarni vložek v znesku 12.519 EUR 
in stvarni vložek v znesku 1.733.433 
EUR). Družba je v 100-odstotni lasti 
obvladujočega podjetja (podatki o 
poslovanju družbe, tč. 17.5).

11.4.3.2 Dolgoročne finančne naložbe v pridruženo družbo

Delnice v pridruženi družbi (v EUR) 31. 12. 2019 Št. delnic oz. delež 31. 12. 2018 Št. delnic oz. delež

Informatika, d.d. 206.987 2.479 206.987 2.479

Skupaj 206.987 206.987

Nabavna vrednost naložbe v pridruženo 
družbo Informatika d.d. se glede na leto 
2018 ni spremenila; zadnje prevredno-

tenje je bilo opravljeno po stanju 31. 12. 
2015, ko je bila izvedena njena slabitev v 
višini 103.508 EUR.

11.4.3.3 Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže 
drugih

Druge delnice in deleži (v EUR) 31. 12. 2019 Št. delnic oz. delež 31. 12. 2018 Št. delnic oz. delež

Zavarovalnica Triglav, d.d. 98.568 2.960 89.688 2.960

Stelkom, d.o.o 114.430 12,64 % 114.430 12,64 %

Skupaj 212.998 204.118
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Izkazane so po nabavni vrednosti, razen 
finančnih naložb v delnice Zavarovalnice 
Triglav d.d., ki so evidentirane kot druge 
dolgoročne finančne naložbe, razporeje-
ne in izmerjene po pošteni vrednosti prek 
kapitala. Rezerve, nastale zaradi vredno-
tenja po pošteni vrednosti prek kapitala, 
ki so na dan 31. 12. 2018 znašale 64.106 
EUR, so se zaradi prevrednotenja delnic 
Zavarovalnice Triglav, d.d. povečale za 

8.880 EUR in so na dan 31. 12. 2019 zna-
šale 72.986 EUR.

V letu 2004 je družba izvedla slabitev na-
ložbe v kapital družbe Stelkom, in sicer 
za 1.243 EUR. Za naložbe, ki so izkazane 
po nabavni vrednosti in katerih cena ni 
objavljena na delujočem trgu, je družba 
ocenila, da v letu 2019 ni potrebe za nji-
hovo prevrednotenje.

11.4.4 Odložene terjatve za davek

Odložene terjatve za davek (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Kratkoročne terjatve 116.524 140.369

Dolgoročne terjatve 12.868 15.060

Rezervacije za dolgoročne zaslužke 617.789 555.504

Finančna sredstva, izmerjena po nabavni vrednosti 19.667 19.667

Dolgoročne PČR za brezplačno prevzeta osnovna sredstva 811.225 881.731

Skupaj 1.578.073 1.612.331

Gibanje odloženih terjatev za davek 
(v EUR)

Kratkoročne 
terjatve

Dolgoročne 
terjatve

Rezervacije 
za 

dolgoročne 
zaslužke

Finančne 
naložbe

Dolgoročne 
PČR za 

brezplačno 
prevzeta OS

Amortizacja 
obračunana 
nad davčno 

priznano

Skupaj

Stanje 1. 1. 2018 151.939 15.154 550.146 19.667 952.237 1.965 1.691.108

Pripoznano v izkazu poslovnega izida –11.570 –94 11.557 0 –70.506 –1.965 –72.578

Pripoznano v izkazu vseobsegajočega 
donosa 0 0 –6.199 0 0 0 –6.199

Stanje 31. 12. 2018 140.369 15.060 555.504 19.667 881.731 0 1.612.331

Stanje 1. 1. 2019 140.369 15.060 555.504 19.667 881.731 0 1.612.331

Pripoznano v izkazu poslovnega izida 0 0 28.080 0 0 0 28.080

Pripoznano v izkazu vseobsegajočega 
donosa 0 0 34.205 0 0 0 34.205

Odprava v izkazu poslovnega izida –23.845 –2.192 0 0 –70.506 0 –96.543

Stanje 31. 12. 2019 116.524 12.868 617.789 19.667 811.225 0 1.578.073

Pri izračunu odloženih terjatev za davek 
je bila v letu 2019 uporabljena davčna 
stopnja v višini 19 %, ki bo uporabljena 
tudi v letu 2020 (enako tudi v letu 2018). 
Družba na dan 31. 12. 2019 ni razpola-

gala z drugimi pomembnimi začasnimi 
davčnimi razlikami in davčnimi dobropisi, 
ki bi lahko predstavljali dodaten vir obli-
kovanja odloženih terjatev za davke.
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11.4.5 Zaloge
V rednem letnem popisu (po stanju 30. 
11. in 31. 12. 2019) je družba ugotovila za 
4.392 EUR primanjkljajev (650 EUR v letu 
2018) in 17.639 EUR presežkov (251 EUR 
v letu 2018), kar se je poračunalo v okvi-
ru odhodkov oziroma prihodkov podjetja. 

Zaradi zastarelosti oziroma sprememb v 
kakovosti materiala je bilo v letu 2019 od-
pisanih za 20.639 EUR zalog (3.680 EUR 
v letu 2018). Družba ni imela zastavljenih 
zalog kot jamstvo za svoje obveznosti.

Zaloge (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Material 1.520.842 1.570.385

Material v predelavi 469 0

Drobni inventar 95.033 130.240

Skupaj 1.616.344 1.700.625

11.4.6 Terjatve

Preglednica gibanja popravkov vrednosti 
kratkoročnih terjatev za leto 2019 (v EUR)

Stanje 
1. 1. 2019

Odpisi Uskladitev Stanje 
31. 12. 2019Oblikovanje Odprava

Popravki terjatev omrežnine 579.948 —63.122 24.577 0 541.403

Popravki terjatev storitev SODO 18.790 —1.331 1.743 0 19.202

Popravki terjatev storitev 80.520 —64.296 0 —564 15.660

Popravki ostalih terjatev 7.658 —6.978 0 —351 329

A Skupaj popravki — terjatve 686.916 —135.727 26.320 —915 576.594

Popravek terjatev zamudnih obresti — omrežnina 35.144 —14.478 4.275 0 24.941

Popravki terjatev zamudnih obresti — storitve SODO 0 0 560 0 560

Popravek terjatev zamudnih obresti — storitve 2.943 —1.169 0 —187 1.587

Popravek terjatev zamudnih obresti — ostalo 3.203 —2.545 0 0 658

B Skupaj popravki — obresti 41.290 —18.192 4.835 —187 27.746

Popravek raznih kratkoročnih tejatev 10.754 —1.923 116 0 8.947

C Popravek raznih kratkoročnih terjatev 10.754 —1.923 116 0 8.947

SKUPAJ (A + B + C) 738.960 —155.842 31.271 —1.102 613.287

Preglednica gibanja popravkov vrednosti 
kratkoročnih terjatev za leto 2018 (v EUR)

Stanje
1. 1. 2018

Odpisi Uskladitev Stanje
31. 12. 2018Oblikovanje Odprava

Popravki terjatev omrežnine 620.052 —48.891 8.787 0 579.948

Popravki terjatev storitev SODO 16.477 —2.278 4.591 0 18.790

Popravki terjatev storitev 89.201 —867 0 —7.814 80.520

Popravki ostalih terjatev 16.267 —11.130 2.521 0 7.658

A Skupaj popravki — terjatve 741.997 —63.166 15.899 —7.814 686.916

Popravek terjatev zamudnih obr. — omrež. 39.230 —5.174 1.088 0 35.144

Popravek terjatev zamudnih obr. — storitve 4.133 —1.623 433 0 2.943

Popravek terjatev zamudnih obr. — ostalo 3.512 —258 0 —51 3.203

B Skupaj popravki – obresti 46.875 —7.055 1.521 —51 41.290

Popravek raznih kratkoročnih tejatev 10.981 —936 709 0 10.754

C Popravek raznih kratkoročnih terjatev 10.981 —936 709 0 10.754

SKUPAJ (A + B + C) 799.853 —71.157 18.129 —7.865 738.960

Višina terjatev družbe po stanju 31. 
12. 2019 je znašala 12.142.613 EUR 
(12.519.289 EUR na dan 31. 12. 2018), 

od tega je imela za 10.801.812 EUR krat-
koročnih poslovnih terjatev. Popravek 
vrednosti terjatev je znašal 613.287 EUR, 
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odhodki iz naslova oblikovanja terjatev 
31.271 EUR, prihodki iz naslova odpra-
ve popravkov terjatev pa 1.102 EUR. Del 
poslovnih terjatev v višini 865.431 EUR 
je zavarovan z izvršnicami. Zavarovanje 
terjatev in starostna struktura zapadlosti 
sta predstavljena v tč. 11.9.1. Poslovne 

terjatve družbe niso bile zastavljene kot 
jamstvo za obveznosti družbe. Družba 
tudi ni imela izkazanih terjatev do članov 
uprave in nadzornega sveta ter notranjih 
lastnikov, razen rednih faktur za omre-
žnino in električno energijo.

11.4.6.1 Dolgoročne poslovne terjatve

Dolgoročne poslovne terjatve (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Poslovne terjatve do kupcev 1.412.275 2.307.546

— popravek vrednosti terjatev do kupcev —67.728 —79.263

— diskontiranje terjatev SODO —11.428 —22.225

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 1.333.119 2.206.058

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 7.682 7.125

Skupaj 1.340.801 2.213.183

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 
po stanju 31. 12. 2019 v višini 1.333.119 
EUR so obsegale:
• dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 

v višini 186.584; pretežni del v višini 
180.779 EUR se nanaša na dolgoročni 
del terjatve iz naslova ugotovljenega 
neupravičenega odjema v letu 2019 
(154.953 EUR zapade v letu 2021, 
preostanek pa v letu 2022), 5.805 EUR 
pa na poslovne terjatve kupcev, ki so v 
prisilni poravnavi, in

• dolgoročne terjatve do družbe SODO 
v višini 1.146.535 EUR; 1.237.297 EUR 
iz naslova preliminarnega obračuna 
RO 2015, –11.428 EUR iz naslova 
diskontiranja te terjatve in tretjine 
končnih obračunov RO za obdobje 

2014–2017 in pogodbenih obresti iz 
naslova preliminarnega obračuna 
RO 2015 v skupni višini –79.334 
EUR. Terjatev do družbe SODO iz 
naslova preliminarnega obračuna 
regulativnega leta 2015, ki se po 
vključitvi v regulativni okvir za obdobje 
2019–2021 ni več obrestovala, je 
bila skladno s SRS 5.36 izkazana po 
diskontirani vrednosti, pri čemer sta 
bili upoštevani metoda obrestovanja 
primanjkljajev in presežkov iz 85. 
čl. omrežninskega akta (Ur. l. RS št. 
66/2015, z dne 14. 9. 2015) ter obrestna 
mera, ki je bila enaka povprečni 
ponderirani obrestni meri dolgoročnih 
kreditov na dan 31. 12. 2019, v višini 
0,835 %.

11.4.6.2 Kratkoročne poslovne terjatve
Družba je imela na dan 31. 12. 2019 iz-
kazane kratkoročne poslovne terjatve v 
višini 10.801.812 EUR; od tega predsta-
vljajo terjatve do družb v skupini 0,3 % 
(terjatve za omrežnino, najemnino in sto-
ritve do odvisnih družb).

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 
v višini 10.174.396 EUR, zmanjšane za 
popravek vrednosti terjatev do kupcev, 
so obsegale: terjatve za vzdrževanje in 
najem elektroenergetske infrastruktu-

re ter izvajanje storitev za SODO d.o.o. 
(5.722.386 EUR) in so bile v celoti neza-
padle, terjatve do kupcev za omrežnino 
(3.330.872 EUR), terjatve do kupcev za 
storitve (1.056.328 EUR), terjatve za na-
jemnino, povprečne stroške priključitve, 
prodana osnovna sredstva in odpadni 
material (79.785 EUR) ter diskontirano 
vrednost terjatve SODO iz naslova preli-
minarnega obračuna regulativnega leta 
2015 ( –14.975 EUR).
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Kratkoročne poslovne terjatve (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 28.820 51.155

Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 1.050 1.050

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 10.765.965 10.733.729

— popravek vrednosti terjatev do kupcev —576.594 —686.916

— diskontiranje terjatve SODO —14.975 —26.052

Terjatve za obresti 28.148 46.617

— popravek vrednosti terjatev za obresti —27.746 —41.290

Dani predujmi 37.105 35.500

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 10.212.953 10.062.638

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 568.986 203.067

— popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do drugih —8.947 —10.754

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 560.039 192.313

Skupaj 10.801.812 10.306.106

Kratkoročne terjatve za obresti, zmanj-
šane za popravek vrednosti terjatev za 
obresti, so se nanašale na zamudne 
obresti za storitve v višini 402 EUR. Ter-
jatve do drugih v skupni višini 560.039 
EUR pa vključujejo terjatve za vstopni 

DDV (2.628 EUR), terjatve za davek od 
dohodkov pravnih oseb (455.060 EUR), 
terjatve do državnih institucij (86.908 
EUR) in ostale kratkoročne poslovne ter-
jatve do drugih (15.443 EUR).

11.4.7 Denarna sredstva
Družba je imela pri poslovni banki krat-
koročno pogodbo o koriščenju limita za 
dovoljeno negativno stanje na transak-
cijskem računu v višini 500.000 EUR z 

rokom veljavnosti 31. 12. 2019 (400.000 
EUR v letu 2018), kar pomeni, da na tran-
sakcijskih računih konec leta ni bilo ne-
gativnega stanja.

Denarna sredstva (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Denarna sredstva na računih 50.854 19.819

Depoziti čez noč 363.640 490.213

Skupaj 414.494 510.032

Aktivne časovne razmejitve (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Kratkoročno odloženi stroški 247.694 49.208

Kratkoročno še nezaračunani projekti 125.974 133.352

Kratkoročno nezaračunani prihodki SODO 1.905.739 2.499.913

DDV od prejetih predujmov 1.766 2.347

DDV od prejetih preplačil omrežnine 121 33

Skupaj 2.281.294 2.684.853

11.4.8 Aktivne časovne razmejitve
Kratkoročno nezaračunani prihodki 
SODO vključujejo preliminarnega obra-
čuna za leto 2019 v višini 1.985.070 EUR 
in kratkoročnega dela odstopanj konč-
nih obračunov za obdobje 2014–2017 in 

obresti od preliminarnega primanjkljaja 
za leto 2015 v višini –79.331 EUR. Postav-
ke v bilanci stanja so realne in ne vsebu-
jejo skritih rezerv.
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11.4.9 Kapital
Stanje celotnega kapitala družbe na dan 
31. 12. 2019 je znašalo 219.909.447 EUR 
in je bilo v primerjavi s stanjem kapitala 
na dan 31. 12. 2018 višje za 2,7 %. Knji-
govodska vrednost delnice na dan 31. 12. 
2019 je znašala 9,09 EUR (8,86 EUR na 
dan 31. 12. 2018), čisti dobiček na del-
nico pa 0,38 EUR (0,43 EUR na dan 31. 
12. 2018). Stanje posameznih sestavin 
kapitala na dan 1. 1. 2019 in 31. 12. 2019 
ter gibanje posameznih sestavin kapi-
tala v letu 2019 je prikazano v tč. 10.5. 
Vpoklicani kapital družbe je osnovni ka-
pital, razdeljen na 24.192.425 prosto 
prenosljivih navadnih delnic v vrednosti 
100.953.201 EUR (opisano v tč. 11.3 (i)). 
Tehtano povprečno število navadnih del-
nic, uveljavljajočih se v obračunskem 
obdobju, znaša 23.858.576. Lastniška 
struktura je predstavljena v tč. 5.4.

Kapitalske rezerve vključujejo splošni 
prevrednotovalni popravek kapitala v 
višini 62.260.317 EUR. Rezerve iz do-
bička v višini 54.472.191 EUR zajemajo: 
zakonske rezerve v višini 4.470.302 EUR 
(5 % čistega dobička v letih 2003–2018, 
za leto 2019 so bile oblikovane v višini 
461.664 EUR), rezerve za pridobljene 
lastne delnice in druge rezerve iz dobič-
ka v višini 50.001.839 EUR (v letu 2019 
so bile oblikovane v višini 5.837.019 EUR). 
Rezerve nastale zaradi prevrednotenja 

po pošteni vrednosti so na dan 31. 12. 
2019 znašale –710.867 EUR. V letu 2019 
so se povečale za 62.617 EUR (34.205 
EUR iz naslova odloženega davka iz ak-
tuarskega dobička, 8.880 EUR iz naslo-
va prevrednotenja delnic Zavarovalnice 
Triglav, d.d. in za 19.532 EUR iz naslova 
prenosa sorazmernega dela aktuarske 
izgube, ugotovljene pri oblikovanju re-
zervacij za odpravnine ob upokojitvi, na 
preneseni poslovni izid) in zmanjšale za 
381.276 EUR (1.687 EUR popravkov vred-
nosti presežkov iz prevrednotenja finanč-
nih naložb za odloženi davek in 379.589 
EUR iz naslova aktuarskih izgub). Narava 
in namen vseh rezerv je predstavljena v 
tč. 11.3 (i).

Družba je imela na bilančni dan v lasti 
333.849 lastnih delnic, kar predstavlja 
1,3799 % vseh delnic družbe, v vrednosti 
886.371 EUR (tj. 2,655 EUR za delnico). S 
pridobitvijo lastnih delnic je družba skla-
dno s statutom in 5. odst. 64. čl. ZGD-1 
v bilanci stanja iz čistega dobička po-
slovnega leta 2018 oblikovala rezerve 
za lastne deleže, ki na dan 31. 12. 2019 
znašajo 886.371 EUR (enako na dan 31. 
12. 2018). 

Ostanek čistega dobička poslovnega leta 
je znašal 2.934.605 EUR.

Stanje celotnega 
kapitala družbe na 

dan 31. 12. 2019

Ostanek čistega 
dobička poslovnega 

leta

219.909.447 
EUR

2.934.605 
EUR
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Gibanje rezervacij in dolgoročnih pasivnih 
časovnih razmejitev (v EUR)

Rezervacije za 
dolgoročne zaslužke 

Druge rezervacije Dolgoročne pasivne 
časovne razmejitve

Skupaj

Stanje 1. 1. 2018 5.915.537 826.783 12.998.482 19.740.802

Koriščenje —390.012 0 0 —390.012

Oblikovanje 474.066 220.555 251.514 946.135

Odprava 0 —782.933 —729.997 —1.512.930

Stanje 31. 12. 2018 5.999.591 264.405 12.519.999 18.783.995

Stanje 1. 1. 2019 5.999.591 264.405 12.519.999 18.783.995

Koriščenje —323.221 0 0 —323.221

Oblikovanje 995.820 0 461.202 1.457.022

Odprava 0 —81.827 —737.223 —819.050

Stanje 31. 12. 2019 6.672.190 182.578 12.243.978 19.098.746

11.4.10 Rezervacije in dolgoročne pasivne 
časovne razmejitve

Rezervacije in dolgoročne PČR (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Dolgoročne rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 6.672.190 5.999.591

Rezervacije za tožbe 182.578 264.405

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve:
— iz naslova prejetih državnih podpor
— iz naslova brezplačno prevzetih osnovnih sredstev
— iz naslova priključnin

767.185
9.342.449
2.134.344

757.548
9.520.114
2.242.337

Skupaj 19.098.746 18.783.995

Dolgoročne rezervacije za jubilejne na-
grade, odpravnine ob upokojitvi in pomoč 
ob smrti zaposlenih v višini 6.672.190 
EUR so bile oblikovane v višini ocenjenih 
bodočih izplačil, diskontiranih na dan 31. 
12. 2019. Aktuarski izračun na dan 31. 12. 
2019 je upošteval naslednje predpostav-
ke: statistične verjetnosti smrtnosti in in-
validnosti, upokojevanja v skladu z zako-
nom in fluktuacije kadrov (3 % v starosti 

do 40 let, 1 % v starosti od 41 do 50 let, 
0 % starejših od 51 let), diskontno stop-
njo (0,7782 %), rast plač v elektrogospo-
darstvu (2,3 %), rast plač v podjetju (2,3 
%) in v Republiki Sloveniji (3 %), veljavno 
prispevno stopnjo delodajalca (16,1 %) in 
rast zneskov iz Uredbe o davčni obravna-
vi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja (0,25 %).

Dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in pomoč ob smrti

Obveznosti za dolgoročne zaslužke zaposlenih 
(v EUR)

Jubilejne nagrade Odpravnine Pomoč ob smrti Skupaj

Stanje 1. 1. 2018 1.558.271 4.210.604 146.662 5.915.537

Stroški sprotnega službovanja 153.841 208.211 10.563 372.615

Stroški obresti 18.163 52.579 1.643 72.385

Izplačila zaslužkov —171.797 —196.965 —21.250 —390.012

Aktuarski presežek 53.747 —39.244 14.563 29.066

Stanje 31. 12. 2018 1.612.225 4.235.185 152.181 5.999.591

Stanje 1. 1. 2019 1.612.225 4.235.185 152.181 5.999.591

Stroški sprotnega službovanja 122.967 242.431 12.276 377.674

Stroški obresti 22.970 63.846 2.303 89.119

Izplačila zaslužkov —149.196 —168.562 —5.463 —323.221

Aktuarski presežek 141.582 379.589 7.856 529.027

Stanje 31. 12. 2019 1.750.548 4.752.489 169.153 6.672.190
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Pričakovana sedanja vrednost obveznosti 
vključuje tudi aktuarske dobičke/izgube 
zaradi sprememb finančnih in demograf-
skih predpostavk ter izkustvenih prilagodi-
tev. Tekom leta 2019 je bilo za 323.221 EUR 

porabljenih rezervacij na podlagi dejansko 
nastalih stroškov iz naslova dolgoročnih 
zaslužkov zaposlenih (390.012 EUR v letu 
2018) in 995.820 EUR dodatno oblikovanih 
rezervacij (474.066 EUR v letu 2018).

Analiza občutljivosti Diskontna stopnja Rast plač Fluktuacija kadra Pričakovana življenjska doba

Sprememba v odstotni točki 0,50 —0,50 0,50 —0,50 1,00 —1,00 + 1 leto — 1 leto

Vpliv na stanje obveznosti (v EUR) —305.722 332.721 337.137 —313.364 –597.665 233.902 7.587 —8.310

Druge rezervacije
Druge rezervacije v višini 182.577 EUR 
vključujejo rezervacije oblikovane v bre-
me poslovnih odhodkov za tožbe; v letu 
2015 so bile oblikovane v višini 19.850 
EUR (zaradi prekinitve ničlovoda), po 
12.000 EUR v letih 2016 in 2017 (zaradi 
lastništva zemljišča TP) in 138.727 EUR 
v letu 2018 (55.727 EUR zaradi unovčit-
ve bančne garancije, 18.000 EUR zara-
di povzročene škode pri čiščenju tras, 
53.000 EUR za tožbo zaradi električnega 
preboja, ki naj bi povzročil požar vzorčne 
hiše in 12.000 EUR za tožbo zaradi la-
stništva zemljišča TP). Glede na stanje 
konec leta so se znižale za 81.827 EUR 
(sklenjena izvensodna poravnava v pri-
meru odškodninske tožbe zaradi nastale 
gospodarske škode v času izpada EE v 
višini 39.900 EUR).

Dolgoročne pasivne časovne 
razmejite
Dolgoročne pasivne časovne razmejite 
iz naslova brezplačno prejetih osnov-
nih sredstev so bile oblikovane v višini 
346.331 EUR. Za brezplačno prevzeta 
osnovna sredstva in povprečne stroške 
priključitve je bilo za 631.989 EUR od-
prave dolgoročnih pasivnih časovnih 
razmejitev, za porabo odstopljenih pri-
spevkov po zakonu o zaposlitveni reha-
bilitaciji in zaposlovanju invalidov 4.886 
EUR in za črpanje državnih podpor za 
nakup osnovnih sredstev 97.276 EUR. V 
letu 2019 je družba prejela nepovratna 
sredstva Evropske unije v višini 114.871 
EUR in so namenjena kritju nastalih stro-
škov in odhodkov na projektu X-Flex; nji-
hova poraba je znašala 3.072 EUR.

11.4.11 Finančne obveznosti
Finančne obveznosti (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 28.774.011 26.402.481

Dolgoročne obveznosti iz finančnih najemov 378.565 107.726

Dolgoročne finančne obveznosti 29.152.576 26.510.207

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 10.658.015 11.182.040

Kratkoročne obveznosti iz najemov 410.845 62.367

Krtakoročne obveznosti za izplačila dividend 2.631 3.869

Kratkoročne finančne obveznosti 11.071.491 11.248.276

Skupaj 40.224.067 37.758.483

Knjigovodska vrednost dolgov na dan 31. 
12. 2019 je bila enaka njihovi odplačni 
vrednosti in niso izpostavljeni posebnim 
valutnim in kreditnim tveganjem (tč. 11.9.2).

Družba po stanju 31. 12. 2019 ni imela 
dolgoročnih dolgov do članov uprave, 
nadzornega sveta in notranjih lastnikov.

Bančna posojila
Finančne obveznosti do bank so na dan 
31. 12. 2019 znašale 38.983.526 EUR, od 

tega kratkoročni deli dolgoročnih kredi-
tov do bank 10.584.477 EUR.

Za financiranje investicij je družba v 
letu 2015 z Evropsko investicijsko ban-
ko sklenila posojilno pogodbo v višini 
28.000.000 EUR, pri čemer so bili kre-
ditni pogoji (moratorij od 2 do 36 mese-
cev, ročnost do 15 let, obrestna mera ...) 
določeni ob črpanju posamezne tranše. 
V letu 2019 je za financiranje investicij 
črpala za 12.630.000 EUR investicijskih 
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kreditov pri poslovnih bankah z rokom 
vračila pet let in enoletnim moratorijem. 
Za financiranje občasnega primanjkljaja 
likvidnih sredstev je koristila revolving 
kredit do višine 3.000.000 EUR po po-
godbi sklenjeni v letu 2019 z ročnostjo 
33 mesecev.

V letu 2019 je družba odplačala za 
11.149.424 EUR glavnic investicijskih 
kreditov, višina plačanih obresti, ki so 
izkazane med finančnimi odhodki pa je 
znašala 337.245 EUR. Posojila so zavaro-
vana z menicami. Povprečna ponderira-
na obrestna mera investicijskih kreditov 
na dan 31. 12. 2019 je znašala 0,835 % 
(0,889 % na dan 31. 12. 2018). Spre-
memb gibanja obrestne mere EURIBOR 
družba ne varuje s finančnimi instrumen-
ti. Vrednost glavnic, ki zapadejo v plačilo 
po petih letih od datuma bilance stanja 
znaša 6.318.140 EUR (7.073.617 EUR po 
stanju 31. 12. 2018). 

Z najetjem dolgoročnih posojil se je druž-
ba zavezala k doseganju kazalnikov v ob-
dobju financiranja, in sicer do leta 2030 
za družbo Elektro Celje: finančni dolg/ka-
pital (nižji od 0,40) in neto finančni dolg 
na EBITDA (nižji od 2,70) ter za skupino 
Elektro Celje: finančni dolg/EBITDA (niž-
ji od 2,5), finančni dolg/kapital (nižji od 
0,3), EBITDA/finančni odhodki iz finanč-
nih obveznosti (višji od 12) in kratkoročni 
koeficient (višji od 0,9). Na bilančni da-
tum je družba izpolnjevala vse pogodbe-
ne finančne zaveze. 

Obveznosti iz najemov
Za nezaračunani del po pogodbah za 
najem, nadgradnjo in zagotavljanje pro-
gramske opreme ter ustreznih licenc, kar 
je potrebno za delovanje informacijske 
podpore družbe, v skupni višini 595.248 
EUR, bo Informatika d.d. družbi izstavljala 
račune do konca leta 2021 (297.304 EUR 
zapade v letu 2020, 286.285 EUR v letu 
2021, 11.659 EUR pa v letu 2022). 

Gibanje obveznosti iz najemov, pripoznanih s pravico do 
uporabe sredstev 

Znesek (v EUR)

Stanje 31. 12. 2018 0

Prilagoditev zaradi spremembe SRS 1 (2016) 9.998

Stanje 1. 1. 2019 9.998

Plačilo najemnin —1.606

Stanje 31. 12. 2019 8.392

Med obveznostmi iz najemov, pripo-
znanih s pravico do uporabe sredstev, 
družba izkazuje obveznosti za najeta 

sredstva, katerih vrednost je bila izraču-
nana v skladu s SRS 1 (2019).

11.4.12 Poslovne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti zapa-
dejo v plačilo v letu 2021 in se nanaša-
jo na nakup licenc programske opreme 
in opravljene storitve (ERP-sistem MS 
Dynamics AX) v višini 135.711 EUR in upo-
rabo (zagotavljanje) licenc programske 
opreme Microsoft v višini 171.507 EUR, 
poravnane bodo v letu 2021.

Kratkoročne poslovne obveznosti do 
družb v skupini v višini 55.657 EUR vklju-
čujejo obveznosti do odvisnih družb ECE 
v višini 16.720 EUR (pretežno za doba-
vljeno električno energijo in plin) in Ele-
ktro Celje OVI v višini 38.937 EUR (prete-
žno za dobavljeno toplotno in električno 
energijo ter za najem polnilnih postaj).

Kratkoročne poslovne obveznosti do 
družbe SODO se nanašajo na uporabo 

omrežja v skladu s pogodbo (3.386.273 
EUR). Kratkoročne obveznosti do za-
poslencev vključujejo obračunane in 
še neizplačane plače, odpravnine in 
jubilejne nagrade za december sku-
paj z obveznostmi za njihove prispev-
ke (3.167.144 EUR). Do državnih in 
drugih institucij je imela družba za 
414.522 EUR kratkoročnih obveznosti 
(obveznost za obračunan DDV v višini 
403.397 EUR in obračunane davke od 
sejnin, obvezne prakse ter ostale ob-
veznosti do državnih institucij v višini 
11.125 EUR). Druge kratkoročne po-
slovne obveznosti (577.362 EUR) vklju-
čujejo pretežno obveznosti iz naslova 
danih depozitov ponudnikov iz javnih 
razpisov (316.409 EUR) in obveznosti 
za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje (115.796 EUR).
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Dolgoročne in kratkoročne poslovne obveznosti (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 307.218 361.386

Dolgoročne poslovne obveznosti 307.218 361.386

Kratkoročne obveznosti do družb v skupini 55.657 49.130

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva 1.991.097 2.030.284

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva 1.272.811 1.583.409

Kratkoročne obveznosti do dob. za obratna sredstva v tujini 7.848 39.867

Kratkororočne obveznosti do dob. za nefakt. mat in stor. 2.592 16.124

Kratkoročne obveznosti iz poslov. za tuj račun (do družbe SODO) 3.386.273 3.864.248

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 3.167.144 3.143.468

Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij 414.522 972.907

Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov 119.388 100.190

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 577.362 606.771

Kratkoročne poslovne obveznosti 10.994.694 12.406.398

Skupaj 11.301.912 12.767.784

Družba je imela po bilančnem stanju 31. 
12. 2019 poravnane vse zapadle obve-
znosti do dobaviteljev, ostale kratkoroč-
ne obveznosti zapadejo v plačilo v roku 
do treh mesecev po datumu bilance sta-
nja, razen obveznosti iz naslova depo-
zitov ponudnikov, ki zapadejo skladno s 
pogodbo in kratkoročnih delov dolgoroč-
nih obveznosti do dobaviteljev.

Družba do uprave, nadzornega sveta in 
notranjih lastnikov ni imela drugih ob-
veznosti, razen iz naslova plač in sejnin 
članov nadzornega sveta in revizijske 
komisije nadzornega sveta za mesec 
december 2019. Prav tako jim ni odobri-
la posojil, predujmov ali poroštev za ob-
veznosti. Družba svojih obveznosti nima 
zavarovanih s stvarnim jamstvom.

11.4.13 Odložene obveznosti za davek
Odložene obveznosti za davek (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti 13.867 12.180

Skupaj 13.867 12.180

Gibanje odloženih obveznosti za davek (v EUR) Finančne naložbe

Stanje 1. 1. 2018 11.393

Pripoznano v izkazu vseobsegajočega donosa 787

Stanje 31. 12. 2018 12.180

Stanje 1. 1. 2019 12.180

Pripoznano v izkazu vseobsegajočega donosa 1.687

Stanje 31. 12. 2019 13.867
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11.4.14 Kratkoročne pasivne časovne 
razmejitve

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (V EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki 554.784 611.144

Kratkoročno odloženi prihodki 0 9.967

DDV od danih predujmov 3.129 2.933

Skupaj 557.913 624.044

Pogojne obveznosti (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Odprti pravdni postopki 52.317 1.460.498

Prejete bančne garancije 19.539 19.539

Skupaj 71.856 1.480.037

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški se 
nanašajo na vračunane stroške dela za 
neizkoriščen letni dopust zaposlenih za 
leto 2019 v višini 545.393 EUR (598.704 
EUR za leto 2018) in vnaprej vračunane 

odhodke obresti bank v višini 9.391 EUR 
(12.440 EUR v letu 2018). Kratkoročno od-
loženi prihodki so se v letu 2019 zmanj-
šali za 9.967 EUR (odpis zaradi ustavitve 
izvršbe na dolžnikova denarna sredstva).

11.4.15 Pogojne obveznosti

Pogojne obveznosti, ki na dan 31. 12. 
2019 niso izpolnjevale pogojev za pri-
poznanje med bilančnimi postavkam, 
so vključene v izvenbilančno evidenco. 
Višina odprtih pravdnih postopkov, kjer 
Elektro Celje, d.d. nastopa kot tožena 
stranka, je bila zaradi zaključenih odško-
dninskih postopkov nižja za 1.408.181 
EUR (od tega 99,8 % v prid družbe), na 

novo začetih pravdnih postopkov ni bilo. 
Pretežni del v višini 1.402.004 EUR se je 
nanašal na tožbeni zahtevek delničarjev 
za ničnost sklepa o delitvi dividend iz bi-
lančnega dobička za leto 2016. Tožbeni 
zahtevek je bil pravnomočno zavrnjen. 
Družba ne izkazuje drugih zabilančnih 
potencialnih obveznosti, kot jih definira 
ZGD-1.

11.4.16 Potencialne terjatve in ostala 
izvenbilančna evidenca

Potencialna sredstva in ostala izvenbilančna evidenca (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Potencialna sredstva:

Prejete garancije bank 2.981.920 2.552.878

Škodni zahtevki 84.722 50.479

Terjatve do družbenikov izbrisanih družb 235.776 283.626

Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov 108.520 113.033

SKUPAJ 3.410.938 3.000.016

Ostala izvenbilančna evidenca:
Infrastruktura v lasti SODO, d.o.o. 3.132.909 3.275.596

Sredstva, ki so bila vključena v izvenbi-
lančno evidenco po bilančnem stanju 
31. 12. 2019, ne izpolnjujejo pogojev za 
pripoznanje med bilančnimi postavkami. 

Škodni zahtevki do zavarovalnic v višini 
84.722 EUR, ki do 31. 12. 2019 niso bili 

poravnani, se pred likvidacijo zahtevka s 
strani zavarovalnice (takrat se terjatev v 
vrednosti priznanih odškodnin prenese 
v bilančno vsoto) izkazujejo zabilančno. 
Delež plačanih odškodnin škodnih zah-
tevkov, ki so bili na dan 31. 12. 2018 izka-
zani izvenbilančno, je znašal 31,9 %.
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Neodpisana vrednost osnovnih sredstev, 
prenesenih na SODO d.o.o. na osnovi 
medsebojnega dogovora o izročitvi in 
prevzemu osnovnih sredstev, financira-

nih iz sredstev povprečnih stroškov pri-
ključevanja in prodajne pogodbe, je bila 
3.132.909 EUR.

11.5 Pomembni dogodki po 
datumu bilance stanja
Na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih 
boleznih je Slovenija 12. marca 2020, 
zaradi naraščanja števila okužb s koro-
navirusom COVID-19, razglasila epide-
mijo. Sprejetje različnih ukrepov s strani 
države in v družbi ter predviden vpliv epi-
demije na poslovanje družbe v prihodnjih 
mesecih, je predstavljeno v tč. 4.1.

Drugih dogodkov, ki bi pomembno vplivali 
na stanje sredstev in obveznosti ter tako 
zmanjšali zmožnost uporabnikov bilance 
stanja izdelati ustrezne ocene in sprejeti 
pravilne odločitve, v obdobju po datumu 
bilance stanja pa do izdaje revizorjevega 
poročila ni bilo.

11.6 Pojasnila postavk v izkazu 
poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida je temeljni raču-
novodski izkaz, v katerem je resnično in 
pošteno prikazan poslovni izid za poslov-
no leto 2019. Družba uporablja različico I 

po SRS 21.6, zato posebej, skladno s SRS 
21.20, pojasnjuje stroške po funkcional-
nih skupinah:

Stroški po vrstah (v EUR) Neposredni stroški Splošni stroški Skupaj

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Stroški materiala 10.340.124 9.604.429 124.517 104.777 10.464.641 9.709.206

Stroški storitev 4.634.718 4.710.770 1.408.406 1.339.053 6.043.125 6.049.823

Stroški dela 19.392.410 19.176.061 3.559.596 3.572.498 22.952.006 22.748.559

Amortizacija 16.263.952 16.982.829 1.597.993 370.333 17.861.945 17.353.162

Prevrednotovalni odhodki 151.076 127.486 44.525 9.155 195.600 136.641

Drugi stroški 247.458 246.671 80.758 78.316 328.216 324.987

Skupaj 51.029.738 50.848.246 6.815.795 5.474.132 57.845.533 56.322.378

Poslovni stroški in prevrednotovalni od-
hodki so lahko neposredni, kar pomeni, 
da jih je mogoče neposredno povezati 

z nastajajočimi poslovnimi učinki, ali pa 
splošni.

11.6.1 Prihodki od prodaje
Prihodki od prodaje (v EUR) 2019 2018

Prihodki od najema infrastrukture in storitev SODO 47.862.849 48.019.782

Prihodki od storitev strankam 2.302.327 1.826.727

- od tega prihodki od prodaje storitev družbam v skupini 40.311 80.814

Prihodki od nezaračunanih storitev strankam 125.974 133.352

Prihodki od najemnin 539.882 532.846

- od tega prihodki od najemnin družbam v skupini 107.517 104.147

Skupaj 50.831.032 50.512.707
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Družba je ustvarila 50.831.032 EUR čis-
tih prihodkov od prodaje na domačem 
trgu, medtem ko na tujem trgu ni ustva-
rila prihodkov. Vključujejo pretežno pri-
hodke regulirane dejavnosti po pogodbi 
in pripadajočih aneksih s SODO d.o.o 
za leto 2019 v višini 47.862.849 EUR; 

25.014.020 EUR za najem in vzdrževanje 
energetske infrastrukture in 22.848.829 
EUR za izvajanje storitev SODO, od tega 
znašajo odstopanja leta 2019, ki so bila 
ugotovljena s preliminarnim obračunom, 
1.985.070 EUR. 

11.6.2 Usredstvene lastne storitve
Z izgradnjo lastnih osnovnih sredstev je 
družba ustvarila 22,2 % prihodkov družbe 
v višini 15.164.716 EUR (15.193.945 EUR 

v letu 2018). Iz tega naslova podjetje ne 
izkazuje dobička.

11.6.3 Drugi poslovni prihodki
Drugi prihodki povezani s poslovnimi 
učinki, v višini 200.889 EUR, vključuje-
jo spodbude za zaposlovanje invalidov 
in nagrade za zaposlovanje invalidov 
nad zakonsko predpisano kvoto v višini 
85.370 EUR (103.060 EUR v letu 2018) 
in prihodke subvencij za kadre iz naslo-
va skladov EU, črpanja državnih podpor 

za osnovna sredstva ter spodbude za 
zaposlovanje v skupni višini 115.519 EUR 
(138.988 EUR v letu 2018). Prevredno-
tovalni poslovni prihodki se nanašajo 
pretežno na prihodke iz naslova prodaje 
osnovnih sredstev in demontiranega ma-
teriala v višini 77.290 EUR (324.074 EUR 
v letu 2018).

Drugi poslovni prihodki (v EUR) 2019 2018

Prihodki od odprave rezervacij 41.927 782.933

Prihodki od odprave dolgoročnih pasivnih časovnih 
razmejitev

631.989 624.335

- od tega brezplačni prevzem osnovnih sredstev 523.997 516.343

- od tega povprečni stroški priključevanja 107.992 107.992

Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki 200.889 242.048

Prejete odškodnine od zavarovalnic in drugih 349.232 138.956

Prevrednotovalni poslovni prihodki 104.227 331.953

Skupaj 1.328.264 2.120.225

11.6.4 Stroški materiala in storitev
Stroški materiala (v EUR) 2019 2018

Stroški materiala za izvajanje investicij v lastni režiji 8.040.892 7.577.772

Stroški materiala za opravljanje storitev strankam 608.563 615.765

Stroški materiala za vzdrževanje 635.430 469.196

Stroški goriva in energije 735.314 726.104

Odpis drobnega inventarja 236.306 168.043

Stroški materiala za odpravo škod 153.662 125.054

Drugi stroški materiala 54.474 27.272

Skupaj 10.464.641 9.709.206

Družba je po 57. členu Zakona o gospodar-
skih družbah (ZGD-1) zavezana k revidira-
nju računovodskih izkazov. Za revidiranje 
letnega poročila za poslovno leto 2019 je 
bila kot revizor imenovana družba BDO Re-

vizija d.o.o. Z njo je bila sklenjena pogodba 
o revidiranju konsolidiranega letnega po-
ročila za leto 2019 v vrednosti 10.480 EUR 
(brez DDV). Stroški drugih storitev dajanja 
zagotovil v letu 2019 so znašali 960 EUR.
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Stroški storitev (v EUR) 2019 2018

Stroški storitev za vzdrževanje 2.106.098 2.099.076

Stroški informatike 1.030.100 1.123.980

Stroški plačilnega prometa, bančnih stor. in 
zavarovalne premije

846.572 1.121.753

Stroški, povezani z izvajanjem storitev strankam 379.755 191.933

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 343.923 337.618

Stroški transportnih storitev 253.585 243.236

Stroški storitev za odpravo škod 122.928 74.146

Stroški članarin 76.718 78.582

Stroški študij 53.865 46.715

Najemnine 41.370 40.798

Drugi stroški storitev 788.211 691.986

Skupaj 6.043.125 6.049.823

Stroški dela (v EUR) 2019 2018

Stroški plač 16.278.950 16.224.669

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 
zaposlencev

789.386 805.326

Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev 
od plač

2.654.998 2.684.694

Drugi stroški dela 2.701.560 2.592.945

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 527.112 440.925

Skupaj 22.952.006 22.748.559

11.6.5 Stroški dela

Število zaposlenih po izobrazbeni strukturi v letu 2019: Št. zaposlenih 1. 1. 2019 Delež Št. zaposlenih 31. 12. 2019 Delež

1. raven izobrazbe 3 0,5 % 2 0,3 %

2. raven izobrazbe 3 0,5 % 3 0,5 %

3. raven izobrazbe 19 3,0 % 19 3,0 %

4. raven izobrazbe 181 28,5 % 176 28,0 %

5. raven izobrazbe 239 37,7 % 233 37,1 %

6/1. raven izobrazbe 67 10,6 % 72 11,5 %

6/2. raven izobrazbe 60 9,5 % 60 9,6 %

7. raven izobrazbe 48 7,6 % 50 8,0 %

8/1. raven izobrazbe 13 2,1 % 12 1,9 %

8/2. raven izobrazbe 1 0,2 % 1 0,2 %

Skupaj 634 100,0 % 628 100,0 %

Družba je na bilančni datum med stroške 
dela vračunala 545.393 EUR stroškov 
dela za neizkoriščeni letni dopust leta 
2019, skupaj s pripadajočimi dajatvami 
(598.704 EUR v letu 2018). Drugi stroški 
dela v višini 2.701.560 EUR vključujejo 

776.799 EUR regresa za prehrano med 
delom, 664.834 EUR stroškov prevoza na 
delo in iz dela, 1.203.439 EUR regresa za 
letni dopust, 26.059 EUR za solidarno-
stno pomoč za primer smrti zaposlenih 
ter 30.429 EUR drugih prejemkov.
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11.6.6 Odpisi vrednosti

Odpisi vrednosti (v EUR) 2019 2018

Amortizacija 17.860.302 17.353.162

Amortizacija pravice do uporabe opreme 1.643 0

Prevred. poslovni odhodki pri neopred. in opred. 
osnov. sred.

123.204 120.991

Prevredrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih

72.396 15.650

Skupaj 18.057.545 17.489.803

Amortizacija 
Predstavlja 30,6 % celotnih stroškov in odhodkov družbe:

Amortizacija glede na 
skupine sredstev (v EUR)

Neopredmetena 
dolgoročna sredstva

Pravice na 
nepremičninah 

Zgradbe Oprema Pravica do 
uporabe opreme

Skupaj

Amortizacija za leto 2019 1.504.716 568 10.070.468 6.284.550 1.643 17.861.945 

Amortizacija za leto 2018 1.079.817 500 10.080.478 6.192.367 0 17.353.162 

S 1. 1 2019 so se spremenila pričako-
vanja glede dobe koristnosti določenih 
opredmetenih osnovnih sredstev, ki se 
nanašajo na opremo vozlišč TK in naprav 

VF. Sprememba računovodske ocene je 
znašala 61.326 EUR in je izkazana kot 
povečanje stroškov amortizacije iz tega 
naslova.

Naziv amortizacijske 
skupine

Doba koristnosti 
OS od 1. 1. 2019 

dalje

Amortizacijska 
stopnja 2019

Amortizacijska 
stopnja 2018

Obračunana 
amortizacija za 

leto 2019 (v EUR)

Ocenjena 
amortizacija za 

leto 2018 (v EUR)

Sprememba 
računovodske 
ocene (v EUR)

Oprema vozlišč TK in 
naprave VF

5 let 20 % 14,29 % 214.804 153.478 61.326

SKUPAJ 214.804 153.478 61.326

Prevrednotovalni poslovni odhodki 
pri osnovnih sredstvih
Nanašajo se na izgube pri izločitvi 
osnovnih sredstev v višini 123.094 EUR 
(120.991 EUR v letu 2018) in izločitev ne-
dokončanih investicij v višini 110 EUR.

Prevrednotovalni poslovni odhodki 
pri obratnih sredstvih 
V letu 2019 so bili realizirani v višini 
72.396 EUR (15.650 EUR v letu 2018) in 
vključujejo popravke zalog materiala v vi-
šini 22.227 EUR (3.680 EUR v letu 2018), 
kratkoročnih terjatev v višini 30.169 EUR 
(10.264 EUR v letu 2018) ter odpis terja-
tev do kupcev v višini 20.000 EUR (1.706 
EUR v letu 2018).

11.6.7 Drugi poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki v višini 328.216 
EUR (324.987 EUR v letu 2018) vklju-
čujejo zneske nadomestil za uporabo 
stavbnega zemljišča v višini 173.753 EUR 
(170.004 EUR v letu 2018), zneske sodnih 
taks v višini 30.922 EUR (37.352 EUR v 

letu 2018), nagrade dijakom in študen-
tom na delovni praksi skupaj s povračili 
stroškov in prispevki v višini 15.266 EUR 
(14.511 EUR v letu 2018) in druge poslov-
ne odhodke.
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11.6.8 Finančni izid

Finančni prihodki in finančni odhodki (v EUR) 2019 2018

Finančni prihodki iz deležev 1.007.400 1.007.400

    Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 1.000.000 1.000.000

    Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 7.400 7.400

Finančni prihodki iz danih posojil 10.008 68

    Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 292 0

    Finančni prihodki od obresti iz depozitov 93 68

    Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 9.623 0

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 50.007 91.583

    Finančni prihodki od zam. obresti iz poslovnih terjatev do kupcev 28.133 41.114

    - od tega za omrežnino 24.631 29.611

    - od tega za storitve 3.496 2.120

    - od tega za ostale poslovne terjatve 6 9.383

    Finančni prihodki iz diskontiranja terjatev SODO 21.874 50.469

Skupaj finančni prihodki 1.067.415 1.099.051

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti —323.567 —344.388

    Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank —323.485 —344.388

    Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti —82 0

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti —89.434 —73.034

    Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti —89.434 —73.034

Skupaj finančni odhodki —413.001 —417.422

Skupaj 654.414 681.629

Finančni prihodki iz deležev za leto 2019 
so znašali 1.007.400 EUR, od tega se je 
1.000.000 EUR nanašalo na izplačilo 
udeležbe v dobičku odvisne družbe ECE 
(enako za leto 2018), finančni prihodki iz 
deležev v drugih družbah pa na izplača-
ne dividende Zavarovalnice Triglav, d.d. v 
višini 7.400 EUR.

Finančni prihodki od obresti iz posojil 
danih drugim v višini 9.623 EUR vključu-
jejo obračunane pogodbene obresti za 
obročno odplačevanje nadomestila vred-
nosti neupravičenega odjema, ugotovlje-
nega v letu 2019.

Obračunani stroški obresti iz naslova na-
jemov sredstev znašajo 82 EUR.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 
so znašali 89.434 EUR (73.034 EUR v letu 
2018). Vključujejo pretežno odhodke za 
čiste obresti v višini 89.119 EUR, izraču-
nane z aktuarskim izračunom na dan 31. 
12. 2019, in se nanašajo na pričakovano 
sedanjo vrednost obveznosti iz naslova 
jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarno-
stnih pomoči (72.385 EUR v letu 2018).

11.6.9 Drugi prihodki
Drugi prihodki (v EUR) 2019 2018

Izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let 446 791

Prejeta plačila sodnih stroškov in izvršiteljev 7.740 8.180

Prejete pogodbene kazni 43.135 0

Drugi prihodki 989 1.560

Skupaj 52.310 10.531
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11.6.10 Drugi odhodki

Drugi odhodki (v EUR) 2019 2018

Odškodnine 7.382 274.579

Donacije 13.673 8.858

Rente, regresni zahtevki 11.970 11.512

Denarne kazni 2.342 0

Ostali odhodki 8 59

Skupaj 35.375 295.008

11.6.11 Poslovni izid
Doseženi poslovni izid iz poslovanja 
je bil dobiček v višini 9.478.479 EUR 
(11.504.499 EUR v letu 2018). Ob upošte-
vanju finančnih prihodkov in odhodkov 
je bil čisti poslovni izid iz rednega delo-
vanja dobiček v višini 10.132.893 EUR 
(12.186.128 EUR za leto 2018). Skupaj z 

drugimi prihodki in odhodki zunaj redne-
ga delovanja in ob upoštevanju davka 
iz dobička, ki znaša 828.545 EUR, ter 
odloženih davkov v višini 68.463 EUR je 
bil čisti poslovni izid leta 2019 dobiček v 
višini 9.252.820 EUR (10.428.778 EUR za 
leto 2018).

11.6.12 Izkaz vseobsegajočega donosa
Celotni vseobsegajoči donos obračun-
skega obdobja znaša 8.914.629 EUR in je 
zaradi spremembe rezerv, nastalih zaradi 
vrednotenja po pošteni vrednosti (7.193 

EUR) in sprememb drugih sestavin vse-
obsegajočega donosa (–345.384 EUR) za 
338.191 EUR nižji kot čisti poslovni izid 
obračunskega obdobja (9.252.820 EUR).

11.6.13 Davek od dobička
Družba je za poslovno leto 2019 izkazala 
obveznost za plačilo davka od dohod-
kov pravnih oseb v višini 828.545 EUR 
(1.400.295 EUR v letu 2018), ki ga je 
ugotovila na podlagi davčnega obraču-

na. Veljavna stopnja davka od dohodkov 
pravnih oseb v Sloveniji je v letu 2019 
znašala 19 odstotkov (enako tudi v letu 
2018).

11.7 Pojasnila postavk v izkazu 
denarnih tokov

DENARNI TOKOVI (v EUR) 2019 2018

Denarni tok pri poslovanju 11.100.628 13.942.022

Denarni tok pri investiranju —9.118.391 —8.420.322

Denarni tok pri financiranju —2.077.775 —5.182.729

Denarni izid v obdobju —95.538 338.971

Stanje na začetku leta 510.032 171.061

Stanje ob koncu leta 414.494 510.032

Denarni izid v obdobju januar–december 
2019 je znašal –95.538 EUR. Začetno 
stanje denarnih sredstev na dan 1. 1. 
2019 je bilo 510.032 EUR, končno stanje 
31. 12. 2019 pa 414.494 EUR. 

Družba je v letu 2019 ustvarila:
• 105.246.055 EUR prejemkov iz poslo-

vanja, pretežno iz naslova omrežnine 
(39.318.378 EUR), terjatev za najem 
in storitev po pogodbi SODO d.o.o. 
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(59.006.011 EUR), storitev do kupcev 
(1.933.819 EUR), terjatev za najemnino 
(637.116 EUR) in storitev do kupcev za 
SODO d.o.o. (257.847 EUR);

• 2.094.820 EUR prejemkov iz investira-
nja, ki vključujejo prejeto izplačilo ude-
ležbe v dobičku odvisne družbe ECE 
(1.000.000 EUR), prejete dividende 
Zavarovalnice Triglav, d.d. (7.400 EUR), 
prejemke od dobljenih obresti depozi-
tov in pozitivnega stanja sredstev na 
TRR (385 EUR), prejemke od odtuji-
tve opredmetenih osnovnih sredstev 
(187.035 EUR) in vračilo kredita dane-
ga odvisni družbi (900.000 EUR);

• 29.883.839 EUR prejemkov iz finan-
ciranja, ki obsegajo črpanje dolgo-
ročnih posojil pri poslovnih bankah 
za financiranje investicij (12.630.000 
EUR), prejemke večkratnega črpanja 
dolgoročno najetega revolving posojila 
v višini 3 mio EUR (17.095.000 EUR) in 
koriščenje limita (158.839 EUR).

Z razpoložljivimi sredstvi (137.224.714 
EUR) je financirala izdatke v višini 
137.320.252 EUR:

• 94.145.427 EUR izdatkov pri poslo-
vanju, ki vključujejo pretežno iz-
datke za nakupe materiala in stori-
tev (62.717.821 EUR), plače skupaj 
z dajatvami za prispevke in davke 
(22.320.620 EUR), davek na dodano 
vrednost (5.547.048 EUR), plačilo pora-
čuna davka od dohodkov pravnih oseb 
za leto 2018 in akontacije v letu 2019 
(1.911.204 EUR), izdatke za prostovolj-
no dodatno pokojninsko zavarovanje 
(788.091 EUR) idr. 

• 11.213.211 EUR izdatkov iz investiranja, 
ki obsegajo izdatke za pridobitev ne-
opredmetenih in opredmetenih osnov-
nih sredstev (10.313.211 EUR) in dani 
kredit odvisni družbi (900.000 EUR);

• 31.961.614 EUR izdatkov iz financi-
ranja, ki se nanašajo na izdatke za 
plačane obresti za posojila in korišče-
nje limita (337.443 EUR), vračila inve-
sticijskih kreditov (11.149.424 EUR), 
večkratna vračila črpanj revolving po-
sojila (17.095.000 EUR) in koriščene 
vrednosti limita (158.839 EUR) ter iz-
datke za izplačila dividend (3.220.908 
EUR).

11.8 Razkritja postavk v izkazu 
gibanja kapitala
Stanje posameznih sestavin kapitala na 
dan 1. 1. 2019 in 31. 12. 2019 ter giba-
nje posameznih sestavin kapitala v letu 
2019 je prikazano v preglednici 10.5 in 
opisano v tč. 11.3 (i) in 11.4.9. 

Družba Elektro Celje mora skladno s 
pravili stroke zagotavljati kakovostno in 
zanesljivo oskrbo z električno energijo 
ter trajnostno obratovanje, vzdrževanje 
in razvoj učinkovitega distribucijskega 
sistema električne energije. Dolgoročen 
dostop do distribucijskega omrežja, za-

dostno prenosno zmogljivost omrežja, za-
nesljivost napajanja, ustrezno kakovost 
napetosti, obvladovanje kratkostičnih 
tokov in varno ter zanesljivo obratovanje 
pa je mogoče zagotavljati le z nenehnim 
investiranjem v razvoj distribucijskega 
omrežja. Zaradi potrebe po zagotovitvi 
virov za realizacijo načrtovanega obse-
ga investicij, med katerimi so zelo po-
membne druge rezerve iz dobička in skla-
dno z določili ZGD-1 ter statuta družbe, so 
bile v letu 2019 oblikovane druge rezerve 
iz dobička v višini 5.837.019 EUR.

Ugotovitev in predlog uporabe bilančnega dobička ( v EUR) 2019 2018

a Čisti poslovni izid poslovnega leta 9.252.820 10.428.778

b Preneseni čisti dobiček / prenesena čista izguba (odbitna postavka) –19.532 –26.009

c Povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja in nadzora 
(zakonskih rezerv, rezerv za lastne delnice in lastne deleže ter statutarnih rezerv)

461.664 770.711

č Povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja in nadzora (drugih rezerv iz dobička) 5.837.019 6.411.150

BILANČNI DOBIČEK (a + b – c – č) 2.934.605 3.220.908
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Uprava družbe Elektro Celje predlaga, da 
se bilančni dobiček leta 2019, ki je zna-

šal 2.934.605 EUR, v celoti nameni za 
izplačilo dividend.

11.9 Upravljanje finančnih tveganj
Stabilnost poslovanja na daljši rok zago-
tavljamo z aktivnim upravljanjem s tve-
ganji. Družba pri prepoznavanju tveganj 
izhaja iz svojih strateških in letnih ciljev. 
V skupini finančnih tveganj se osredoto-
ča na obvladovanje kreditnega, tržnega, 
kapitalskega in likvidnostnega tveganja. 
Izpostavljenost posameznim vrstam 
tveganj ter ukrepe za njihovo obvlado-
vanje presojamo in izvajamo na podlagi 

učinkov na denarne tokove in odhodke 
financiranja. Finančna tveganja, skladno 
s sprejeto politiko upravljanja tveganj, 
redno ocenjujemo in preverjamo ustrez-
nost izvedenih ukrepov za njihovo obvla-
dovanje. Način in metodologija upravlja-
nja s finančnimi tveganji sta podrobneje 
predstavljena v poslovnem delu letnega 
poročila v poglavju Upravljanje s tvega-
nji, tč. 3.4.

11.9.1 Kreditno tveganje
Največjo izpostavljenost kreditnemu tve-
ganju predstavljajo finančna sredstva, 
med katerimi najpomembnejši del ne-
izpolnitve obveznosti nasprotne stran-
ke zaradi neplačevanja obveznosti ali 
nepravočasne poravnave s strani odje-
malcev električne energije in kupcev za 
opravljene storitve predstavljajo terjatve 
do kupcev.

Upravljanje s terjatvami in izterjava 
dolžnikov poteka skladno z določili Ener-
getskega zakona (EZ-1), Uredbe o splo-
šnih pogojih za dobavo in odjem elek-
trične energije (SPDOEE) in Pravilnika o 
finančnem poslovanju družbe. Aktivnosti 
obvladovanja tveganja so usmerjene v 
sprotno spremljanje in finančno zavaro-
vanje odprtih terjatev in aktivno izterjavo 
zapadlih in neplačanih terjatev ter zara-
čunavanje zamudnih obresti pri nepra-

vočasnem plačilu. Procesi upravljanja s 
terjatvami, izterjava dolžnikov, odgovor-
ne osebe in poti ter instrumenti za obvla-
dovanje kreditnega tveganja so oprede-
ljeni v Pravilniku o finančnem poslovanju 
družbe.

Obseg poslovnih terjatev po bilančnem 
stanju 31. 12. 2019 se je glede na konec 
leta 2018 zmanjšal za 3 %, pretežno za-
radi plačila tretjine terjatve iz naslova 
preliminarnega poračuna regulativne-
ga leta 2015 ter končnih poračunov in 
pripadajočih obresti iz let 2014–2017 v 
skupni višini 1.074.879 EUR. Med kratko-
ročne poslovne terjatve, ki predstavljajo 
89 % kratkoročnih sredstev družbe, je bil 
vključen tudi del dolgoročnih terjatev do 
družbe SODO, ki zapade v plačilo v letu 
2020 (v višini 1.062.805 EUR). 

Poslovne terjatve (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Dolgoročne poslovne terjatve 1.340.801 2.213.183

Kratkoročne poslovne terjatve 10.801.812 10.306.106

Skupaj 12.142.613 12.519.289

Politika zavarovanja terjatev v letu 2019 
je ostala nespremenjena glede na leto 
2018. Terjatev do kupcev za omrežnino 
družba nima zavarovanih, saj tega ne 
predvideva SPDOEE. Skladno s sistemom 
upravljanja tveganj v družbi pa se od 
bolj tveganih poslovnih partnerjev zah-
teva zavarovanje terjatev. Po bilančnem 
stanju 31. 12. 2019 je bilo z izvršnicami 
zavarovano za 865.431 EUR terjatev 
(434.933 EUR terjatev v letu 2018).

Izpostavljenost kreditnemu 
tveganju
Družba ima na dan 31. 12. 2019 za omre-
žnino, storitve, najemnino, povprečne 
stroške priključitve in zamudne obresti 
520.519 EUR terjatev (706.778 EUR v 
letu 2018) z zapadlostjo nad 365 dnevi 
(stečaji, prisilne poravnave, tožbe in dolg 
upravnikov po Stanovanjskem zakonu in 
za te terjatve tudi oblikovan popravek) 
ter 9.904.486 EUR nezapadlih terjatev 

Največjo izpostavljenost 
kreditnemu tveganju 

predstavljajo finančna 
sredstva, med katerimi 

najpomembnejši del 
neizpolnitve obveznosti 

nasprotne stranke zaradi 
neplačevanja obveznosti ali 

nepravočasne poravnave 
s strani odjemalcev 

električne energije in kupcev 
za opravljene storitve 

predstavljajo terjatve do 
kupcev.
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(9.654.402 EUR v letu 2018). Odstotek 
neizterjanih terjatev predhodnega leta, 
ki ni bil plačan niti po letu dni od zapad-

losti, znaša 0,02 %. Tveganje izpostavlje-
nosti neplačilom kupcev po obvladovanju 
je nizko.

Starostna struktura kratkor. posl. terjatev do kupcev (v EUR) 31. 12. 2019 Struktura v % 31. 12. 2018 Struktura v %

Nezapadle terjatve 9.904.486 91,5 9.654.402 89,1

Zapadle terjatve do 30 dni 361.474 3,3 411.208 3,8

Zapadle terjatve 31—60 dni 17.388 0,2 31.711 0,3

Zapadle terjatve 61—90 dni 7.633 0,1 2.502 0,0

Zapadle terjatve 91—180 dni 5.824 0,1 8.289 0,1

Zapadle terjatve 181—365 dni 6.659 0,1 17.661 0,2

Zapadle terjatve nad 365 dnevi 520.519 4,8 706.778 6,5

Skupaj 10.823.983 100,0 10.832.551 100,0

Starostna struktura terjatev upošteva 
kratkoročne poslovne terjatve do družb v 
skupini in do kupcev ter terjatve za obre-
sti in ne vključuje popravkov vrednosti 
terjatev iz teh naslovov ter predujmov. 

V letu 2019 je bilo za 31.271 EUR na novo 
oblikovanih in za 1.102 EUR odprave 
popravkov kratkoročnih terjatev (v letu 
2018 je bilo za 18.129 EUR na novo obli-
kovanih in 7.865 EUR odprave poprav-
kov kratkoročnih terjatev). Družba je do 
1. 1. 2019 oblikovala popravek vrednosti 
terjatev skladno s SRS le za terjatve v 
stečajnih postopkih, postopkih prisilne 
poravnave, za terjatve, ki so predmet 
sodnega spora, in za terjatve, za kate-
re je na bilančni datum poteklo več kot 
90 dni od zapadlosti. V letu 2019 pa je 
prvič oblikovala tudi popravke vrednosti 
za nezapadle in zapadle terjatve do 90 
dni iz naslova omrežnine in zamudnih 
obresti od omrežnine, in sicer v višini iz-
računanega odstotka neplačila glede na 
povprečno mesečno stanje terjatev pre-
teklih treh let in napovedano (negativno) 
gospodarsko rast UMAR v letu 2020. 
Brez spremembe oblikovanja popravkov 
bi bili popravki terjatev iz omrežnine po 
stanju 31. 12. 2019 nižji za 59.323 EUR, 
popravki terjatev za zamudne obresti iz 
omrežnine pa za 4.303 EUR. Odpisanih 
terjatev je bilo za 155.842 EUR (71.157 
EUR terjatev v letu 2018). Oblikovanje 
popravkov vrednosti terjatev in odpis po-
jasnjuje poglavje 11.3. (f).

V letu 2019 je bilo zaračunanega tudi za 
462.193 EUR neupravičenega odjema 
električne energije (14.321 EUR v letu 
2018); za pretežni del terjatev je bilo do-
govorjeno obročno odplačevanje, plačilo 
pa je bilo zavarovano z izvršnico. Prejetih 
plačil iz tega naslova je bilo za 143.989 
EUR (24.029 EUR v letu 2018). 

Kreditnemu tveganju je družba iz-
postavljena tudi iz naslova finančnih 
naložb. Kreditno tveganje, ki izhaja iz fi-
nančnih naložb, pomeni tveganje večjih 
nihanj v vrednosti finančnega instrumen-
ta. Manjša kreditna sposobnost vpliva na 
likvidnost finančnega instrumenta in ote-
žuje možnost prodaje naložbe. V skraj-
nem primeru kreditno tveganje lahko 
privede do situacije, ko neka naložba os-
tane brez vrednosti. Finančna sredstva, 
za katere je objavljena cena na delujo-
čem trgu in katerih poštene vrednosti 
lahko zanesljivo izmerimo, vrednotimo 
po pošteni vrednosti (tj. 2.960 delnic 
Zavarovalnice Triglav d.d. v višini 98.568 
EUR), ostale po nabavni vrednosti. Poslo-
vodstvo družbe na bilančni datum pre-
soja, ali obstajajo objektivni razlogi za 
oslabitve finančne naložbe v kapitalski 
instrument. Vrednost, ki predstavlja naj-
večjo možno izpostavljenost takšnemu 
tveganju, je celotna vrednost naložbe. 
Izpostavljenosti tveganju zmanjšanja 
vrednosti dolgoročnih finančnih naložb 
pod nabavno vrednost ni možno varovati 
s finančnimi instrumenti (tč. 11.3 (c)).

11.9.2 Tržno tveganje
Pri financiranju tekočega poslovanja 
družbe in investicijske dejavnosti je v 
okviru tržnih tveganj, katerim je družba 
izpostavljena, najpomembnejše tvega-
nje spremembe obrestnih mer pri najetih 

kreditih. Tveganje izhaja iz tržnega niha-
nja obrestnih mer in posledično vpliva na 
obrestno občutljive obveznosti iz financi-
ranja, kar lahko privede do povečanja ali 
zmanjšanja stroškov iz tega naslova. 
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Izpostavljenost obrestnemu tveganju
Izpostavljenost obrestnemu tveganju 
predstavlja le (ne)ugodno gibanje refe-
renčne obrestne mere EURIBOR, pri če-
mer pa ima družba kadarkoli možnost 
predčasno poplačati ali refinancirati dol-
goročne dolgove brez dodatnih stroškov. 
Izpostavljenost obrestnemu tveganju je 
bila ocenjena kot nizka. Po bilančnem 
stanju 31. 12. 2019 je bilo 46,64 % finanč-
nih obveznosti obrestovanih z obrestno 
mero, vezano na 1-, 3- oziroma 6-meseč-
ni EURIBOR (na dan 31. 12. 2018 je bilo 
48,6 %). Sprememb gibanja obrestne 
mere EURIBOR družba ne varuje s finanč-
nimi instrumenti.

Pri usklajevanju pogodb družba zavrača 
vsa določila pogodb, ki bi kreditodajalcu 
naknadno omogočala spremembo obre-
stne mere (increased costs klavzul) zara-
di spremenjenih razmer na denarnem in 
kapitalskem trgu, spremenjenih predpisov 
in navodil katerekoli vladne, fiskalne ali 
monetarne oblasti, spremenjene bonitete 
kreditojemalca ipd. Družba se zadolžuje v 
skladu z Uredbo o pogojih in postopkih za-
dolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zako-
na o javnih financah. V skladu z uredbo je 
potrebno vsakokratno soglasje Ministrstva 
za finance za začetek postopka zadolže-
vanja in za podpis pogodb z bankami.

Stroški 100 % obvladovanja obrestnega 
tveganja (obrestno ščitenje ali najema-
nje vseh kreditov po višji fiksni obrestni 
meri, ki ne bi bila vezana na EURIBOR) 

bi presegali koristi. V letu 2020 ne pri-
čakujemo večjega porasta EURIBOR-a, 
ki bo po napovedih še vedno negativen. 
Povprečna ponderirana obrestna mera 
kreditov na dan 31. 12. 2019 je znašala 
0,835 % (0,889 % za leto 2018). Znižanje 
povprečne ponderirane obrestne mere 
je posledica dodatne zadolžitve v letu 
2019 po obrestni meri, ki je bila nižja od 
povprečne ponderirane obrestne mere 
dosežene v letu 2018 ter zaradi odpla-
čil zmanjšanja deleža kreditov z višjimi 
obrestnimi merami.

Analiza občutljivosti denarnega 
toka
Občutljivost na spremembo obrestne 
mere je ocenjena z analizo občutljivosti. 
Glede na obseg najetih kreditov na dan 
31. 12. 2019 in napoved negativnega 
trenda gibanja EURIBOR-a, sprememba 
obrestne mere (EURIBOR) tudi za 0,3 % 
(30 bazičnih točk) ne bi pomenila višjih 
izdatkov za obresti. Verjetnost za večjo 
spremembo EURIBOR je ocenjena kot 
nizka. Nizka občutljivost na spremembo 
obrestne mere je povezana z obrestnimi 
klavzulami v kreditnih pogodbah, saj se v 
primeru negativne vrednosti EURIBOR-a 
za izračun obresti za obrestno obdobje 
upošteva vrednost EURIBOR-a 0, in pa z 
večjim obsegom kreditov s fiksno obre-
stno mero, po kateri je sklenjenih 53,4 % 
vseh posojil na dan 31. 12. 2019 (51,4 % 
vseh posojil na dan 31. 12. 2018). Anali-
za predpostavlja, da vse preostale spre-
menljivke ostanejo nespremenjene.

11.9.3 Likvidnostno tveganje
Družba Elektro Celje je pri svojem po-
slovanju izpostavljena likvidnostnemu 
tveganju, da v danem trenutku ne bo 
sposobna poravnati svojih obveznosti. 
Izpostavljenost merimo z usklajenostjo 
prilivov in odlivov.

Izpostavljenost likvidnemu tveganju
Pomemben vidik obvladovanja likvidno-
stnega tveganja (tudi kratkoročnega), ki 
je ocenjeno kot nizko, je načrtovanje de-
narnih tokov, ki ga družba Elektro Celje 
opravlja na dnevni, tedenski, mesečni in 
letni ravni. 

Na tveganje denarnega toka vplivata 
dinamika investiranja in obseg pobrane 
omrežnine za distribucijsko omrežje, saj 
bo zaradi primanjkljaja omrežnine v letu 
2015 preliminarni poračun za pogodbene 

obveznosti SODO poravnan šele v regula-
tivnem obdobju 2019–2021. Terjatev je v 
premoženjskem izkazu družbe izkazana 
po diskontirani vrednosti, ki je bila izra-
čunana za obdobje po vključitvi terjatve 
v regulativni okvir, ko se skladno z omre-
žninskim aktom preneha njeno obresto-
vanje. Preliminarni obračun za leto 2019, 
ki je bil posredovan 15. marca 2020, bo 
poravnan skladno z rokom zapadlosti v 
mesecu aprilu 2020, saj obseg pobrane 
omrežnine od uporabnikov v letu 2019 
zadošča za kritje upravičenih stroškov 
sistemskega operaterja. V regulativno 
obdobje 2019–2021 je bilo vključeno 
tudi plačilo pogodbenih obresti SODO iz 
naslova preliminarnega obračuna regu-
lativnega leta 2015 v višini 205.584 EUR 
in končnih obračunov za obdobje 2014–
2017 v višini –443.582 EUR.
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Za zagotavljanje dnevne likvidnosti in 
primere povečanja likvidnostnih potreb 
lahko družba od maja 2019 dalje ko-
risti dolgoročni revolving kredit v višini 
3.000.000 EUR. V letu 2015 je sklenila 
pogodbo z EIB za 28 mio EUR z name-
nom financiranja investicij v obdobju 
2015–2017, v letu 2018 kreditno pogod-
bo s poslovno banko v višini 10 mio EUR, 

prav tako v letu 2019 v višini 10,7 mio 
EUR. Z zagotavljanjem ustrezne struk-
ture virov financiranja in ugodnih vred-
nosti finančnih kazalnikov obvladujemo 
tveganja izpolnjevanja finančnih zavez, 
zato je tveganje ocenjeno kot majhno. 
Zavarovanja kreditov in finančne zaveze 
do bank pojasnjuje tč. 11.4.11.

Prejeti preliminarni in končni obračuni Knjigovodska 
vrednost na dan 

1. 1. 2019

Knjigovodska 
vrednost na dan 

31. 12. 2019

Plačilo v 
regulativnem 

letu 2020

Plačilo v 
regulativnem 

letu 2021

Plačilo v 
regulativnem 

letu 2022

1 SODO — preliminarni obračun reg. leta 2015 3.426.391 2.379.433 1.142.136 1.142.136 95.161

2 SODO — pogodbene obresti za PRO 2015 205.584 137.056 68.528 68.528 0

3 Končni obračun reg. leta 2014 —8.640 —5.760 —2.880 —2.880 0

4 Končni obračun reg. leta 2015 80.205 53.470 26.735 26.735 0

5 Končni obračun reg. leta 2016 —179.869 —119.912 —59.956 —59.956 0

6 Končni obračun reg. leta 2017 —335.278 —223.519 —111.758 —111.761 0

7 Skupaj odstopanja od regulativnih okvirov 3.188.393 2.220.768 1.062.805 1.062.802 95.161

Zapadlost finančnih obveznosti do bank 
na dan 31. 12. 2019 (v EUR)

Knjigovodska vrednost 
na dan 31. 12. 2019

Zapadlost

do 1 leta od 1 leta do 5 let nad 5 let

1. Posojila za financiranje investicij 38.983.527 10.584.478 22.080.909 6.318.140

Skupaj finančne obveznosti do bank 38.983.527 10.584.478 22.080.909 6.318.140

Zapadlost finančnih obveznosti do bank 
na dan 31. 12. 2018 (v EUR)

Knjigovodska vrednost 
na dan 31. 12. 2018

Zapadlost

do 1 leta od 1 leta do 5 let nad 5 let

1. Posojila za financiranje investicij 37.502.951 11.149.424 19.279.910 7.073.617

Skupaj finančne obveznosti do bank 37.502.951 11.149.424 19.279.910 7.073.617

11.9.4 Kapitalsko tveganje
Namen upravljanja s kapitalom je zago-
tavljanje visoke kreditne bonitete, dolgo-
ročne plačilne sposobnosti, kapitalske 
ustreznosti in ugodnih kazalnikov finan-
ciranja poslovanja ter doseganje čim 
višje vrednosti delnic in dividend za del-
ničarje. Stopnja lastniškosti financiranja 
v letu 2019 je bila 75,7 % (75,4 % v letu 
2018).

Gibanje kapitala družba spremlja z upo-
rabo kazalnika finančnega vzvoda, iz-
računanega z delitvijo (neto) finančnih 
obveznosti s kapitalom. V okviru neto 
finančnih obveznosti družba vključuje 

dolgoročne in kratkoročne obveznosti 
do bank in druge finančne obveznosti, 
znižane za denar in njegove ustreznike. 
Pri spremljanju odločitev o upravljanju s 
kapitalom sledimo tudi ostalim finanč-
nim zavezam iz kreditnih pogodb, ki so 
opisane v točki 11.4.11. Na bilančni datum 
družba izpolnjuje vse pogodbene finanč-
ne zaveze.

Izpostavljenost kapitalskemu 
tveganju
Izkazana neto zadolženost družbe glede 
na kapital je nizka. Kapitalsko tveganje je 
na daljši rok ocenjeno kot majhno.

Kazalnik finančnega vzvoda (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

1. Prejeta posojila in druge finančne obveznosti 39.589.797 37.676.913

2. Manj denar in denarni ustrezniki 414.494 510.032

3. Neto finančne obveznosti 39.175.303 37.166.881

4. Kapital 219.909.447 214.215.725

5. Kazalnik neto finančne obveznosti / kapital 17,8 % 17,5 %
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11.10 Posli s povezanimi osebami

11.10.1 Povezave z družbami v skupini
Postavka / leto (v EUR) 2019 2018

ECE d.o.o. Elektro Celje OVI, d.o.o. ECE d.o.o. Elektro Celje OVI, d.o.o.

Sredstva

Kratkoročne posl. terjatve do kupcev 10.455 18.364 10.400 40.755

Aktivne časovne razmejitve 0 0 728 82

Skupaj sredstva 10.455 18.364 11.128 40.837

Obveznosti

Kratkor. posl. obv. do dob. 16.503 38.937 17.479 31.546

Druge poslovne obveznosti 217 0 105 0

Skupaj obveznosti 16.720 38.937 17.584 31.546

Prihodki

Čisti prihodki od prodaje 104.289 43.539 103.692 81.268

Finančni prihodki 1.000.292 0 1.000.000 0

Prevrednotovalni prihodki 0 0 0 1.034

Skupaj prihodki 1.104.581 43.539 1.103.692 82.302

Stroški in odhodki

Stroški materiala 138.684 147.787 116.831 142.011

Stroški storitev 0 33.597 6.131 876

Skupaj stroški in odhodki 138.684 181.384 122.962 142.887

11.10.2 Podatki o skupinah oseb

Bruto prejemki skupin oseb (v EUR) 2019 2018

Član uprave 117.638 113.131

Člani nadzornega sveta, revizijske in kadrovske komisije NS 136.972 131.142

Drugi zaposleni po individualnih pogodbah 476.092 440.526

Skupaj 730.702 684.799

Prejemki uprave družbe

Ime in priimek Položaj Prejemki (v EUR) Plača

mag. Boris Kupec Predsednik uprave 
Elektro Celje, d.d.

bruto prejemki 117.638

neto prejemki 55.828

Stroški ugodnosti in povračil potnih stro-
škov predsednika uprave, ki izhajajo iz 
pogodbe o zaposlitvi ter stroški strokov-

nega izobraževanja v letu 2019 so nas-
lednji:

Ime in priimek Prejemki (v EUR) Povračilo 
stroškov dela

Zavarovalne 
premije

Uporaba 
službenega vozila

Strokovno 
izobraževanje

Regres za letni 
dopust

mag. Boris Kupec 11.869 1.509 649 6.306 1.498 1.907

Stroški ugodnosti in povračil potnih 
stroškov predsednika uprave izhajajo iz 

pogodbe o zaposlitvi in se obračunavajo 
skladno s pogodbo o zaposlitvi oziroma 
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podjetniško kolektivno pogodbo in vklju-
čujejo dnevnice, prehrano in stroške na 
službenih potovanjih. Stroški zavaroval-
nih premij in uporabe službenega vozila 
predstavljajo boniteto uprave. Predse-
dnik uprave, ki svojo funkcijo opravlja od 
1. maja 2016 dalje, je bil 17. 12. 2018 ime-
novan za člana nadzornega sveta družbe 
STELKOM – telekomunikacije in storitve 
d.o.o., v mandatnem obdobju 2018–2022 
opravlja funkcijo podžupana občine Pre-
bold, od 1. maja 2016 dalje pa tudi do-
polnilno dejavnost na kmetiji, njegova 
glavna dejavnost (SKD) pa je 85.590 (d.n. 
izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo-
sabljanje).

Prejemki članov/članic nadzornega sve-
ta in revizijske komisije nadzornega sve-
ta družbe
Nadzorni svet šteje šest članov, od kate-
rih so štirje člani predstavniki kapitala in 
dva predstavnika delavcev. Vsi člani nad-
zornega sveta družbe imajo enake pra-
vice in dolžnosti. Nadzorni svet imenuje 
skupščina delničarjev z navadno večino 
glasov navzočih delničarjev, razen čla-
nov nadzornega sveta, ki jih izvoli svet 
delavcev. O spremembah in dopolnitvah 
statuta odloča skupščina s tričetrtinsko 
večino zastopanega kapitala na skupšči-
ni. Nadzorni svet se je v letu 2019 sestal 
na devetih sejah.

Ime in priimek Funkcija Prisotnost na seji Prejemki 
v EUR 
(neto)

Prejemki v 
EUR (bruto)

Sejnine in 
osnovno 

plačilo za 
opravljanje 
funkcije v 

EUR

Potni 
stroški 
v EURseja NS seja KK 

NS
koresp. 
seja KK 

NS

seja RK 
NS

koresp. 
seja RK 

NS

1 2 3 5 6 7 8 9 10 = 11 + 12 11 12

PREDSTAVNIKI DELNIČARJEV

mag. Drago Štefe Član NS od 30. 8. 2017 dalje 
in predsednik kadrovske 
komisije od 14. 12. 2017 dalje

9 4 1 0 0 16.257 22.389 21.406 984

mag. Miha Kerin Član NS od 1. 9. 2016 dalje in 
predsednik RK NS od 3. 10. 
2017 dalje

9 0 0 7 1 16.757 23.076 22.066 1.010

dmag. Mirjan Trampuž Predsednik NS do 26. 8. 
2017, član NS od 27. 8. 2017 
do 6. 9. 2017, namestnik 
predsednice od 7. 9. 2017 
dalje 

8 0 0 0 0 12.482 17.198 16.500 698

mag. Rosana Dražnik Članica NS od 27. 8. 2017 do 
6. 9. 2017, predsednica NS 
od 7. 9. 2017 dalje in članica 
kadrovske komisije od 14. 12. 
2017 dalje

9 4 1 0 0 20.227 27.847 26.281 1.567

PREDSTAVNIKA ZAPOSLENIH

Miran Ajdnik, 
dipl. inž. el., član

Član NS od 1. 10. 2018 dalje 9 0 0 0 0 11.229 15.475 15.475 0

Janko Čas, 
elektrotehnik energetik

Član NS od 1. 10. 2018 dalje 
in član kadrovske komisije 
od 15. 11 .2018 dalje

9 4 1 0 0 14.360 19.781 19.781 0

ZUNANJA STROKOVNA ČLANA RK NS

mag. Ignac Dolenšek Član RK NS od 19. 10. 2017 
dalje

0 0 0 7 1 4.169 5.732 4.966 766

Darinka Virant, univ. 
dipl. ekon.

Zun. strok. članica RK NS od 
9. 12. 2013 dalje

0 0 0 7 1 3.980 5.472 4.966 506

SKUPAJ 99.461 136.972 131.441 5.531

Osnovno letno plačilo za opravljanje funkcije (v EUR) Sklep 21. skupščine (velja od 1. 9. 2016)

Predsednik nadzornega sveta 19.500

Namestnik predsednika nadzornega sveta 14.300

Član/članica nadzornega sveta 13.000

Predsednik komisije nadzornega sveta 4.875

Član/članica komisije nadzornega sveta 3.250
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Stroški drugih ugodnosti članov nadzor-
nega sveta v letu 2019 so zavarovanja 
odškodninske odgovornosti, skladno s 
sklepom Nadzornega sveta Elektro Ce-
lje, d.d., ki so prikazana v višini bonitete 
članov/članic nadzornega sveta. Člani/
članice nadzornega sveta in revizijske 
komisije nadzornega sveta so skladno 

s sklepom 21. skupščine, ki je bila 31. 8. 
2016, upravičeni do povračila stroškov 
strokovnih izobraževanj in usposabljanj, 
ki so vsebinsko povezana z opravljanjem 
funkcije nadzora in s poslovanjem druž-
be, v skupni višini 10.000 EUR v posame-
znem poslovnem letu.

Stroški drugih ugodnosti (v EUR) Zavarovanje 
odgovornosti 

Strokovno 
izobraževanje 

PREDSTAVNIKI DELNIČARJEV

mag. Drago Štefe 97 0

mag. Miha Kerin 97 427

dmag. Mirjan Trampuž, MBA 97 391

mag. Rosana Dražnik 97 351

PREDSTAVNIKA ZAPOSLENIH

Miran Ajdnik, dipl. inž. el., član 97 544

Janko Čas, elektrotehnik energetik 97 544

ZUNANJA STROKOVNA ČLANA RK NS

mag. Ignac Dolenšek 0 1.216

Darinka Virant, univ. dipl. ekon. 0 0

SKUPAJ 580 3.473

Uprava in nadzorni svet nista prejela no-
benih prejemkov v zvezi z opravljanjem 
nalog v odvisnih družbah. Družba Elektro 
Celje tudi ni odobrila predujmov, posojil 

ali poroštev članom/članicam nadzorne-
ga sveta, revizijski komisiji NS ali upravi 
in do njih na dan 31. 12. 2019 ne izkazuje 
nobenih terjatev iz teh naslovov.

Članstvo v organih upravljanja ali nadzora

mag. Drago Štefe /

mag. Miha Kerin Predsednik upravnega odbora družbe Varnost sistemi, d.o.o.

dmag. Mirjan Trampuž, MBA /

mag. Rosana Dražnik Direktorica družbe Finera svetovanje d.o.o.,

Samostojna podjetnica, Rosana Dražnik s.p., Intax

Miran Ajdnik /

Janko Čas /

Prejemki zaposlenih na podlagi pogodb, 
za katere ne velja tarifni del kolektivne 
pogodbe
Prejemki zaposlenih na podlagi pogodb, 
za katere ne velja tarifni del kolektivne 

pogodbe, so v letu 2019 znašali 476.092 
EUR bruto oziroma 251.025 EUR neto 
(440.526 EUR bruto oz. 235.769 EUR 
neto v letu 2018).
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11.11 Razkritja po Energetskem 
zakonu
Elektro Celje, d.d. sestavlja računovod-
ske izkaze za podjetje kot celoto, kot po-
jasnila k računovodskim izkazom pa raz-
kriva skladno s 109. členom EZ-1 in SRS 
še področne odseke oziroma dejavnosti. 

Dejavnosti družbe so zagotavljanje infra-
strukture in storitve gospodarske javne 
službe sistemskega operaterja distri-
bucijskega omrežja po pogodbi s SODO 
d.o.o. ter tržne dejavnosti.

11.11.1 Bilanca stanja po dejavnostih
Družba evidentira poslovne dogodke, ki 
spreminjajo stanje sredstev in obvezno-
sti do virov sredstev ob njihovem nastan-
ku, na dejavnosti, pri čemer je upošte-
vano načelo posamičnega vrednotenja 
sredstev in obveznosti do virov sredstev. 
Bilanca stanja po dejavnostih – področ-
nih odsekih – ima obliko dvostranske 
bilance stanja in vsebuje postavke, opre-
deljene v SRS 20.4.

V skladu s Pravilnikom o sodilih za ločeno 
računovodsko spremljanje in poročanje 
po dejavnostih družbe Elektro Celje se 
sredstva in obveznosti do virov sredstev 
glede na njihov namen in uporabo raz-
poredijo na ustrezne dejavnosti družbe. 
Neposredno je na dejavnost zagotavlja-
nja elektrodistribucijske infrastrukture 
in izvajanja storitev za operaterja distri-
bucijskega omrežja razvrščeno celotno 
distribucijsko omrežje z nadzorništvi, os-
tala osnovna sredstva sektorja, ki se ne 
nanašajo samo na določeno dejavnost, 
pa so na dejavnosti razporejena po krite-
riju števila opravljenih ur sektorja za po-
samezno dejavnost. Elektroenergetska 
infrastruktura je opredeljena v Uredbi o 
energetski infrastrukturi (Uradni list RS, 
št. 22/16).

Na dejavnost zagotavljanja elektrodistri-
bucijske infrastrukture in izvajanja stori-
tev se neposredno razporejajo še kratko-
ročne in dolgoročne finančne obveznosti 
do bank iz naslova investicijskih kreditov, 
kratkoročne obveznosti iz poslovanja za 
tuj račun (SODO) in kratkoročne ter dol-
goročne terjatve za omrežnino in do sis-
temskega operaterja. Na tržno dejavnost 
sta neposredno razporejeni dolgoročni 
naložbi v odvisno družbo za proizvodnjo 
distribucijske energije in odvisno družbo 
za trženje električne energije.

Kratkoročne finančne naložbe in razpo-
ložljiva denarna sredstva se izračunajo 
glede na obseg sredstev in virov sredstev 
dejavnosti. Višina osnovnega kapitala in 
kapitalskih rezerv po dejavnostih je do-
ločena in se ne spreminja, medtem ko se 
gibanje ostalih sestavin kapitala po posa-
meznih odsekih razkriva in izkazuje v izka-
zih gibanja kapitala po dejavnostih. Ostala 
sredstva sektorja, ki se ne nanašajo samo 
na določeno dejavnost so na dejavnosti 
razporejena po kriteriju števila opravljenih 
ur sektorja za posamezno dejavnost.

Pri razporeditvi sredstev in obveznosti do 
virov sredstev skupnih funkcij na dejav-
nosti se upoštevajo naslednji kriteriji:

Konto Kriterij

007, del 06, 08, 25, 262, 263, 2650, 2663, 277, 282, 285, 2851 do 2859, 320, 321, 966, 975, 989, del 95 1

003, 004, 008, 010, 015, 020, 021, 027, 035, 040, 041, 045, 047, 048, 050, 051, 055, 058, 089, 130, 131, 968 2

120, 129, 1321, 133, 150, 151, 155, 159, 160, 161, 164, 165, 169, 190, 191, 192, 195, 260, 290, 291, 295 3

30, 31, 1320 4

2201, 230, 221, 224, 2651 - 6 in 2660 - 2 5

11, 18, 90 - 93, 963 Izračun

• Kriterij 1 – Delež opravljenih ur v ob-
računskem obdobju za posamezne 
dejavnosti se uporablja za razporedi-
tev dolgoročnih finančnih naložb, ki 
niso prisojene posamezni dejavnosti, 
danih dolgoročnih posojil, dolgoroč-

nih poslovnih terjatev, obveznosti iz 
naslova plač, kratkoročnih obveznosti 
do državnih in drugih institucij, drugih 
kratkoročnih poslovnih obveznosti, za-
log drobnega inventarja, dolgoročnih 
poslovnih obveznosti, dolgoročnih ob-
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veznosti iz finančnega najema in za-
držanih prispevkov za zaposlovanje in-
validov nad kvoto. Omenjena sredstva 
in obveznosti so po vsebini in obsegu 
povezana s številom opravljenih ur 
oziroma številom zaposlenih (obročna 
prodaja stanovanj, nabava drobnega 
inventarja, plače zaposlenih).

• Kriterij 2 – Delež sedanje vrednos-
ti osnovnih sredstev uporabljamo za 
delitev osnovnih sredstev, ki se upora-
bljajo v okviru skupnih funkcij in služijo 
opravljanju obeh dejavnosti. Osnovna 
sredstva razporedimo glede na delež 
osnovnih sredstev posamezne dejav-
nosti v sektorju za vzdrževanje in in-
vesticije ter sektorju za obratovanje in 
razvoj.

• Kriterij 3 – Delež celotnih prihodkov v 
obračunskem obdobju brez prihodkov 
skupnih funkcij uporabljamo za razpo-
reditev kratkoročnih terjatev, obvezno-
sti za obračunani DDV ter kratkoročnih 
aktivnih in pasivnih časovnih razme-
jitev, ki niso prisojene posamezni de-

javnosti. Stanje omenjenih sredstev 
in obveznosti je pogojeno z obsegom 
fakturiranja in z njim povezanimi celot-
nimi prihodki.

• Kriterij 4 – Delež porabe materiala v 
obračunskem obdobju po posameznih 
dejavnostih (brez stroškov nakupa 
električne energije za izgube) uporab-
ljamo za razporeditev zalog materiala. 
Večja poraba materiala pogojuje več-
jo nabavo in posledično nanjo vezano 
večjo zalogo.

• Kriterij 5 – Delež stroškov materiala 
in storitev po posameznih dejavnostih 
(brez stroškov nakupa električne ener-
gije za izgube) uporabljamo za delitev 
obveznosti do dobaviteljev za osnovna 
in obratna sredstva. Ker gre za obve-
znosti iz prejetih faktur za material in 
storitve, ki jih ob nastanku evidentira-
mo na nivoju skupnih funkcij, jih zato 
delimo po kombiniranem ključu porabe 
materiala in storitev po posameznih 
dejavnostih, ki so navedene obvezno-
sti smiselno povzročile.
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BILANCA STANJA PO DEJAVNOSTIH

POSTAVKA (v EUR) Stanje na dan 31. 12. 2019 Stanje na dan 31. 12. 2018

Dejavnost 
SODO

Tržne 
dejavnosti

Skupaj Dejavnost 
SODO

Tržne 
dejavnosti

Skupaj 

A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.) 266.495.397 8.862.341 275.357.738 259.962.843 8.916.183 268.879.026

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (od 1 do 6) 4.203.645 48.763 4.252.408 3.062.745 20.656 3.083.401

1. Dolgoročne premoženjske pravice 3.795.026 21.971 3.816.997 3.048.969 16.948 3.065.917

4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju 386.813 18.438 405.251 4.875 25 4.900

6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 21.806 8.354 30.160 8.901 3.683 12.584

II. Opredmetena osnovna sredstva (od 1 do 4) 259.307.208 1.212.287 260.519.495 252.998.800 1.313.230 254.312.030

 1. Zemljišča in zgradbe (a + b) 192.098.587 525.215 192.623.802 183.239.705 549.413 183.789.118

    a) Zemljišča 5.953.029 32.165 5.985.194 5.946.145 34.256 5.980.401

    b) Zgradbe 186.145.558 493.050 186.638.608 177.293.560 515.157 177.808.717

2. Proizvajalne naprave in stroji 60.025.493 620.879 60.646.372 59.862.848 685.599 60.548.447

3. Druge naprave in oprema 26.505 40.940 67.445 33.011 42.676 75.687

4. Opredm. osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a + b) 7.156.623 25.253 7.181.876 9.863.236 35.542 9.898.778

    a) Opredm. osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 6.747.901 25.253 6.773.154 9.863.236 35.542 9.898.778

    b) Predujmi za pridobitev opred. osnovnih sredstev 408.722 0 408.722 0 0 0

IV. Dolgoročne finančne naložbe (od 1 do 2) 232.385 7.434.576 7.666.961 227.339 7.430.742 7.658.081

1. Dolgor. finančne naložbe, razen posojil (a + b + c + č) 232.385 7.434.576 7.666.961 227.339 7.430.742 7.658.081

    a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0 7.246.976 7.246.976 0 7.246.975 7.246.975

    b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 149.652 57.335 206.987 146.402 60.585 206.987

    c) Druge delnice in deleži 82.733 130.265 212.998 80.937 123.182 204.119

V. Dolgoročne poslovne terjatve (od 1 do 3) 1.339.181 1.620 1.340.801 2.211.628 1.555 2.213.183

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 1.333.119 0 1.333.119 2.206.058 0 2.206.058

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 6.062 1.620 7.682 5.570 1.555 7.125

VI. Odložene terjatve za davek 1.412.978 165.095 1.578.073 1.462.331 150.000 1.612.331

B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V.) 9.006.627 3.826.023 12.832.650 10.157.329 2.359.434 12.516.763

II. Zaloge (od 1 do 4) 259.654 1.356.690 1.616.344 262.976 1.437.649 1.700.625

1. Material 259.654 1.356.690 1.616.344 262.976 1.437.649 1.700.625

IV. Kratkoročne poslovne terjatve (od 1 do 3) 9.431.965 1.369.847 10.801.812 9.893.352 412.754 10.306.106

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 20.935 7.885 28.820 45.017 6.138 51.155

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 9.006.313 1.206.640 10.212.953 9.684.155 378.483 10.062.638

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 404.717 155.322 560.039 164.180 28.133 192.313

V. Denarna sredstva —684.992 1.099.486 414.494 1.001 509.031 510.032

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 2.125.125 156.169 2.281.294 2.544.271 140.582 2.684.853

SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C) 277.627.149 12.844.533 290.471.682 272.664.443 11.416.199 284.080.642
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POSTAVKA (v EUR) Stanje na dan 31. 12. 2019 Stanje na dan 31. 12. 2018

Dejavnost 
SODO

Tržne 
dejavnosti

Skupaj Dejavnost 
SODO

Tržne 
dejavnosti

Skupaj 

A. Kapital 211.444.008 8.465.439 219.909.447 206.250.648 7.965.078 214.215.726

I. Vpoklicani kapital 98.665.077 2.288.124 100.953.201 98.665.077 2.288.124 100.953.201

1. Osnovni kapital 98.665.077 2.288.124 100.953.201 98.665.077 2.288.124 100.953.201

II. Kapitalske rezerve 60.849.175 1.411.142 62.260.317 60.849.175 1.411.142 62.260.317

III. Rezerve iz dobička 50.065.700 4.406.491 54.472.191 44.848.396 3.325.112 48.173.508

1. Zakonske rezerve 4.125.076 345.226 4.470.302 3.742.672 265.966 4.008.638

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 866.281 20.090 886.371 866.281 20.090 886.371

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži –866.281 –20.090 –886.371 –866.281 –20.090 –886.371

5. Druge rezerve iz dobička 45.940.624 4.061.265 50.001.889 41.105.724 3.059.146 44.164.870

IV. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vred. –566.726 –144.141 –710.867 –322.751 –69.457 –392.208

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.430.782 503.823 2.934.605 2.210.751 1.010.157 3.220.908

1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta 2.430.782 503.823 2.934.605 2.210.751 1.010.157 3.220.908

B. Rezervacije in dolgoročne PČR (od 1 do 3) 17.074.170 2.024.576 19.098.746 17.122.063 1.661.932 18.783.995

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 4.692.551 1.979.639 6.672.190 4.391.229 1.608.362 5.999.591

2. Druge rezervacije 182.578 0 182.578 264.405 0 264.405

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 12.199.041 44.937 12.243.978 12.466.429 53.570 12.519.999

C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III.) 28.852.348 172.501 29.024.849 26.693.944 140.875 26.834.819

I. Dolgoročne finančne obveznosti (od 1 do 4) 28.620.204 83.560 28.703.764 26.429.721 31.532 26.461.253

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 28.399.049 0 28.399.049 26.353.527 0 26.353.527

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 221.155 83.560 304.715 76.194 31.532 107.726

II. Dolgoročne poslovne obveznosti (od 1 do 5) 222.118 85.100 307.218 255.608 105.778 361.386

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 222.118 85.100 307.218 255.608 105.778 361.386

III.  Odložene obveznosti za davek 10.026 3.841 13.867 8.615 3.565 12.180

Č.   Kratkoročne obveznosti (I. + II. + III.) 19.836.324 2.044.403 21.880.727 22.144.708 1.477.350 23.622.058

II. Kratkoročne finančne obveznosti (od 1 do 4) 10.802.704 83.329 10.886.033 11.196.273 19.387 11.215.660

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 10.584.477 0 10.584.477 11.149.424 0 11.149.424

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 218.227 83.329 301.556 46.849 19.387 66.236

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (od 1 do 8) 9.033.620 1.961.074 10.994.694 10.948.435 1.457.963 12.406.398

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 51.487 4.170 55.657 45.405 3.725 49.130

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 2.522.140 752.208 3.274.348 3.621.814 47.870 3.669.684

4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 3.386.273 0 3.386.273 3.864.248 0 3.864.248

5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 2.348.330 818.814 3.167.144 2.286.250 857.218 3.143.468

6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih instit. 299.321 115.201 414.522 694.789 278.118 972.907

7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi preduj. 5.951 113.437 119.388 185 100.005 100.190

8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 420.118 157.244 577.362 435.744 171.027 606.771

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 420.299 137.614 557.913 453.080 170.964 624.044

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od A do D) 277.627.149 12.844.533 290.471.682 272.664.443 11.416.199 284.080.642
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11.11.2 Izkaz poslovnega izida po 
dejavnostih
Izkaz poslovnega izida po dejavnostih 
– področnih odsekih – je sestavljen po 
različici I SRS 21.6. Vsi prihodki, odhodki 
in poslovni izid so razdeljeni na del, ki iz-
haja iz opravljanja dejavnosti zagotavlja-
nja elektrodistribucijske infrastrukture 
in izvajanje storitev za SODO ter tržne 
dejavnosti.

Organizacijske dejavnosti niso ločene, 
pač pa se izvajajo v okviru sektorja za 
vzdrževanje in investicije, sektorja za 
obratovanje in razvoj ter skupnih funkcij. 

Prihodki, stroški in odhodki dejavnosti, ki 
jih ni mogoče neposredno prisoditi posa-
mezni dejavnosti glede na vrsto dela, so 
na dejavnosti razporejeni po kriteriju šte-
vila opravljenih ur rednega dela posame-
znega sektorja za določeno dejavnost. 
Pri razporejanju prihodkov, stroškov in 
odhodkov skupnih funkcij in organizacij-
skih enot v sklopu skupnih funkcij, ki jih 
ni mogoče neposredno prisoditi posame-
zni dejavnosti, so upoštevani naslednji 
kriteriji:

Skupina kontov Kriterij

del 760, 765, 766, 768, 769, 774, 775, 777, 78, 720, 721, 722, 
723, 740, 743, 745, 746, 749

kriterij skupnih funkcij

40, 41, 47, 48, 75 kriterij posamezne org. enote v sklopu skupnih funkcij

43 delež sedanje vrednosti posameznega osnovnega sredstva za obe dejavnosti

Kriterija skupnih funkcij in posamezne 
organizacijske enote v sklopu skupnih 
funkcij temeljita na izračunu ustreznih 
ponderjev, ki vključujejo naslednje kate-
gorije:
• prihodki dejavnosti (kriterij je izraču-

nan iz prihodkov po dejavnostih za 
obračunsko obdobje brez prihodkov 
skupnih funkcij),

• sedanja vrednost osnovnih sredstev 
dejavnosti (kriterij je izračunan iz se-
danje vrednosti osnovnih sredstev po 
dejavnostih na zadnji dan obračunske-
ga obdobja),

• poraba materiala (kriterij je izračunan 
iz zneskov porabe materiala, brez stro-
škov električne energije, po dejavno-
stih v obračunskem obdobju),

• število opravljenih ur po dejavnostih 
(kriterij je izračunan na osnovi de-
jansko opravljenih ur delavcev po de-
javnostih v obračunskem obdobju),

• stroški poslovne informatike (kriterij je 
izračunan glede na deleže koriščenja 
virov po ceniku pogodbe, sklenjene z 
Informatiko, d. d.),

• stroški prevoza (kriterij je izračunan iz 
vrednosti opravljenih prevozov dejav-
nosti v obračunskem obdobju).

Kriterij delež sedanje vrednosti posame-
znega osnovnega sredstva za obe dejav-
nosti uporabljamo za delitev amortizaci-
je osnovnih sredstev, ki se uporabljajo v 
okviru skupnih funkcij in služijo opravlja-
nju obeh dejavnosti. 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH

POSTAVKA (v EUR) Leto 2019 Leto 2018

Dejavnost 
SODO

 Tržne 
dejavnosti

 Skupaj Dejavnost 
SODO

 Tržne 
dejavnosti

 Skupaj

1. Čisti prihodki od prodaje 48.325.222 2.505.810 50.831.032 48.468.649 2.044.058 50.512.707

 a. na domačem trgu 48.325.222 2.505.810 50.831.032 48.468.649 2.044.058 50.512.707

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 15.164.716 15.164.716 0 15.193.945 15.193.945

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslov. prihodki) 1.194.007 134.257 1.328.264 1.976.098 144.127 2.120.225

5. Stroški blaga, materiala in storitev (a + b) 6.415.605 10.092.161 16.507.766 6.339.419 9.419.610 15.759.029

a. Nabavna vrednost prod. blaga in stroški porab. materiala 1.507.387 8.957.254 10.464.641 1.231.845 8.477.361 9.709.206

b. Stroški storitev 4.908.218 1.134.907 6.043.125 5.107.574 942.249 6.049.823

6. Stroški dela (a + b + c + č) 16.141.614 6.810.392 22.952.006 15.633.136 7.115.423 22.748.559

a. Stroški plač 11.456.581 4.822.369 16.278.950 11.151.069 5.073.600 16.224.669

b. Stroški pokojninskih zavarovanj 1.600.803 647.322 2.248.125 1.588.554 691.822 2.280.376

c. Stroški drugih socialnih zavarovanj 841.954 354.305 1.196.259 831.557 378.087 1.209.644

č. Drugi stroški dela 2.242.276 986.396 3.228.672 2.061.956 971.914 3.033.870

7. Odpisi vrednosti (a + b + c) 17.851.500 206.045 18.057.545 16.979.297 510.506 17.489.803

a. Amortizacija 17.668.489 193.456 17.861.945 16.845.019 508.143 17.353.162

b. Prevrednot. posl. odhodki pri neopred. in opred. osnov. sred. 121.516 1.688 123.204 118.169 2.822 120.991

c. Prevrednot. posl. odhodki pri obratnih sredstvih 61.495 10.901 72.396 16.109 -459 15.650

8. Drugi poslovni odhodki 293.690 34.526 328.216 284.163 40.824 324.987

9. Finančni prihodki iz deležev (a + b) 0 1.007.400 1.007.400 0 1.007.400 1.007.400

a. finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000

b. finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 0 7.400 7.400 0 7.400 7.400

10. Finančni prihodki iz danih posojil (a + b) 9.909 99 10.008 47 21 68

a. finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 217 75 292 0 0 0

b. finančni prihodki iz posojil, danih drugim 9.692 24 9.716 47 21 68

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 48.937 1.070 50.007 90.667 916 91.583

b. finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 48.937 1.070 50.007 90.667 916 91.583

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (a + b) 323.555 12 323.567 344.388 0 344.388

b. finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 323.485 0 323.485 344.388 0 344.388

č. finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 70 12 82 0 0 0

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 67.098 22.336 89.434 53.114 19.920 73.034

c. finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 67.098 22.336 89.434 53.114 19.920 73.034

15. Drugi prihodki 8.245 44.065 52.310 9.440 1.091 10.531

16. Drugi odhodki 31.529 3.846 35.375 292.971 2.037 295.008

17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED OBDAVČ. 
(1±2+3+4—5—6—7—8+9+10+11—12—13—14+15—16)

8.461.729 1.688.099 10.149.828 10.618.413 1.283.238 11.901.651

18. Davek iz dobička 736.532 92.013 828.545 1.368.242 32.053 1.400.295

19. Odloženi davki 60.932 7.531 68.463 0 72.578 72.578

20. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(1±2+3+4—5—6—7—8+9+10+11—12—13—14+15—16—18+19)

7.664.265 1.588.555 9.252.820 9.250.171 1.178.607 10.428.778

Čisti prihodki od prodaje po dejavnostih (v EUR) Dejavnost SODO Tržne dejavnosti Skupaj 

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Od najema in vzdrž. infrastruk. ter izv. storitev za SODO 47.862.849 48.019.782 0 0 47.862.849 48.019.782

Od prodaje storitev 462.373 448.867 2.505.810 2.044.058 2.968.183 2.492.925

Skupaj 48.325.222 48.468.649 2.505.810 2.044.058 50.831.032 50.512.707

1 3 3E l e k t r o  C e l j e  v  l e t u  2 0 1 9



11.11.3 Izkaz denarnih tokov po 
dejavnostih
Izkaz denarnih tokov po dejavnostih je 
računovodski izkaz družbe, v katerem so 
resnično in pošteno prikazane spremem-
be stanja denarnih sredstev dejavnosti. 
Nanaša se na poslovno leto, za katero 
se sestavlja. Izkazani so denarni tokovi 
dejavnosti nastali pri poslovanju, nalož-
benju in financiranju. Sestavljen je po 
neposredni metodi, različici I (SRS 26.5) 
in ima obliko zaporednega izkaza.

Osnova izdelave denarnih tokov po de-
javnostih so podatki ustreznih temeljnic 
denarnih tokov. Pri razporejanju prejem-
kov in izdatkov po dejavnostih za obrav-
navano obračunsko obdobje se upora-

bljajo sodila, ki veljajo za razporejanje 
sredstev, obveznosti do virov sredstev, 
prihodkov in odhodkov.

Denarni tokovi, ki povečujejo ali zmanj-
šujejo vrednosti sredstev in obveznosti 
do virov sredstev sektorja in ki se ne na-
našajo samo na določeno dejavnost, so 
na dejavnosti razporejeni po kriteriju šte-
vila opravljenih ur sektorja za posame-
zno dejavnost. Pri razporeditvi prejemkov 
in izdatkov skupnih funkcij na dejavnosti 
se uporabljajo kriteriji, določeni v Pravil-
niku o sodilih za ločeno računovodsko 
spremljanje in poročanje po dejavnostih 
družbe Elektro Celje:

Skupina kontov Kriterij

08, 25, 262, 263, 2650, 2663, 277, 282, 285, 2851 do 2859, 320, 321, 966,97 1

003, 047, 089, 130, 131 2

120, 121, 1321, 133, 150, 151, 155, 159, 160, 161, 164, 165, 169, 190, 191, 192, 195, 260, 290, 291, 295 3

1320 4

220, 230, 221, 224, 2651 - 6 in 2660 - 2 5

11, 18, 90 - 93, 963 Izračun

Denarni tokovi, ki povečujejo ali zmanj-
šujejo obseg prihodkov, stroškov in od-
hodkov dejavnosti v okviru sektorja za 
vzdrževanje in investicije ter sektorja za 
obratovanje in razvoj, ki jih ni mogoče ne-
posredno prisoditi posamezni dejavnosti 
glede na vrsto dela, so na dejavnosti raz-
porejeni po kriteriju števila opravljenih 

ur rednega dela posameznega sektorja 
za določeno dejavnost. Za razporejanje 
prihodkov, stroškov in odhodkov skupnih 
funkcij in organizacijskih enot v sklopu 
skupnih funkcij, ki jih ni mogoče nepos-
redno prisoditi posamezni dejavnosti, se 
uporabljajo kriteriji 14. in 15. člena pravil-
nika:

Skupina kontov Kriterij

77, 78, 7460/1,2 kriterij skupnih funkcij

41, 48, 7540, 75 kriterij posamezne organizacijske enote v sklopu skupnih funkcij

Prebitek prejemkov pri poslovanju nad 
izdatki poslovanja dejavnosti elektrodi-
stribucijske infrastrukture in izvajanja 
storitev za operaterja distribucijskega 

omrežja predstavlja vir financiranja inve-
sticijske dejavnosti, plačila dobaviteljem 
in pokrivanje izvajanja investicij v lastni 
režiji neenergetske dejavnosti družbe.
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DENARNI TOK PO DEJAVNOSTIH

Postavka (v EUR) Leto 2019 Leto 2018

Dejavnost 
SODO

Tržne 
dejavnosti

Skupaj Dejavnost 
SODO

Tržne 
dejavnosti

Skupaj

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a. Prejemki pri poslovanju 101.198.397 21.223.291 122.421.688 103.976.116 19.500.227 123.476.343

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 100.121.389 20.990.527 121.111.916 102.575.601 19.229.407 121.805.008

Drugi prejemki pri poslovanju 1.077.008 232.764 1.309.772 1.400.515 270.820 1.671.335

b. Izdatki pri poslovanju —74.130.967 —20.014.460 —94.145.427 —71.585.432 —20.827.539 —92.412.971

Izdatki za nakupe materiala in storitev —51.043.359 —11.674.462 —62.717.821 —49.543.914 —12.450.236 —61.994.150

Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku —16.515.028 —5.805.592 —22.320.620 —16.111.774 —6.119.862 —22.231.636

Izdatki za dajatve vseh vrst —5.624.900 —2.180.215 —7.805.115 —5.142.596 —1.946.603 —7.089.199

Drugi izdatki pri poslovanju —947.680 —354.191 —1.301.871 —787.149 —310.837 —1.097.986

c. Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b) 27.067.430 1.208.831 28.276.261 32.390.684 —1.327.312 31.063.372

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU

a. Prejemki pri investiranju 152.794 1.942.026 2.094.820 440.015 1.164.981 1.604.996

Prej. od doblj. obresti in delež. v dob. drug., ki se 
nanašajo na inv.

279 1.007.506 1.007.785 49 1.007.419 1.007.468

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 152.515 34.520 187.035 439.966 157.562 597.528

Prejemki od odtujitve finančnih naložb 0 900.000 900.000 0 0 0

b. Izdatki pri investiranju —26.720.633 —1.668.211 —28.388.844 —27.092.044 —54.623 —27.146.668

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev —1.348.332 —564.429 —1.912.761 —2.173.326 —11.281 —2.184.607

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev —25.372.301 —203.782 —25.576.083 —24.918.718 —43.342 —24.962.061

Izdatki za pridobitev finančnih naložb 0 —900.000 —900.000 0 0 0

c. Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b) —26.567.839 273.815 —26.294.024 —26.652.029 1.110.357 —25.541.672

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a. Prejemki pri financiranju 29.883.839 0 29.883.839 29.195.000 0 29.195.000

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 29.883.839 0 29.883.839 29.195.000 0 29.195.000

b. Izdatki pri financiranju —31.069.423 —892.191 —31.961.614 —33.451.504 —926.225 —34.377.729

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje —337.443 0 —337.443 —349.412 0 —349.412

Izdatki za vračila kapitala 0 0 0 —244.893 —5.679 —250.572

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti —28.403.263 0 —28.403.263 —30.632.732 0 —30.632.732

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku —2.328.717 —892.191 —3.220.908 —2.224.467 —920.546 —3.145.013

c. Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b) —1.185.584 —892.191 —2.077.775 —4.256.504 —926.225 —5.182.729

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV —684.992 1.099.486 414.494 1.001 509.031 510.032

Denarni izid v obdobju 
(seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc)

—685.993 590.455 —95.538 1.482.151 —1.143.180 338.971

Začetno stanje denarnih sredstev 1.001 509.031 510.032 —1.481.150 1.652.211 171.061
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Kar počnemo,
je zanesljivo
Zavedamo se,  da smo del  š irše skupnost i , 
povezani  z  omrežjem energi je.  S svoj im 
delovanjem pr ispevamo k varnost i  in  kakovost i 
ž iv l jenja.  Zagotavl jamo,  da je  distr ibuci ja 
elektr ične energi je  zanesl j iva,  varna in 
neprekinjena.

POSLOVNO 
POROČILO 

skupine Elektro 
Celje
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Predstavitev skupine 
Elektro Celje12
Skupino Elektro Celje, poleg obvladujoče 
družbe Elektro Celje, sestavljata še od-
visni družbi ECE kot dobavitelj električne 
energije in drugih energentov ter Elek-
tro Celje OVI kot proizvajalec električne 

energije in izvajalec inženiringa.

Sestava skupine Elektro Celje je podrob-
no prikazana v točki 17.5.

12.1 Odvisna družba ECE
ECE, energetska družba, d. o. o., je z 
družbeno pogodbo bila ustanovljena 4. 9. 
2015. Družbo sta ustanovili družbi Elek-
tro Celje in Elektro Gorenjska. Družbenik 
Elektro Gorenjska, d. d., je vstopil v druž-
bo v postopku pripojitve njegove odvisne 

družbe Elektro Gorenjska Prodaja k druž-
bi Elektro Celje Energija. Poslovni delež 
posameznega družbenika v osnovnem 
kapitalu znaša:
• Elektro Celje, d.d.: 74,3256 %
• Elektro Gorenjska, d.d.: 25,6744 %

Osnovni podatki o družbi ECE

Ime: ECE, energetska družba, d. o. o.

Skrajšano ime: ECE, d. o. o.

Sedež: Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Poslovalnice: Celje, Kranj, Krško, Slovenj Gradec, Velenje, Žirovnica

Telefon: 080 22 04

Elektronski naslov: info@ece.si, prodaja@ece.si, podjetja@ece.si

Spletno mesto: http://www.ece.si

Vpis v sodni register: Sodni register Okrožnega sodišča v Celju, opravilna št. Srg 2011/36741 in spremembe ob 
pripojitvi, opravilna št. Srg 2015/37235

ID številka za DDV: SI55722679

Matična številka: 6064892000

Osnovni kapital: 3.436.767,65 EUR

Velikost družbe (glede na določila ZGD-1): velika družba

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019: 73

Št. prodanih GWh EE v letu 2019: 3150 GWh

Število merilnih mest 31. 12. 2019: 172.023

Direktor: mag. Sebastijan Roudi

1 3 8 1 2  P r e d s t a v i t e v  s k u p i n e  E l e k t r o  C e l j e



80,9 %

19,1 %

Poslovanje družbe ECE

Električna energija
V letu 2019 smo dobavljali energijo 
11.621 pravnim osebam. Poraba elek-
trične energije je pri teh kupcih odvisna 
od ekonomskih razmer in njihovih pro-
dajnih uspehov. Pogodbeni dogovori s 
kupci so navadno vezani na koledarsko 
leto, predvsem pri večjih kupcih in javnih 
ustanovah pa opažamo premike v smeri 
drugačnih pogodbenih vezav. Razlog je 
predvsem v veliki spremenljivosti borznih 
cen, zato se kupci pogosteje odločajo za 

krajšo časovno vezavo. V segmentu go-
spodinjskih odjemalcev smo v letu 2019 
bistveno posegli v strukturo vrst dobave 
in nove ponudbe časovno garantiranih 
cen. Zmanjšali smo število cenikov in po-
nudbo bistveno poenostavili, jo naredili 
bolj pregledno ter razumljivo za kupce.

Električno energijo smo v letu 2019 do-
bavljali na 172.023 merilnih mest v Slo-
veniji; od tega 80,9 % velikim, srednjim in 
malim poslovnim odjemalcem in 19,1 % 
GWh gospodinjskim odjemalcem.

Struktura končnih odjemalcev

Prodaja električne energije in prihodki od prodaje električne energije v obdobju od 2017 do 2019

  Poslovni odjem

  Gospodinjski odjem
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 Količina prodane električne energije v GWh  Prihodki od prodaje EE (v mio EUR)

2017 2018 2019

125,9 127,6

167,6

Poraba električne energije se je v letu 
2019 povečala zaradi pridobitve posla 

zagotavljanja električne energije za pot-
rebe izgub v distribucijskem omrežju.
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Zemeljski plin
Razpon cen na izravnalnem trgu ze-
meljskega plina je leta 2019 prvič dra-
stično poskočil, poleg tega pa se je trg 
spopadal z največjim razponom med le-

tnimi in dnevnimi cenami v zadnjih dva-
najstih letih, kar je bila posledica pove-
čanih dobav plina LNG in nadpovprečno 
toplega vremena.

Količina in vrednost prodaje zemeljskega plina * 2015 2016 2017 2018 2019

Količina (MWh) 107.108 101.642 102.022 104.891 185.802

Vrednost (v EUR) 2.770.986 2.150.443 1.995.075 2.074.314 4.405.370

Količina in vrednost prodaje lesne biomase 2015 2016 2017 2018 2019

Količina (T) 2.229 2.001 1.842 1.236 1.021

Vrednost (v EUR) 415.981 356.747 346.735 269.722 236.547

* Prodajo zemeljskega plina je družba ECE začela decembra 2013. S 1. 1. 2017 smo v Sloveniji začeli obračunavati zemeljski plin v kWh (prej Sm3).

V letu 2019 smo dobavili 185.802 MWh 
zemeljskega plina, kar je 77,1 % več 
kot leta 2018. Večanje tržnega deleža 
na plinskem trgu zahteva veliko napo-
ra, znanja in obvladovanje sistemskih 

in nesistemskih tveganj. Ponovna rast 
prodaje zemeljskega plina od leta 2016 
je posledica dobre nabavne in prodajne 
strategije v vseh letih in vizije, ki jo ima-
mo za prihodnja leta.

Lesna biomasa

Razlogi, da v zadnjih letih konstantno 
beležimo padec prodaje lesne biomase 
(leta 2019 20,2-odstotni padec glede na 
predhodno leto), so predvsem nelojalna 
konkurenca, neurejeno področje s strani 
države, kjer je veliko prodaje ustvarjene 
tudi mimo pravil, dodatno pa poslovanje 
otežujejo težave na nabavni strani, v 
smislu zagotavljanja ustreznih količin in 
logistike. Kljub temu biomasa ostaja kot 
del prodajne ponudbe, čeprav se glede 
na usmeritve širšega okolja vedno več 
gospodinjstev odloča za ogrevanje s po-
močjo toplotnih črpalk.

Spletna trgovina
Spletna trgovina ECE shop je v letu 2019 
beležila rast prodaje v kategoriji bele 
tehnike, telefonije in ogrevanja ter hla-

jenja, predvsem zaradi možnosti obroč-
nega odplačevanja brez obresti in doda-
tnih stroškov. V letu 2019 smo ustvarili 
805.987 EUR prihodkov in v primerjavi s 
predhodnim letom dosegli 15,6-odstotno 
rast.

Energetske rešitve – samooskrbne sonč-
ne elektrarne
V letu 2019 smo začeli s sistematičnim 
razvojem storitev, za katere pričakujemo, 
da bodo glede na razvoj in pričakovanje 
trga imele vedno večji pomen. Usmerili 
smo se predvsem v segment gospodinj-
skih in manjših poslovnih odjemalcev. 
Zaključili smo prvih pet projektov, v okvi-
ru katerih smo ustvarili 125.890 EUR pri-
hodkov.
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Osnovni podatki o družbi Elektro Celje OVI

Ime: Elektro Celje OVI, obnovljivi viri in inženiring, d. o. o.

Skrajšano ime: Elektro Celje OVI, d. o. o.

Sedež: Rimska cesta 108, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

Vpis v sodni register: Sodni register Okrožnega sodišča v Celju, vložna št. Srg 2018/11042

ID številka za DDV: SI52011429

Matična številka: 1700758

Osnovni kapital: 12.518,78 EUR

Velikost družbe (glede na določila ZGD-1): mikro družba

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019: 4

Število MHE (malih hidroelektrarn) 4

Število MFE (fotovoltaičnih elektrarn) 10

Število SPTE (soproizvodnja toplote in EE): 4

Polnilne postaje za električne avtomobile: 7

Št. proizvedenih MWh EE v letu 2019: 3728 MWh

Št. proizvedenih MWh TE v letu 2019: 1310 MWh

Direktor: Srečko Mašera, univ. dipl. inž. el.

12.2 Odvisna družba Elektro Celje 
OVI
Elektro Celje OVI, obnovljivi viri in inženi-
ring, d. o. o., je družba z omejeno odgo-
vornostjo, katere ustanovitelj in edini la-

stnik je Elektro Celje, d. d. Ustanovljena je 
bila 29. 3. 2002, z namenom proizvodnje 
električne energije.

Poslovanje družbe Elektro Celje OVI
V letu 2019 je bila proizvodnja zaradi 
obilnih padavin (kljub intenzivnim obno-
vitvenim delom v MHE Majcen Mislinja) 
višja za 3,1 % od načrtovane. Pogosta 
deževna obdobja so vplivala tudi na de-
lovanje fotovoltaičnih elektrarn. Tako je 
proizvodnja električne energije iz MFE 
nižja za 5,8 % od načrtovane. Delovanje 
soproizvodnje toplote in električne ener-
gije (SPTE) je namenjeno ogrevanju po-
slovnih stavb družbe Elektro Celje. V letu 
2019 je zaradi okvare motorja v SPTE 
Krško dosežena 4,6 % nižja proizvodnja 
električne energije od načrtovane.

Investicijske aktivnosti so bile pretežno 
usmerjene v MHE Majcen Mislinja. V po-
mladanskih mesecih je bila zaključena 
obnova strojnih inštalacij in strojne opre-
me ter elektroinštalacij in elektroopreme. 
Vključitev objekta v podporno shemo za 
obnovljive vire energije je pomenila do-
daten zagon za nadaljevanje investicije. 
V poletnih mesecih je bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje za sanacijo jezovne 
zgradbe, ki je bila v glavnini izvedena do 
konca meseca decembra. Hkrati je bila 
izvedena zamenjava zadnjega dela cevo-
voda pred strojnico MHE Majcen Mislinja.
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2015 2016 2017 2018 2019

  Proizvodnja EE v MHE 2.858.164 3.716.970 2.053.444 2.603.873 2.950.481

  Proizvodnja EE v MFE 432.370 425.433 442.650 383.608 402.959

  Proizvodnja EE v SPTE 439.522 413.025 346.621 423.931 374.992

   Proizvodnja toplotne energije (v SPTE) 1.356.504 1.449.988 1.462.690 1.397.732 1.310.351

Proizvodnja električne in toplotne energije v družbi Elektro Celje OVI

Storitve strankam smo izvajali na po-
dročju meritev ozemljitvenih sistemov in 
elektroinštalacij, izvedbe objektov stran-

kam, storitev e-mobilnosti in projektira-
nja TP s priključnimi vodi, priključkov NN 
in sončnih elektrarn.

12.3 Strateške usmeritve in cilji 
skupine Elektro Celje
Strateške usmeritve družbe ECE
• Ostati med vodilnimi ponudniki elek-

trične energije na slovenskem trgu (tr-
žni delež vsaj 20 %) in ustvarjati dolgo-
ročne poslovne odnose s kupci.

• Širiti portfelj novih produktov in stori-
tev za kupce energentov, osredotoče-
no na sodelovanje z drugimi ponudniki 
produktov in storitev (energetske rešit-
ve, e-mobilnost).

• Razvijati dejavnost spletne trgovine, 
s ciljem najmanj podvojitve prodaje v 
naslednjih treh letih.

• Izboljšati obvladovanje tveganj na po-
dročju upravljanja z energijskim por-
tfeljem in nadgrajevati obvladovanje 
tveganj na področju dinamične ocene 
prihodnjega potenciala poslovanja 
družb, s katerimi sodelujemo.

• Izvesti nadaljnje povezovanje s so-
rodnimi podjetji v panogi ter z novim 
razvojnim in kapitalskim potencialom 
ustvarjati pogoje za nadaljnjo rast 
družbe.

• Razvijati družbo ECE v stroškovno 
učinkovito, dobro organizirano in kako-
vostno informacijsko podprto podjetje, 

ki bo v vsakem trenutku zanimivo za 
različne deležnike v okolju).

Strateške usmeritve družbe Elektro 
Celje OVI
Zastavljene strateške usmeritve družbe 
Elektro Celje OVI so povečanje proizvo-
dnje električne energije iz OVE, izvajanje 
storitev inženiringa na področju ener-
getike, nudenje storitev e-mobilnosti in 
vključitev v razvojne projekte.

Povečanje proizvodnje električne ener-
gije bo družba dosegla z izboljšanjem 
izkoristka obstoječih elektrarn in/ali z 
izgradnjo novih obnovljivih virov energije. 
Zaradi dotrajanosti so v ospredju obnove 
obstoječih hidroelektrarn.

Izvajanje storitev za trg bomo razvija-
li na področju izgradnje samooskrbnih 
sončnih elektrarn, izdelave projektne in 
tehnične dokumentacije, izvajanja elek-
tromontažnih del, svetovanja na podro-
čju energetske učinkovitosti ter izvajanja 
programa za energetsko pogodbeništvo.
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V teku so projekti postavitve polnilnih po-
staj, katerih nosilci so občine. Aktualne 
postajajo polnilne postaje znotraj gospo-
darskih družb. Načrtujemo še vključitve v 

vzdrževanje in upravljanje tujih polnilnih 
postaj v informacijski sistem »Gremo na 
elektriko«.

Poslovni cilji skupine Elektro Celje

12.4 Pogoji poslovanja skupine 
Elektro Celje
Vpliv gospodarskega okolja na 
obseg porabe električne energije
Gospodarsko okolje se v letu 2019 ni po-
membno spremenilo, saj smo bili priča 
še vedno ugodnim kazalcem rasti, kar se 
je odražalo v porabi energentov, pa tudi 
plačilna disciplina je ostala na zavidljivo 
visoki ravni. Menjave dobaviteljev so bile 
v okviru pričakovanj (v segmentu gospo-
dinjskih kupcev v povprečju še vedno iz-
gubimo več kupcev, kot jih dobimo, rast 
pa je bila prisotna pri poslovnih kupcih).

Bistveno pa so se spremenili nekateri 
pogoji poslovanja. Če lahko na eni strani 
trdimo, da je konkurenčnost pričakovano 
visoka, pa dodatno tveganje prinašajo 
določene regulatorne spremembe, na 
račun katerih se dobavitelji električne 
energije srečujemo s povišanimi stroški 
izravnave sistema, ki jih vsaj kratkoroč-
no ne moremo prevaliti v končne prodaj-
ne cene. Dodatno negotovost vnašajo 
nenadne, skokovite spremembe cen na 
borzah, ki smo jim bili priča v letu 2019. 
Spreminjajo se tudi razmere na področju 
zemeljskega plina. Podobno kot pri ele-
ktriki nastajajo večja tveganja pri naku-
pu, pri odstopanjih na dnevni ravni, saj 
se cene odstopanj glede na povprečno 
dnevno borzno ceno vedno bolj oddalju-
jejo.

Ko govorimo o cenovnih pogojih na dol-
goročnem trgu električne energije, lahko 
ugotovimo, da je ta padla v prvem četr-
tletju, nato pa vse do zadnjega rasla, po-
novni padec pa ugotavljamo v zadnjem 
četrtletju. Šlo je za nihanje več kot 18 % 
oz. 10 EUR/MWh med najvišjo in najnižjo 
doseženo ceno. Ključni dejavnik so bili 
emisijski kuponi CO2, pričakovanja okoli 
rezultatov Brexita in neobičajne vremen-
ske razmere glede na pričakovanja.

Na nakupni strani, kjer smo v preteklosti 
pogrešali več konkurence, smo naredili 
le majhen korak naprej s sodelovanjem 
z dodatnim partnerjem na področju ele-
ktrike in enim dodatnim na področju 
zemeljskega plina. Žal pa to v teh tur-
bulentnih razmerah ni bistveno pripomo-
glo k boljšim nakupnim pogojem, saj so 
dobavitelji, z izjemo HSE, d. o. o., dokaj 
omejili prodajne kvote in medsebojno ce-
novno konkurenčnost.

Pomembna sprememba v poslovnem 
okolju je bila intenzivno sodelovanje med 
dobavitelji na določenih področjih, kjer 
se srečujemo s skupno problematiko. Kot 
sekcija za vprašanja dobaviteljev elek-
trične energije smo dosegli spremembo 
določenih zakonodajnih določil, ki se od-

Cilji poslovanja in doseganje poslovnih ciljev skupine Elektro Celje Načrt 2019 Doseženo 2019 Načrt 2020

ROE (v %) - povprečni kapital vključuje čisti dobiček proučevanega leta ≥ 4,35 3,72 ≥ 3,79

Delež celotnega kapitala / Obveznosti do virov sredstev (v %) ≥ 71,22 70,26 ≥ 70,68

Neto finančni dolg / EBITDA (v EUR) ≤ 1,20 1,38 ≤ 1,46

Finančni dolg / Kapital (v EUR) ≤ 0,18 0,17 ≤ 0,18

Kratkoročni koeficient (v EUR) ≥ 1,30 1,20 ≥ 1,30

Prodaja EE (v MWh) ≥ 2.934.214 3.149.941 ≥ 2.652.158

Proizvodnja EE (v kWh) ≥ 3.682.612 3.728.433 ≥ 3.772.456

Proizvodnja TE (v kWh) ≥ 1.381.147 1.310.351 ≥ 1.385.193
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ražajo tudi v finančnih učinkih. Sprejeta 
je bila tudi novela Energetskega zakona 
EZ-1, ki spreminja določene omejitve pri 
oblikovanju cenikov gospodinjskim kup-
cem energentov in uvaja strožji nadzor 
nad delom pogodbenih agentov pri trže-
nju energentov od vrat do vrat.

Vpliv pričakovanih gospodarskih 
razmer na proizvodnjo električne in 
toplotne energije
Cena električne energije iz OVE je sesta-
vljena iz obratovalne podpore in odkupne 
cene električne energije. Republika Slo-
venija finančno podpira proizvodnjo ele-
ktrične energije v proizvodnih napravah 
OVE in SPTE, če stroški proizvodnje pre-
segajo ceno, ki jo je zanjo mogoče doseči 
na trgu. Odkupno ceno električne energije 
določa trg, zato bomo skušali v naslednjih 
letih slediti cenam na trgu in na podlagi 
tega doseči najvišjo možno ceno.

Delovanje MHE je odvisno predvsem od 
količine in letne porazdelitve padavin. 
Posledično so opazna nihanja vrednos-
ti proizvodnje med posameznimi leti in 
meseci. V zadnjem obdobju beležimo po-
večanje nevihtnih obdobij in posledično 
težave z napovedmi proizvodnje iz MHE.

Delovanje MFE je odvisno predvsem od 
količine sončnega obsevanja. Količina 
tega se prav tako spreminja z letnim ča-
som. Izkoristek povečujemo z rednim či-
ščenjem modulov.

SPTE so načrtovane za ogrevanje objek-
tov in morajo obratovati tako, da bodo 
delovale v času kurilne sezone, ko je pot-
reba po toploti največja. Optimalni način 
obratovanja naprave je, da deluje ves čas 
kurilne sezone (do 4000 ur), česar pa za-
radi nihanj zunanje temperature in po-
treb po odjemu toplote zaradi delovnega 
procesa ni vedno mogoče doseči.

Struktura cene električne energije 
za končnega odjemalca
Končni znesek za plačilo dobavljene ele-
ktrične energije odjemalca, ki mu omre-
žnino skupaj s porabljeno električno 
energijo zaračunava dobavitelj električ-
ne energije, je sestavljen iz:
• cene električne energije,
• omrežnine: 

- omrežnina za prenos in 
- omrežnina za distribucijo,

• prispevkov: 
-  prispevek za zagotavljanje podpor 

proizvodnji električne energije v 
soproizvodnji z visokim izkoristkom 
in iz obnovljivih virov energije (OVE 
in SPTE),

 -   prispevek za energetsko učinkovitost 
(URE),

 -  prispevek za delovanje operaterja 
trga,

• trošarine na električno energijo,
• davka na dodano vrednost.
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Dajatve in 
prispevki

30,7 %

Omrežnina 
in dodatki

35,5 %

Energija
33,8 %

Vir: Agencija za energijo

Delež elementov na računu EE značilnega gospodinjskega odjemalca družbe Elektro Celje
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Analiza uspešnosti 
poslovanja Skupine 
Elektro Celje13
Poslovni izid
V letu 2019 so poslovni prihodki skupine 
Elektro Celje znašali 241.548.945 EUR, 
kar je 7,7 % več od načrtovanih in 20,8 % 
več od doseženih v letu 2018. V primer-
javi s preteklim letom je skupina Elektro 

Celje povečala prihodke od prodaje elek-
trične energije (za 31,4 %) in zemeljskega 
plina (za 115,1 %) ter prihodke od prodaje 
ostalega trgovskega blaga (za 36 %).

Poslovni prihodki skupine Elektro Celje
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  Čisti prihodki od prodaje 162.405.192 182.114.244 178.141.232 180.987.203 223.884.495

  Usredstveni lastni proizvodi 14.324.151 13.260.484 14.011.503 15.193.945 15.164.716

   Drugi poslovni prihodki 3.061.767 2.582.045 2.632.533 3.751.527 2.499.734

90,3 %
92,0 % 91,5 % 90,5 %

92,7 %

8,0 % 6,7 % 7,2 % 7,6 % 6,3 %

v EUR

1,7 % 1,3 % 1,3 % 1,9 % 1,0 %

2015 2016 2017 2018 2019
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Poslovni odhodki skupine Elektro Celje 

Prihodki, doseženi z izgradnjo lastnih 
osnovnih sredstev, ki jih je ustvarila ob-
vladujoča družba, so predstavljeni v tč. 7.

Drugi poslovni prihodki v višini 2.499.734 
EUR so od načrtovanih višji za 53,3 %, od 
doseženih v letu 2018 pa so nižji za 33,4 % 
predvsem zaradi nižjih prihodkov od od-
prave rezervacij.

Poslovni odhodki skupine Elektro Celje 
so znašali 232.270.846 EUR, kar je več 
od načrtovanih (za 9,2 %) in več od do-
seženih v letu 2018 (za 25,5 %). Višji so 
predvsem zaradi količinsko večje prodaje 
energentov.
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v EUR

2015 2016 2017 2018 2019

 Stroški nakupa električne energije 100.701.762 119.644.905 117.213.193 117.590.268 162.615.953

 Nabavna vrednost prodanega blaga 3.928.583 2.259.616 2.535.914 2.840.700 5.514.469

 Stroški materiala 9.620.625 8.512.799 10.224.596 9.822.889 10.407.438

 Stroški storitev 10.040.032 9.746.247 9.106.864 9.339.230 8.657.816

 Stroški dela 23.094.512 24.707.671 24.715.149 25.765.989 26.001.832

 Odpisi vrednosti 19.357.839 19.675.556 18.903.046 18.214.630 18.588.099

 Drugi poslovni odhodki 761.506 2.361.678 732.769 1.450.763 485.239

6,3 % 6,0 % 5,2 % 5,0 % 3,7 %
7,7 % 5,7 % 4,6 % 5,6 % 4,5 %

55,6 %

60,1 %

64,0 % 63,8 %

70,0 %

14,6 % 13,8 % 13,2 % 13,5 % 11,2 %

14,2 % 11,6 % 10,5 % 10,3 % 8,0 %

1,3 % 2,3 % 1,2 % 1,4 % 2,4 %

0,3 % 0,5 % 1,3 % 0,4 % 0,2 %

Nižji od načrtovanih (za 5,6 %) in doseže-
nih v preteklem letu (za 7,3 %) so stroški 
storitev. Del znižanja navedenih stroškov 
je posledica sprememb SRS na področju 
najemov, kjer se je evidentiranje storitev 
najemov preneslo med pravice iz naslo-

va najemov, s tem pa posledično med 
stroške amortizacije in financiranja ter 
na prenos stroškov storitev na nepremič-
ninah, ki smo jih prestavili neposredno v 
nabavno vrednost prodanega blaga.
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Nižje stroške od načrtovanih (za 42,4 
%) in doseženih v letu 2018 (za 27,5 %) 
beležimo tudi pri prevrednotovalnih po-
slovnih odhodkih, predvsem zaradi nižjih 
popravkov vrednosti terjatev.

Drugi poslovni odhodki v višini 485.239 
EUR so od načrtovanih nižji za 42,4 %, od 

doseženih v letu 2018 pa za 66,6 %, ker 
v letu 2019 družba ECE ni imela stroškov 
potrdil o izvoru in spodbud za učinkovito 
rabo energije, saj so imela potrdila o izvo-
ru previsoke cene, da bi jih bilo smotrno 
koristiti, pri spodbudah za učinkovito 
rabo energije pa je kvote zapolnila že v 
preteklem letu.

Prihodki in odhodki financiranja

Postavka (v EUR) Skupina Elektro Celje

Doseženo 
2015

Doseženo 
2016

Doseženo 
2017

Doseženo 
2018

Doseženo 
2019

Finančni prihodki 346.514 341.846 540.960 296.857 681.372

Finančni odhodki —1.103.061 —670.278 —464.216 —432.834 —431.458

Neto finančni izid —756.547 —328.432 76.744 —135.977 249.914

Finančni prihodki v višini 681.372 EUR so 
od doseženih v letu 2018 višji za 384.515 
EUR, pretežno zaradi prodaje delnic Go-
renjske banke, d.d. Zato je odvisna druž-
ba ECE v letu 2019 izkazala prihodke v 
višini 411.534 EUR. Finančni odhodki v 
višini 431.458 EUR so primerljivi z načr-
tovanimi in doseženimi v letu 2018.

V skupini Elektro Celje smo realizira-
li 242.230.317 EUR celotnih prihodkov 
(7,7 % več od načrtovanih in 21 % več od 
doseženih v letu 2018). Celotni odhodki 
so znašali 232.702.304 EUR (9,2 % več 
od načrtovanih in 25,5 % več od doseže-
nih v preteklem letu). Čisti poslovni izid 
skupine Elektro Celje je dobiček v višini 

8.595.312 EUR (13,8 % manj od načrto-
vanega in 31,5 % manj od doseženega v 
letu 2018).

Do slabšega poslovnega izida skupine 
je predvsem prišlo zaradi slabšega po-
slovnega izida odvisne družbe ECE, ki je 
dosegel vrednost 66.555 EUR (2.793.134 
EUR manj od doseženega v preteklem 
letu) in je posledica spremembe stroškov 
zagotavljanja sistemskih storitev. Ti so 
bistveno spremenili nakupne pogoje in jih 
ni bilo mogoče prenesti v ceno za končne 
kupce, hkrati pa so bile cene odstopanj 
med kupljeno in porabljeno električno 
energijo izrazito neugodne, predvsem v 
prvih petih mesecih leta 2019.
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Premoženjski in finančni položaj
Bilančna vsota skupine Elektro Celje je 
31. 12. 2019 znašala 332.064.289 EUR 
in je bila v primerjavi z letom 2018 večja 
za 2,6 %. Na rast bilančne vsote je na eni 

strani vplivala sprememba s tem poveza-
nih računovodskih standardov, na drugi 
pa večji obseg poslovanja, ki je vplival 
na večje število kratkoročnih terjatev in 
kratkoročnih obveznosti.

Sredstva (v EUR) Skupina Elektro Celje

31. 12. 2019 Delež (v %) 31. 12. 2018 Delež (v %) Indeks 2019/2018

Dolgoročna sredstva 272.975.410 82,2 265.911.720 82,2 102,7

Neopredmetena sredstva 4.517.107 1,4 3.202.288 1,0 141,1

Opredmetena osnovna sredstva 263.833.488 79,4 256.998.186 79,4 102,7

Naložbene nepremičnine 202.251 0,1 217.391 0,1 93,0

Finančne naložbe 335.501 0,1 548.480 0,2 61,2

Naložbe v pridružene družbe 206.987 0,1 206.987 0,1 100,0

Poslovne terjatve 1.526.724 0,5 2.315.085 0,7 65,9

Odložene terjatve za davek 2.353.352 0,6 2.423.303 0,7 97,1

Kratkoročna sredstva 59.088.879 17,8 57.724.876 17,8 102,4

Zaloge 1.666.347 0,5 1.710.833 0,5 97,4

Poslovne terjatve do kupcev 51.714.648 15,6 47.931.200 14,9 107,9

Sredstva iz pogodb s kupci 125.974 0,0 133.784 0,0 94,2

Terjatve za davek iz dobička 1.150.477 0,3 0 0,0 0

Druge poslovne terjatve in druga sredstva 2.631.705 0,9 2.364.952 0,7 111,3

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 1.799.728 0,5 5.584.107 1,7 32,2

Skupaj sredstva 332.064.289 100 323.636.596 100 102,6

Poslovne terjatve v višini 1.526.724 EUR 
so od doseženih na dan 31. 12. 2018 nižje 
za 34,1 %, predvsem zaradi nižjih dolgo-

ročnih terjatev do družbe SODO v višini 
1.146.535 EUR (2.198.543 EUR na dan 31. 
12. 2018).

Kapital in obveznosti (v EUR) Skupina Elektro Celje

31. 12. 2019 Delež (v %) 31. 12. 2018 Delež (v %) Indeks 2019/2018

Kapital 233.303.669 70,2 228.621.568 70,6 102,0

Dolgoročne obveznosti 49.359.128 14,9 46.389.441 14,3 106,4

Kratkoročne obveznosti 49.401.492 14,9 48.625.587 15,1 101,6

Skupaj kapital in obveznosti 332.064.289 100,0 323.636.596 100,0 102,6

Kapital skupine, ki predstavlja 70,2 % ob-
veznosti do virov sredstev, je 31. 12. 2019 
znašal 233.303.669 EUR, kar je 2 % več 
od stanja na dan 31. 12. 2018. Glavni raz-
log za povečanje so višje rezerve iz do-
bička.

Finančne obveznosti do bank so podrob-
no prikazane v tč. 11.4.11 in 17.16.

Izkaz denarnih tokov

Denarni tok (v EUR) Skupina Elektro Celje

31. 12. 2019 31. 12. 2018

Čisti denarni tok iz poslovanja 8.603.014 17.166.973

Čisti denarni tok iz investiranja —10.328.351 —9.906.414

Čisti denarni tok iz financiranja —2.059.042 —5.482.474

Čista sprememba denarnih sredstev in njihovih ustreznikov —3.784.379 1.778.085
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Denarna sredstva skupine Elektro Celje 
so se v letu 2019 zmanjšala za 3.784.379 
EUR. Denarni tokovi pri poslovanju izka-
zujejo prebitek prejemkov, medtem ko 
denarni tokovi pri investiranju in financi-
ranju izkazujejo prebitek izdatkov. Izdatki 
pri poslovanju so za 47.711.706 EUR višji 
kot v letu 2018 pretežno zaradi višjih 
izdatkov za nakup materiala in storitev. 
Izdatki pri investiranju so za 726.997 
EUR višji kot v predhodnem letu in obse-
gajo predvsem izdatke za pridobitev ne-
opredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev. Na negativen denarni tok pri 
financiranju so vplivala predvsem odpla-
čila dolgoročnih bančnih posojil.

Kazalniki poslovanja
Zaradi slabših poslovnih rezultatov od 
načrtovanih (13,8 % nižjega čistega do-
bička od načrtovanega) je dosežen do-
nos na kapital skupine (ROE) nižji od na-
črtovanega (za 0,63 odstotne točke).

Na bilančni datum 31. 12. 2019 je skupi-
na Elektro Celje izpolnjevala vse pogod-
bene finančne zaveze do EIB (finančni 
dolg/EBITDA < 2,5, finančni dolg/kapital 
< 0,3, EBITDA/finančni odhodki iz finanč-
nih obveznosti > 12 in kratkoročni koefi-
cient > 0,9).

A. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA)

v EUR 31. 12. 16' 31. 12. 17' 31. 12. 18' načrt 2019 31. 12. 19' Grafična 
primerjava

kapital 213.314.562 219.770.154 228.621.568 234.247.753 233.303.669

obveznosti do virov sredstev 314.273.205 318.122.910 323.636.596 328.921.174 332.064.289

stopnja lastniškosti financiranja 67,88 % 69,08 % 70,64 % 71,22 % 70,26 %

vsota kapitala in dolg. dolgov (skupaj z 
rezervacijami) ter dolgoročnih pasivnih 
časovnih razmejitev

267.685.213 269.248.860 275.011.009 283.937.076 282.662.797

obveznosti do virov sredstev 314.273.205 318.122.910 323.636.596 328.921.174 332.064.289

stopnja dolgoročnosti financiranja 85,18 % 84,64 % 84,98 % 86,32 % 85,12 %

B. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA (NALOŽBENJA)

v EUR 31. 12. 16' 31. 12. 17' 31. 12. 18' načrt 2019 31. 12. 19' Grafična 
primerjava

osnovna sredstva (po knjigovodski vrednosti) 248.417.284 250.054.522 256.998.186 261.251.392 263.833.488

sredstva 314.273.205 318.122.910 323.636.596 328.921.174 332.064.289

stopnja osnovnosti investiranja 79,05 % 78,60 % 79,41 % 79,43 % 79,45 %

vsota osn. sredstev in dolg. aktivnih 
časovnih razmejitev (po knjigovodski 
vrednosti), naložbenih nepremičnin, dolg. 
finančnih naložb in dolg. poslovnih terjatev

257.137.015 258.980.458 263.488.417 268.013.684 270.622.058

sredstva 314.273.205 318.122.910 323.636.596 328.921.174 332.064.289

stopnja dolgoročnosti investiranja 81,82 % 81,41 % 81,41 % 81,48 % 81,50 %

v EUR leto 2016 leto 2017 leto 2018 načrt 2019 leto 2019 Grafična 
primerjava

realizirane investicije 20.328.477 22.487.596 24.216.074 23.640.000 25.473.187

načrtovane investicije 20.470.000 23.017.320 22.390.000 23.640.000 23.640.000

stopnja realizacije investicij 99,31 % 97,70 % 108,16 % 100,00 % 107,75 %

denarni tok iz investiranja 20.328.477 22.487.596 24.216.074 23.640.000 25.473.187

čisti prihodki od prodaje 182.114.244 178.141.232 180.987.203 207.358.579 223.884.495

CAPEX v čistih prihodkih od prodaje 11,16 % 12,62 % 13,38 % 11,40 % 11,38 %
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C. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

v EUR 31. 12. 16' 31. 12. 17' 31. 12. 18' načrt 2019 31. 12. 19' Grafična 
primerjava

kapital 213.314.562 219.770.154 228.621.568 234.247.753 233.303.669

osnovna sredstva (po knjigovodski vrednosti) 248.417.284 250.054.522 256.998.186 261.251.392 263.833.488

koeficient kapitalske pokritosti osn. 
sredstev

0,859 0,879 0,890 0,897 0,884

likvidna sredstva 2.581.007 3.806.022 5.584.107 4.599.438 1.799.728

kratkoročne obveznosti 45.406.030 48.874.050 48.625.587 44.984.098 49.401.492

koeficient neposredne pokritosti 
kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)

0,057 0,078 0,115 0,102 0,036

v EUR 31. 12. 16' 31. 12. 17' 31. 12. 18' načrt 2019 31. 12. 19' Grafična 
primerjava

vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih 
terjatev

49.619.370 55.461.943 56.014.043 57.078.646 57.422.532

kratkoročne obveznosti 45.406.030 48.874.050 48.625.587 44.984.098 49.401.492

koeficient pospešene pokritosti 
kratkoročnih obveznosti (pospešeni 
koeficient)

1,093 1,135 1,152 1,269 1,162

D. KAZALNIK GOSPODARNOSTI

v EUR leto 2016 leto 2017 leto 2018 načrt 2019 leto 2019 Grafična 
primerjava

poslovni prihodki 197.537.341 194.785.268 199.932.675 224.224.249 241.548.945

poslovni odhodki 186.744.105 183.431.531 185.024.469 212.718.827 232.270.846

koeficient gospodarnosti poslovanja 1,058 1,062 1,081 1,054 1,040

E. KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI

v EUR leto 2016 leto 2017 leto 2018 načrt 2019 leto 2019 Grafična 
primerjava

EBITDA 30.468.792 30.256.783 33.122.836 30.642.787 27.866.198

kosmati donos iz poslovanja 197.537.341 194.785.268 199.932.675 224.224.249 241.548.945

EBITDA marža 15,42 % 15,53 % 16,57 % 13,67 % 11,54 %

EBIT 10.793.236 11.353.737 14.908.206 11.505.422 9.278.099

kosmati donos iz poslovanja 197.537.341 194.785.268 199.932.675 224.224.249 241.548.945

EBIT marža 5,46 % 5,83 % 7,46 % 5,13 % 3,84 %

čisti dobiček 10.747.578 9.843.544 12.550.115 9.966.213 8.595.312

povprečni kapital 210.476.745 216.452.358 224.195.861 228.924.762 230.962.619

koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala 
(ROE)

5,11 % 4,55 % 5,60 % 4,35 % 3,72 %

čisti dobiček 10.747.578 9.843.544 12.550.115 9.966.213 8.595.312

povprečno stanje aktive 313.230.669 316.198.058 320.879.753 323.923.450 327.850.443

donos na sredstva (ROA) 3,43 % 3,11 % 3,91 % 3,08 % 2,62 %
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F. KAZALNIK DOHODKOVNOSTI

v EUR leto 2016 leto 2017 leto 2018 načrt 2019 leto 2019 Grafična 
primerjava

bruto dodana vrednost 55.176.463 54.971.932 58.888.825 56.444.895 53.868.030

število zaposlenih iz ur 710 694 701 707 690

bruto dodana vrednost na zaposlenega 77.713 79.184 84.062 79.837 78.098

I. KAZALNIKI IZPOLNJEVANJA ZAVEZ BANK

v EUR leto 2016 leto 2017 leto 2018 načrt 2019 leto 2019 Grafična 
primerjava

finančni dolg 45.066.277 39.765.440 37.758.483 41.317.311 40.224.067

kapital 213.314.562 219.770.154 228.621.568 234.247.753 233.303.669

koeficient finančni dolg/kapital* 0,211 0,181 0,165 0,176 0,172

finančni dolg 45.066.277 39.765.440 37.758.483 41.317.311 40.224.067

EBITDA (za obdobje 12 mesecev) 30.468.792 30.256.783 32.819.106 30.642.787 27.697.812

koeficient finančni dolg/EBITDA* 1,479 1,314 1,151 1,348 1,452

EBITDA (za obdobje 12 mesecev) 30.468.792 30.256.783 32.819.106 30.642.787 27.697.812

finančni odhodki iz finančnih obveznosti 
(za obdobje 12 mesecev)

543.229 384.811 345.724 365.597 328.928

koeficient EBITDA/finanč. odhod. iz 
finanč. obvez.*

56 79 95 84 84

kratkoročna sredstva 50.840.105 56.586.554 57.724.876 58.603.716 59.088.879

kratkoročne obveznosti 45.406.030 48.874.050 48.625.587 44.984.098 49.401.492

kratkoročni koeficient* 1,120 1,158 1,187 1,303 1,196

neto finančni dolg 42.485.270 35.959.418 32.174.376 36.717.873 38.424.339

EBITDA 30.468.792 30.256.783 33.122.836 30.642.787 27.866.198

koeficient neto finančni dolg/EBITDA* 1,394 1,188 0,971 1,198 1,379

* kazalniki izpolnjevanja zavez do EIB. Pri izračunu EBITDA so izvzeti prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih.

Kazalniki so prilagojeni MSRP (kratkoročna sredstva vključujejo AČR, dolgoročne obveznosti vključujejo rezervacije in PČR, terjatve in obveznosti za 
DDPO so med seboj pobotane).
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Zaposleni in družbena 
odgovornost v skupini 
Elektro Celje14
Zaposleni
V skupini Elektro Celje si prizadevamo za 
zaposlovanje zavzetih in kompetentnih 
zaposlenih. Skladno s potrebami delov-
nih procesov in nadomeščanjem zapo-
slenih število zaposlenih v posameznih 
mesecih nekoliko naraste in se nato do 
konca poslovnega leta ponovno spusti. 
Fluktuacija je bila nizka (2,8 %), do nje pa 
je prihajalo predvsem zaradi upokojeva-
nja delavcev in zaposlovanja za določen 
čas. Večina delavcev je v letu 2019 skupi-
no zapustila zaradi upokojitve.

Leto 2019 po številu novo zaposlenih ni 
bilo tako intenzivno, število zaposlenih 
smo striktno obvladovali tudi med kole-
darskim letom, kar je ob zahtevah delov-
nih procesov in strukturi zaposlenih velik 
izziv.

Skupno število zaposlenih je posledica 
načrtovanega obvladovanja števila za-
poslenih na nivoju posameznih družb 
in skupine. Na dan 31. 12. 2019 je bilo v 
skupini Elektro Celje zaposlenih 705 de-
lavcev.
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Struktura zaposlenih glede na status zaposlitve, delež zaposlenih glede na spol in povprečna starost

Podatki za leto 2019 Elektro Celje, d.d. ECE d.o.o. Elektro Celje OVI, d.o.o.

Število zaposlenih za nedoločen čas 603 70 3

Število zaposlenih za določen čas 21 3 1

Število zaposlenih pripravnikov 4 0 0

Skupno število zaposlenih 628 73 4

Povprečna starost 45 44 40

Delež zaposlenih žensk 14 % 71 % 0 %

Delež zaposlenih moških 86 % 29 % 100 %

Večina delavcev je zaposlenih za polni 
delovni čas, le 1 % delavcev ima sklenje-
no pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni 
čas. To so predvsem zaposleni, ki imajo 
status invalida ali pa uveljavljajo pravico 
do krajšega delovnega časa zaradi star-
ševstva.

Pri organiziranosti delovnih procesov in 
razporejanju delavcev upoštevamo več 
vidikov. Odhode sodelavcev, ki so zase-
dali zahtevnejša, vodstvena ali strokov-
na delovna mesta, največkrat nadome-
ščamo z notranjimi prerazporeditvami, 
t. j. nasledstvom. S tem gojimo prenos 
znanja med sodelavci in omogočamo 
karierno napredovanje zaposlenim so-
delavcem. Kadar zaposlujemo zunanje 
kandidate, objavimo razpis za prosto de-
lovno mesto na ZRSZZ.

Družbena odgovornost
Skupina Elektro Celje je glavnino spon-
zorskih sredstev namenila športnim klu-
bom in društvom, ki delujejo v različnih 

športnih panogah, tako v nižjih kot v viš-
jih kategorijah tekmovanj po vsej Slove-
niji. Med večje spadajo Odbojkarski klub 
Kamnik, Ženski rokometni klub Z'dežele, 
Košarkarski klub Ajdovščina, Košarkarski 
klub Triglav Kranj in Smučarsko-skakalni 
klub Velenje. Sponzorska sredstva smo 
namenili tudi dogodkom, ki spodbujajo 
zdrav način preživljanja prostega časa, 
kot sta Afroditin tek s Štajerskim valom 
in kolesarsko druženje Na kolo. Dona-
cije smo namenili organizacijam, ki so 
potrebovale pomoč za delovanje ali pa 
so skrbele za zagotavljanje pomoči pot-
rebnim.

Odgovornost do naravnega okolja
V skupini Elektro Celje postavljamo odgo-
vornost do okolja, v katerem živimo, zelo 
visoko na seznamu naših prioritet. Z ak-
cijo »Varujem okolje z e-računom« smo 
v odvisni družbi ECE spodbujali prehod 
s papirnega na elektronsko prejemanje 
računov, kar smo nagrajevali s popustom 
na mesečnem računu. V sklopu razvoja 
novih storitev smo kupcem ponudili mož-
nost postavitve lastnega vira obnovljive 
energije s sončno elektrarno na ključ. 
Več o varovanju okolja v obvladujoči 
družbi je zapisano v tč. 8.7.

Odgovornost do kupcev in splošne 
javnosti
Pri komuniciranju smo v družbi ECE v letu 
2019 poudarili novo storitev – Energetske 
rešitve ECE, v sklopu katerih smo pouda-
rili postavitev lastne sončne elektrarne 
na ključ, ki je doživela odličen odziv jav-
nosti na MOS-u v Celju. Komuniciranje v 
obvladujoči družbi je predstavljeno v tč. 
8.6.
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Kar počnemo, 
je transparentno
Komuniciranje z  deležniki  poteka 
transparentno in skladno z vel javnimi  določi l i . 
Informaci je,  k i  j ih  posredujemo delničarjem se 
nanašajo z last i  na dosežene poslovne rezultate 
in na strategi jo družbe v  pr ihodnost i .  Podatke, 
k i  so javni ,  objavl jamo na spletni  strani 
družbe.  Pr i  komuniciranju z  delničarj i  s ledimo 
načelu upoštevanja pr iporoči l  SDH in smernic 
OECD,  k i  izpostavl ja tr i  načela korporat ivnega 
upravl janja:  transparentnost ,  učinkovitost  in 
odgovornost .

RAČUNOVODSKO 
POROČILO 

skupine Elektro 
Celje
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Poročilo neodvisnega 
revizorja15
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
Delničarjem  
ELEKTRO CELJE, d.d. 
Vrunčeva ulica 2a 
3000 Celje 
  
Mnenje 
 
Revidirali smo računovodske izkaze Skupine Elektro Celje (Skupina), ki vključujejo konsolidiran izkaz 
finančnega položaja na dan 31. decembra 2019 ter konsolidiran izkaz poslovnega izida, konsolidiran 
izkaz drugega vseobsegajočega donosa, konsolidiran izkaz gibanja kapitala in konsolidiran izkaz 
denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge 
pojasnjevalne informacije.  
 
Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo 
finančni položaj Skupine Elektro Celje, d.d. na dan 31. decembra 2019 ter njen poslovni izid, 
vseobsegajoči donos in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU. 
 
Podlaga za mnenje 
 
Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na podlagi 
teh pravil so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih 
izkazov. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne 
standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na 
revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe in, da smo izpolnili 
vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA. Verjamemo, da so pridobljeni 
revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje. 
 
Poudarjanje zadeve – dogodki po datumu bilance stanja 

 
Kot je razkrito v pojasnilu točke 17.21 - Pomembni dogodki po datumu izkaza finančnega položaja 
skupine, lahko pandemija covid-19 pomembno vpliva n poslovanje skupine v letu 2020, vendar pa 
učinkov vpliva zaradi visoke negotovosti prihodnjih dogodkov še ni mogoče zanesljivo oceniti. V 
pojasnilu je predstavljena najboljša možna ocena poslovodstva v trenutno znanih okoliščinah. Naše 
mnenje v zvezi s to zadevo ni prilagojeno. 
 
Druge informacije 
 
Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo uvodni del in poslovno 
poročilo, ki sta sestavna dela letnega poročila skupine Elektro Celje, vendar ne vključujejo 
računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih. Druge informacije smo pridobili pred 
datumom revizorjevega poročila. Naše mnenje o konsolidiranih računovodskih izkazih se ne nanaša na 
druge informacije in o njih ne izražamo nobene oblike zagotovila. 
V povezavi z opravljeno revizijo konsolidiranih računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati 
druge informacije in pri tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne s konsolidiranimi 
računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se 
kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja 
pomembno napačna navedba drugih informacij, moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem na 
podlagi opisanih postopkov poročamo, da: 

- so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi konsolidiranimi 
računovodskimi izkazi; 

- so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter 
- na podlagi poznavanja in razumevanja skupine in njenega okolja, ki smo ga pridobili med 

revizijo, v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili bistveno napačnih navedb. 

Odgovornost poslovodstva in nadzornega sveta za konsolidirane računovodske izkaze 
 
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh konsolidiranih računovodskih izkazov 
v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU in za tàko notranje 
kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo konsolidiranih 
računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake. 
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Poslovodstvo je pri pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno njene 
sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in 
uporabo predpostavke delujočega podjetja kot  podlago za računovodenje, razen če namerava 
poslovodstvo podjetje likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge možnosti, kot da napravi 
eno ali drugo. Nadzorni svet je odgovoren za nadzor nad pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov 
in za potrditev revidiranega konsolidiranega letnega poročila. 
 
Revizorjeva odgovornost za revizijo konsolidiranih računovodskih izkazov 
 
Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so konsolidirani računovodski izkazi kot celota 
brez pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje 
naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, 
opravljena v skladu z MSR, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe, 
lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da 
posamič ali skupaj, vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh 
računovodskih izkazov. 
 
Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo 
poklicno nezaupljivost. Prav tako: 
- prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v konsolidiranih računovodskih 

izkazih, bodisi zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive 
na ocenjena tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo 
podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je 
višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, 
ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol; 

- opravimo postopke preverjanja in razumevanja notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z 
namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom 
izraziti mnenja o učinkovitosti notranjih kontrol družbe; 

- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen 
ter z njimi povezanih razkritij poslovodstva; 

- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali 
okoliščin, ki zbujajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, 
sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot 
podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v 
revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so taka 
razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih 
pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki  ali okoliščine 
lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja; 

- ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, 
in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena 
poštena predstavitev. 

- pri reviziji skupine pridobimo zadostne in ustrezne revizijske dokaze v zvezi s finančnimi 
informacijami podjetij ali poslovnih dejavnosti v skupini, da izrazimo mnenje o konsolidiranih 
računovodskih izkazih. Odgovorni smo za ustrezno usmerjanje, nadzor in izvedbo revizije 
skupine. Obenem smo izključno mi sami odgovorni za naše revizijsko mnenje. 

 
Revizijsko komisijo in nadzorni svet med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in 
pomembnih revizijskih ugotovitvah vključno s pomanjkljivostmi  notranjih kontrol, ki smo jih zaznali 
med našo revizijo. 
 
Revizijski komisiji in nadzornemu svetu smo predložili našo izjavo, da smo izpolnili vse etične zahteve v 
zvezi z neodvisnostjo ter jih obvestili o vseh razmerjih in drugih zadevah, za katere bi se lahko 
upravičeno menilo, da vplivajo na našo neodvisnost, in jih seznanili s tem povezanimi nadzornimi 
ukrepi. 
 
Ljubljana, 24. april 2020 
 
 
 
 

BDO Revizija d.o.o. 
Cesta v Mestni log 1, Ljubljana 

 
 Maruša Hauptman 

Prokuristka, pooblaščena revizorka 
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Konsolidirani 
računovodski izkazi16 16.1 Konsolidirani izkaz 
finančnega položaja

POSTAVKA  Pojasnilo Znesek (v EUR)

Stanje na dan
31. 12. 2019

Stanje na dan
31. 12. 2018

SREDSTVA

A Dolgoročna sredstva (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 272.975.410 265.911.720

1. Neopredmetena sredstva 17.6 4.517.107 3.202.288

2. Opredmetena osnovna sredstva 17.7 263.833.488 256.998.186

a. Zemljišča 5.993.990 6.002.831

b. Zgradbe 188.123.201 178.756.949

c. Proizvajalne naprave, stroji in druga oprema 62.345.176 62.127.438

č. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 7.371.121 10.110.968

3. Naložbene nepremičnine 17.8 202.251 217.391

4. Finančne naložbe 17.9.1 335.501 548.480

5. Naložbe v pridružene družbe 17.9.2 206.987 206.987

6. Poslovne terjatve 17.11.1 1.526.724 2.315.085

7. Odložene terjatve za davek 17.31.1 2.353.352 2.423.303

B Kratkoročna sredstva (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 59.088.879 57.724.876

1. Zaloge 17.10 1.666.347 1.710.833

2. Poslovne terjatve do kupcev 17.11.2 51.714.648 47.931.200

3. Sredstva iz pogodb s kupci 17.11.3 125.974 133.784

4. Terjatve za davek iz dobička 17.31 1.150.477 0

5. Druge poslovne terjatve in druga sredstva 17.11.4 2.631.705 2.364.952

6. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 17.12 1.799.728 5.584.107

SKUPAJ SREDSTVA (A + B) 332.064.289 323.636.596
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POSTAVKA  Pojasnilo Znesek (v EUR)

Stanje na dan
31. 12. 2019

Stanje na dan
31. 12. 2018

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A  Kapital (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 17.13 233.303.669 228.621.568

1. Osnovni kapital 100.953.201 100.953.201

2. Kapitalske rezerve 62.260.317 62.260.317

3. Rezerve iz dobička 62.388.945 52.751.585

a. Zakonske rezerve 4.471.554 4.009.890

b. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 886.371 886.371

c. Lastne delnice in lastni poslovni deleži —886.371 —886.371

č. Druge rezerve iz dobička 57.917.391 48.741.695

4. Rezerve za poštene vrednosti —669.678 —344.565

5. Čisti poslovni izid 3.406.410 7.765.656

a. Preneseni čisti poslovni izid preteklih let 1.206.072 3.217.290

b. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.200.338 4.548.366

Kapital lastnikov neobvladujočega deleža 4.964.474 5.235.374

Kapital lastnikov obvladujočega deleža 228.339.195 223.386.194

B Dolgoročne obveznosti (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 49.359.128 46.389.441

1. Rezervacije 17.14 7.610.574 6.960.898

2. Dolgoročno odloženi prihodki 17.15 12.259.197 12.535.219

3. Finančne obveznosti 17.16 29.152.576 26.510.207

4. Poslovne obveznosti 17.17 308.251 361.386

5. Odložene obveznosti za davek 17.31.2 28.530 21.731

C Kratkoročne obveznosti (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 49.401.492 48.625.587

1. Finančne obveznosti 17.16 11.071.491 11.248.276

2. Obveznosti do dobaviteljev 17.17 20.919.722 17.043.086

3. Obveznosti iz pogodb s kupci 17.17.1 913.469 971.234

4. Obveznosti iz poslovanja za tuj račun 17.17 10.017.951 11.167.104

5. Druge poslovne obveznosti 17.17 6.478.859 7.357.477

6. Obveznosti za davek iz dobička 17.31 0 838.410

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+ B + C) 332.064.289 323.636.596
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16.2 Konsolidirani izkaz poslovnega izida

16.3 Konsolidirani izkaz drugega vseobsegajočega 
donosa

POSTAVKA Pojasnilo Znesek (v EUR)

Leto 2019 Leto 2018

1. Čisti prihodki od prodaje 17.22 223.884.495 180.987.203

2. Usredstveni lastni proizvodi 17.23 15.164.716 15.193.945

3. Drugi poslovni prihodki 17.24 2.499.734 3.751.527

4. Stroški porabljenega materiala 17.25 —178.537.860 —130.253.857

5. Stroški storitev 17.25 —8.657.816 —9.339.230

6. Stroški dela 17.26 —26.001.832 —25.765.989

7. Amortizacija 17.27 —18.275.668 —17.783.615

8. Izgube, odpisi in popravki vrednosti sredstev 17.28 —312.431 —431.015

9. Drugi poslovni odhodki 17.29 —485.239 —1.450.763

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 9.278.099 14.908.206

10. Finančni prihodki 17.30 681.372 296.857

11. Finančni odhodki 17.30 —431.458 —432.834

POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO 9.528.013 14.772.229

12. Davek iz dobička 17.31 —828.545 —2.095.718

13. Odloženi davki 17.31 —104.156 —126.396

ČISTI POSLOVNI IZID 8.595.312 12.550.115

14. Delež lastnikov obvladujočega deleža v čistem dobičku 8.518.553 11.756.236

15. Delež lastnikov neobvladujočega deleža v čistem dobičku 76.759 793.879

POSTAVKA Znesek (v EUR)

Leto 2019 Leto 2018

1. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 8.595.312 12.550.115

2 Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid —375.861 38.962

a. Aktuarski dobički/izgube pri rezervacijah za odpravnine —410.066 45.161

b. Učinek odloženega davka na aktuarske dobičke/izgube pri rezervacijah za odpravnine 34.205 —6.199

3 Postavke, ki bodo lahko pozneje prerazvrščene v poslovni izid 28.987 3.357

a. Prevrednotenje finančnih naložb izmerjenih po pošteni vrednosti prek kapitala 35.786 4.144

b. Popravek rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, za odložene obveznosti za davek —6.799 —787

4. Drugi vseobsegajoči donos v letu skupaj —346.874 42.319

5. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (1+4) 8.248.438 12.592.434

Od tega:

- lastniki kapitala obvladujoče družbe 8.173.908 11.797.036

- neobvladujoči deleži 74.530 795.398
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16.4 Konsolidirani izkaz denarnih tokov

Pojasnila h konsolidiranemu izkazu denarnih tokov so v točki 17.33.

POSTAVKA Znesek (v EUR)

Leto 2019 Leto 2018

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a. Prejemki pri poslovanju 390.656.092 351.508.345

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 387.537.582 349.676.953

Drugi prejemki pri poslovanju 3.118.510 1.831.392

b. Izdatki pri poslovanju —382.053.078 —334.341.372

Izdatki za nakupe materiala in storitev —334.143.344 —289.142.161

Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku —25.371.235 —25.085.639

Izdatki za dajatve vseh vrst —20.769.775 —18.885.302

Drugi izdatki pri poslovanju —1.768.724 —1.228.270

c. Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b) 8.603.014 17.166.973

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU

a. Prejemki pri investiranju 901.441 596.381

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na inv. 14.124 18.433

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 187.035 577.948

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 700.282 0

b. Izdatki pri investiranju —11.229.792 —10.502.795

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev —2.015.776 —2.222.066

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev —9.174.016 —8.280.729

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb —40.000 0

c. Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b) —10.328.351 —9.906.414

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a. Prejemki pri financiranju 31.782.885 29.290.160

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 31.782.885 29.290.160

b. Izdatki pri financiranju —33.841.927 —34.772.634

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje —339.709 —350.690

Izdatki za vračila kapitala 0 —250.572

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti —29.935.879 —30.680.928

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku —3.566.339 —3.490.444

c. Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b) —2.059.042 —5.482.474

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 1.799.728 5.584.107

Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc) —3.784.379 1.778.085

Začetno stanje denarnih sredstev 5.584.107 3.806.022
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16.5 Konsolidirani izkaz gibanja kapitala
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Pojasnila h 
konsolidiranim 
računovodskim izkazom17
17.1 Poročevalska družba
Skupino Elektro Celje (v nadaljevanju 
»skupina«) poleg obvladujoče družbe 
Elektro Celje (v nadaljevanju »obvladujo-
ča družba«) sestavljata še odvisni družbi 
ECE, energetska družba, d.o.o., podjetje 
za prodajo električne energije in drugih 
energentov, svetovanje in storitve (v na-
daljevanju »družba ECE«) in Elektro Ce-
lje OVI, obnovljivi viri in inženiring, d.o.o., 
(v nadaljevanju »družba Elektro Celje 
OVI«) ter pridružena družba Informatika, 
informacijske storitve in inženiring d.d. 

Družbe v skupini so ustanovljene in delu-
joče v Sloveniji.

Ključna naloga skupine je zanesljiva, 
varna in učinkovita oskrba odjemalcev 
z električno energijo na distribucijskem 
območju Elektra Celje, nakup in prodaja 
električne energije in drugih energentov 
končnim kupcem, proizvodnja električne 
in toplotne energije ter vlaganja v obno-
vljive vire energije.

17.2 Podlage za sestavitev 
konsolidiranih računovodskih 
izkazov
a) Izjava o skladnosti
Skupinske računovodske izkaze je upra-
va potrdila 6. 4. 2020.

Konsolidirani računovodski izkazi sku-
pine so pripravljeni v skladu z Mednaro-
dnimi standardi računovodskega poro-
čanja (v nadaljevanju »MSRP«), kot jih 
je sprejela Evropska unija, in pojasnili, 
ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje 
mednarodnih standardov računovodske-
ga poročanja (OPMSRP) in jih je sprejela 
tudi Evropska unija, ter v skladu z določili 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). 
Skupina ne razkriva podatkov, za katere 
utemeljeno ocenjuje, da bi zaradi njiho-
vega razkritja lahko nastala pomembnej-
ša škoda.

Na dan bilance stanja v računovodskih 
usmeritvah skupine ni razlik med upora-
bljenimi MSRP-ji in MSRP-ji, ki jih je spre-
jela Evropska unija.

b) Podlaga za merjenje
Konsolidirani računovodski izkazi na ra-
zumljiv in ustrezen način predstavljajo 
finančni položaj, finančno uspešnost in 
denarne tokove skupine. Pripravljeni so 
ob predpostavkah upoštevanja nastanka 
poslovnega dogodka in časovne neome-
jenosti delovanja skupine, predstavljene 
informacije pa zagotavljajo zanesljivost 
in so popolne glede bistvenosti in stro-
škov. Poslovno leto je koledarsko leto od 
1. 1. do 31. 12. 2019. 
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Pomembnejša sredstva in obveznosti skupine Način merjenja

Dolgoročna sredstva

Neopredmetena sredstva po nabavni vrednosti

Opredmetena osnovna sredstva po nabavni vrednosti

Naložbene nepremičnine po nabavni vrednosti

Finančne naložbe:

- od tega naložbe, izmerjene po nabavni vrednosti po nabavni vrednosti

- od tega naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti preko kapitala po pošteni vrednosti

Odložene terjatve za davek po nediskontiranem znesku, izmerjenem po davčnih stopnjah

Kratkoročna sredstva

Zaloge po nižji vrednosti izmed nabavne ali čiste iztržljive vrednosti

Poslovne in druge terjatve po odplačni vrednosti

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki po odplačni vrednosti

Dolgoročne obveznosti

Rezervacije

- od tega rezervacije za pozaposlitvene in druge zaslužke po sedanji vrednosti ocenjenih bodočih izplačil na osnovi aktuarskega izračuna

 - od tega rezervacije za tožbe po sedanji vrednosti ocenjenih bodočih poravnav

Dolgoročno odloženi prihodki po nabavni vrednosti

Finančne obveznosti po odplačni vrednosti

Poslovne obveznosti po odplačni vrednosti

Odložene obveznosti za davek po nediskontiranem znesku, izmerjenem po davčnih stopnjah

Kratkoročne obveznosti

Finančne obveznosti po odplačni vrednosti

Poslovne in druge obveznosti po odplačni vrednosti

c) Funkcijska in predstavitvena 
valuta
Konsolidirani računovodski izkazi so 
sestavljeni v evrih (EUR), ki je funkcijska 
in predstavitvena valuta skupine. Vse ra-
čunovodske informacije, predstavljene v 
evrih, so prikazane brez centov. Zaradi 
zaokroževanja lahko prihaja do zaokro-
ževalnih razlik med računovodskimi izka-
zi in zneski v pojasnilih.

d) Uporaba ocen in presoj in 
pomembne negotovosti v poslovanju
Zaradi negotovosti prihodnjih poslovnih 
dogodkov in njihovega vpliva na skupino, 
ki so del poslovnega delovanja, nekaterih 
postavk v računovodskih izkazih ni mo-
goče natančno izmeriti, temveč se oce-
nijo. Pri računovodskih ocenah se zato 
uporabi presoja, ki je zasnovana na naj-
boljšem poznavanju tekočih in prihodnjih 
dogodkov, izkušnjah, informacijah, upo-
števajo pa se tudi morebitne spremembe 
poslovnega okolja. Priprava računovod-
skih izkazov v skladu z MSRP-jem po-
sledično temelji na določenih ocenah in 
predpostavkah, ki vplivajo na neodpisa-
no vrednost sredstev in obveznosti sku-
pine na poročevalski datum ter na višino 
prihodkov, stroškov in odhodkov skupine 

v obdobju, ki se konča na dan bilance 
stanja. 

Ocene in predpostavke se redno pregle-
dujejo, spremembe računovodskih ocen 
pa se pripoznajo za obdobje, v katerem 
se ocene spremenijo, in za vsa prihodnja 
obdobja, na katera spremembe vplivajo. 
Ocene in predpostavke so prisotne pri 
naslednjih presojah: 
• pojasnilo 17.3 (c), 17.3 (d) in rač. usme-

ritve 17.6, 17.7 – določitev dobe ko-
ristnosti amortizirljivih sredstev;

• pojasnilo 17.3 (q) in rač. usmeritve 
17.31.1, 17.31.2 – odloženi davki; 

• pojasnilo 17.3 (k), 17.3 (l) in rač. usme-
ritve 17.14, 17.15 – merjenje in ocena 
višine dolgoročno odloženih prihodkov, 
rezervacij za pozaposlitvene zaslužke 
zaposlenih ter tožbe;

• pojasnilo 17.3 (f), 17.3 (g) in rač. usmeri-
tve 17.9 – vrednotenje finančnih naložb; 

• pojasnilo 17.3 (f), 17.3 (g) in rač. usmeri-
tve 17.11 in 17.34.1 – popravki vrednosti 
terjatev;

• pojasnilo 17.3. (j) in rač. usmeritve 17.10 
– popravki vrednosti zalog;

• pojasnilo 17.3. (d) in rač. usmeritve 
17.7.1 – določitev diskontne stopnje pri 
najemih;
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e) Spremembe računovodskih 
usmeritev
Skupina v letu 2019 ni spreminjala ra-
čunovodskih usmeritev, skladno s pre-
hodnimi določbami pa je prvič uporabila 
računovodske usmeritve kot jih določa 
MSRP 16 – Najemi.

MSRP 16 odpravlja obstoječi model dvoj-
nega obračunavanja najemov; večino 
najemov iz izkaza finančnega položaja 
se obračunava brez razlikovanja med po-
slovnim in finančnim najemom. Skladno 
z MSRP 16, se za najemno pogodbo sma-
tra pogodba, ki za določeno obdobje daje 
pravico do uporabe določenega sredstva 
v zameno za plačilo, pri čemer najemnik 
pripozna pravico do uporabe sredstva in 
obveznost iz najema. Pravica do upora-
be sredstva se amortizira, obresti pa se 
pripišejo k obveznosti. Nov standard za 
najemnike dovoljuje izjeme, ki vključujejo 
najeme za obdobje 12 mesecev ali manj, 
brez nakupne opcije, in najeme, pri kate-
rih ima sredstvo, ki je predmet najema, 
majhne vrednosti.

Učinek prehoda na MSRP 16, na dan 
1. januarja 2019
Skupina je pregledala in analizirala skle-
njene pogodbe o najemih z obdobjem 
trajanja daljšim od enega leta in 1. ja-
nuarja 2019 pripoznala pravico do upo-
rabe sredstev v najemu in obveznosti iz 
najemov. Na podlagi vrednosti najemov 
in obdobja trajanja najemnih pogodb je 
ocenila vrednosti pravic do uporabe in 
obveznosti iz najema, ki se bodo izka-
zovale v izkazu finančnega položaja, in 
učinke na izkaz poslovnega izida. Po-
slovne najeme je doslej skupina izkazo-
vala kot strošek najemnine, po novem 
pa bodo sredstva v dolgoročnem najemu 
izkazana med opredmetenimi osnovnimi 
sredstvi, hkrati bo izkazan tudi celoten 
dolg iz pogodbe. Vrednosti pravic do upo-
rabe in obveznosti iz najemnin so oce-
njene na podlagi diskontiranja prihodnjih 
denarnih tokov za obdobje trajanja na-
jema oz. obdobje pripravljenih finančnih 
načrtov z uporabo povprečne ponderira-
ne obrestne mere dolgoročnih kreditov 
na dan 31. 12. 2018 v višini 1,259 %. Stro-
ški amortizacije so izračunani z uporabo 
amortizacijskih stopenj, ocenjenih na 
podlagi preostale dobe najema. 

Učinek uporabe MSRP 16 na postavke v izkazu finančnega položaja 
skupine Elektro Celje na dan 1. 1. 2019 (v EUR)

1. 1. 2019 
(MSRP 16)

Sprememba 
(MSRP 16) 

31. 12. 2018 
(MRS 17)

SREDSTVA

Opredmetena osnovna sredstva 257.305.037 306.851 256.998.186

Skupaj sredstva 257.305.037 306.851 256.998.186

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Finančne obveznosti 38.065.334 306.851 37.758.483

Skupaj obveznosti do virov sredstev 38.065.334 306.851 37.758.483

Učinek uporabe standarda MSRP 16 (2019) na izkaz poslovnega 
izida družbe Elektro Celje v letu 2019 (v EUR)

2019 
(MSRP 16)

2019 
(MSRP 17)

 2018 
(MRS 17)

STROŠKI IN ODHODKI POSLOVANJA

Stroški storitev —308.949 —426.777 —497.867

Stroški najema —308.949 —426.777 —497.867

Odpisi vrednosti —113.608 0 0

Amortizacija pravice do uporabe zgradb —46.642 0 0

Amortizacija pravice do uporabe opreme —66.966 0 0

Poslovni izid iz poslovanja —422.557 —426.777 —497.867

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti —3.410 0 0

Finančni odhodki za obresti iz pravice do uporabe sredstev —3.410 0 0

Poslovni izid pred davki —425.967 —426.777 —497.867
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17.3 Pomembne računovodske 
usmeritve
Skupina uporablja enake računovodske 
usmeritve za vsa obdobja, ki so predsta-
vljena v priloženih konsolidiranih raču-
novodskih izkazih. Računovodski izkazi 
družb v skupini so pripravljeni za isto po-
ročevalsko obdobje kot računovodski iz-
kazi obvladujoče družbe z uporabo ena-
kih računovodskih usmeritev. Razkrivajo 
se vse pomembne postavke, pri čemer 
je pomembnost razkrivanja določena z 
notranjimi pravili obvladujoče družbe. 
Uporabljene računovodske usmeritve in 
metode izračunavanja so enake kot pri 
zadnjem letnem poročanju, izjema so na 
novo sprejeti standardi in pojasnila.

A Novi in spremenjeni standardi 
s pojasnili, ki so začeli veljati 
1. januarja 2019
Spremembe obstoječih standardov in 
nova pojasnila, ki jih je izdal Odbor za 
pojasnjevanje mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja (OPMSRP) in 
sprejela EU ter ki so stopila v veljavo v te-
kočem računovodskem obdobju, so:

MSRP: 16 Najemi – standard in vpliv za-
četka uporabe standarda na skupino sta 
predstavljena v tč. 15.2.e.

MSRP 9: Predplačilne funkcije z negativ-
nim nadomestilom (dopolnilo)
Dopolnila veljajo za letna obdobja z za-
četkom 1. januarja 2019 in določajo, da 
se finančna sredstva oziroma obveznosti 
z elementi predplačila z negativnim na-
domestilom, ki pogodbeni stranki dovo-
ljujejo razumno nadomestilo za predčas-
no prekinitev pogodbe ali za podaljšanje 
pogodbe, izmerijo po odplačni vrednosti 
ali po pošteni vrednosti prek drugega 
vseobsegajočega donosa. Dopolnitve 
standarda niso vplivale na računovodske 
izkaze skupine.

MRS 28: Dolgoročne naložbe v pridruže-
na podjetja in skupne podvige (dopolnilo)
Dopolnila veljajo za letna obdobja z za-
četkom 1. januarja 2019. Spremembe 
opredeljujejo, da podjetje za druge fi-
nančne instrumente v pridruženem pod-
jetju ali skupnem podvigu, za katere se 
ne uporablja kapitalska metoda, uporabi 
MSRP 9 – Finančni instrumenti. Ti vklju-
čujejo dolgoročne naložbe, ki so vsebin-
sko del čistih finančnih naložb podjetja 
v pridruženo podjetje ali skupni podvig. 

Pri uporabi MSRP 9 podjetje ne upošte-
va nikakršnih prilagoditev knjigovodske 
vrednosti dolgoročnih naložb, ki sicer 
izhajajo iz uporabe standarda MRS 28. 
Dopolnitve standarda niso vplivale na ra-
čunovodske izkaze skupine.

Pojasnilo OPMSRP 23: Negotovost pri 
obračunavanju davka od odhodkov prav-
nih oseb
Pojasnila veljajo za letna obdobja z za-
četkom 1. januarja 2019. Pojasnilo obrav-
nava negotovost glede obravnav davka iz 
dobička. Negotova davčna obravnava je 
davčna obravnava, za katero je negoto-
vo, ali jo bo zadevni davčni organ spre-
jel kot davčno obravnavo, ki je v skladu 
z davčno zakonodajo. Pojasnilo uvaja 
smernice za obračunavanje negotovih 
davčnih obravnav ločeno ali skupaj, pre-
gled davčnih organov, uporabo ustrezne 
metode, ki odraža te negotovosti, in upo-
števanje sprememb dejstev in okoliščin. 
Dopolnitve standarda niso vplivale na 
računovodske izkaze skupine.

Spremembe MRS 19: Sprememba, ome-
jitev ali poravnava programa (dopolnila)
Evropska unija ga je sprejela 13. marca 
2019 in velja za letna obdobja z začetkom 
1. januarja 2019. Spremembe od družb 
zahtevajo, da stroške preteklega službo-
vanja ali dobiček ali izgubo iz poravnave 
in neto zneska obresti v preostalem le-
tnem obdobju poročanja po spremembi, 
omejitvi ali poravnavi programa, določi-
jo na podlagi posodobljenih aktuarskih 
predpostavk. Obenem mora podjetje 
določiti učinek zgornje meje sredstva po 
spremembi, omejitvi ali poravnavi progra-
ma. Dopolnitve standarda niso vplivale na 
računovodske izkaze skupine.

Spremembe različnih standardov - Iz-
boljšave MSRP (obdobje 2015–2017)
Upravni odbor za mednarodne računo-
vodske standarde je objavil sklop letnih 
izboljšav MSRP za obdobje 2015–2017. 
Njihov namen je odprava neskladnosti in 
razlaga besedila. Spremembe niso vpli-
vale na računovodske izkaze skupine. 
Spremembe vsebujejo naslednja poja-
snila:
• MSRP 3 – Poslovne združitve: podjetje 

ponovno izmeri svoj prejšnji delež v 
skupni dejavnosti, ko pridobi obvlado-
vanje nad poslovnim subjektom.

Novi in spremenjeni 
standardi s pojasnili, 

ki so začeli veljati 
1. januarja 2019
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• MSRP 11 – Skupni dogovori: če podje-
tje pridobi skupno obvladovanje nad 
poslovnim subjektom, svojega prej-
šnjega deleža v skupni dejavnosti ne 
izmeri ponovno.

• MRS 12 – Davek iz dobička: podjetje 
pripozna vplive davka iz dobička na 
dividende v poslovnem izidu, drugem 
vseobsegajočem donosu ali lastni-
škem kapitalu na enak način. 

• MRS 23 – Stroški izposojanja: podjetje 
kot del splošnih posojil obravnava vsa 
posojila, ki so bila prvotno namenjena 
razvoju sredstva, kot je sredstvo uspo-
sobljeno za nameravano uporabo ali 
prodajo. 

B Standardi in pojasnila, ki še niso 
v veljavi in jih skupina ni predčasno 
sprejela
MSRP 17 – Zavarovalne pogodbe
Velja za letna obdobja, ki se začnejo 
1. januarja 2021 ali pozneje.

Spremembe MSRP 10 – Konsolidirani ra-
čunovodski izkazi in MRS 28 – Naložbe 
v pridružena podjetja in skupne podvige
Datum pričetka veljavnosti je odložen za 
nedoločen čas do zaključka raziskoval-
nega projekta v zvezi s kapitalsko meto-
do. Nanaša se na prodajo ali prispevanje 
sredstev med vlagateljem in njegovim 
pridruženim podjetjem oz. skupnim pod-
vigom ter na nadaljnje spremembe. Spre-
membe ne bodo pomembno vplivale na 
računovodske izkaze skupine.

Temeljni okvir standardov MSRP
Upravni odbor za mednarodne raču-
novodske standarde (UOMRS) je 29. 3. 
2018 objavil prenovo temeljnega okvira 
standardov pri računovodskem poroča-
nju. Temeljni okvir določa celovit niz kon-
ceptov pri finančnem poročanju, določa-
nju standardov, navodil za pripravljavce 
doslednih računovodskih usmeritev in 
za lažje razumevanje in interpretacijo 
standardov. UOMRS je objavil tudi ločen 
spremni dokument. Spremembe sklicev 
na temeljni okvir standardov MSRP, ki je 
predstavitev dopolnil zadevnih standar-
dov in je namenjen posodobitvi sklicev 
na prenovljen temeljni okvir. Cilj odbora 
je zagotoviti podporo pri prehodu na pre-
novljen temeljni okvir podjetjem, ki svoje 
računovodske usmeritve sprejemajo na 
podlagi navodil temeljnega okvira, če do-
ločenih transakcij ne obravnava noben 
standard MSRP. Za pripravljavce, ki svoje 
računovodske usmeritve sprejemajo na 
podlagi temeljnega okvira, velja preno-

vljen temeljni okvir za letna obdobja, ki 
se začnejo 1. 1. 2020 ali kasneje. Evrop-
ska unija je spremembe sprejela 29. no-
vembra 2019. Morebiten vpliv na konsoli-
dirane izkaze skupina še proučuje.

MSRP 3 – Poslovne združitve (dopolnila)
UOMRS je objavil dopolnila pri opredelitvi 
poslovanja (dopolnila standarda MSRP 
3), katerih namen je odpraviti negotovost 
pri določanju, ali gre za prevzem poslo-
vanja ali skupine sredstev. Dopolnila ve-
ljajo za poslovne združitve, pri katerih je 
datum prevzema na dan prvega letnega 
obdobja poročanja z začetkom 1. 1. 2020 
ali kasneje, in za prevzem sredstev ob za-
četku tega obdobja ali kasneje. Zgodnja 
uporaba dopolnil je dovoljena. Evropska 
unija dopolnil standarda še ni odobrila. 
Spremembe ne bodo pomembno vplivale 
na računovodske izkaze skupine.

MRS 1 – Predstavljanje računovodskih 
izkazov in MRS 8 – Računovodske usme-
ritve, spremembe računovodskih ocen in 
napake: Opredelitev izraza »pomembno« 
(dopolnila)
Dopolnila veljajo za letna obdobja z 
začetkom 1. 1. 2020 ali kasneje. Do-
polnila pojasnjujejo opredelitev izraza 
pomembno in način njegove uporabe. 
V skladu z novo opredelitvijo »so infor-
macije pomembne, če se lahko upravi-
čeno pričakuje, da bo njihova opustitev, 
napačna navedba ali prikrivanje vplivala 
na splošne odločitve primarnih uporab-
nikov računovodskih izkazov, ki spreje-
majo odločitve na podlagi računovodskih 
izkazov, ki zagotavljajo finančne infor-
macije določenega podjetja«. Poleg tega 
je Odbor jasneje obrazložil tudi pojasni-
la, ki spremljajo opredelitev. Dopolnila 
obenem zagotavljajo, da je opredelitev 
izraza »pomembno« usklajena z vsemi 
standardi MSRP. Evropska unija je dopol-
nila sprejela 29. 11. 2019. Spremembe ne 
bodo pomembno vplivale na računovod-
ske izkaze skupine.

MRS 39 – Finančni instrumenti: pripo-
znavanje in merjenje ter MSRP 7 – Fi-
nančni instrumenti: razkritja 
Reforma referenčnih obrestnih mer (do-
polnila MSRP 9, MRS 39 in MSRP 7), ki jo 
je UOMRS izdal 26. 9. 2019. Spremembe 
reforme referenčnih obrestnih mer:
a) spreminjajo posebne zahteve glede 
obračunavanja varovanja pred tveganji 
tako, da lahko podjetja obračunavajo 
varovanje pred tveganji ob predpostavki, 
da se referenčna obrestna mera, na ka-

Standardi in 
pojasnila, ki še niso v 
veljavi in jih skupina 

ni predčasno sprejela
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teri temeljijo varovani denarni tokovi in 
denarni tokovi od instrumenta za varova-
nje, zaradi reforme referenčnih obrestnih 
mer ne bodo spremenila;

b) so obvezne za vsa razmerja varova-
nja pred tveganjem, na katera reforma 
referenčnih obrestnih mer neposredno 
vpliva;

c) niso namenjene olajševanju drugih 
posledic reforme referenčnih obrestnih 
mer (če razmerje varovanja pred tvega-
njem ne izpolnjuje več zahtev za obraču-
navanje varovanja pred tveganji iz razlo-
gov, ki niso navedeni v spremembah, je 
treba prenehati z obračunavanjem varo-
vanja pred tveganjem) in

d) zahtevajo posebna razkritja o tem, v 
kolikšni meri spremembe reforme vpli-
vajo na razmerja varovanja pred tveganji 
med podjetji. Evropska unija je spremem-
be sprejela 15. 1. 2020. Spremembe ne 
bodo pomembno vplivale na računovod-
ske izkaze skupine.

MSRP 14 – Zakonsko predpisani odlog 
plačila računov
UOMRS je standard objavil 30. 1. 2014. 
Cilj standarda je omogočiti podjetjem, 
ki MSRP uporabljajo prvič in ki zakonsko 
predpisane odloge plačila računov tre-
nutno pripoznavajo v skladu s prejšnjimi 
SSRN-ji, da ob prehodu na MSRP takšno 
pripoznavanje nadaljujejo. Evropska uni-
ja še ni odobrila standarda. Spremembe 
ne bodo pomembno vplivale na računo-
vodske izkaze skupine.

a) Podlaga za konsolidacijo
Osnova za konsolidacijo 
Konsolidirani računovodski izkazi na dan 
31. 12. 2019 vključujejo računovodske 
izkaze obvladujoče družbe in odvisnih 
družb, ki so združeni v skupinske raču-
novodske izkaze na podlagi popolnega 
uskupinjevanja, tako da se seštejejo so-
rodne postavke sredstev, dolgov, kapita-
la, prihodkov in odhodkov ter z upošteva-
njem konsolidacijskih popravkov. 

Posli, izvzeti iz konsolidacije
Pri pripravi konsolidiranih računovodskih 
izkazov so izločene finančne naložbe ob-
vladujoče družbe v kapital odvisnih družb 
in pripadajoči deleži obvladujoče družbe 
v kapitalu odvisnih družb in vsa stanja, 
dobički ter izgube oziroma prihodki in 
odhodki, ki izhajajo iz poslov znotraj sku-
pine.

Naložbe odvisne družbe
Odvisne družbe so podjetja, ki jih obvla-
duje obvladujoča družba. Obvladovanje 
obstaja, ko ima obvladujoča družba zmo-
žnost vplivati na finančne in poslovne 
odločitve družbe v skupini za pridobi-
vanje koristi iz njenega delovanja. Pri 
ocenjevanju vpliva se upoštevata obstoj 
in učinek morebitnih glasovalnih pravic, 
ki jih je trenutno moč uveljaviti oziroma 
zamenjati. Računovodski izkazi odvisnih 
družb so vključeni v konsolidirane raču-
novodske izkaze od datuma, ko se obvla-
dovanje začne, do datuma, ko preneha. 

Naložbe v pridružene družbe in skupaj 
obvladovane družbe
Pridružene družbe so družbe, v katerih 
ima skupina pomemben vpliv, ne obvla-
duje pa njihovih finančnih in poslovnih 
usmeritev. Skupaj obvladovane družbe 
so družbe, katerih gospodarsko delova-
nje je pod skupnim obvladovanjem skupi-
ne na podlagi pogodbenega sporazuma, 
po katerem so potrebne soglasne finanč-
ne in poslovne odločitve. Pri vključevanju 
v konsolidirane računovodske izkaze ob-
vladujoča družba upošteva pomembnost 
vpliva.

b) Prevedba tujih valut 
Posli, izraženi v tuji valuti, se preračuna-
jo v ustrezno funkcionalno valuto družb 
znotraj skupine po menjalnem tečaju 
na dan posla. Pozitivne ali negativne 
tečajne razlike so razlike med odplačno 
vrednostjo v funkcionalni valuti na dan 
posla in odplačno vrednostjo v tuji valu-
ti, preračunano po menjalnem tečaju ob 
plačilu, in se pripoznajo v izkazu poslov-
nega izida.

c) Neopredmetena sredstva 
Neopredmetena sredstva so nedenar-
na sredstva brez fizičnega obstoja in jih 
družbe v skupini pripoznajo, ko je verje-
tno, da bodo v skupino pritekale z njimi 
povezane gospodarske koristi. Pripozna-
nje se odpravi ob odtujitvi ali kadar se od 
njegove uporabe in kasnejše odtujitve ne 
pričakujejo več nikakršne gospodarske 
koristi. 

Neopredmetena sredstva se ob zače-
tnem pripoznanju ovrednotijo po nabav-
ni vrednosti, v katero se vštevajo tudi 
uvozne in nevračljive nakupne dajatve 
po odštetju popustov in vsi neposredno 
pripisljivi stroški pripravljanja sredstva 
za nameravano uporabo. Nabavne vred-
nosti so kasneje zmanjšane za amortiza-
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cijske popravke vrednosti. Skupina zara-
di oslabitve prevrednoti neopredmetena 
dolgoročna sredstva, praviloma takoj ko 
njihova knjigovodska vrednost presega 
nadomestljivo.

Neopredmetena dolgoročna sredstva 
skupine se nanašajo na premoženjske 
pravice, tovrstna sredstva v pripravi in 
druge dolgoročne aktivne časovne raz-
mejitve. Premoženjske pravice skupine 
so naložbe v programsko opremo, stvar-
ne pravice na nepremičninah in material-
ne pravice za uporabo apartmajev. 

Kasnejši stroški
Kasnejši stroški v zvezi z neopredme-
tenimi sredstvi so usredstveni le v pri-
merih, če je verjetno, da bodo prihodnje 
gospodarske koristi, povezane z delom 
tega sredstva, pritekale v skupino, in če 

je nabavno vrednost mogoče zanesljivo 
izmeriti. Vsi drugi stroški so pripoznani v 
poslovnem izidu kot stroški, takoj ko na-
stanejo.

Amortizacija in dobe koristnosti
Vsa neopredmetena sredstva so amor-
tizirljiva sredstva s končno dobo ko-
ristnosti. Uporablja se metoda ena-
komernega časovnega amortiziranja, 
amortizacijska osnova je enaka nabavni 
vrednosti neopredmetenih sredstev. 

Amortizacija, obračunana za vsako ob-
računsko obdobje, se prizna kot strošek 
oziroma poslovni odhodek tega obdobja 
in se v izkazu poslovnega izida izkazuje 
v postavki »amortizacija«. Skupina pre-
verja dobo koristnosti skladno z MRS 38 
in po potrebi opravi prilagoditev. 

Pomembnejše skupine amortizirljivih sredstev Ocenjena doba koristnosti 
v letih

Amortizacijska stopnja v %

Najnižja Najvišja

Računalniška programska oprema 2–3 33,33 50,00

Stvarne pravice na nepremičninah 100 1,00 1,00

Pravice do uporabe objektov 30 3,33 3,33

d) Opredmetena osnovna sredstva 
Opredmetena osnovna sredstva, ki so v 
lasti družb v skupini, se pripoznajo, če je 
verjetno, da bodo pritekale z njimi pove-
zane gospodarske koristi in je mogoče 
njihovo nabavno vrednost zanesljivo iz-
meriti. Skupine opredmetenih osnovnih 
sredstev so nepremičnine (zemljišča, 
zgradbe), oprema in druga opredmete-
na osnovna sredstva ter naložbe v pri-
dobivanje tovrstnih sredstev in terjatve 
za druga sredstva iz tega naslova. Kot 
opredmetena osnovna sredstva se šteje 
tudi drobni inventar z dobo koristnosti 
daljšo od leta dni (priročno orodje in na-
prave).

Ob začetnem pripoznanju se ovrednoti-
jo po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo 
nakupna cena, uvozne in nevračljive na-
kupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče 
pripisati neposredno njegovi usposobitvi 
za nameravano uporabo. Nabavno vred-
nost sestavljajo tudi stroški izposojanja v 
zvezi s pridobitvijo novega opredmetene-
ga osnovnega sredstva pri tistih osnov-
nih sredstvih, pri katerih je obdobje od 
datuma opravljanja storitve prve fakture 
za gradbeno-montažno storitev ali opre-
mo do usposobitve osnovnega sredstva 
za uporabo, daljšo od leta dni, in sicer za 
čas od valute posameznega računa do 

datuma usposobitve osnovnega sredstva 
za uporabo, pri čemer se za vsako po-
samezno investicijo izračuna mera ka-
pitalizacije z upoštevanjem povprečne 
ponderirane obrestne mere črpanj inve-
sticijskih kreditov v obdobju, za katerega 
se obresti računajo.

Zemljišče se ovrednoti po nabavni vred-
nosti, ki vključuje tudi plačan davek od 
prometa nepremičnin in stroške vpisa v 
zemljiško knjigo. Nabavno vrednost grad-
benih objektov tvorijo izdatki za nakup, 
graditev ali dograditev objektov, za pro-
jektno in drugo dokumentacijo, na podla-
gi katere je bil opravljen nakup, graditev 
ali dograditev, za ureditev zemljišča, za 
potrebna dovoljenja za izdelavo priključ-
kov ter drugi stroški, ki jih je mogoče pri-
pisati neposredno njihovi usposobitvi za 
uporabo. V nabavno vrednost se ne všte-
vajo izdatki za pridobitev zemljišča, na 
katerem gradbeni objekti stojijo, in izdat-
ki za pridobitev zemljišča, namenjenega 
za dostop h gradbenim objektom ali za 
druge potrebe pri njihovi uporabi. Na-
bavno vrednost opreme tvorijo izdatki za 
nakup, izdelavo ali dodelavo opreme, za 
stroške dostave in za montažo ter drugi 
izdatki, ki se pojavijo pri nakupu, izdelavi 
ali dodelavi.
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Nabavno vrednost opredmetenega 
osnovnega sredstva, zgrajenega ali iz-
delanega v podjetju, tvorijo stroški, ki jih 
povzroči njegova zgraditev ali izdelava, 
in posredni stroški njegove zgraditve ali 
izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati. 
Nabavna vrednost takšnega osnovnega 
sredstva ne more biti večja od enakih ali 
podobnih osnovnih sredstev na trgu. In-
vesticije, ki se izvajajo v obvladujoči druž-
bi, se delijo na obnove (večja popravila 
osnovnih sredstev zaradi dotrajanosti), 
nadomestitve in povečanja zmogljivosti 
(vlaganja v nadomeščanje oziroma pove-
čanje zmogljivosti že obstoječih osnov-
nih sredstev) in nove investicije (vlaganja 
v pridobivanje novih osnovnih sredstev). 
Brezplačno prevzeta osnovna sredstva 
se vrednotijo po nabavni vrednosti, če 
ta ni znana pa po pošteni vrednosti, ki je 
določena v pogodbi o brezplačnem pre-
vzemu. 

Če je nabavna vrednost osnovnega 
sredstva pomembna, se razporedi na 
njegove dele. Če imajo ti deli različne 
dobe koristnosti, pomembne v razmerju 
do celotne nabavne vrednosti opredme-
tenega osnovnega sredstva, se obravna-
va vsak del posebej. 

Merjenje po pripoznanju in kasnejši stro-
ški
Pri vrednotenju opredmetenih osnovnih 
sredstev skupina uporablja model na-
bavne vrednosti in jih vodi po njihovih na-
bavnih vrednostih, zmanjšanih za amor-
tizacijske popravke vrednosti in nabrane 

izgube zaradi oslabitev. Kasneje nastale 
stroške popravil in vzdrževanja v zvezi z 
opredmetenimi osnovnimi sredstvi skupi-
na izkazuje kot stroške vzdrževanja, če 
se pojavljajo zaradi obnavljanja in ohra-
njanja prihodnjih gospodarskih koristi, ki 
se pričakujejo na podlagi prvotno ocenje-
ne stopnje učinkovitosti sredstev. Pred-
videni zneski stroškov rednih pregledov 
oziroma popravil opredmetenih osnovnih 
sredstev se obravnavajo kot deli opred-
metenih osnovnih sredstev.

Pripoznanje opredmetenega osnovnega 
sredstva se odpravi ob odtujitvi ali če od 
njegove uporabe ali odtujitve ni več pri-
čakovati prihodnjih gospodarskih koristi. 
Dobičke in izgube pri prodaji ali izločitvi, 
ki se določijo tako, da se prihodki od pro-
daje primerjajo s knjigovodsko vredno-
stjo, skupina vključi v izkaz poslovnega 
izida.

Amortizacija in dobe koristnosti
Skupina uporablja metodo enakomerne-
ga časovnega amortiziranja ob upošte-
vanju dobe koristnosti vsakega posame-
znega dela opredmetenega osnovnega 
sredstva, ki je odvisna od pričakovanega 
fizičnega izrabljanja, tehničnega in go-
spodarskega staranja in pričakovanih 
zakonskih, najemnih in drugih omejitev 
uporabe, pri čemer se upošteva tista, ki 
je najkrajša. Dobo koristnosti osnovnega 
sredstva obvladujoče družbe določi za to 
imenovana skupna komisija elektrodis-
tribucijskih podjetij, za odvisni družbi pa 
komisija obvladujoče družbe. 

Pomembnejše skupine amortizirljivih sredstev Ocenjena doba koristnosti v letih Amortizacijska stopnja v %

Najnižja Najvišja

Zgradbe energetske infrastrukture 20–50 2,00 5,00

Druge zgradbe 20–40 2,50 5,00

Oprema energetske infrastrukture 3–33,33 3,00 33,33

Druga oprema 2–33,33 3,00 50,00

Vozila 5–12,5 8,00 20,00

Oprema v MHE, MFE in SPTE 4–30 3,33 25,00

Amortizacija se obračunava posamično, 
dokler se v celoti ne nadomesti vrednost, 
ki tvori osnovo za obračun amortizacije. 
Popravek vrednosti osnovnih sredstev se 
opravi za znesek amortizacije, ugotovljen 
v končnem letnem obračunu amortizacije. 
Amortizacija se ne obračunava za zemljiš-
ča, osnovna sredstva kulturnega, zgodo-
vinskega ali umetniškega pomena, osnov-
na sredstva trajno zunaj uporabe, vlaganja 
v pridobivanje osnovnih sredstev do razpo-

ložljivosti za uporabo in druga sredstva za 
pridobivanje osnovnih sredstev. 

Skupina skladno z MRS 16 preverja dobo 
koristnosti osnovnih sredstev, amortiza-
cijske stopnje pa se glede na to prera-
čunajo, če se pričakovanja pomembno 
razlikujejo od ocen. Učinek preračuna se 
obravnava kot sprememba računovodske 
ocene in se predstavi v pojasnilih. Oslabi-
tev sredstev je opisana v točki 17.3 (h). 
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Sredstva v najemu
Najem je pogodbeno razmerje, v katerem 
najemodajalec v zameno za plačilo ali 
niz plačil na najemnika prenese pravico 
do uporabe sredstva za dogovorjen čas. 
Najemnik na datum začetka najema pri-
pozna sredstvo, ki predstavlja pravico do 
uporabe, in obveznost iz najema.

Izvzeti so poslovni najemi, ki trajajo naj-
več 12 mesecev (kratkoročni najemi) in/
ali je vrednost najetega sredstva manj 
kot 10.000 EUR. Skupina stroške teh na-
jemov (brez stroškov storitev kot so za-
varovanje, vzdrževanje itd.) časovno ena-
komerno pripoznava v izkazu poslovnega 
izida v postavki stroškov storitev. 

Sredstva, ki jih skupina daje v poslovni 
najem, izkazuje med svojimi opredme-
tenimi sredstvi, prihodke od najemnin 
pa časovno enakomerno pripoznava v 
izkazu poslovnega izida med poslovnimi 
prihodki v dobi najema.

Pripoznanje in začetno merjenje 
sredstev s pravico do uporabe
Sredstvo s pravico do uporabe je izmer-
jeno po nabavni vrednosti, ki vključuje 
znesek začetnega merjenja obveznosti 
iz najema, plačila najemnine, ki so bila 
izvedena na datum začetka najema ali 
pred njim, zmanjšana za prejete spod-
bude za najem, začetne neposredne 
stroške in oceno stroškov za odstranitev 
sredstva ali obnovitev mesta ob koncu 
najema. Sredstvo se v obdobju amorti-
zira. Obveznost iz najema predstavlja 
sedanja vrednost najemnin, plačanih v 
obdobju najema in se zmanjšuje zaradi 
odplačevanja najemnin in pripoznavanja 
odhodkov iz obresti. 

Amortizacija, dobe koristnosti in pre-
vrednotovanje
Skupina sredstvo, ki predstavlja pravico 
do uporabe, amortizira od začetka naje-
ma do konca njegove dobe koristnosti ali 
do konca trajanja najema, če je to krajše.

Pomembnejše skupine amortizirljivih sredstev Ocenjena doba koristnosti 
v letih

Amortizacijska stopnja v %

Najnižja Najvišja

Pravica do uporabe opreme 2,2–8 12,50 46,15

Pravica do uporabe zgradb 3–3,3 30,77 33,33

Pravica do uporabe najetega sredstva se 
ponovno oceni, če se spremeni obdobje 
trajanja najema, višina najemnine (npr. 
sprememba prihodnjih zneskov naje-
mnin kot posledica spremembe indeksa 
ali stopnje za določanje višine najemnin), 
ocena plačila kazni za odpoved najema 
in pri spremembi najemne pogodbe, ka-
dar ta sprememba ni obračunana kot lo-
čen najem. 

e) Naložbene nepremičnine 
Naložbene nepremičnine so nepremični-
ne v lasti skupine z namenom, da bi pri-
našale najemnino. Kot naložbena nepre-
mičnina je določena poslovna zgradba, 
oddana v enkratni ali večkratni poslovni 
najem, oziroma prazna poslovna zgrad-
ba, ki je na voljo za najem. 

Naložbene nepremičnine skupine se ob 
začetnem pripoznanju izmerijo po na-
bavni vrednosti, ki vključuje nakupno 
ceno in pripisljive stroške. Po začetnem 
pripoznanju se vrednotijo po nabavni 
vrednosti, zmanjšani za znesek amor-
tizacije, ugotovljene v končnem letnem 
obračunu amortizacije. Skupina uporab-
lja metodo enakomernega časovnega 
amortiziranja z upoštevanjem pričakova-

ne dobe koristnosti v višini 50 let. Osla-
bitev sredstev je opisana v točki 17.3 (h).

f) Finančni instrumenti
Finančni instrumenti se nanašajo na 
naložbe v kapital, poslovne in druge 
terjatve, denarna sredstva in njihove 
ustreznike, prejeta in dana posojila ter 
poslovne in druge obveznosti. Ob zače-
tnem pripoznanju jih skupina razvrsti 
med finančna sredstva ali finančne ob-
veznosti, merjene po pošteni vrednosti 
preko poslovnega izida, dana posojila in 
terjatve, finančne instrumente po pošte-
ni vrednosti čez vseobsegajoči donos in 
finančne obveznosti, merjene po odplač-
ni vrednosti. Klasifikacija je odvisna od 
namena, za katerega je bil instrument 
pridobljen.

Finančna sredstva 
Finančna sredstva skupine vključujejo 
denar in denarne ustreznike, terjatve in 
dana posojila ter naložbe. Skupina na za-
četku pripozna posojila in terjatve, denar 
in njegove ustreznike na dan njihovega 
nastanka, ostala finančna sredstva pa so 
na začetku pripoznana na dan trgovanja 
ali poravnave. Pripoznanje finančnega 
sredstva skupina odpravi, ko nima več 
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pogodbenih obveznosti iz naslova denar-
nih tokov iz tega sredstva ali ko vsa tve-
ganja in koristi iz lastništva finančnega 
sredstva prenese na tretjo osebo.

Finančni instrumenti po pošteni vred-
nosti čez drugi vseobsegajoči donos se 
ob začetnem pripoznanju izmerijo po 
pošteni vrednosti, ki se ji prištejejo še 
stroški posla, ki izhajajo neposredno iz 
nakupa ali izdaje finančnega sredstva. 

Naložbe v delnice in deleže družb, ki se 
razvrstijo med finančne instrumente po 
pošteni vrednosti čez drugi vseobsegajo-
či donos in ki kotirajo na borzi, skupina 
izkazuje po pošteni vrednosti. Poštena 
vrednost se meri po zaključnem borznem 
tečaju. Dobički ali izgube iz prevrednote-
nja so prikazani neposredno v kapitalu 
(v rezervi za pošteno vrednost) v znesku, 
ki je že zmanjšan za odložene davke, in 
se pripoznajo v drugem vseobsegajo-
čem donosu. Ob odpravi naložbe se od-
pravijo tudi izgube ali dobički, ki so bili 
predhodno priznani v rezervi za pošteno 
vrednost in se pripoznajo v izkazu po-
slovnega izida, v kolikor gre za finančno 
sredstvo, ki ni kapitalski instrument oz. v 
prenesenem poslovnem izidu, če gre za 
kapitalski instrument. Poštene vrednosti 
finančnih naložb, s katerimi se ne trgu-
je na borzi, se ne da zanesljivo določiti, 
zato se izkazujejo po nabavni vrednosti. 
Skupina konec leta na bilančni dan pre-
soja te naložbe in ugotavlja, če obstaja 
nepristranski dokaz za njihovo oslabitev. 
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj, 
predvsem tveganju zmanjšanja vrednosti 
finančnih naložb pod nabavno vrednost, 
ni varovana s finančnimi instrumenti. 
Vrednost, ki najbolje predstavlja največjo 
možno izpostavljenost takšnemu tvega-
nju, je celotna vrednost naložbe.

Dana posojila in terjatve so glede na 
zapadlost razvrščena med kratkoročna 
finančna sredstva (zapadlost do 12 me-
secev po datumu izkaza finančnega po-
ložaja) ali dolgoročna finančna sredstva 
(zapadlost nad 12 mesecev po datumu 
izkaza finančnega položaja). Skupina jih 
na začetku pripozna po izvirni vrednosti, 
povečani za neposredne stroške posla. 
Po začetnem pripoznanju se terjatve in 
posojila merijo po odplačni vrednosti z 
uporabo metode veljavne obrestne mere, 
ki je zmanjšana zaradi oslabitev oziroma 
povečana zaradi njihove odprave. Izjema 
so dolgoročne terjatve do kupcev, ki so 
v prisilnih poravnavah in se obrestujejo 

v skladu s sklepi o prisilnih poravnavah, 
poslovne terjatve do družbe SODO skla-
dno z omrežninskim aktom, in sicer s 
85. členom in tretjo točko Priloge 1 (Ur. 
list RS, št. 66, z dne 14. 9. 2015) in 98. 
členom in tretjo točko Priloge 1 (Ur. list 
RS, št. 46/18, 47/18 – popr. in 86/18) in 
terjatve pomembnih vrednosti, ki se ne 
obrestujejo, so pa izkazane po diskonti-
rani vrednosti.

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 
vključujejo denarna sredstva na TRR in 
depozite pri poslovnih bankah (naložbe, 
ki jih je v bližnji prihodnosti mogoče hitro 
pretvoriti v vnaprej znani znesek denar-
nih sredstev in pri katerih je tveganje 
spremembe vrednosti nepomembno). 
Izkazana so v zneskih, ki izhajajo iz 
ustreznih listin, po preveritvi, da imajo 
takšno naravo. Prekoračitve na tekočem 
računu pri banki, ki jih je mogoče porav-
nati na poziv in so sestavni del denarnih 
sredstev skupine, so v izkazu denarnih 
tokov vključene med sestavine denarnih 
sredstev in njihovih ustreznikov.

Finančne obveznosti
Med finančnimi obveznostmi skupina iz-
kazuje prejeta posojila, ki so pripoznana, 
ko skupina postane pogodbena stranka 
v zvezi z instrumentom. Skupina pripoz-
nanje odpravi, ko so obveze, določene v 
pogodbi ali drugem pravnem aktu, izpol-
njene, razveljavljene ali zastarane. Na 
začetku se izkazujejo z zneski iz ustrez-
nih listin o njihovem nastanku, poveča-
nimi za stroške, ki se neposredno pripi-
sujejo poslu. Prejeta posojila so merjena 
po odplačni vrednosti. Skupina najmanj 
enkrat letno pred sestavitvijo računovod-
skih izkazov presodi pošteno vrednost 
kratkoročnih dolgov na podlagi pogodb 
in če so knjigovodske vrednosti manjše 
od ugotovljenih poštenih vrednosti, iz-
vede obvezno prilagoditev na odplačno 
vrednost. Prejeta posojila se povečujejo 
za pripisane obresti in zmanjšujejo za 
odplačane zneske oz. morebitne dru-
gačne poravnave. Glede na zapadlost so 
razvrščena med kratkoročne finančne 
obveznosti (zapadlost do 12 mesecev po 
datumu izkaza finančnega položaja) ali 
dolgoročne finančne obveznosti (zapad-
lost nad 12 mesecev po datumu izkaza 
finančnega položaja). 

Skupina ima na bilančni dan 31. 12. 2019 
sklenjene terminske pogodbe za nakup 
električne energije za leti 2019 in 2020. 
Pogodbe so sklenjene za potrebe preje-
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ma ali izročitve nefinančnega sredstva v 
skladu s pričakovanim nakupom, proda-
jo ali uporabo, zato jih na podlagi MSRP 
9.2.4 skupina obravnava kot navadne ku-
poprodajne pogodbe in ne kot izvedene 
finančne instrumente (glede na namen 
nakupa in način upravljanja poslovanja z 
električno energijo, ali je prisotna fizična 
dobava in podobno).

Med finančnimi obveznostmi skupina 
izkazuje tudi obveznosti v zvezi z razde-
litvijo poslovnega izida (dividende), ki se 
pripoznajo kot obveznost v obdobju in v 
višini, v kateri so potrjene na skupščini, in 
finančne obveznosti za najeta sredstva. 
Skupina na datum začetka najema pri-
pozna pravico do uporabe najetega 
sredstva in izmeri obveznost iz najema 
po sedanji vrednosti najemnin, ki na ta 
dan še niso plačane, zmanjšane za preje-
te spodbude za najem in povečane za za-
četne neposredne stroške. Pri izračunu 
sedanje vrednosti najemnin je uporablje-
na obrestna mera, ki je bila sprejeta pri 
najemu, če ta ni določljiva pa povprečna 
ponderirana obrestna mera najetih kre-
ditov po datumu začetka najema. Knjigo-
vodska vrednost obveznosti iz najema se 
ponovno oceni, če se spremeni obdobje 
trajanja najema, višina najemnine, oce-
na plačila kazni za odpoved najema in 
pri spremembi najemne pogodbe, kadar 
ta sprememba ni obračunana kot ločen 
najem.

g) Oslabitev finančnih sredstev
Finančno sredstvo se šteje kot oslablje-
no, če obstajajo objektivni dokazi, iz ka-
terih je razvidno, da je zaradi enega ali 
več dogodkov prišlo do zmanjšanja pri-
čakovanih prihodnjih denarnih tokov iz 
naslova tega sredstva, in ki se dajo za-
nesljivo izmeriti.

Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih 
sredstev so lahko naslednji: terjatve so 
predmet sodnega spora; terjatve, za ka-
tere je na bilančni datum poteklo več kot 
90 dni od zapadlosti; znaki, da bo dolžnik 
šel v prisilno poravnavo ali stečaj; izgino-
tje delujočega trga za tovrstni instrument 
idr. Skupina tudi preverja ali trg za posa-
mično finančno naložbo deluje oz. ali je 
bilo sklenjenih dovolj transakcij za odra-
žanje njene poštene vrednosti. V primeru 
naložb, ki ne kotirajo na delujočem trgu, 
pa tudi, če obstajajo objektivni razlogi 
za preizkus ocenitve oslabitve finančne 
naložbe, če katera od naložb pomembno 
ali trajno izgublja vrednost ali če obsta-

jajo objektivni dokazi, ki kažejo na trajno 
oslabljenost naložbe.

Oslabitev finančnih naložb po pošteni 
vrednosti čez drugi vseobsegajoči donos
Skupina finančne naložbe prevrednoti 
na njihovo pošteno vrednost konec po-
slovnega leta. V kolikor je izkazana knji-
govodska vrednost dolgoročne finančne 
naložbe višja od tržne vrednosti izraču-
nane po zadnjem objavljenem borznem 
tečaju, opravi oslabitev. Dokazana iz-
guba iz spremembe poštene vrednosti 
finančnega sredstva se pri finančnem 
instrumentu po pošteni vrednosti čez 
drugi vseobsegajoči donos pripozna ne-
posredno v kapitalu kot zmanjšanje re-
zerv (izguba) zaradi vrednotenja po poš-
teni vrednosti. Finančne naložbe, ki ne 
kotirajo na delujočem trgu, se oslabijo, 
v kolikor je njihova izkazana knjigovod-
ska vrednost višja od dokazano iztržljive 
vrednosti. Skupina na bilančni dan pre-
soja, ali obstaja nepristranski dokaz o 
oslabljenosti finančne naložbe. 

Znesek izgube se izmeri kot razlika med 
knjigovodsko vrednostjo finančne nalož-
be na dan bilance stanja in sedanjo vre-
dnostjo pričakovanih prihodnjih denarnih 
tokov te naložbe, diskontiranih po trenutni 
tržni donosnosti (nadomestljiva vrednost), 
ki velja za podobna finančna sredstva in 
se v izkazu poslovnega izida pripozna kot 
finančni odhodek. Takšnih izgub zaradi 
oslabitve ni dovoljeno razveljaviti. 

Oslabitev terjatev 
Skupina oceni dokaze o oslabitvi terjatev 
in oblikuje popravek vrednosti v celotni 
višini za terjatve v stečajnih postopkih, 
za terjatve, ki so predmet sodnega spora, 
in za terjatve, za katere je na bilančni da-
tum poteklo več kot 90 dni od zapadlosti. 
Za terjatve v postopkih prisilne poravna-
ve oblikuje popravek vrednosti glede na 
sklepe prisilnih poravnav oziroma v višini 
80 %, če prisilna poravnava še ni potrje-
na. Oblikovani popravki se zmanjšujejo s 
plačili in odpisi terjatev na podlagi ustrez-
nih dokaznih listin: sodna odločba, sklep 
prisilne poravnave, sklep stečajnega po-
stopka in druge ustrezne listine. Skupina 
pri terjatvah iz omrežnine in zamudnih 
obresti od omrežnine oblikuje popravke 
vrednosti tudi za nezapadle in zapadle 
terjatve do 90 dni, in sicer v višini izraču-
nanega odstotka neplačila glede na pov-
prečno mesečno stanje terjatev preteklih 
treh let in napovedano gospodarsko rast 
UMAR v prihajajočem letu.
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Izgube zaradi popravkov oziroma oslabi-
tev terjatev se pripoznajo v poslovnem iz-
idu med odhodki. Ko se zaradi poznejših 
dogodkov znesek izgube zaradi oslabitve 
zmanjša, se to zmanjšanje izgube zaradi 
oslabitve odpravi preko poslovnega izida.

h) Oslabitev nefinančnih sredstev 
Skupina preverja knjigovodsko vrednost 
pomembnih nefinančnih sredstev, z na-
menom da ugotovi, ali so prisotni znaki 
oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se 
oceni nadomestljiva vrednost sredstva. 
Kot nadomestljiva vrednost se upošteva 
poštena vrednost, zmanjšana za stroške 
prodaje, ali vrednost pri uporabi, in sicer 
tista, ki je večja. Skupina zaradi oslabitve 
prevrednoti nefinančna sredstva pravilo-
ma takoj, ko njihova knjigovodska vred-
nost presega nadomestljivo. Oslabitev se 
izkaže v izkazu poslovnega izida.

Za bistveno spremembo okoliščin po-
slovanja se pri opredmetenih osnovnih 
sredstvih šteje taka, zaradi katere se 
predpostavke, uporabljene pri ocenje-
vanju vrednosti pri uporabi, in poštene 
vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, 
spremenijo za več kot 5 % v enem letu. 
Preverjanje oslabitve se določi na podla-
gi bistvenega sredstva z najdaljšo dobo 
koristnosti; kot bistveno sredstvo sku-
pina določi sredstvo, katerega nabavna 
vrednost je več kot 0,5 % vseh nabav-
nih vrednosti opredmetenih osnovnih 
sredstev. Zmanjšanje vrednosti amor-
tizirljivih sredstev zaradi oslabitve se 
obravnava kot poslovni odhodek.

Vrednost zemljišč, gradbenih objektov, 
distribucijske opreme in naložbenih ne-
premičnin ocenjujejo pooblaščeni cenil-
ci. Glede na pošteno vrednost naložbenih 
nepremičnin, ki izhaja iz uradne cenitve 
GURS-a, skupina ugotavlja, če so prisotni 
znaki oslabitve.

i) Kapital
Kapital je obveznost do lastnikov družb 
v skupini, ki zapade v plačilo, ko družba 
preneha poslovati. Opredeljen je z zne-
ski, ki so jih vložili lastniki, in z zneski, ki 
so se pojavili pri poslovanju in pripadajo 
lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba pri po-
slovanju in izplačila dividend. Celotni kapi-
tal sestavljajo osnovni kapital, kapitalske 
rezerve, rezerve iz dobička, zadržani čisti 
dobiček in rezerve za pošteno vrednost.

Vpoklicani ali osnovni kapital skupine se 
nanaša na osnovni kapital obvladujoče 

družbe, razdeljen na 24.192.425 prosto 
prenosljivih navadnih delnic. Vpoklicani 
kapital skupine se nanaša na osnovni ka-
pital obvladujoče družbe, ki je v statutu 
opredeljen kot delniški kapital in registri-
ran na sodišču. Vsaka delnica ima enak 
delež in pripadajoč znesek v osnovnem 
kapitalu. Vse delnice so delnice enakega 
razreda in so v celoti vplačane. Navadne 
delnice imetnikom zagotavljajo pravico 
do udeležbe pri upravljanju obvladujoče 
družbe, do dela dobička in ustreznega 
dela preostalega premoženja po likvida-
ciji ali stečaju obvladujoče družbe. Divi-
dende za navadne delnice se pripoznajo 
kot obveznosti v obdobju, v katerem so 
bile odobrene na skupščini.

Kapitalske rezerve skupine sestavljajo 
zneski odprave splošnega prevrednoto-
valnega popravka kapitala in so se obli-
kovale z namenom uporabe v skladu s 
64. čl. ZGD-1. 

Rezerve iz dobička vključujejo:
• Zakonske rezerve, tj. zneski, ki so na-

mensko zadržani iz dobička iz pred-
hodnih let, predvsem za poravnavo 
potencialnih prihodnjih izgub. 

• Rezerve za lastne delnice, ki se v izka-
zu finančnega stanja oblikujejo iz čis-
tega dobička poslovnega leta skladno 
s statutom in ZGD-1, če družbe v skupi-
ni odkupijo lastne delnice. Pridobljene 
lastne delnice so sestavni del celotne-
ga kapitala in se odštevajo od njega. 
Rezerve za lastne delnice se sprostijo, 
če so bile lastne delnice odtujene ali 
umaknjene.

• Pridobljene lastne delnice.
• Druge rezerve iz dobička, ki se obliku-

jejo iz dobička, v višini in pod pogoji, 
določenimi z zakonom in s statutom 
družb v skupini.

 
Rezerve iz dobička se oblikujejo v višini in 
pod pogoji, ki jih določata 64. čl. ZGD-1 in 
statut obvladujoče družbe, in iz zneskov 
čistega dobička poslovnega leta in pre-
nesenega dobička. 

Druge rezerve iz dobička se lahko upo-
rabijo za katerekoli namene po ZGD-1, 
razen v primeru iz petega odstavka 64. 
člena ZGD-1 ali če statut določa drugače. 
Kapitalske in zakonske rezerve se smejo 
skladno z ZGD-1 uporabiti za kritje čiste 
izgube poslovnega leta, če je ni mogoče 
pokriti v breme prenesenega čistega do-
bička ali drugih rezerv iz dobička, in kritje 
prenesene izgube, če je ni mogoče pokri-
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ti v breme čistega dobička poslovnega 
leta ali drugih rezerv iz dobička. V koli-
kor je skupni znesek teh rezerv višji od 
z zakonom določenega odstotka osnov-
nega kapitala (10 %), se lahko uporabijo 
tudi za povečanje osnovnega kapitala iz 
sredstev obvladujoče družbe in za kritje 
čiste ter prenesene izgube poslovnega 
leta.

Rezerve za pošteno vrednost vsebujejo 
učinke vrednotenja finančnih instrumen-
tov po pošteni vrednosti čez drugi vseob-
segajoči donos in aktuarske dobičke ter 
izgube, vezane na rezervacije za poza-
poslitvene in druge dolgoročne zaslužke 
zaposlencev.

j) Zaloge
Skupina med zalogami izkazuje material, 
drobni inventar z dobo koristnosti do leta 
dni, ki ima naravo zalog materiala, lah-
ko pa tudi z dobo koristnosti, daljšo od 
leta dni, če njegova posamična nabavna 
cena ne presega 500 EUR, in trgovsko 
blago. Kot drobni inventar skupina vodi 
zaščitna sredstva in orodje.

Količinske enote zalog so pripoznane 
po nabavnih cenah, ki jo sestavljajo 
nakupna cena, zmanjšana za dobljene 
popuste, uvozne in druge nevračljive na-
kupne dajatve (trošarine) ter neposredni 
stroški nabave (prevozni stroški, stroški 
nakladanja, prekladanja in razkladanja, 
stroški prevoznega zavarovanja in po-
dobno). Zaloge materiala se vrednotijo 
po nabavni ali čisti iztržljivi vrednosti, in 
sicer po manjši izmed njiju. Zaloge trgo-
vskega blaga se vodijo po maloprodajnih 
cenah z vključenim DDV, v izkazu finanč-
nega položaja pa so izkazane po nabavni 
vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in 
sicer po manjši izmed njiju. Poraba zalog 
materiala se vrednoti po metodi tehtanih 
povprečnih cen, poraba zalog trgovske-
ga blaga pa po zadnji povprečni ceni.

Zaloge materiala in trgovskega blaga se 
zaradi oslabitve prevrednotijo, če njiho-
va knjigovodska vrednost presega čisto 
iztržljivo vrednost. Odpise poškodovanih 
in nekurantnih zalog skupina opravlja re-
dno med letom in ob inventuri.

k) Rezervacije
Rezervacije se pripoznajo, če ima sku-
pina zaradi preteklega dogodka seda-
njo obvezo (pravno ali posredno), katere 
znesek je mogoče zanesljivo oceniti, in 
je verjetno, da bo pri poravnavi obveze 

potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo 
gospodarske koristi. Znesek, pripoznan 
kot rezervacija, je najboljša ocena izdat-
kov (vključuje tveganja in negotovosti), 
potrebnih za poravnavo na dan izkaza fi-
nančnega položaja obstoječe, praviloma 
dolgoročne obveze, in je enaka vrednosti 
izdatkov, ki so po pričakovanju potrebni 
za poravnavo obveze. Če je učinek časov-
ne vrednosti denarja pomemben, morajo 
biti pričakovani izdatki ustrezno diskonti-
rani na sedanjo vrednost. Rezervacije se 
ne prevrednotujejo. Na koncu obračun-
skega obdobja se popravijo tako, da je 
njihova vrednost enaka sedanji vrednosti 
izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni 
za poravnavo obveze.

Rezervacije za pozaposlitvene in druge 
dolgoročne zaslužke zaposlenih skupine 
so oblikovane za jubilejne nagrade, od-
pravnine ob upokojitvi in solidarnostne 
pomoči ob smrti zaposlenega v višini 
ocenjenih prihodnjih izplačil za odprav-
nine in jubilejne nagrade, diskontirane 
na konec poročevalskega obdobja. Izra-
čun je narejen za vsakega zaposlenega 
tako, da upošteva stroške odpravnin ob 
upokojitvi in stroške vseh pričakovanih 
jubilejnih nagrad do upokojitve. Izračun 
z uporabo metode Projected Unit Credit 
na osnovi večdekrementnega modela, ki 
upošteva stroške tekočega službovanja, 
stroške obresti, izplačila zaslužkov in ak-
tuarske dobičke/izgube, nastale kot pos-
ledica spremembe aktuarskih predpo-
stavk ter izkustvenih prilagoditev, opravi 
pooblaščeni aktuar. Plačila za odpravni-
ne ob upokojitvi in izplačila jubilejnih na-
grad zmanjšujejo oblikovane rezervacije. 
V izkazu poslovnega izida skupina pri-
pozna prihodke oziroma odhodke v zvezi 
s preračunom rezervacij za odpravnine 
ob upokojitvi (stroške službovanj, obre-
sti), aktuarski dobički in izgube iz naslo-
va obvez za odpravnine ob upokojitvi pa 
se pripoznajo v kapitalu, v okviru rezerv 
za poštene vrednosti. Prihodki in odhodki 
v zvezi s preračunom rezervacij za jubi-
lejne nagrade in izplačili solidarnostnih 
pomoči ob smrti zaposlenega (stroške 
službovanj, obresti, aktuarske dobičke/
izgube) so pripoznani v izkazu poslovne-
ga izida. Druge obveznosti iz pozaposlit-
venih zaslužkov zaposlenih ne obstajajo.

Rezervacije za tožbe skupina oblikuje 
za tožbe, v katerih družbe nastopajo kot 
tožena stranka. Vsako leto se preveri up-
ravičenost oblikovanih rezervacij glede 
na stanje spora in verjetnost ugodne ali 
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neugodne rešitve. Višina rezervacij se 
določi glede na znano višino odškodnin-
skega zahtevka ali glede na pričakovano 
možno višino, če zahtevek še ni znan.

l) Dolgoročno odloženi prihodki 
Dolgoročno odloženi prihodki za 
brezplačni prevzem osnovnih sredstev 
so oblikovani po skupinah glede na amor-
tizacijsko stopnjo prevzetih sredstev. 
Odloženi prihodki se prenašajo med pri-
hodke sorazmerno z obračunano amor-
tizacijo teh amortizirljivih sredstev. Brez-
plačno dobljena osnovna sredstva se 
nanašajo tudi na priključke odjemalcev, 
ki jih je obvladujoča družba prevzela med 
svoja opredmetena osnovna sredstva z 
obvezo vzdrževanja in obnove, v skladu 
s predpisi (Splošni pogoji za dobavo in 
odjem električne energije iz distribucij-
skega omrežja električne energije Ur. list 
RS št. 126/07).

Dolgoročno odložene prihodke za zara-
čunane povprečne stroške priključevanja 
ima skupina oblikovane kot zaračunane 
povprečne stroške priključevanja po Skle-
pu o določitvi omrežnine za uporabo elek-
troenergetskih omrežij Javne agencije Re-
publike Slovenije za energijo, za obdobje 
do 30. 6. 2007, in se nanašajo na namen-
ska plačila za priključitev na omrežje ali za 
povečanje priključne moči (financiranje 
naložb v širitev omrežja). Odloženi prihodki 
se prenašajo med poslovne prihodke so-
razmerno z obračunano amortizacijo teh 
amortizirljivih sredstev, ki je enaka prevla-
dujoči stopnji osnovnih sredstev energet-
ske infrastrukture, v višini 3 %.

Dolgoročno odloženi prihodki za državne 
podpore, prejete za kritje stroškov, so pri-
poznane kot prihodki v obdobjih, v kate-
rih nastajajo zadevni stroški, ki naj bi jih 
podpore nadomestile. 

m) Poslovne in druge obveznosti
Skupina izkazuje finančne in poslov-
ne obveznosti glede na rok dospelosti 
v plačilo na dolgoročne in kratkoročne. 
Kratkoročne obveznosti so obveznosti, ki 
zapadejo v plačilo v obdobju, krajšem od 
leta dni. Obveznosti se ob začetnem pri-
poznanju izkažejo po nabavni vrednosti, 
po pripoznanju pa se merijo po odplač-
ni vrednosti. Slabitve kratkoročnih dol-
gov skupina ne ugotavlja in ne izkazuje. 
Kratkoročni dolgovi, izraženi v tuji valuti, 
se na dan bilance stanja preračunajo v 
domačo valuto po referenčnem tečaju 
Evropske centralne banke.

n) Kratkoročno odloženi in vnaprej vra-
čunani stroški ter prehodno nezaračuna-
ni in odloženi prihodki
Kratkoročno odloženi stroški oz. odhod-
ki so tisti, ki bodo predvidoma realizirani 
v prihodnjem letu in katerih nastanek je 
verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena, 
in še ne vplivajo na poslovni izid. Pre-
hodno nezaračunani prihodki vključuje-
jo prihodke, za katere še ni bilo prejeto 
plačilo in ki jih tudi ni bilo mogoče zara-
čunati.

Vnaprej vračunani stroški oz. odhod-
ki nastajajo na podlagi enakomerne-
ga obremenjevanja poslovnega izida s 
pričakovanimi stroški oz. odhodki, ki se 
še niso pojavili. Kratkoročno odloženi 
prihodki nastajajo, če še niso opravlje-
ne sicer že zaračunane ali celo plačane 
storitve, vendar zaradi tega ni običajnih 
obveznosti do kupcev, ki bi se štele kot 
dobljena druga sredstva.

o) Prihodki
Prihodki od prodaje vključujejo prihodke 
od prodaje električne energije, zaraču-
nane najemnine in vzdrževanja infra-
strukture ter izvajanja storitev za SODO, 
prihodke od prodaje drugih energentov 
(prodaje lesnih peletov, zemeljskega pli-
na) in druge čiste prihodke od opravljenih 
storitev (prihodki od opravljenih storitev 
strankam, najemnine). 

Prihodki iz pogodb s kupci se pripozna-
jo ob prenosu obvladovanja storitev na 
kupca v znesku, ki odraža nadomesti-
lo, za katerega družba meni, da bo do 
njega upravičena v zameno za storitve. 
Pripoznajo se po pošteni vrednosti pre-
jetega poplačila ali terjatve iz tega na-
slova, zmanjšani za vračila in popuste, 
odobrene ob prodaji ali pozneje zaradi 
zgodnejšega plačila, brez davka na do-
dano vrednost. Prihodki se izkažejo, ko je 
kupec prevzel koristi iz dobavljenih stori-
tev. Pripoznavanje prihodkov od opravlje-
nih storitev strankam pa je postopno. Za 
merjenje izvršitvene obveze se uporablja 
metoda vložkov (npr. sredstev, avto vo-
ženj, delovnih ur, stroškov), ki so bili do 
datuma meritve že porabljeni.

Prodaja storitev SODO
Obvladujoča družba ima kot lastnik ele-
ktrodistribucijske infrastrukture z družbo 
SODO, d.o.o., ki je edini koncesionar za 
izvajanje gospodarske javne službe de-
javnosti sistemskega operaterja distribu-
cijskega omrežja na območju Republike 
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Slovenije, sklenjeno Pogodbo o najemu 
elektrodistribucijske infrastrukture in 
izvajanju storitev za sistemskega opera-
terja distribucijskega omrežja. V skladu 
s to pogodbo se za regulativno obdobje 
sklepajo aneksi, v katerih se oprede-
li višina najemnine in cen storitev, ki jih 
obvladujoča družba izvaja za SODO, na 
elektrodistribucijskem območju obvladu-
joče družbe. Agencija za energijo, ki ima 
na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) 
pristojnost določanja metodologije za 
obračunavanje omrežnine in upraviče-
nih stroškov izvajalcev dejavnosti SODO, 
je z odločbo določila regulativni okvir za 
obdobje 2019–2021. Prihodki obvladu-
joče družbe iz naslova dajanja elektro-
distribucijske infrastrukture v najem in 
opravljanja storitev SODO se mesečno 
pripoznajo na podlagi izstavljenih akon-
tativnih računov, podlaga za pripoznanje 
celotnih in dejanskih prihodkov od naje-
ma EEI in opravljenih storitev v obračun-
skem obdobju pa je obračun odstopanj, 
opravljen po preteku regulativnega leta. 
Preliminarni obračun družba SODO prip-
ravi na osnovi podatkov iz še nezaključe-
nih računovodskih izkazov regulativnega 
leta in ga posreduje obvladujoči družbi 
do 15. marca po preteku obračunskega 
obdobja, dokončni obračun na osnovi re-
vidiranih podatkov regulativnega leta pa 
šele do preliminarnega obračuna nasled-
njega leta.

Prodaja storitev
Prihodki od prodaje storitev se pripozna-
jo v obračunskem obdobju, v katerem se 
opravijo, glede na zaključek posla, oce-
njenega na podlagi dejansko opravljene 
storitve. V primeru dolgoročnih projektov 
skupina pripozna prihodke od opravlje-
nih storitev postopno z metodo vložkov 
na bilančni dan družbe v skupini.

Usredstvene lastne storitve
Usredstvene lastne storitve so storitve, 
ki jih je podjetje izvedlo za svoje lastne 
potrebe in jih je usredstvilo med opred-
metenimi osnovnimi ali neopredme-
tenimi dolgoročnimi sredstvi. Skupina 
pripozna prihodke v višini stroškov, pot-
rebnih za zgraditev ali izdelavo tovrstne-
ga sredstva, ki pa ne smejo presegati na-
bavne vrednosti istovrstnega sredstva, ki 
bi ga skupina lahko kupila na trgu.

Prihodki od prodaje električne energije 
in energentov
Poslovni prihodki se pripoznajo ob pro-
daji električne energije in energentov, če 

se upravičeno pričakuje, da bo prodaja 
privedla do prejemkov, če le-ti niso ure-
sničeni že ob nastanku. Zaračunavanje 
električne energije se izvaja na tri nači-
ne, in sicer:
• po dejanski porabi mesečno za kole-

darski mesec – večjim odjemalcem se 
na osnovi porabe prejšnjega meseca 
izstavljajo med mesecem delni računi 
za porabljeno električno energijo, ki se 
upoštevajo v končnem mesečnem ra-
čunu;

• po dejanski porabi mesečno – računi 
se izstavljajo od 1. do 8. delovnega dne 
v mesecu za pretekli koledarski mesec, 
količina odjema pa se odčitava meseč-
no;

• letni način obračuna – med letom se 
izstavljajo akontacije na osnovi pov-
prečne dnevne porabe preteklega ob-
računskega obdobja, enkrat letno pa 
se popišejo števci in se izdela obračun. 
Gre za gospodinjske in določene male 
poslovne odjemalce, ki še nimajo meril-
nih naprav z daljinskim odčitavanjem. 

DDV in trošarina ter omrežnina na sku-
pnih računih se ne štejejo kot prihodek 
iz prodaje, ampak kot odtegnjena obve-
znost.

Drugi poslovni prihodki
Vključujejo prihodke od odprave rezer-
vacij (pretežno za brezplačno prevzeta 
osnovna sredstva); prihodke, povezane 
s poslovnimi učinki (prejete odškodni-
ne, subvencije, dotacije, regresi itd.); 
poslovne prihodke, dosežene s prodajo 
osnovnih sredstev in demontiranega ma-
teriala; prihodke od odpisov obveznosti 
in odprave popravkov terjatev ter neobi-
čajne postavke za katere se ne pričakuje, 
da se bodo pojavljale redno ali pogosto 
(izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih 
let, prejeta povračila sodnih stroškov in 
odškodnin in podobno).

p) Finančni prihodki in finančni odhodki
Finančni prihodki vključujejo prihodke od 
izplačil dividend, prihodke od odsvojitve 
finančnih sredstev, prejete obresti od 
depozitov, sredstev na računih in danih 
posojil, pozitivne tečajne razlike, prihod-
ke ter obresti za nepravočasno plačano 
električno energijo, omrežnino in stori-
tve. Prihodki od obresti se pripoznajo ob 
njihovem nastanku z uporabo efektivne 
obrestne mere, prihodki od dividend na 
dan, ko je uveljavljena delničarjeva pra-
vica do plačila, obresti za nepravočasno 
plačano električno energijo, omrežnino 
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in storitve pa ob obračunu, če ni dvoma 
o njihovi velikosti in datumu zapadlosti v 
plačilo.

Finančni odhodki obsegajo stroške izpo-
sojanja (če se ti ne usredstvijo), odhodke 
zaradi oslabitve vrednosti in odpisov fi-
nančnih naložb, obresti iz poslovnih ob-
veznosti in negativne tečajne razlike. Pri-
poznajo se v izkazu poslovnega izida, če 
je zmanjšanje gospodarskih koristi v ob-
računskem obdobju povezano z zmanj-
šanjem sredstev ali s povečanjem dolga 
in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo 
izmeriti. Finančni odhodki se pripoznajo 
ob obračunu ne glede na plačila, ki so po-
vezana z njimi. Stroške izposojanja sku-
pina pripozna v izkazu poslovnega izida 
po metodi efektivnih obresti, razen tistih, 
ki so usredstveni in se pripišejo opred-
metenim osnovnim sredstvom v gradnji 
ali pripravi.

q) Davek iz dobička
Davek iz dobička poslovnega leta vklju-
čuje odmerjeni in odloženi davek in se 
izkaže v izkazu poslovnega izida, razen 
v delu, ki je povezan s postavkami, izka-
zanimi neposredno v vseobsegajočem 
donosu.

Odmerjeni davek skupine se obračuna od 
obdavčljivega dobička za poslovno leto 
po davčnih stopnjah, ki veljajo na datum 
poročanja, in od morebitne prilagoditve 
davčnih obveznosti v povezavi s pretekli-
mi poslovnimi leti. Obdavčljivi dobiček se 
razlikuje od čistega dobička, poročanega 
v izkazu poslovnega izida, ker izključuje 
postavke prihodkov ali odhodkov, ki so 
obdavčljive ali odbitne v drugih letih, in 
tudi postavke, ki nikoli niso obdavčljive 
ali odbitne. 

Odloženi davek je izkazan z uporabo me-
tode obveznosti po izkazu finančnega 
položaja, pri čemer se upoštevajo zača-
sne razlike, ki nastajajo med davčnimi 
vrednostmi sredstev in obveznosti ter 
njihovimi knjigovodskimi vrednostmi v 
posamičnih računovodskih izkazih družb 
v skupini. Znesek odloženega davka te-
melji na pričakovanem načinu povračila 
oziroma poravnave knjigovodske vred-
nosti sredstev in obveznosti ob uporabi 
davčnih stopenj (in zakonov), za katere 
se pričakuje, da bodo uporabljene, ko se 
bo odložena terjatev za davek realizirala 
ali se bo odložena obveznost za davek 
poravnala. 

Odložena terjatev za davek se pripozna 
v vrednosti verjetnega razpoložljivega 
prihodnjega obdavčljivega dobička, v 
breme katerega bo v prihodnje mogoče 
uporabiti odloženo terjatev. Odložene 
terjatve za davek se zmanjšajo za zne-
sek, za katerega ni več verjetno, da bo 
zanj mogoče uveljaviti davčno olajšavo, 
povezano s sredstvom.

r) Dobiček na delnico
Skupina izkazuje osnovno dobičkonos-
nost delnice, ki jo izračuna tako, da dobi-
ček, ki pripada lastnikom obvladujočega 
deleža v čistem dobičku, deli s tehtanim 
povprečnim številom navadnih delnic v 
poslovnem letu, pri čemer so lastne del-
nice skupine izvzete.

s) Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov skupine je sesta-
vljen po neposredni metodi in resnično 
ter pošteno prikazuje prejemke in izdat-
ke pri poslovanju, investiranju in financi-
ranju ter pojasnjuje spremembe v giba-
nju denarnih sredstev.

17.4 Določanje poštene vrednosti
Glede na računovodske usmeritve sku-
pine je v določenih primerih potrebna 
določitev poštene vrednosti finančnih 
in nefinančnih sredstev ter obveznosti. 
Poštena vrednost je znesek, s katerim 
je mogoče prodati sredstvo ali zamenja-
ti obveznost med dobro obveščenima in 
voljnima strankama v premišljenem pos-
lu. Skupina poštene vrednosti za potrebe 
merjenja oziroma poročanja določi po 
metodah, opisanih v nadaljevanju.

Naložbene nepremičnine
Skupina pri določanju poštene vrednosti 

naložbene nepremične, ki jo poseduje, 
sledi pošteni vrednosti, ki izhaja iz ura-
dne cenitve GURS-a.

Naložbe
Poštena vrednost finančnih naložb, ki 
kotirajo na borzi, je določena na podlagi 
zaključnega borznega tečaja na datum 
poročanja.

Za finančne naložbe, ki ne kotirajo na de-
lujočem trgu in za katere poštene vred-
nosti ni mogoče zanesljivo oceniti, sku-
pina na bilančni dan presoja, ali obstaja 
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nepristranski dokaz za njihovo oslablje-
nost. Oslabitev teh finančnih naložb je 
opisana v točki 17.3 (g).

Poslovne in druge terjatve ter poslovne 
in druge obveznosti
Kratkoročne poslovne terjatve zaradi 
kratkoročnosti niso diskontirane, so pa 
upoštevane slabitve vrednosti. Vse ter-
jatve, razen terjatev SODO, se obrestuje-
jo iz naslova neporavnanih preliminarnih 

obračunov, ki se obrestujejo le do vklju-
čitve v regulativni okvir. Gre za terjatve 
pomembnih vrednosti, zato se v bilanci 
stanja izkažejo po odplačni vrednosti.

Tako kot kratkoročne poslovne terjatve 
so tudi poslovne in druge obveznosti iz-
kazane po odplačni vrednosti. Poštena 
vrednost se ne razkriva, saj je ta skladno 
z MRSP 7 dober približek poštene vred-
nosti.

17.5 Sestava skupine Elektro Celje
Skupino Elektro Celje sestavljajo obvla-
dujoča družba Elektro Celje in:
• ECE d.o.o., odvisna družba, sedež: 

Vrunčeva 2a, Celje. Njena dejavnost 
sta nakup in prodaja električne energi-
je in drugih energentov končnim kup-
cem, tako gospodinjstvom kot poslov-
nim uporabnikom. 

• Elektro Celje OVI, d.o.o., odvisna druž-
ba, sedež: Rimska cesta 108, Šempe-
ter v Savinjski dolini. Njena dejavnost 
sta proizvodnja električne in toplotne 
energije v MHE, MFE in SPTE ter inže-
niring predvsem elektro energetskih 
naprav.

• Informatika d.d., pridružena družba, 
sedež: Vetrinjska ulica 2, Maribor. Nje-
na dejavnost so informacijske storitve 
in inženiring.

Družba Elektro Celje je obvladujoča druž-
ba družbe ECE na podlagi pravic, ki izha-
jajo iz družbene pogodbe. Družba ECE 
posluje kot del skupine Elektro Celje. Pri 
tem so enotno obvladovana tveganja, ki 
izhajajo iz poslovanja odvisne družbe. 
Obvladujoča družba kot večinski druž-
benik skladno z 2. odstavkom 25. člena 
družbene pogodbe imenuje in razrešuje 
poslovodjo, tj. direktorja odvisne družbe. 
Družbenik kot organ ima vpliv na poslo-
vanje družbe, saj ZGD-1 ne določa, da je 
poslovodstvo pri upravljanju samostoj-
no. Odločitve poslovodstva so vezane na 
soglasje skupščine, prav tako pa lahko 
družbenik kot organ izdaja poslovodstvu 
obvezna navodila. Informacijska pravi-
ca vsakega družbenika je ne glede na 
njegov lastniški delež po vsebini skoraj 
neomejena, pri čemer se lahko izvršuje 
zunaj skupščine oziroma neodvisno od 
dnevnega reda skupščine. Poleg tega 
ima družbenik kot organ široke možnosti 
do neposrednega nadzora nad poslova-
njem družbe, ker v družbi ni organiziran 
nadzorni svet. Večinski družbenik preko 

nadzorstvenega kolegija upravlja svojo 
naložbo z usklajevalnimi sestanki z di-
rektorjem odvisne družbe, dajanjem za-
vezujočih navodil o tekočih vprašanjih, ki 
omogočajo hitrejše definiranje ukrepov 
za reševanje morebitnih težav, hkrati 
pa redno in učinkovito izvajanje nadzo-
ra nad poslovanjem in delom direktorja. 
Višina dividend, ki je bila izplačana manj-
šinskemu lastniku v letu 2019, je znašala 
345.431 EUR.

Prav tako je družba Elektro Celje obvla-
dujoča družba družbe Elektro Celje OVI 
na podlagi pravic ustanovitelja in edine-
ga družbenika, ki izhajajo iz Akta o usta-
novitvi. Družba Elektro Celje OVI posluje 
kot del skupine Elektro Celje. Pri tem so 
enotno obvladovana tveganja, ki izhaja-
jo iz poslovanja odvisne družbe. Družba 
Elektro Celje kot edini družbenik skladno 
z 2. odstavkom 12. člena Akta o ustano-
vitvi imenuje in razrešuje poslovodjo – di-
rektorja odvisne družbe. Edini družbenik 
kot organ ima vpliv na poslovanje družbe, 
saj so odločitve poslovodstva vezane na 
predhodno soglasje edinega družbenika, 
prav tako pa lahko družbenik kot organ 
izdaja poslovodstvu obvezna navodila. 
Direktor odvisne družbe ima tudi ome-
jitve pri sklepanju pravnih poslov nad 
vrednostjo 50.000 EUR in pri sklepanju 
poslov o prometu z nepremičninami, o 
čemer mora skladno z drugim odstav-
kom 14. člena Akta o ustanovitvi prido-
biti pisno soglasje uprave obvladujoče 
družbe. Informacijska pravica družbeni-
ka je glede na njegov lastniški delež po 
vsebini neomejena. Edini družbenik ima 
možnosti do neposrednega nadzora nad 
poslovanjem družbe, ker v družbi ni or-
ganiziran nadzorni svet. Edini družbenik 
preko nadzorstvenega kolegija upravlja 
svojo naložbo z usklajevalnimi sestanki 
z direktorjem odvisne družbe, dajanjem 
zavezujočih navodil o tekočih vprašanjih, 
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ki omogočajo hitrejše definiranje ukre-
pov za reševanje morebitnih težav, hkrati 
pa redno in učinkovito izvajanje nadzora 

nad poslovanjem in delom direktorja od-
visne družbe.

Postavka v EUR Odvisni družbi

ECE, d.o.o. Elektro Celje OVI, d.o.o.

31. 12. 2019 31. 12. 2018 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Delež lastništva (v %) 74,3256 74,3256 100 100

Osnovni kapital 3.436.768 3.436.768 12.519 12.519

Knjigovodska vrednost kapitala 18.406.619 19.694.179 2.473.200 2.429.678

Vrednost deležev v odvisnih družbah 13.680.830 14.637.817 2.473.200 2.429.678

Poslovni izid 66.555 2.859.689 43.522 29.234

Vrednost sredstev/obveznosti 46.501.223 44.801.821 3.039.447 2.627.752

Denarni izid pri poslovanju —2.522.897 3.027.999 253.552 198.158

Denarni izid pri investiranju 387.732 —121.423 —630.610 —365.875

Denarni izid pri financiranju —1.541.378 —1.345.431 364.760 45.686

Obvladujoča družba ima v lasti 2.479 
delnic INFG, ki jih je izdala družba Infor-
matika, d.d. Ker ima družba Elektro Celje 
pri sprejemanju finančnih in poslovnih 
usmeritev Informatike, d.d. pomemben 
vpliv, jo je pripoznala kot pridruženo 
družbo. Pri vključevanju v konsolidirane 

izkaze pa obvladujoča družba upošteva 
nepomembnost vpliva, skladno s 56. čle-
nom ZGD-1, kar pomeni, da računovodski 
izkazi pridružene družbe niso vključeni v 
konsolidirane računovodske izkaze sku-
pine.

17.6 Neopredmetena sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Premoženjske pravice 3.941.830 3.159.722

Neopredmetena sredstva v pripravi 405.459 29.982

Predujmi za neopredmetena osnovna sredstva 80.830 0

Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 88.988 12.584

Skupaj 4.517.107 3.202.288

Skupina je na dan 31. 12. 2019 izka-
zovala finančne obveznosti iz naslova 
finančnega najema za najem, nadgra-
dnjo in zagotavljanje programske opre-
me ter ustreznih licenc za delovanje 
informacijske podpore v višini 595.248 
EUR (297.304 EUR zapade v letu 2020, 
286.285 EUR v letu 2021, 11.659 EUR 
pa v letu 2022), ki bodo po izpolnitvi po-
godbenih obveznosti prešle v trajno last 
skupine.

Za pridobitev neopredmetenih sredstev 
je imela skupina na dan 31. 12. 2019 
izkazane poslovne obveznosti v višini 
1.119.399 EUR (675.995 EUR na dan 31. 
12. 2018) in ni imela neopredmetenih 
sredstev, danih kot poroštvo za poplači-
lo dolgov ali katerih lastninska pravica je 
bila omejena, kot tudi ne sklenjenih zavez 
za pridobitev neopredmetenih sredstev.
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Gibanje neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev (v EUR) 

Premoženjske 
pravice

Neopredmetena 
sredstva v pripravi 

Predujmi za 
neopredmetena 

OS 

Druge dolgoročne 
aktivne časovne 

razmejitve 

Skupaj 

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2018 12.258.368 876 0 57 12.259.301

Povečanja 5.704  540.432  0  12.584  558.720

Prenos z investicij v teku 511.326 —511.326 0 0 0

Zmanjšanja —1.445 0 0 —57 —1.502

Stanje 31. 12. 2018 12.773.953 29.982 0 12.584 12.816.519

Stanje 1. 1. 2019 12.773.953 29.982 0 12.584 12.816.519

Povečanja 31.167 2.677.442 80.830 137.346 2.926.785

Prenos z investicij v teku 2.276.965 —2.301.965 0 0 —25.000

Zmanjšanja —1.030.055 0 0 —60.942 —1.090.997

Stanje 31. 12. 2019 14.052.030 405.459 80.830 88.988 14.627.307

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2018 8.359.569 0 0 0 8.359.569

Amortizacija 1.252.751 0 0 0 1.252.751

Najemnina za uporabo apartmajev 3.356 0 0 0 3.356

Zmanjšanja —1.445 0 0 0 —1.445

Stanje 31. 12. 2018 9.614.231 0 0 0 9.614.231

Stanje 1. 1. 2019 9.614.231 0 0 0 9.614.231

Amortizacija 1.522.666 0 0 0 1.522.666

Najemnina za uporabo apartmajev 3.358 0 0 0 3.358

Zmanjšanja —1.030.055 0 0 0 —1.030.055

Stanje 31. 12. 2019 10.110.200 0 0 0 10.110.200

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2018 3.898.799 876 0 57 3.899.732

Stanje 31. 12. 2018 3.159.722 29.982 0 12.584 3.202.288

Stanje 1. 1. 2019 3.159.722 29.982 0 12.584 3.202.288

Stanje 31. 12. 2019 3.941.830 405.459 80.830 88.988 4.517.107

17.7 Opredmetena osnovna 
sredstva

Opredmetena osnovna sredstva (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Zemljišča 5.993.990 6.002.831

Zgradbe 188.123.201 178.756.949

Oprema 62.345.176 62.127.438

Zemljišča, zgradbe in oprema v pridobivanju 6.957.089 10.110.968

Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 414.032 0

Skupaj 263.833.488 256.998.186

Knjigovodska vrednost dolgoročnih ne-
opredmetenih in opredmetenih osnov-
nih sredstev, ki jih je skupina na osnovi 
Pogodbe o najemu elektrodistribucijske 
infrastrukture in izvajanju storitev za 

sistemskega operaterja ter pripadajo-
čih aneksov dala v najem družbi SODO 
d.o.o., je na dan 31. 12. 2019 znašala 
255.945.609 EUR (246.184.532 EUR v 
letu 2018).
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Gibanje opredmetenih osnovnih 
sredstev (v EUR)

Zemljišča Zgradbe Oprema Investicije v 
teku

Predujmi za 
opredm. OS

Skupaj 

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2018 5.974.525 572.906.707 166.005.016 7.783.902 91.370 752.761.520

Prenosi med sredstvi 0 0 0 168.921 0 168.921

Povečanja 0 0 8.235 23.812.674 37.997 23.858.906

Prenos z investicij v teku 35.443 14.845.364 6.723.092 —21.603.899 —57.997 —57.997

Zmanjšanja —7.137 —4.897.633 —2.950.200 —50.630 —71.370 —7.976.970

Stanje 31. 12. 2018 6.002.831 582.854.438 169.786.143 10.110.968 0 768.754.380

Spremembe zaradi uvedbe MSRP 16 0 150.807 156.044 0 0 306.851

Stanje 1. 1. 2019 6.002.831 583.005.245 169.942.187 10.110.968 0 769.061.231

Prenosi med sredstvi 0 0 0 0 0 0

Povečanja 0 0 14.311 23.065.737 415.305 23.495.353

Prenos z investicij v teku 21.964 19.451.949 6.745.593 —26.219.506 —1.273 —1.273

Zmanjšanja —30.805 —12.453.289 —1.818.251 —110 0 —14.302.455

Stanje 31. 12. 2019 5.993.990 590.003.905 174.883.840 6.957.089 414.032 778.252.856

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2018 0 398.803.199 103.903.799 0 0 502.706.998

Prenosi med sredstvi 0 5.052 82.685 0 0 87.737

Amortizacija 0 10.120.957 6.313.324 0 0 16.434.281

Zmanjšanja 0 —4.831.719 —2.641.103 0 0 —7.472.822

Stanje 31. 12. 2018 0 404.097.489 107.658.705 0 0 511.756.194

Stanje 1. 1. 2019 0 404.097.489 107.658.705 0 0 511.756.194

Povečanja 0 0 20.841 0 0 20.841

Amortizacija 0 10.162.879 6.574.983 0 0 16.737.862

Zmanjšanja 0 —12.379.664 —1.715.865 0 0 —14.095.529

Stanje 31. 12. 2019 0 401.880.704 112.538.664 0 0 514.419.368

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2018 5.974.525 174.103.508 62.101.217 7.783.902 91.370 250.054.522

Stanje 31. 12. 2018 6.002.831 178.756.949 62.127.438 10.110.968 0 256.998.186

Stanje 1. 1. 2019 6.002.831 178.907.756 62.283.482 10.110.968 0 257.305.037

Stanje 31. 12. 2019 5.993.990 188.123.201 62.345.176 6.957.089 414.032 263.833.488

Stroški graditve in izdelave opredmetenih 
osnovnih sredstev v lastni režiji so v letu 
2019 znašali 15.164.716 EUR (15.193.945 
EUR v letu 2018). Stroški izposojanja, ki 
jih je skupina v letu 2019 pripisala na 
novo aktiviranim gradbenim objektom, 
so znašali 4.925 EUR (6.979 EUR v letu 
2018). Investicije v teku vključujejo 3.122 
EUR obresti (129 EUR v letu 2018).

Za pridobitev opredmetenih osnovnih 

sredstev je skupina na dan 31. 12. 2019 
izkazovala obveznosti v višini 1.206.415 
EUR (1.716.723 EUR na dan 31. 12. 2018). 
Skupina po stanju 31. 12. 2019 ni imela 
opredmetenih osnovnih sredstev z ome-
jeno lastninsko pravico, prav tako niso 
bila zastavljena kot jamstvo za obvezno-
sti. Po stanju 31. 12. 2019 tudi ni imela 
sklenjenih pogodb o nakupu osnovnih 
sredstev, v zvezi s katerimi še niso bile 
pripoznane obveznosti.

17.7.1 Pravica do uporabe najetih sredstev
Skupina ima v najemu zgradbe in raz-
lično opremo. Trajanje najema se razli-
kuje glede na vrsto najema, in sicer za 
zgradbe od 2,2 do 8 let in za opremo od 
3 do 3,3 leta. Zneski najemnin za celotno 
obdobje najema so določeni s pogodbo 

in so fiksni. Možnost odpovedi posame-
zne najemne pogodbe obstaja v primeru 
kršitve pogodbenih obveznosti strank ali 
na podlagi sporazumne prekinitve, med-
tem ko možnost podaljšanja najema v 
pogodbah ni opredeljena.
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Pravica do uporabe najetih sredstev Pravica do uporabe zgradb Pravica do uporabe opreme Skupaj

NABAVNA VREDNOST

Stanje 31. 12. 2018 0 0 0

Spremembe zaradi uvedbe MRSP 16 150.807 156.044 306.851

Stanje 1. 1. 2019 150.807 156.044 306.851

Stanje 31. 12. 2019 150.807 156.044 306.851

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 31. 12. 2018 0 0 0

Stanje 1. 1. 2019 0 0 0

Amortizacija 46.642 66.966 113.608

Stanje 31. 12. 2019 46.642 66.966 113.608

NEODPISANA VREDNOST

Stanje 31. 12. 2018 0 0 0

Stanje 1. 1. 2019 150.807 156.044 306.851

Stanje 31. 12. 2019 104.165 89.078 193.243

17.8 Naložbene nepremičnine
Preglednica gibanja naložbenih nepremičnin (v EUR) Znesek

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2018 790.791

Stanje 31. 12. 2018 790.791

Stanje 1. 1. 2019 790.791

Stanje 31. 12. 2019 790.791

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2018 558.259

Amortizacija 15.141

Stanje 31. 12. 2018 573.400

Stanje 1. 1. 2019 573.400

Amortizacija 15.141

Stanje 31. 12. 2019 588.541

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2018 232.532

Stanje 31. 12. 2018 217.391

Stanje 1. 1. 2019 217.391

Stanje 31. 12. 2019 202.250

Naložbene nepremičnine se nanašajo na 
poslovno zgradbo, ki jo skupina oddaja 
v najem posameznikom ali drugim druž-
bam. Po uradnih cenitvah GURS-a znaša 
poštena vrednost nepremičnine 302.420 
EUR (brez vrednosti zemljišča), kar je po 
naših ocenah dober približek, skupina pa 
sama ni pridobila cenitve vrednosti na-

ložbene nepremičnine s strani pooblaš-
čenega ocenjevalca nepremičnin. Pri-
hodki od najemnin so v letu 2019 znašali 
7.865 EUR (9.496 EUR v letu 2018), stro-
ški iz tega naslova pa 9.214 EUR (18.897 
EUR v letu 2018) in se nanašajo na teko-
če vzdrževanje nepremičnine. 
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17.9 Finančne naložbe
Finančne naložbe ne služijo kot jamstvo 
za dolgove in so proste bremen. Vse na-
ložbe, razen v Zavarovalnico Triglav, d.d., 
se vrednotijo po nabavni vrednosti, saj ne 
kotirajo na borzi vrednostnih papirjev in 

za njih skupina ne more pridobiti infor-
macije, da bi lahko ocenila pošteno vred-
nost. Skupina je presodila, da ni objektiv-
nih razlogov za njihovo oslabitev.

Gibanje finančnih naložb (v EUR) Delnice v pridruženo 
družbo

Druge delnice in 
deleži

Druge dolgoročne 
finančne naložbe

Skupaj

Neodpisana vrednost 1. 1. 2018 206.987 544.336 0 751.323

Prilagoditev na pošteno vrednost 0 4.144 0 4.144

Neodpisana vrednost 31. 12. 2018 206.987 548.480 0 755.467

Neodpisana vrednost 1. 1. 2019 206.987 548.480 0 755.467

Povečanje 0 0 40.000 40.000

Prilagoditev na pošteno vrednost 0 35.787 0 35.787

Prodaja 0 —288.766 0 —288.766

Neodpisana vrednost 31. 12. 2019 206.987 295.501 40.000 542.488

17.9.1 Druge finančne naložbe

Vse naložbe v delnice in deleže so po 
MSRS 9 razporejene med finančne na-

ložbe po pošteni vrednosti čez drugi vse-
obsegajoči donos.

Finančne naložbe (v EUR): 31. 12. 2019 št. delnic oz. delež 31. 12. 2018 št. delnic oz. delež

Gorenjska Banka d.d. 0 0 288.766 2.350

Zavarovalnica Triglav d.d. 187.280 5.624 151.492 5.624

Stelkom, d.o.o 108.221 12,64 % 108.222 12,64 %

Skupaj 295.501 548.480

Vrednost naložb, ki kotirajo na borzi 
vrednostnih papirjev, je na dan 31. 12. 
2019 znašala 187.280 EUR (151.492 
EUR na dan 31. 12. 2018). Poštena vred-
nost delnic Zavarovalnice Triglav, d.d. se 
je na dan 31. 12. 2019 glede na 31. 12. 
2018 zaradi prevrednotenja povečala za 
35.787 EUR. V letu 2019 je bila izvedena 
prodaja finančne naložbe v Gorenjsko 
banko d.d. Dosežena prodajna cena del-
nice je znašala 298 EUR, kar pomeni, da 
je skupina ustvarila za 411.534 EUR več 
prihodkov kot je znašala knjigovodska 

vrednost naložbe. Stroški trgovalnih ra-
čunov so znašali 1.216 EUR, prejete di-
vidende naložb v Zavarovalnico Triglav, 
d.d. pa 14.060 EUR. Skupina je v prete-
klih letih izvedla tudi slabitev finančnih 
naložb v družbo Stelkom, in sicer v letu 
2004, za 1.243 EUR.

Med dolgoročnimi finančnimi naložbami 
je izkazana naložba v družbo Solar plus 
d.o.o. v vrednosti 40.000 EUR. Edini druž-
benik družbe od leta 31. 12. 2019 dalje je 
družba EC OVI.

17.9.2 Naložba v pridruženo družbo
Naložba v pridruženo družbo (v EUR): 31. 12. 2019 št. delnic 31. 12. 2018 št. delnic

Informatika, d.d. 206.987 2.479 206.987 2.479

Skupaj 206.987 206.987

Skupina je na dan 31. 12. 2015 izvedla 
slabitev za naložbo v družbo Informati-

ka d.d. in oblikovala popravek v velikosti 
103.508 EUR. 

1 8 7E l e k t r o  C e l j e  v  l e t u  2 0 1 9



17.10 Zaloge
Zaloge (v EUR) 31. 12 .2019 31. 12 .2018

Material 1.520.842 1.570.385

Material v predelavi 469 0

Drobni inventar 95.033 130.240

Trgovsko blago 50.003 10.208

Skupaj 1.666.347 1.710.833

V letu 2019 je skupina ugotovila za 4.392 
EUR primanjkljajev (650 EUR v letu 2018) 
in 17.639 EUR presežkov (251 EUR v letu 
2018) v zalogah materiala, kar se je po-
računalo v okviru odhodkov oziroma pri-
hodkov podjetja. Zaradi zastarelosti ozi-

roma sprememb v kakovosti materiala je 
bilo v letu 2019 odpisanih za 20.639 EUR 
zalog (3.680 EUR v letu 2018). Skupina ni 
imela zastavljenih zalog kot jamstvo za 
svoje obveznosti.

17.11 Poslovne terjatve

17.11.1 Dolgoročne poslovne terjatve
Dolgoročne terjatve do družbe SODO so 
na dan 31. 12. 2019 znašale 1.146.535 
EUR in vključujejo dolgoročni del terjat-
ve iz naslova preliminarnega obraču-
na 2015 v višini 1.237.297 EUR in njeno 
diskontiranje v višini –11.428 EUR ter 
dolgoročni del obračunanih obresti iz 
naslova nepokritega primanjkljaja preli-
minarnega obračuna 2015 in presežkov 
ter primanjkljajev omrežnine iz končnih 
obračunov RO za obdobje 2014–2017 

v skupni višini –79.334 EUR. Terjatev do 
družbe SODO iz naslova preliminarnega 
obračuna regulativnega leta 2015, ki se 
po vključitvi v regulativni okvir ne obres-
tuje več, je bila izkazana po diskontirani 
vrednosti, pri čemer sta bili upoštevani 
metoda obrestovanja primanjkljajev in 
presežkov iz 85. čl. omrežninskega akta 
ter povprečna ponderirana obrestna 
mera črpanj investicijskih kreditov obvla-
dujoče družbe v letu 2019 višini 0,835 %.

Dolgoročne poslovne terjatve (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Poslovne terjatve do kupcev 1.882.848 2.703.708

- popravek vrednosti poslovnih terjatev do kupcev —352.378 —375.268

- diskontiranje terjatev —11.428 —22.225

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 1.519.042 2.306.215

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 7.682 8.870

Skupaj 1.526.724 2.315.085

Ostale dolgoročne poslovne terjatve se 
nanašajo pretežno na terjatve do kupcev 
iz prodaje biomase in trgovskega blaga 
preko spletne trgovine (174.026 EUR), na 
dolgoročni del terjatev iz naslova ugoto-
vljenega neupravičenega odjema v letu 
2019 (180.779 EUR, od tega 154.953 

EUR zapade v letu 2021, preostanek pa 
v letu 2022) in na terjatve do družb v 
prisilnih poravnavah (17.684 EUR). Dol-
goročne terjatve niso zavarovane in tudi 
ne zastavljene kot jamstvo za obveznosti 
skupine.
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17.11.2 Kratkoročne poslovne terjatve do 
kupcev

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Poslovne terjatve do kupcev v tujini 1.050 1.050

Poslovne terjatve do kupcev v državi 54.856.958 52.038.374

- popravek vrednosti poslovnih terjatev do kupcev —3.251.314 —4.166.515

- diskontiranje terjatev —14.975 —26.052

Terjatve za obresti 157.950 208.700

- popravek vrednosti terjatev za obresti —111.276 —162.160

Dani predujmi 76.255 37.803

Skupaj 51.714.648 47.931.200

Večino poslovnih terjatev do kupcev, 
76,5 %, izkazuje družba ECE (pretežno 
za prodajo električne energije poslovnim 
in gospodinjskim odjemalcem), obvladu-
joča družba jih izkazuje 23,4 % (od tega 
znašajo terjatve do kupcev za omrežnino 
3.330.872 EUR in terjatve za vzdrževanje 

in najem elektroenergetske infrastruk-
ture ter izvajanje storitev za SODO d.o.o. 
5.722.386 EUR), družba Elektro Celje OVI 
pa 0,1 %. Starostna struktura poslovnih 
terjatev do kupcev in njihovo zavarovanje 
sta predstavljena v tč. 17.34.1.

17.11.3 Sredstva iz pogodb s kupci
Sredstva iz pogodb s kupci (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Nezaračunani projekti iz naslova opravljenih storitev strankam 125.974 133.784

Skupaj 125.974 133.784

17.11.4 Druge poslovne terjatve in druga 
sredstva

Druge poslovne terjatve in druga sredstva (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Druge poslovne terjatve in druga sredstva 2.725.377 2.473.072

- popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do drugih —93.672 —108.120

Skupaj 2.631.705 2.364.952

Druge poslovne terjatve in druga 
sredstva se pretežno nanašajo na odlo-
žene stroške sponzorstev v višini 72.576 
EUR (94.783 EUR v letu 2018), licenc v 
višini 59.738 EUR, kratkoročni del odsto-
panj končnih obračunov za obdobje 

2014–2017 (–79.331 EUR), DDV od preje-
tih predplačil (144.050 EUR) in terjatve za 
vstopni DDV (1.954.275 EUR). Postavke v 
izkazu finančnega položaja so realne in 
ne vsebujejo skritih rezerv.

17.12 Denarna sredstva in njihovi 
ustrezniki

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki (v EUR) 31. 12 .2019 31. 12 .2018

Denarna sredstva na računih 1.436.043 5.092.657

Denar na poti 45 1.237

Depoziti čez noč 363.640 490.213

Skupaj 1.799.728 5.584.107
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Denarna sredstva na računih pri poslov-
nih bankah se obrestujejo po obrestnih 
merah, ki za pozitivna stanja znašajo 
do 0,01 %. Skupina je imela s poslovnimi 
bankami sklenjeni pogodbi o korišče-
nju limita za dovoljeno negativno stanje 

na transakcijskih računih v letu 2019 v 
skupni višini 1.500.000 EUR (900.000 
EUR v letu 2018). Na dan 31. 12. 2019 na 
transakcijskih računih ni bilo negativne-
ga stanja. 

17.13 Kapital in rezerve 
Kapital je obveznost do lastnikov družb 
v skupini, ki zapade v plačilo, ko družba 
preneha poslovati. Opredeljen je z zne-
ski, ki so jih vložili lastniki, in z zneski, ki 
so se pojavili pri poslovanju in pripada-
jo lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba pri 
poslovanju in izplačila dividend. Celotni 

kapital sestavljajo osnovni kapital, kapi-
talske rezerve, rezerve iz dobička, zadr-
žani čisti dobiček in rezerve za poštene 
vrednosti. Stanje in gibanje posameznih 
sestavin kapitala skupine v letu 2019 je 
prikazano v preglednici 16.5 in pojasnje-
no v tč. 17.3 (j).

Kapital (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Kapital lastnikov obvladujočega deleža 228.339.195 223.386.194

Osnovni kapital 100.953.201 100.953.201

Kapitalske rezerve 62.260.317 62.260.317

Rezerve iz dobička 62.388.945 52.751.585

Zakonske rezerve 4.471.554 4.009.890

Rezerve za lastne delnice 886.371 886.371

Lastne delnice —886.371 —886.371

Druge rezerve iz dobička 57.917.391 48.741.695

Rezervi za poštene vrednosti  —669.678 —344.565

Rezerva za pošteno vrednost finančnih instrumentov 105.581 82.191

Rezerva za aktuarske primanjkljaje in presežke —775.259 —426.756

Čisti poslovni izid 3.406.410 7.765.656

Preneseni čisti poslovni izid preteklih let 1.206.072 3.217.290

Čisti poslovni izid tekočega leta 2.200.338 4.548.366

Manjšinski delež 4.964.474 5.235.374

Skupaj 233.303.669 228.621.568

Osnovni kapital 
Osnovni kapital skupine je delniški ka-
pital v vrednosti 100.953.201 EUR, raz-
deljen na 24.192.425 prosto prenosljivih 

navadnih kosovnih delnic. V letu 2019 ni 
bilo sprememb glede števila izdanih del-
nic (tč. 17.3 (i)).

Lastniška struktura 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Število delnic Delež v % Število delnic Delež v %

Republika Slovenija 19.232.978 79,50 19.232.978 79,50

Kapitalska družba 192.429 0,80 192.442 0,80

Finančne družbe, zavarovalnice in skladi 1.333.251 5,51 1.252.968 5,18

Druge domače pravne osebe 1.106.428 4,57 983.349 4,06

Tuje pravne osebe 1.440.136 5,95 1.445.388 5,97

Fizične osebe 553.354 2,29 751.451 3,11

Lastne delnice 333.849 1,38 333.849 1,38

Skupaj 24.192.425 100,00 24.192.425 100,00
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Rezervacije (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Obveznosti za pozaposlitvene zaslužke zaposlenih 7.412.840 6.639.043

Rezervacije za tožbe 197.734 321.855

Skupaj 7.610.574 6.960.898

Rezerve 
Rezerve na dan 31. 12. 2019 obsegajo 
kapitalske rezerve, rezerve iz dobička in 
rezerve za poštene vrednosti (Oblikova-
nje, namen oblikovanja in uporaba posa-
meznih rezerv je opisana v tč. 17.3 (i)).

Kapitalske rezerve skupine vključujejo 
splošni prevrednotovalni popravek kapi-
tala v višini 62.260.317 EUR in niso na-
menjene delitvi, temveč se smejo upora-
biti pod pogoji in za namene, ki jih določa 
zakon.

Rezerve iz dobička vključujejo: 
• zakonske rezerve, ki se oblikujejo iz 

čistega dobička poslovnega leta in so 
na dan 31. 12. 2019 znašale 4.471.554 
EUR, kar je 461.664 EUR več kot na dan 
31. 12. 2018; 

• rezerve za lastne delnice, ki so bile v 
preteklih letih oblikovane iz čistega 
dobička v višini nakupa lastnih del-
nic in so na dan 31. 12. 2019 znašale 
886.371 EUR;

• druge rezerve iz dobička so na dan 31. 
12. 2019 znašale 57.917.391 EUR, kar 
je 9.175.696 EUR več kot po stanju 31. 
12. 2018.

Rezerve za poštene vrednosti: 
• Rezerve za poštene vrednosti finanč-

nih instrumentov so bile v letu 2019 
v primerjavi s preteklim letom višje za 
23.391 EUR in so na dan 31. 12. 2019 
znašale 105.581 EUR. Sprememba je 
posledica povečanja poštene vrednos-
ti finančnih sredstev, merjenih po poš-
teni vrednosti skozi drugi vseobsega-
joči donos za 8.880 EUR in povečanja 
za vpliv odloženih davkov v povezavi 
s spremembo vrednosti teh naložb za 
14.511 EUR. 

• Rezerve za aktuarske primanjklja-
je in presežke so na dan 31. 12. 2019 
znašale –775.259 EUR in vključujejo 
spremembo sedanje vrednosti poza-
poslitvenih zaslužkov v višini –348.503 
EUR, od tega znaša zmanjšanje zaradi 
preračuna pozaposlitvenih zaslužkov 
382.708 EUR, povečanje za vpliv odlo-
ženih davkov zaradi preračuna poza-
poslitvenih zaslužkov pa 34.205 EUR.

Zadržani čisti poslovni izid in dividenda 
na delnico
Zadržani čisti poslovni izid v višini 
3.406.410 EUR vključuje prenesene do-
bičke preteklih let (1.206.072 EUR) in čis-
ti poslovni izid tekočega leta (2.200.338 
EUR). Delničarji obvladujoče družbe so 
28. junija 2019 sprejeli sklep, da se ce-
lotni bilančni dobiček, ugotovljen na dan 
31. 12. 2018, v višini 3.220.907,76 EUR 
nameni za izplačilo dividend delničar-
jem družbe, kar je predstavljalo 0,135 
EUR na delnico (v letu 2018 so bile iz-
plačane dividende za leto 2017 v znesku 
3.145.015,25 EUR, kar je predstavljalo 
0,131 EUR na delnico). 

Uprava družbe Elektro Celje predlaga, 
da se bilančni dobiček leta 2019 v višini 
2.934.605 EUR, v celoti nameni za izpla-
čilo dividend.

Kapital lastnika neobvladujočega deleža 
Kapital lastnika neobvladujočega dele-
ža pripada družbi Elektro Gorenjska, ki 
je kot družbenik vstopila v družbo ECE, v 
postopku pripojitve njene odvisne družbe 
Elektro Gorenjska prodaja kot prevzete 
družbe k družbi Elektro Celje Energija, in 
sicer 1. 10. 2015.

Delež manšinskega lastnika Neobvladujoči delež v % Kapital, ki pripada 
manjšinskemu lastniku (v EUR)

Čisti dobiček, ki pripada 
manjšinskemu lastniku (v EUR)

31. 12. 2019 31. 12. 2018 31. 12. 2019 31. 12. 2018 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Manjšinski lastnik Elektro Gorenjska, d.d.,  
odvisni družbi ECE, d.o.o.

25,6744 % 25,6744 % 4.964.474 5.235.374 76.759 793.879

17.14 Rezervacije
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Obveznosti za dolgoročne zaslužke zaposlenih (v EUR) Jubilejne nagrade Odpravnine Pomoč ob smrti Skupaj

Stanje 1. 1. 2018 1.734.629 4.615.045 159.778 6.509.452

Stroški sprotnega službovanja 172.607 241.230 11.819 425.656

Stroški obresti 20.329 57.837 1.770 79.936

Izplačila zaslužkov —181.512 —196.965 —24.566 —403.043

Aktuarski presežek/primanjkljaj 54.918 —45.161 17.285 27.042

Stanje 31. 12. 2018 1.800.971 4.671.986 166.086 6.639.043

Stanje 1. 1. 2019 1.800.971 4.671.986 166.086 6.639.043

Stroški sprotnega službovanja 140.076 281.370 13.843 435.289

Stroški obresti 25.584 70.704 2.521 98.809

Izplačila zaslužkov —171.466 —168.562 —5.463 —345.491

Aktuarski presežek/primanjkljaj 166.367 410.066 8.757 585.190

Stanje 31. 12. 2019 1.961.532 5.265.564 185.744 7.412.840

Gibanje rezervacij (v EUR) Obveznosti za pozaposlitvene in 
druge dolgoročne zaslužke 

Druge rezervacije Skupaj

Stanje 1. 1. 2018 6.509.452 1.330.533 7.839.985

Koriščenje —403.044 0 —403.044

Oblikovanje 538.552 260.661 799.213

Odprava —5.917 —1.269.339 —1.275.256

Stanje 31. 12. 2018 6.639.043 321.855 6.960.898

Stanje 1. 1. 2019 6.639.043 321.855 6.960.898

Koriščenje —345.491 —3.713 —349.204

Oblikovanje 1.119.288 11.444 1.130.732

Odprava 0 —131.852 —131.852

Stanje 31. 12. 2019 7.412.840 197.734 7.610.574

Analiza občutljivosti Diskontna stopnja Rast plač Fluktuacija kadra Pričakovano trajanje 
življenja

Sprememba v odstotni točki 0,50 — 0,50 0,50 — 0,50 1,00 — 1,00 + 1 leto — 1 leto

Vpliv na stanje obveznosti (v EUR) —345.046 375.978 380.818 —353.541 —674.143 270.300 8.074 —8.838

Rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke zaposlenih

Aktuarski izračun obvladujoče družbe na 
dan 31. 12. 2019 je upošteval naslednje 
predpostavke: dejanski upoštevani od-
stotek smrtnosti in invalidnosti do upo-
kojitve, upokojevanje v skladu z zakonom 
in fluktuacijo kadrov (3 % v starosti do 40 
let, 1 % v starosti od 41 do 50 let, 0 % sta-
rejših od 51 let), 0,7782 % diskontno stop-
njo, 3 % rast plač v Republiki Sloveniji in 
2,3 % v elektrogospodarstvu in podjetju, 
veljavne prispevne stopnje delodajalca 
v višini 16,1 % in 0,25 % rasti zneskov iz 

Uredbe o davčni obravnavi povračil stro-
škov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja. Enake predpostavke je vključe-
val tudi aktuarski izračun odvisne druž-
be, razen pri fluktuaciji kadrov v starosti 
do 40 let, kjer je bila upoštevana stopnja 
v višini 1,5 %.

Izplačil zaslužkov je bilo za 345.491 EUR, 
dodatnega oblikovanja rezervacij pa za 
1.119.288 EUR; aktuarski presežek skupi-
ne je znašal 585.190 EUR.

Rezervacije za tožbe
Druge rezervacije po stanju 31. 12. 2019 
v višini 197.734 EUR vključujejo tudi 
oblikovanje rezervacij za tožbe v višini 
182.577 EUR (v breme poslovnih odhod-
kov) obvladujoče družbe. S sklenitvijo 
poravnave (v višini 39.900 EUR) so bile 

v letu 2019 odpravljene rezervacije v vi-
šini 81.828 EUR (oblikovane v letu 2018 
zaradi povzročene gospodarske škode 
pri izpadu električne energije) in v višini 
46.299 EUR (zaključena tožba v prid bi-
všega zaposlenega v odvisni družbi).
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17.15 Dolgoročno odloženi 
prihodki

Gibanje dolgoročno odloženih prihodkov (v EUR) Znesek

Stanje 1. 1. 2018 12.998.482

Oblikovanje 266.734

Odprava —729.997

Stanje 31. 12. 2018 12.535.219

Stanje 1. 1. 2019 12.535.219

Oblikovanje 461.201

Odprava —737.223

Stanje 31. 12. 2019 12.259.197

Dolgoročno odloženi prihodki (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Za prejete državne podpore 782.404 772.768

Za brezplačno prevzeta osnovna sredstva 9.342.449 9.520.114

Za prejeta sredstva iz naslova priključnin 2.134.344 2.242.337

Skupaj 12.259.197 12.535.219

V letu 2019 je bilo v skupini oblikovano 
za 346.331 EUR dolgoročnih odloženih 
prihodkov iz naslova brezplačno prejetih 
osnovnih sredstev (248.412 EUR v letu 
2018), odprave dolgoročnih odloženih 
prihodkov iz naslova brezplačno prev-
zetih osnovnih sredstev in povprečnih 
stroškov priključitve pa za 631.989 EUR 
(624.335 EUR v letu 2018). Odprava dol-

goročnih odloženih prihodkov iz naslova 
črpanja državnih podpor za nakup OS je 
znašala 97.276 EUR (97.363 EUR v letu 
2018). V letu 2019 je skupina prejela 
nepovratna sredstva Evropske unije v vi-
šini 114.871 EUR in so namenjena kritju 
nastalih stroškov in odhodkov na pro-
jektu X-Flex; njihova poraba je znašala 
3.072 EUR.

17.16 Prejeta posojila in druge 
finančne obveznosti

Finančne obveznosti (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 28.774.011 26.402.481

Dolgoročne obveznosti iz najemov 378.565 107.726

Dolgoročne finančne obveznosti 29.152.576 26.510.207

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 10.658.015 11.182.040

Kratkoročne obveznosti iz najemov 410.845 62.367

Krtakoročne obveznosti za izplačila dividend 2.631 3.869

Kratkoročne finančne obveznosti 11.071.491 11.248.276

Skupaj 40.224.067 37.758.483

Bančna posojila
Za financiranje investicij v obdobju 2015–
2017 je obvladujoča družba v letu 2015 z 
Evropsko investicijsko banko sklenila po-
sojilno pogodbo v višini 28.000.000 EUR, 
pri čemer so se kreditni pogoji določili 
ob črpanju posamezne tranše (moratorij 
od 2 do 36 mesecev, ročnost do 15 let, 
obrestna mera in podobno). V letu 2019 

je skupina črpala še 12.630.000 EUR in-
vesticijskih kreditov pri poslovni banki, z 
rokom vračila pet let in enoletnim mora-
torijem, najela pa je tudi dolgoročni kredit 
za obnovo MHE Majcen v višini 399.046 
EUR. Za financiranje občasnega primanj-
kljaja likvidnih sredstev je obvladujoča 
družba v letu 2019 koristila dolgoročni 
revolving kredit do višine 3.000.000 EUR, 
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z rokom vračila 33 mesecev, ki na dan 31. 
12. 2019 ni bil koriščen. Družba ECE pa 
je imela za potrebe zagotavljanja likvid-
nosti odobreno kreditno linijo do višine 
1.500.000 EUR, ki na dan 31. 12. 2019 
prav tako ni bila koriščena.

V letu 2019 je skupina odplačala za 
11.182.040 EUR glavnic investicijskih 
kreditov, višina plačanih obresti, ki so 
izkazane med finančnimi odhodki pa je 
bila 338.915 EUR. Zapadli obroki glavni-
ce in obresti se poravnavajo v rokih. Po-
sojila obvladujoče družbe so zavarovana 
z menicami, družbe Elektro Celje OVI pa 
z odstopom terjatev. Vrednost glavnic, ki 
zapadejo v plačilo po petih letih od datu-
ma bilance stanja, znaša 6.469.884 EUR.

Sprejete zaveze skupine za najetje dol-
goročnih posojil se nanašajo na spre-
mljanje kazalnikov, ki so opredeljeni na 
ravni skupinskih računovodskih izkazov: 
finančni dolg/EBITDA (nižji od 2,5), fi-
nančni dolg/kapital (nižji od 0,3), EBITDA/
finančni odhodki iz finančnih obveznosti 

(višji od 12) in kratkoročni koeficient (višji 
od 0,9). Na bilančni datum skupina izpol-
njuje vse pogodbene finančne zaveze.

Izpostavljenost obrestnemu tveganju je 
predstavljena v tč. 17.34.2, zapadlost fi-
nančnih obveznosti pa v tč. 17.34.3.

Obveznosti iz najemov
Obveznosti iz najemov se pretežno nana-
šajo na še ne zaračunani del po pogodbi 
o najemu, nadgradnji in zagotavljanju 
programske opreme ter ustreznih li-
cenc za delovanje informacijske pod-
pore obvladujoče družbe, v skupni višini 
595.248 EUR, za katerega bo Informati-
ka, d.d. izstavljala račune do konca leta 
2021 (297.304 EUR zapade v letu 2020, 
286.285 EUR v letu 2021, 11.659 EUR pa 
v letu 2022). 

Skupna vrednost poravnanih obveznosti 
iz naslova najemov v letu 2019 je znašala 
851.156 EUR; vključeni so tudi kratkoroč-
ni najemi in najemi za sredstva majhne 
vrednosti.

17.17 Poslovne obveznosti 
Med dolgoročnimi poslovnimi obvezno-
stmi skupina izkazuje pretežno dolg 
za nakup licenc programske opreme 
in opravljene storitve (ERP-sistem MS 
Dynamics AX) v višini 135.711 EUR in upo-
rabo (zagotavljanje) licenc programske 
opreme Microsoft v višini 171.507 EUR, ki 
bodo poravnane v letu 2021.

Kratkoročne poslovne obveznosti izkazu-
jejo pretežno obveznosti za nakup elek-

trične energije, obveznosti iz poslovanja 
za tuj račun (obveznosti do SODO d.o.o. 
za uporabo omrežja v skladu s pogodbo), 
obveznosti do dobaviteljev za nabavo 
osnovnih sredstev, materiala in storitev 
in obveznosti do zaposlencev ter drža-
ve. Vključeni so tudi vračunani stroški 
dela za uspešnost (48.922 EUR) in neiz-
koriščen letni dopust zaposlenih za leto 
2019 (611.726) ter še nezaračunana kup-
ljena električna energija (301.400 EUR).

Dolgoročne in kratkoročne poslovne obveznosti (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 307.218 361.386

Druge dolgoročne poslovne obveznosti 1.033 0

Dolgoročne poslovne obveznosti 308.251 361.386

Kratkoročne obveznosti za nakup električne energije 16.745.911 12.436.929

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 4.173.811 4.606.157

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 10.017.951 11.167.104

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 3.355.959 3.337.381

Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij 1.442.181 1.184.250

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.680.719 2.835.846

Kratkoročne poslovne obveznosti 37.416.532 35.567.667

Skupaj 37.724.783 35.929.053

1 9 4 1 7  P o j a s n i l a  h  k o n s o l i d i r a n i m  r a č u n o v o d s k i m  i z k a z o m



17.17.1 Obveznosti iz pogodb s kupci

Obveznosti iz pogodb s kupci (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 913.469 971.234

Skupaj 913.469 971.234

17.18 Pogojne obveznosti
Pogojne obveznosti v višini 17.339.009 
EUR niso izpolnjevale pogojev za pripoz-
nanje med bilančnimi postavkami. Dane 
bančne garancije v višini 17.286.692 
EUR se v večini nanašajo na resnost pla-
čil družbi SODO (15.195.473 EUR) in ga-
rancije za dobro izvedbo poslov. Višina 
pogojnih obveznosti iz naslova odprtih 
pravdnih zadev, kjer obvladujoča družba 

nastopa kot tožena stranka, je bila zara-
di zaključenih odškodninskih postopkov 
nižja za 1.408.181 EUR. Pretežni del, v 
višini 1.402.004 EUR, se je nanašal na 
tožbeni zahtevek delničarjev za ničnost 
sklepa o delitvi dividend iz bilančnega 
dobička za leto 2016, ki je bil pravnomoč-
no zavrnjen. Na novo začetih pravdnih 
postopkov ni bilo.

Pogojne obveznosti (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Odprti pravdni postopki 52.317 1.460.498

Dane bačne garancije 17.286.692 19.991.673

Skupaj 17.339.009 21.452.171

Skupina pa nima zabilančnih potencialnih obveznosti kot jih definira ZGD-1.

17.19 Potencialna sredstva in 
ostala izvenbilančna evidenca
Vrednost prejetih bančnih garancij za 
dobro izvedbo del in odpravo napak v ga-
rancijski dobi na dan 31. 12. 2019 je zna-
šala 2.981.920 EUR, škodnih zahtevkov 
do zavarovalnic, ki do tega dne niso bili 
poravnani v celoti in se zato pred likvida-
cijo zahtevka s strani zavarovalnice izka-

zujejo zabilančno, 84.722 EUR, terjatev 
do družbenikov izbrisanih družb 944.849 
EUR, davčnih olajšav za zaposlovanje in-
validov 108.520 EUR in osnovnih sredstev 
financiranih iz sredstev povprečnih stro-
škov priključevanja ter prenesenih na 
SODO d.o.o. 3.132.909 EUR.

Postavka (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Potencialna sredstva:

Prejete garancije bank 2.981.920 2.552.878

Škodni zahtevki do zavarovalnic 84.722 50.479

Terjatve do družbenikov izbrisanih družb 944.849 1.007.266

Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov 108.520 113.033

Skupaj 4.120.011 3.723.656

Ostala izvenbilančna evidenca:

Infrastruktura v lasti SODO, d.o.o. 3.132.909 3.275.596
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17.20 Določanje poštene vrednosti
Knjigovodska in poštena vrednost finančnih instrumentov (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Finančne naložbe po pošteni vrednosti čez drugi vseobsegajoči donos 187.280 187.280 151.492 151.492

Prejeta posojila —39.432.026 —39.432.026 —37.584.521 —37.584.521

Finančne obveznosti iz najemov —789.410 —789.410 —170.093 —170.093

Skupaj —40.034.156 —40.034.156 —37.603.122 —37.603.122

Tabela vključuje sredstva in finančne ob-
veznosti, ki so merjene po pošteni vred-
nosti in za katere se poštena vrednost 
tudi razkriva. V tabelo skupina ni vklju-
čila denarja in denarnih ustreznikov ter 
poslovnih terjatev in obveznosti, saj se 

skladno z MSRP 7 smatrajo kot dober 
približek poštene vrednosti. Prav tako v 
tabelo niso vključene finančne naložbe, 
ki jih skupina vrednoti po nabavni vred-
nosti, ker poštene vrednosti ne more za-
nesljivo izmeriti.

Sredstva in obveznosti glede na določanje njihove poštene vrednosti

Finančni instrumenti, merjeni po pošteni 
vrednosti (v EUR)

31. 12. 2019 31. 12. 2018

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj

Finančne naložbe po pošteni vrednosti čez 
drugi vseobsegajoči donos 

187.280 0 0 187.280 151.492 0 0 151.492

Finančni instrumenti, kjer se razkriva 
poštena vrednost (v EUR)

31. 12. 2019 31. 12. 2018

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj

Prejeta posojila 0 0 —39.432.026 —39.432.026 0 0 —37.584.521 —37.584.521

Finančne obveznosti iz najemov 0 0 —789.410 —789.410 0 0 —170.093 —170.093

Skupaj 0 0 —40.221.436 —40.221.436 0 0 —37.754.614 —37.754.614

Sredstva in obveznosti glede na določanje 
njihove poštene vrednosti uvrščamo v:
• 1. nivo – sredstva po tržni ceni;
• 2. nivo – sredstva, katerih vrednost je 

določena neposredno ali posredno na 
podlagi primerljivih tržnih podatkov;

• 3. nivo – sredstva in obveznosti, katerih 
vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih 
podatkov.

Finančni instrumenti po skupinah

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Finančne obveznosti 40.224.067 37.758.483

Poslovne obveznosti 38.638.252 37.738.697

Skupaj 78.862.319 75.497.180

Finančna sredstva (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Finančni inštrumenti po 
odplačni vrednosti

Finančne naložbe po 
pošteni vrednosti čez drugi 

vseobsegajoči donos 

Posojila in terjatve Finančne naložbe po 
pošteni vrednosti čez drugi 

vseobsegajoči donos 

Finančne naložbe 0 295.501 0 548.480

Poslovne terjatve 54.472.327 0 52.611.237 0

Denar in denarni ustrezniki 1.799.728 0 5.584.107 0

Skupaj 56.272.055 295.501 58.195.344 548.480
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Finančni instrumenti po pošteni vrednos-
ti čez drugi vseobsegajoči donos vključu-
jejo za 187.280 EUR naložb, merjenih po 

nabavni vrednosti (396.988 EUR na dan 
31. 12. 2018 enako).

17.21 Pomembni dogodki po 
datumu izkaza finančnega 
položaja skupine
Na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih 
boleznih je Slovenija 12. marca 2020, za-
radi naraščanja števila okužb s korona-
virusom COVID-19, razglasila epidemijo. 

Poraba elektrike in zemeljskega plina je v 
drugi polovici meseca marca padla za 20 
% glede na načrtovano. To posledično po-
meni potrebno odprodajo presežkov kup-
ljene energije po nižjih dnevnih cenah. 
Težavo predstavlja tudi problematika 
likvidnosti, saj predvsem poslovni kupci, 
ki zaradi ukrepov zajezitve epidemije ne 
morejo opravljati svoje dejavnosti, kas-
nijo s plačilom ali celo ne poravnavajo 
svojih obveznosti. Trenutna ocena ne-
gativnega učinka na poslovni izid odvi-
sne družbe ECE je 0,5 mio EUR za vsak 
mesec trajanja epidemije. V primeru, da 
se bo stanje v drugi polovici leta norma-
liziralo, družba ocenjuje, da bi lahko bilo 
poslovanje v letu 2020 še vedno pozitiv-
no. Sprejetje ukrepov s strani države in 

v družbi pomeni tudi časovni zamik pri 
izvedbi že dogovorjenih storitev stran-
kam in oteženo ter zmanjšano pridobi-
vanje novih naročil v odvisni družbi ECE 
OVI. Vpliv epidemije in sprejetih ukrepov 
države na gospodarstvo je trenutno še 
nemogoče realno oceniti, posledično pa 
tudi ne vpliva na doseganje poslovnih 
ciljev družbe. Sprejetje različnih ukrepov 
s strani države in v družbi ter predviden 
vpliv epidemije na poslovanje obvladujo-
če družbe v prihodnjih mesecih je pred-
stavljeno v tč. 4.1.

Drugih dogodkov, ki bi pomembno vplivali 
na stanje sredstev in obveznosti skupine 
ter tako zmanjšali zmožnost uporabni-
kov izkaza finančnega položaja, izdelati 
ustrezne ocene in sprejeti pravilne od-
ločitve, v obdobju po datumu izkaza fi-
nančnega položaja pa do izdaje revizor-
jevega poročila ni bilo.
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17.22 Prihodki od prodaje
V letu 2019 je bilo prodanih 3.149 GWh 
električne energije, kar je 15,4 % več kot 
v predhodnem letu, vendar je skupina 
v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 
ustvarila za 31,4 % več prihodkov iz trgo-
vanja z električno energijo. Prihodki od 
najema in vzdrževanja infrastrukture ter 

izvajanja storitev za SODO d.o.o. v višini 
47.862.849 EUR vključujejo tudi prelimi-
narni poračun regulativnega leta 2019 v 
višini 1.985.070 EUR, za katerega je bil 
marca 2020 izstavljen račun in izkazan 
prihodek leta 2019. Račun bo poravnan v 
mesecu aprilu 2020.

Prihodki od prodaje (v EUR) 2019 2018

Prihodki iz pogodb s kupci

Prihodki od trgovanja z električno energijo 167.575.937 127.583.360

Prodaja energenta plin 4.339.750 2.018.030

Prihodki od prodaje storitev 2.491.981 2.007.820

Prodaja energenta biomasa 236.547 269.721

Prihodki od prodaje ostalega trgovskega blaga 659.982 485.342

Prihodki storitev iz naslova energetskih rešitev 125.890 0

Prihodki od prodaje proizvedene električne energije in toplote 159.194 174.449

Skupaj 175.589.281 132.538.722

Prihodki od najemnin

Prihodki od najema EEI in izvajanja storitev za SODO 47.862.849 48.019.782

Prihodki od najemnin 432.365 428.699

Skupaj 48.295.214 48.448.481

Skupaj 223.884.495 180.987.203

17.23 Usredstveni lastni proizvodi
Usredstveni lastni proizvodi in storitve (v EUR) 2019 2018

Izgradnja energetske infrstrukture v lastni režiji 15.164.716 15.193.945

Usredstvene lastne storitve so storitve, ki 
jih je skupina izvedla za lastne potrebe in 
usredstvila med opredmetenimi osnovni-
mi sredstvi ali neopredmetenimi sredstvi. 
Vrednost porabljenega materiala je zna-

šala 8.040.892 EUR, vrednost opravlje-
nega dela 6.024.185 EUR in strošek avto 
voženj 1.099.639 EUR. Skupina iz tega 
naslova ne izkazuje dobička.
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17.24 Drugi poslovni prihodki
Drugi poslovni prihodki (v EUR) 2019 2018

Prihodki odprave in črpanja rezervacij 45.652 782.933

Prihodki odprave dolgoročno odloženih prihodkov 631.989 624.335

Dobički od prodaje opredm. osn. sred. in demontir. materiala 102.711 334.022

Drugi prihodki povezani s poslovnimi učunki 735.374 1.182.219

Prejete pogodbene kazni 368.978 0

Prejete odškodnine 43.135 207.935

Drugi poslovni prihodki 571.895 620.083

Skupaj 2.499.734 3.751.527

Pojasnila odprave rezervacij in dolgoroč-
no odloženih prihodkov so v tč. 17.14 in 
17.15. Drugi prihodki, povezani s poslov-
nimi učinki, se nanašajo pretežno na 
prihodke iz naslova preveč vračunanih 
odstopanj električne energije iz prete-

klih let (530.684 EUR), ostali drugi po-
slovni prihodki pa na prihodke iz naslova 
zmanjšanja obveznosti za DDV (109.811 
EUR) in na prihodke iz naslova odpisa 
obveznosti ter izterjave terjatev (344.754 
EUR).

17.25 Stroški porabljenega 
materiala in storitev

Stroški trgovskega blaga in materiala (v EUR) 2019 2018

Stroški nakupa električne energije 162.615.953 117.590.268

Stroški materiala pri izvajanju investicij v lastni režiji 8.040.892 7.577.772

Nabavna vrednost prodanega blaga 5.514.469 2.840.700

Stroški materiala pri izvajanju storitev strankam 610.840 615.765

Stroški materiala za vzdrževanje 645.410 482.380

Stroški goriva in energije 547.427 603.657

Stroški materiala za odpravo škod 153.662 125.054

Stroški drobnega inventarja 239.070 170.312

Drugi stroški materiala 170.137 247.949

Skupaj 178.537.860 130.253.857

Stroški storitev (v EUR) 2019 2018

Stroški storitev za vzdrževanje 2.545.303 2.440.107

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 768.730 766.561

Stroški zavarovalnih premij in plačilnega prometa 993.423 1.266.475

Stroški transportnih storitev 1.037.080 1.056.114

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 408.954 672.505

Stroški storitev pri izvajanju storitev strankam 366.555 191.933

Stroški storitev za odpravo škod 122.928 74.146

Najemnine 308.949 497.867

Stroški pogodb o delu 216.209 227.111

Stroški drugih storitev 1.889.685 2.146.411

Skupaj 8.657.816 9.339.230

Stroški nakupa električne energije so 
znašali 162.615.953 EUR, kar je 38,3 % 
več kot v predhodnem letu. Rast je pred-

vsem posledica višjih vhodnih cen ter ko-
ličinsko večje prodaje.
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Stroški najemov
Med stroški najemov skupina izkazuje 
stroške kratkoročnih najemov, stroške na-

jemov sredstev majhne vrednosti in stro-
ške najemov s spremenljivo najemnino. 

Stroški najemov (v EUR) 2019 2018

Amortizacija pravic do uporabe 113.608 0

Odhodki financiranja 3.410 0

Stroški najema 308.949 498.743

Skupaj 425.967 498.743

17.26 Stroški dela
Stroški dela (v EUR) 2019 2018

Stroški plač 18.461.588 18.416.961

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih 878.829 892.269

Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev od plač 3.021.801 3.044.969

Drugi stroški dela 3.029.202 2.913.931

Pozaposlitveni in drugi dolgoročni zaslužki 610.412 497.859

Skupaj 26.001.832 25.765.989

Stroški pokojninskih in invalidskih zava-
rovanj v letu 2019 so znašali 2.591.514 
EUR, stroški drugih socialnih zavarovanj 
pa 1.309.116 EUR. Stroški dela vključu-
jejo vračunane stroške dela zaposlenih 

skupine za neizkoriščeni letni dopust 
leta 2019 v višini 611.726 EUR (681.732 
EUR v letu 2018) in vračunane stroške za 
nagrado za uspešnost poslovanja v višini 
52.812 EUR.

Število zaposlenih po izobrazbi v skupini v poslovnem letu 2019:

Število zaposlenih po izobrazbeni strukturi v letu 2019: Št. zaposlenih 
1. 1. 2019

Delež (v %) Št. zaposlenih 
31. 12. 2019

Delež (v %) Povprečno št. 
zap.

1. raven izobrazbe 3 0,4 2 0,3 3

2. raven izobrazbe 3 0,4 3 0,4 3

3. raven izobrazbe 21 3,0 21 3,0 21

4. raven izobrazbe 181 25,5 176 24,9 179

5. raven izobrazbe 266 37,5 260 36,9 263

6./1. raven izobrazbe 76 10,7 81 11,5 79

6./2. raven izobrazbe 77 10,8 77 10,9 77

7. raven izobrazbe 63 8,9 66 9,4 65

8./1. raven izobrazbe 19 2,7 18 2,6 19

8./2. raven izobrazbe 1 0,1 1 0,1 1

Skupaj 710 100,0 705 100,0 708
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17.27 Amortizacija
Amortizacija glede na 
skupine sredstev (v EUR)

Neopredmetena 
sredstva

Zgradbe Oprema Pravica do 
uporabe zgradb

Pravica do 
uporabe opreme

Naložbene 
nepremičnine

Skupaj

Amortizacija za leto 2019 1.522.666 10.116.236 6.508.017 46.642 66.966 15.141 18.275.668 

Amortizacija za leto 2018 1.252.751 10.126.009 6.389.714 0 0 15.141 17.783.615 

S 1. 1 2019 so se spremenila pričako-
vanja glede dobe koristnosti določenih 
opredmetenih osnovnih sredstev, ki se 
nanašajo na opremo vozlišč TK in naprav 

VF. Sprememba računovodske ocene je 
znašala 61.326 EUR in je izkazana kot 
povečanje stroškov amortizacije iz tega 
naslova.

Naziv amorizacijske skupine Doba koristnosti 
OS od 1. 1. 2019 

dalje

Amortizacijska 
stopnja 2019

Amortizacijska 
stopnja 2018

Obračunana 
amortizacija za 

leto 2019 (v EUR)

Ocenjena 
amortizacija za 

leto 2018 (v EUR)

Sprememba 
računovodske 
ocene (v EUR)

Oprema TK vozlišč in VF naprave 5 let 20 % 14,29 % 214.804 153.478 61.326

SKUPAJ 214.804 153.478 61.326

17.28 Izgube, odpisi in popravki 
vrednosti

Izgube, odpisi in popravki vrednosti sredstev (v EUR) 2019 2018

Izguba pri izločitvi opredmetenih osnovnih sredstev 144.045 127.285

Popravki vrednosti sredstev 168.386 303.730

Skupaj 312.431 431.015

Popravki vrednosti vključujejo popravke 
terjatev do kupcev v tožbenih postopkih 
in postopkih stečajev in prisilnih porav-
nav, za terjatve, za katere je na bilančni 
datum poteklo več kot 90 dni od zapad-

losti, za nezapadle terjatve in zapadle 
terjatve do 90 dni ter zamudne obresti 
iz naslova omrežnine in popravke zalog 
materiala.

17.29 Drugi poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki (v EUR) 2019 2018

Stroški nadomestil za uporabo zemljišča 178.020 174.708

Odškodnine in rente 19.301 283.469

Stroški sodnih in administrativnih taks 51.887 99.469

Donacije in solidarnostne pomoči 13.673 26.161

Stroški spodbujanja zaposlovanja invalidov 22.343 21.238

Izdatki za varstvo okolja in okoljske dajatve 1.843 7.866

Drugi poslovni odhodki 198.171 837.852

Skupaj 485.239 1.450.763

V letu 2018 je skupina med drugimi po-
slovnimi odhodki izkazovala za 346.500 
EUR stroškov potrdil o izvoru električne 

energije in 293.341 EUR stroškov učinko-
vite rabe energije.
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17.30 Finančni prihodki in finančni 
odhodki

Finančni prihodki in odhodki (v EUR) 2019 2018

Prihodki iz deležev v drugih družbah 425.594 18.407

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 9.743 140

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do 
drugih

246.035 278.310

Finančni prihodki skupaj 681.372 296.857

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank —325.518 —345.724

Finančni odhodki iz drugih finančnih 
obveznosti

—3.410 0

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev —2.308 —1

Finančni odhodki iz drugih poslovnih 
obveznosti

—100.222 —87.109

Finančni odhodki skupaj —431.458 —432.834

Finančni izid 249.914 —135.977

Prejete dividende skupine so znašale 
14.060 EUR (18.407 EUR v letu 2018), fi-
nančni prihodki iz naslova prodaje delnic 
Gorenjske banke d. d. pa 411.534 EUR. 
Finančni prihodki od obresti iz posojil 
danih drugim vključujejo obračunane 
pogodbene obresti v višini 9.623 EUR, ki 
so bile obračunane za obročno odplače-
vanje nadomestila vrednosti neupraviče-

nega odjema, ugotovljenega v letu 2019. 
Obračunani stroški obresti iz naslova 
najemov sredstev so znašali 3.410 EUR, 
finančni odhodki za čiste obresti, ki izha-
jajo iz aktuarskega izračuna pričakovane 
sedanje vrednosti obveznosti iz naslova 
jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarno-
stnih pomoči pa 98.809 EUR.

17.31 Davek od dobička

V letu 2019 je bila na območju Republike 
Slovenije veljavna stopnja davka na dobi-
ček v višini 19 %. Skupina je za poslovno 
leto 2019 izkazala terjatev za davek od 

dohodkov pravnih oseb v višini 1.150.477 
EUR, ki jo je ugotovila na podlagi davčne-
ga obračuna.

Davek iz dobička (v EUR) 2019 2018

Odmerjeni davek 828.545 2.095.718

Odloženi davek 104.156 126.396

Davek iz dobička skupaj 932.701 2.222.114

Dobiček pred obdavčitvijo 10.295.598 14.772.229

Teoretično odmerjen davek ( 19 % ) 1.956.164 2.806.724

Davek od povečanja odhodkov —182.665 —129.952

Davek od davčno nepriznanih odhodkov 365.683 379.354

Davek od davčnih olajšav —1.038.454 —831.262

Davek od prihodkov, ki zmanjšujejo davčno osnovo —419.254 —279.500

Davek od prihodkov, ki povečujejo davčno osnovo 13.595 10.067

Sprememba začasnih razlik 104.156 126.396

Davek iz drugih postavk 133.476 140.287

Davek iz dobička 932.701 2.222.114

Efektivna davčna stopnja 9,1 % 15,0 %
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Davek iz dobička (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Terjatve za davek iz dobička 1.150.477 9.931

Obveznost za davek iz dobička 0 —848.341

Skupaj 1.150.477 —838.410

17.31.1 Odložene terjatve za davek

Gibanje odloženih terjatev za davek 
(v EUR)

Poslovne 
terjatve

Rezervacije za 
pozaposlitve 

in druge 
zaslužke 

zaposlenih

Terjatve za 
odloženi 
davek za 
davčno 
izgubo

Finančne 
naložbe

Dolgoročno 
odloženi prihodki 

za brezplačno 
prevzeta osnovna 

sredstva

Amortizacja 
obračunana 
nad davčno 

priznano

Skupaj

Stanje 1. 1. 2018 976.707 605.322 0 19.667 952.237 1.965 2.555.898

Pripoznano v izkazu poslovnega izida —11.664 15.808 0 0 —70.506 —1.965 —68.327

Pripoznano v izkazu vseobsegajočega 
donosa

0 —6.199 0 0 0 0 —6.199

Odprava v izkazu poslovnega izida —58.069 0 0 0 0 0 —58.069

Stanje 31. 12. 2018 906.974 614.931 0 19.667 881.731 0 2.423.303

Stanje 1. 1. 2019 906.974 614.931 0 19.667 881.731 0 2.423.303

Pripoznano v izkazu poslovnega izida 0 37.439 115.182 0 0 0 152.621

Pripoznano v izkazu vseobsegajočega 
donosa

0 34.205 0 0 0 0 34.205

Odprava v izkazu poslovnega izida —186.271 0 0 0 —70.506 0 —256.777

Stanje 31. 12. 2019 720.703 686.575 115.182 19.667 811.225 0 2.353.352

Terjatve za odloženi davek (v EUR) 31. 12 .2019 31. 12. 2018

Poslovne terjatve 720.703 906.974

Rezervacije za pozaposlitvene in druge 
zaslužke zaposlenih

686.575 614.931

Terjatve za odloženi davek za davčno izgubo 115.182 0

Finančne naložbe 19.667 19.667

Dolgoročno odloženi prihodki 811.225 881.731

Skupaj 2.353.352 2.423.303

17.31.2 Odložene obveznosti za davek

Gibanje odloženih obveznosti za davek (v EUR) Znesek

Stanje 1. 1. 2018 20.944

Pripoznano v izkazu vseobsegajočega donosa 787

Stanje 31. 12. 2018 21.731

Stanje 1. 1. 2019 21.731

Pripoznano v izkazu vseobsegajočega donosa 6.799

Stanje 31. 12. 2019 28.530

Obveznosti za odloženi davek (v EUR) 31. 12 .2019 31. 12. 2018

Finančne naložbe 28.530 21.731

Skupaj 28.530 21.731

Odložene obveznosti za davek se nana-
šajo na spremembo vrednosti finančnih 

naložb, merjenih po pošteni vrednosti 
čez drugi vseobsegajoči donos.
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17.32 Dobiček na delnico
Osnovni čisti dobiček na delnico je izra-
čunan tako, da čisti dobiček obračunske-
ga obdobja, ki pripada lastnikom obvla-
dujočega deleža (8.518.553 EUR), delimo 
s tehtanim povprečnim številom v obra-
čunskem obdobju uveljavljajočih se na-

vadnih delnic (23.858.576 EUR). Lastne 
delnice so pri izračunu izvzete. Osnovni 
dobiček na delnico je v letu 2019 znašal 
0,357 EUR in je za 27,4 % nižji kot v letu 
2018, ko je znašal 0,492 EUR na delnico. 

17.33 Pojasnila postavk v 
konsolidiranem izkazu denarnih 
tokov

DENARNI TOKOVI (v EUR) 2019 2018

Denarni tok pri poslovanju 8.603.014 17.166.973

Denarni tok pri investiranju —10.328.351 —9.906.414

Denarni tok pri financiranju —2.059.042 —5.482.474

Denarni izid v obdobju —3.784.379 1.778.085

Stanje na začetku leta 5.584.107 3.806.022

Stanje na koncu leta 1.799.728 5.584.107

Denarni izid v obdobju januar–december 
2019 je znašal –3.784.379 EUR. Začetno 
stanje denarnih sredstev na dan 1. 1. 
2019 je bilo 5.584.107 EUR, končno sta-
nje 31. 12. 2019 pa 1.799.728 EUR. 

Skupina je v letu 2019 ustvarila:
• 390.656.092 EUR prejemkov iz po-

slovanja, ki se pretežno nanašajo na 
prejemke iz naslova prodaje električ-
ne energije in drugih energentov, pre-
jemke za najem in storitve po pogodbi 
s SODO d.o.o. ter prejemke iz naslova 
uporabe omrežja;

• 901.441 EUR prejemkov iz investiranja, ki 
vključujejo prejemke od dobljenih obre-
sti in deležev v dobičku drugih (14.124 
EUR), prejemke od odtujitve opredme-
tenih osnovnih sredstev (187.035 EUR) 
in prejemke prodanih delnic Gorenjske 
banke, d.d. (700.282 EUR);

• 31.782.885 EUR prejemkov iz financi-
ranja, ki obsegajo črpanje dolgoročnih 
posojil pri poslovnih bankah za financi-
ranje investicij (13.029.046 EUR), pre-
jemke (17.095.000 EUR) večkratnega 
črpanja dolgoročno najetega revolving 

posojila v višini 3 mio EUR, koriščenje 
limita (158.839 EUR) in črpanje kredi-
tne linije (1.500.000 EUR).

Z razpoložljivimi sredstvi (423.340.418 
EUR) je financirala izdatke v višini 
427.124.797 EUR:
• 382.053.078 EUR izdatkov pri poslo-

vanju, pretežno izdatke za nakup ma-
teriala in storitev ter plače (94,1 %), pa 
tudi za dajatve (prispevki in davki) in 
druge izdatke;

• 11.229.792 EUR izdatkov iz investi-
ranja, ki obsegajo izdatke za pridobi-
tev neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev (11.189.792 EUR) in 
nakup družbe Solar plus d.o.o. v višini 
(40.000 EUR);

• 33.841.927 EUR izdatkov iz financira-
nja, ki se nanašajo na izdatke za pla-
čane obresti (339.709 EUR), vračila in-
vesticijskih kreditov (11.182.040 EUR), 
večkratna vračila črpanj revolving 
posojila (17.095.000 EUR), koriščene 
vrednosti limita (158.839 EUR) in kre-
ditne linije (1.500.000 EUR) ter izdatke 
za izplačila dividend (3.566.339 EUR).
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Zapadlost 31. 12. 2019 Struktura v % 31. 12. 2018 Struktura v %

Nezapadle terjatve 47.740.678 89,9 42.962.151 86,5

Zapadle terjatve do 30 dni 2.195.465 4,1 2.876.590 5,8

Zapadle terjatve 31—60 dni 416.879 0,8 484.509 1,0

Zapadle terjatve 61—90 dni 70.617 0,1 121.616 0,2

Zapadle terjatve 91—180 dni 16.102 0,0 31.983 0,1

Zapadle terjatve 181—365 dni 30.800 0,1 9.868 0,0

Zapadle terjatve nad 365 dni 2.639.678 5,0 3.182.161 6,4

Skupaj 53.110.219 100,0 49.668.878 100,0

17.34 Upravljanje finančnih 
tveganj
V skupini finančnih tveganj izposta-
vljenost posameznim vrstam tveganj in 
ukrepe za njihovo obvladovanje preso-
jamo ter izvajamo na podlagi učinkov 
na denarne tokove in odhodke financira-
nja, jih redno ocenjujemo in preverjamo 
ustreznost ukrepov za njihovo obvlado-

vanje. Način in metodologija upravljanja 
s finančnimi tveganji sta podrobneje 
predstavljena v poslovnem delu letnega 
poročila v poglavju Upravljanje s tveganji 
in vrste tveganj v skupini Elektro Celje, v 
tč. 3.4.2.

17.34.1 Kreditno tveganje
Kreditno tveganje pri terjatvah iz poslo-
vanja (tveganje neizpolnitve obveznosti 
nasprotne stranke) izhaja iz neplače-
vanja obveznosti ali nepravočasne po-
ravnave s strani odjemalcev električne 
energije in kupcev za opravljene storitve 
skupine. Upravljanje s terjatvami in izter-
java dolžnikov poteka skladno z določili 
76. člena Energetskega zakona (EZ-1), 
42. člena Uredbe o splošnih pogojih za 
dobavo in odjem električne energije 
(SPDOEE) in določili Pravilnika o finanč-
nem poslovanju obvladujoče družbe. Ak-
tivnosti obvladovanja tveganja so usmer-
jene v sprotno spremljanje in finančno 
zavarovanje odprtih terjatev in aktivno 

izterjavo zapadlih in neplačanih terja-
tev ter zaračunavanje zamudnih obresti 
pri nepravočasnem plačilu. Kratkoročne 
poslovne terjatve v skupini, ki se nana-
šajo na terjatve do določenih kritičnih 
poslovnih odjemalcev, so zavarovane z 
izvršnico, bančno garancijo, menico ali 
poroštvom (8,5 %). Ostalih terjatev skupi-
na nima zavarovanih, saj tega Uredba o 
splošnih pogojih za dobavo in odjem ele-
ktrične energije (SPDOEE) ne predvideva.

Izpostavljenost kreditnemu tveganju
Starostna struktura kratkoročnih poslov-
nih terjatev do kupcev (v EUR):

Skupina ima na dan 31. 12. 2019 za 
omrežnino, storitve, najemnino, povpreč-
ne stroške priključitve, električno energi-
jo in druge energente ter zamudne obre-
sti 2.670.478 EUR (3.192.029 EUR na dan 
31. 12. 2018) terjatev z zapadlostjo nad 
181 dni (stečaji, prisilne poravnave, tož-

be in dolg upravnikov po Stanovanjskem 
zakonu in za te terjatve tudi oblikovan 
popravek) ter 47.740.678 EUR nezapa-
dlih terjatev. Starostna struktura terjatev 
družb v skupini upošteva kratkoročne po-
slovne terjatve do kupcev in terjatve za 
obresti (brez popravkov).
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Preglednica gibanja popravkov vrednosti 
kratkoročnih terjatev za leto 2019 (v EUR)

Stanje 
1. 1. 2019

Odpisi Uskladitev Stanje 
31. 12. 2019Oblikovanje Prenos med konti Odprava

Popravki terjatev energenti 3.479.599 —677.942 148.818 72.592 —348.347 2.674.720

Popravki terjatev omrežnine 579.948 —63.122 24.577 0 0 541.403

Popravki terjatev storitev SODO 18.790 —1.331 1.743 0 0 19.202

Popravki terjatev storitev 80.520 —64.296 0 0 —564 15.660

Popravki terjatev ostalih 7.658 —6.978 0 0 —351 329

A Skupaj popravki - terjatve 4.166.515 —813.669 175.138 72.592 —349.262 3.251.314

Popravek terjatev zamudnih obr. - omrež. 35.144 —14.478 4.275 0 0 24.941

Popravki terjatev zamudnih obr. stor. SODO 0 0 560 0 0 560

Popravek terjatev zamudnih obr. - storitve 2.943 —1.169 0 0 —187 1.587

Popravek terjatev zamudnih obr. - ostalih 124.073 —35.742 2.405 10.884 —17.432 84.188

B Skupaj popravki - obresti 162.160 —51.389 7.240 10.884 —17.619 111.276

Popravek raznih kratkoročnih tejatev 108.120 —14.933 116 369 0 93.672

C Popravek raznih kratkoročnih terjatev 108.120 —14.933 116 369 0 93.672

SKUPAJ (A + B + C) 4.436.795 —879.991 182.494 83.845 —366.881 3.456.262

Preglednica gibanja popravkov vrednosti 
kratkoročnih terjatev za leto 2018 (v EUR)

Stanje 
1. 1. 2018

Odpisi Uskladitev Stanje 
31. 12. 2018Oblikovanje Prenos med konti Odprava

Popravki terjatev energenti 3.654.921 —525.755 188.858 439.687 —278.112 3.479.599

Popravki terjatev omrežnine 620.052 —48.891 8.787 0 0 579.948

Popravki terjatev storitev SODO 16.477 —2.278 4.591 0 0 18.790

Popravki terjatev storitev 89.201 —867 0 0 —7.814 80.520

Popravki terjatev ostalih 16.267 —11.130 2.521 0 0 7.658

A Skupaj popravki - terjatve 4.396.918 —588.921 204.757 439.687 —285.926 4.166.515

Popravek terjatev zamudnih obr. - omrež. 39.230 —5.174 1.088 0 0 35.144

Popravek terjatev zamudnih obr. - storitve 4.133 —1.623 433 0 0 2.943

Popravek terjatev zamudnih obr. - ostalih 138.618 —15.137 9.691 501 —9.600 124.073

B Skupaj popravki - obresti 181.981 —21.934 11.212 501 —9.600 162.160

Popravek raznih kratkoročnih tejatev 548.628 —17.849 13.149 —435.808 0 108.120

C Popravek raznih kratkoročnih terjatev 548.628 —17.849 13.149 —435.808 0 108.120

SKUPAJ (A + B + C) 5.127.527 —628.704 229.118 4.380 —295.526 4.436.795

Družbe v skupini oblikujejo popravek 
vrednosti za terjatve v stečajnih postop-
kih, postopkih prisilne poravnave, za ter-
jatve, ki so predmet sodnega spora, in za 
terjatve, za katere je na bilančni datum 
poteklo več kot 90 dni od zapadlosti. 
Oblikovanje popravkov vrednosti terja-
tev pojasnjuje poglavje 17.3 (g) v okviru 
računovodskih usmeritev za terjatve 
(merjenje po začetnem pripoznanju). V 
letu 2019 pa je obvladujoča družba prvič 
oblikovala tudi popravke vrednosti za ne-
zapadle terjatve iz omrežnine in zamud-
ne obresti od omrežnine in za zapadle 
terjatve do 90 dni, in sicer v višini izraču-
nanega odstotka neplačila glede na pov-
prečno mesečno stanje terjatev preteklih 
treh let in napovedano (negativno) go-
spodarsko rast UMAR v letu 2020. Brez 
spremembe oblikovanja popravkov bi bili 
popravki terjatev iz omrežnine po stanju 
31. 12. 2019 nižji za 59.323 EUR, poprav-

ki terjatev za zamudne obresti iz omre-
žnine pa za 4.303 EUR. V letu 2019 je bilo 
zaračunanega tudi za 462.193 EUR ne-
upravičenega odjema električne energije 
(14.321 EUR v letu 2018), prejetih plačil iz 
tega naslova pa je bilo za 143.989 EUR 
(24.029 EUR v letu 2018). Popravek vred-
nosti terjatev za skupino je bil v letu 2019 
oblikovan v višini 182.494 EUR, njego-
va odprava pa je znašala 366.881 EUR. 
Celotni popravek terjatev skupine je na 
dan 31. 12. 2019 znašal 3.456.262 EUR 
(4.436.795 EUR na dan 31. 12. 2018).

Kreditno tveganje, ki izhaja iz finančnih 
naložb, pomeni tveganje večjih nihanj v 
vrednosti finančnega instrumenta. Manj-
ša kreditna sposobnost vpliva na likvi-
dnost finančnega instrumenta in otežuje 
možnost prodaje naložbe. V skrajnem 
primeru lahko kreditno tveganje privede 
do tega, da naložba ostane brez vred-
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nosti. Finančna sredstva, za katera je 
objavljena cena na delujočem trgu in ka-
terih poštene vrednosti lahko zanesljivo 
izmerimo, vrednotimo po pošteni vred-
nosti (tj. 5.624 delnic Zavarovalnice Tri-
glav d.d. v višini 187.280 EUR), ostale po 
nabavni vrednosti. Poslovodstva družb v 
skupini na bilančni datum presojajo, ali 
obstajajo objektivni razlogi za preizkus 

ocenitve oslabitve finančne naložbe v 
kapitalski instrument. Vrednost, ki najbo-
lje predstavlja največjo možno izposta-
vljenost takšnemu tveganju, je celotna 
vrednost naložbe. Izpostavljenosti tvega-
nju zmanjšanja vrednosti dolgoročnih fi-
nančnih naložb pod nabavno vrednost ni 
možno varovati s finančnimi instrumenti 
(v tč. 17.3 (g)).

17.34.2 Tržno tveganje
V okviru tržnih tveganj je skupina najbolj 
izpostavljena tveganju spremembe obre-
stnih mer pri najetih kreditih. Izpostavlje-
nost obrestnemu tveganju predstavlja 
(ne)ugodno gibanje referenčne obrestne 
mere EURIBOR. Sprememb gibanja obre-
stne mere EURIBOR skupina ne varuje s 
finančnimi instrumenti, je pa izpostavlje-
nost obrestnemu tveganju skupine oce-
njena kot nizka. Povprečna ponderirana 
obrestna mera kreditov skupine na dan 
31. 12. 2019 je znašala 0,845 %. V letu 
2019 skupina ne pričakuje večjega pove-
čanja EURIBOR-a, ki bo po napovedih še 
vedno negativen. 

Analiza občutljivosti denarnega 
toka
Občutljivost na spremembo obrestne 
mere je ocenjena z analizo občutljivosti. 
Glede na obseg najetih kreditov na dan 31. 
12. 2019 in napoved negativnega trenda 
gibanja EURIBOR-a sprememba obrestne 

mere (EURIBOR) tudi za 0,3 % (30 bazič-
nih točk) ne bi pomenila višjih izdatkov za 
obresti. Verjetnost za večjo spremembo 
EURIBOR je ocenjena kot nizka. Analiza 
predpostavlja, da vse ostale spremenljiv-
ke ostanejo nespremenjene.

Skupina preventivno zavrača vsa določi-
la pogodb, ki bi kreditodajalcu naknadno 
omogočala spremembo obrestne mere 
(increased costs klavzul) zaradi spre-
menjenih razmer na denarnem in kapi-
talskem trgu, spremenjenih predpisov 
in navodil katerekoli vladne, fiskalne ali 
monetarne oblasti, spremenjene bonite-
te kreditojemalca ipd. Obvladujoča druž-
ba deluje v skladu z Uredbo o pogojih in 
postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 
87. člena Zakona o javnih financah. V 
skladu z uredbo je potrebno vsakokratno 
soglasje Ministrstva za finance za zače-
tek postopka zadolževanja in za podpis 
pogodbe z bankami.

17.34.3 Likvidnostno tveganje
Skupina Elektro Celje izpostavljenost 
likvidnostnemu tveganju meri z usklaje-
nostjo prilivov in odlivov, pomemben vidik 
obvladovanja tveganja pa je načrtovanje 
denarnih tokov. Na tveganje denarnega 
toka skupine vpliva tudi obseg pobrane 
omrežnine za distribucijsko omrežje, saj 
bo zaradi primanjkljaja omrežnine v letu 
2015 preliminarni poračun za pogodbe-
ne obveznosti SODO v višini 3.426.391 
EUR poravnan v regulativnem obdobju 
2019–2021 v tretjinah, po tem ko ga bo 
Agencija za energijo vračunala v tarifne 
postavke za omrežnino, ki se zaračuna-
va odjemalcem. V regulativno obdobje 
2019–2021 je vključeno tudi plačilo po-
godbenih obresti SODO iz naslova preli-
minarnega obračuna regulativnega leta 
2015 v višini 205.584 EUR in poravnava 
končnih obračunov za obdobje 2014–
2017 v višini –443.582 EUR. 

Za zagotavljanje dnevne likvidnosti in 
primere povečanja likvidnostnih potreb 
je imela obvladujoča družba v letu 2019 
z banko sklenjeno dolgoročno kredi-
tno pogodbo za revolving kredit v višini 
3.145.000 EUR, od maja dalje pa v višini 
3.000.000 EUR. V letu 2015 je sklenila 
pogodbo z EIB za 28 mio EUR z name-
nom financiranje investicij v obdobju 
2015–2017, v letu 2018 kreditno pogodbo 
s poslovno banko v višini 10 mio EUR, z 
isto banko pa v letu 2019 v višini 10,7 mio 
EUR. Z zagotavljanjem ustrezne struktu-
re virov financiranja in ugodnih vrednosti 
finančnih kazalnikov obvladujemo tvega-
nja kreditne (ne)sposobnosti in tveganje 
pravočasne pridobitve potrebnih soglasij 
za zadolžitev pri resornih ministrstvih. 
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Finančni inštrumenti po zapadlosti na dan 
31. 12. 2019 (v EUR)

Knjigovodska vrednost 
na dan 31. 12. 2019

Zapadlost

do 1 leta od 1 leta do 5 let nad 5 let

1. Posojila bank 39.431.527 10.657.516 22.304.127 6.469.884

2. Finančne obveznosti iz najemov 789.410 410.845 378.424 141

3. Obveznosti do dobaviteljev 21.227.973 20.919.722 308.251 0

Skupaj finančne obveznosti do bank 61.448.910 31.988.083 22.990.802 6.470.025

Finančni inštrumenti po zapadlosti na dan 
31. 12. 2018 (v EUR)

Knjigovodska vrednost 
na dan 31. 12. 2018

Zapadlost

do 1 leta od 1 leta do 5 let nad 5 let

1. Posojila bank 37.584.521 11.182.040 19.328.864 7.073.617

2. Finančne obveznosti iz najemov 170.093 62.367 107.726 0

3. Obveznosti do dobaviteljev 17.404.472 17.043.086 361.386 0

Skupaj finančne obveznosti do bank 55.159.086 28.287.493 19.797.976 7.073.617

Skladno z amortizacijskimi načrti po po-
sojilnih pogodbah, ki so sklenjene z ban-
kami in predvidenem gibanju EURIBOR-ja 
ocenjujemo, da bodo obresti za posoji-

la z zapadlostjo do enega leta znašale 
331.574 EUR, od enega do pet let 716.146 
EUR in nad pet let 147.183 EUR.

17.34.4 Kapitalsko tveganje
Republika Slovenija ima skupaj s Kapital-
sko družbo d.d. in DUTB, d.d. v obvladujoči 
družbi, ki opravlja tudi storitve gospodarske 
javne službe (distribucijo električne energi-
je), 80,9 % lastniški delež in je naložbo opre-
delila kot strateško. Skladno s 5. odstavkom 
tč. 6.1.1 Odloka o strategiji upravljanja kapi-
talskih naložb države, ki ga je vlada sprejela 
na seji 17. julija 2015, je skupina z namenom 
pridobivanja 100-odstotnega lastništva Re-
publike Slovenije v družbah, ki imajo v lasti 
elektrodistribucijsko infrastrukturo, v letu 
2016 pristopila k uresničevanju programa 
pridobivanja lastnih delnic.

Posojilodajalci zahtevajo, da skupina v 
posojilnih pogodbah opredeljene vred-
nosti finančnih zavez izpolnjuje, pri če-
mer je posledica nedoseganja predpisa-
nih vrednosti lahko razlog za predčasno 
zapadlost posojil v plačilo. Na dan 31. 
12. 2019 so bila dosežena vsa določila 
pogodb na ravni skupine (finančni dolg/
kapital < 0,3). Skupina tudi v letu 2020 
načrtuje izpolnjevanje finančnih zavez 
do bank in čisto dobičkonosnost kapitala 
(ROE) v višini 3,79 % 

Kazalnik finančnega vzvoda (v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

1 Prejeta posojila in druge finančne obveznosti 40.224.067 37.758.483

2 Kapital 233.303.669 228.621.568

Koeficient zadolženosti v kapitalu 0,172 0,165

17.35 Posli s povezanimi osebami

17.35.1 Povezave z lastniki
Največji lastnik obvladujoče družbe je 
Republika Slovenija, ki ima 79,5 % delež v 
družbi Elektro Celje. Obvladujoča družba 
opravlja storitve gospodarske javne služ-
be, distribucijo električne energije, zato 

je Republika Slovenija naložbo opredelila 
kot strateško. Višina dividend, ki jih je od 
obvladujoče družbe prejela v letu 2019, 
je znašala 2.596.452 EUR.
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17.35.2 Povezave obvladujoče družbe z 
odvisnimi družbami v skupini

Postavka / leto (v EUR) 2019 2018

ECE d.o.o. Elektro Celje OVI, d.o.o. ECE d.o.o. Elektro Celje OVI, d.o.o.

Sredstva:

Kratkoročne posl. terjatve do kupcev 10.455 18.364 10.400 40.755

Aktivne časovne razmejitve 0 0 728 82

Skupaj sredstva 10.455 18.364 11.128 40.837

Obveznosti:

Kratkor. posl. obv. do dob. 16.503 38.937 17.479 31.546

Druge poslovne obveznosti 217 0 105 0

Skupaj obveznosti 16.720 38.937 17.584 31.546

Prihodki:

Čisti prihodki od prodaje 104.289 43.539 103.692 81.268

Finančni prihodki 1.000.292 0 1.000.000 0

Prevrednotovalni prihodki 0 0 0 1.034

Skupaj prihodki 1.104.581 43.539 1.103.692 82.302

Stroški in odhodki:

Stroški materiala 138.684 147.787 116.831 142.011

Stroški storitev 0 33.597 6.131 876

Skupaj stroški in odhodki 138.684 181.384 122.962 142.887

Družbe v skupini so sodelovale na osno-
vi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, pri 
čemer so bile v medsebojnem prometu 
povezanih oseb uporabljene tržne cene 
storitev, blaga in materiala (najem po-
slovnih prostorov, dobava plina, električ-

ne in toplotne energije, opravljanje sto-
ritev), zavarovanja in načini poravnave, 
ki so značilni za običajne tržne pogoje. 
Višina dividend, ki so bile izplačane v 
okviru skupine v letu 2019, je znašala 
1.000.000 EUR (enako v letu 2018).

17.35.3 Podatki o skupinah fizičnih oseb
Zneski prejemkov skupin oseb za leto 
2019, prejetih za opravljanje nalog v sku-

pini, so:

Bruto prejemki skupin oseb (v EUR) 2019 2018

Člani uprave 291.875 270.261

Prokuristka 54.427 64.053

Prejemki po pogodbi o poslovodenju 0 1.094

Člani nadzornega sveta in revizijske komisije nadzornega sveta 136.972 131.142

Drugi zaposleni po individualnih pogodbah 563.327 525.687

Skupaj 1.046.601 992.237
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Prejemki članov uprave in prokuristov v 
skupini Elektro Celje
Stroški ugodnosti in povračil potnih stro-
škov izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi in 
se obračunavajo skladno s pogodbo o 

zaposlitvi oziroma podjetniško kolektiv-
no pogodbo in vključujejo dnevnice, pre-
hrano in stroške na službenih potovanjih. 
Stroški zavarovalnih premij in uporabe 
službenega vozila predstavljajo boniteto.

Ime in priimek Položaj Prejemki (v EUR) Skupaj

mag. Boris Kupec (od 1. 5. 2016) Predsednik uprave Elektro Celje, d.d. bruto prejemki 117.638

neto prejemki 55.828

Sebastijan Roudi (od 12. 8. 2016 dalje) Direktor družbe ECE bruto prejemki 102.932

neto prejemki 53.915

Srečko Mašera (od 1. 2. 2017 dalje) Direktor družbe Elektro Celje, OVI bruto prejemki 71.304

neto prejemki 38.036

mag. Karmen Šmon (od 12. 8. 2018 dalje) Prokuristka družbe ECE bruto prejemki 54.427

neto prejemki 33.056

Skupaj bruto prejemki 346.302

neto prejemki 180.834

Stroški ugodnosti in povračil potnih stro-
škov, ki izhajajo iz pogodb o zaposlitvi, in 

stroški strokovnega izobraževanja v letu 
2019 so bili naslednji:

Ime in priimek Prejemki skupaj 
(v EUR)

Povračilo 
stroškov dela

Zavarovalne 
premije

Uporaba 
službenega vozila

Strokovno 
izobraževanje

Regres za letni 
dopust

mag. Boris Kupec 11.869 1.509 649 6.306 1.498 1.907

mag. Sebastijan Roudi 7.894 1.236 1.029 3.429 293 1.907

Srečko Mašera 6.734 1.438 263 3.126 0 1.907

mag. Karmen Šmon 5.377 2.496 966 0 8 1.907

Skupaj 31.873 6.679 2.907 12.861 1.799 7.628

Predsednik uprave obvladujoče družbe, 
ki svojo funkcijo opravlja od 1. maja 2016 
dalje, je bil 17. 12. 2018 imenovan za čla-
na nadzornega sveta družbe STELKOM, 
telekomunikacije in storitve d.o.o. V man-
datnem obdobju 2018–2022 opravlja 
funkcijo podžupana Občine Prebold, od 
1. maja 2016 dalje pa tudi dopolnilno de-
javnost na kmetiji, njegova glavna dejav-
nost (SKD) je 85.590 (D.n. izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje). Direk-
torja in prokurista odvisnih družb v letu 
2019 niso bili člani organov upravljanja 
ali nadzora v drugih družbah.

Prejemki članov/članic nadzornega sve-
ta in revizijske komisije nadzornega sve-
ta
Nadzorni svet obvladujoče družbe šte-
je šest članov, od katerih so štirje člani 
predstavniki kapitala in dva predstavni-
ka delavcev. Vsi člani nadzornega sveta 
družbe imajo enake pravice in dolžnosti. 
Nadzorni svet imenuje skupščina delni-
čarjev z navadno večino glasov navzočih 
delničarjev, razen članov nadzornega 
sveta, ki jih izvoli svet delavcev. O spre-
membah in dopolnitvah statuta odloča 
skupščina s tričetrtinsko večino zasto-
panega kapitala na skupščini. 

Osnovno letno plačilo za opravljanje funkcije (v EUR): Sklep 21. skupščine 
 (velja od 1. 9. 2016)

Predsednik nadzornega sveta 19.500

Namestnik predsednika nadzornega sveta 14.300

Član/članica nadzornega sveta 13.000

Predsednik komisije nadzornega sveta 4.875

Član/članica komisije nadzornega sveta 3.250
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Ime in priimek Funkcija Prisotnost na seji Prejemki 
v EUR 
(neto)

Prejemki v 
EUR (bruto)

Sejnine in 
osnovno 

plačilo za 
opravljanje 
funkcije v 

EUR

Potni 
stroški v 

EURseja NS seja KK 
NS

koresp. 
Seja KK 

NS

seja RK 
NS

koresp. 
seja RK 

NS

1 2 3 5 6 7 8 9 10 = 11 + 12 11 12

PREDSTAVNIKI DELNIČARJEV:

mag. Drago Štefe Član NS od 30 .8. 2017 dalje 
in predsednik kadrovske 
komisije od 14. 12. 2017 
dalje

9 4 1 16.257 22.389 21.406 984

mag. Miha Kerin Član NS od 1. 9. 2016 dalje 
in predsednik RK NS od 3. 
10. 2017 dalje

9 7 1 16.757 23.076 22.066 1.010

dmag. Mirjan Trampuž Predsednik NS do 26. 8. 
2017, član NS od 27. 8. 2017 
do 6. 9. 2017, namestnik 
predsednice od 7. 9. 2017 
dalje

8 12.482 17.198 16.500 698

mag. Rosana Dražnik Članica NS od 27. 8. 2017 
do 6. 9. 2017, predsednica 
NS od 7. 9. 2017 dalje in 
članica kadrovske komisije 
od 14. 12. 2017 dalje

9 4 1 20.227 27.847 26.281 1.567

PREDSTAVNIKA ZAPOSLENIH:

Miran Ajdnik, 
dipl. inž. el., član

Član NS od 1. 10. 2018 dalje 9 11.229 15.475 15.475 0

Janko Čas, 
elektrotehnik energetik

Član NS od 1. 10. 2018 dalje 
in član kadrovske komisije 
od 15. 11 .2018 dalje

9 4 1 14.360 19.781 19.781 0

ZUNANJA STROKOVNA ČLANA RK NS:

mag. Ignac Dolenšek Član RK NS od 19. 10. 2017 
dalje

7 1 4.169 5.732 4.966 766

Darinka Virant, 
univ. dipl. ekon.

Zun. strok. članica RK NS od 
9. 12. 2013 dalje

7 1 3.980 5.472 4.966 506

SKUPAJ 99.461 136.972 131.441 5.531

Stroški drugih ugodnosti članov nadzor-
nega sveta v letu 2019 so zavarovanja 
odškodninske odgovornosti, skladno s 
sklepom Nadzornega sveta Elektro Ce-
lje, d.d., ki so prikazani v višini bonitete 
članov/članic nadzornega sveta. Člani/
članice nadzornega sveta in revizijske 
komisije nadzornega sveta so skladno s 

sklepom 21. skupščine, ki je potekala 31. 
8. 2016, upravičeni do povračila stroškov 
strokovnih izobraževanj in usposabljanj, 
ki so vsebinsko povezana z opravljanjem 
funkcije nadzora in s poslovanjem druž-
be, v skupni višini 10.000 EUR v posame-
znem poslovnem letu.

Stroški drugih ugodnosti Zavarovanje 
odgovornosti (v EUR)

Strokovno izobraževanje 
(v EUR)

PREDSTAVNIKI DELNIČARJEV:

mag. Drago Štefe 97 0

mag. Miha Kerin 97 427

dmag. Mirjan Trampuž, MBA 97 391

mag. Rosana Dražnik 97 351

PREDSTAVNIKA ZAPOSLENIH:

Miran Ajdnik, dipl. inž. el., član 97 544

Janko Čas, elektrotehnik energetik 97 544

ZUNANJA STROKOVNA ČLANA RK NS:

mag. Ignac Dolenšek 0 1.216

Darinka Virant, univ. dipl. ekon. 0 0

SKUPAJ 580 3.473
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Uprava in nadzorni svet nista prejela no-
benih prejemkov v zvezi z opravljanjem 
nalog v odvisnih družbah. Skupina tudi 
ni odobrila posojil ali poroštev članom in 

članicam nadzornega sveta, revizijske 
komisije NS ali upravi in do njih na dan 
31. 12. 2019 ne izkazuje nobenih terjatev 
iz teh naslovov.

Članstvo v organih upravljanja ali nadzora

mag. Drago Štefe /

mag. Miha Kerin Predsednik upravnega odbora družbe Varnost sistemi, d.o.o.

dmag. Mirjan Trampuž, MBA /

mag. Rosana Dražnik Direktorica Finera svetovanje d.o.o.

Samostojna podjetnica, Rosana Dražnik s.p., Intax

Miran Ajdnik /

Janko Čas /

Prejemki zaposlenih na podlagi pogodb, 
za katere ne velja tarifni del kolektivne 
pogodbe Prejemki zaposlenih na podlagi 
pogodb, za katere ne velja tarifni del ko-
lektivne pogodbe, so v letu 2019 znašali 

563.327 EUR bruto oziroma 297.304 EUR 
neto zaslužkov (525.687 EUR bruto ozi-
roma 277.947 EUR neto zaslužkov v letu 
2018).

17.36 Stroški revizorja
Pogodbena vrednost storitev revidira-
nja letnih poročil za leto 2019, ki jih je 
za skupino opravila družba BDO Revizija 
d.o.o., je znašala 17.460 EUR brez DDV 

(enako v letu 2018), vrednost storitev da-
janja zagotovil pa 1.460 EUR, brez DDV 
(enako v letu 2018).
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Seznam uporabljenih 
kratic
AE Agencija za energijo
AMI Sistem za daljinsko odčitavanje števcev
AX Informacijski sistem za celovito upravljanje poslovanja
BDP Bruto domači proizvod
BTP Baza tehničnih podatkov
D.D. Delniška družba
D.O.O. Družba z omejeno odgovornostjo
DCV Distribucijski center vodenja
DE Distribucijska enota
DMS Programsko orodje za analizo in načrtovanje sistema
DNZO Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte
DPN Državni prostorski načrt
DV Daljnovod
DVLM Daljinsko vodeno ločilno mesto
EAM  Informacijski sistem za upravljanje s sredstvi 

(Enterprise Asset Management)
EDP Elektrodistribucijsko podjetje
EE Električna energija
EES Elektroenergetski sistem Slovenije
EIB Evropska investicijska banka
ELES Elektro-Slovenija, d.o.o.
ERP Poslovno informacijski sistem (Enterprise Resource Planning)
EZ Energetski zakon
GIS Geografski informacijski sistem
GIZ Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije
GJS Gospodarska javna služba
GPS Satelitski navigacijski sistem
GURS Geodetska uprava Republike Slovenije
GWh Gigavatna ura
HE Hidroelektrarna
HEP Hrvatska elektroprivreda d.d.
IDP Idejni projekt
IDZ Idejna zasnova
IP Internet protokol
ISO  Mednarodna organizacija za standardizacijo 

(International Organization for Standardization)
KB Kablovod
km Kilometer
kV Kilovolt
kW Kilovat
kWh Kilovatna ura
LRP Letni razvojni pogovor
MAIFI Indeks povprečne frekvence kratkotrajnih prekinitev oskrbe v sistemu
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MFE Mala fotovoltaična elektrarna
MHE Mala hidroelektrarna
MW Megavat
MWh Megavatna ura
MX Informacijski sistem za upravljanje sredstev
NNKB Nizkonapetostni kablovod
NS Nadzorni svet
OCV Območni center vodenja
OMS Sistem za upravljanje z izpadi
OHSAS  Britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem upravljanja 

varnosti 18001
OVE Obnovljivi viri energije
PGD Pridobitev gradbenega dovoljenja
PID Projekt izvedenih del
PRSPO Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost
PSI Programska oprema v distribucijskem centru vodenja
PV Požarna varnost
PZI Projekt za izvedbo
RCV Regijski center vodenja
RK NS Revizijska komisija nadzornega sveta
RP Razdelilna postaja
RS Republika Slovenija
RTP Razdelilna transformatorska postaja
SAIDI Indeks povprečnega trajanja prekinitev oskrbe v sistemu
SAIFI Indeks povprečne frekvence dolgotrajnih prekinitev oskrbe v sistemu
SCADA  Sistem, namenjen nadzorovanju in krmiljenju različnih tehnoloških 

procesov z računalnikom
SDH Slovenski državni holding, d.d.
SN Srednja napetost
SODO Sistemski operater distribucijskega omrežja
SPTE Soproizvodnja toplotne in električne energije
SRO Sistem ravnanja z okoljem
SVK Sistem vodenja kakovosti
TIS Tehnični informacijski sistem
TP Transformatorska postaja
TK Telekomunikacija
TR Transformator
VN Visoka napetost
VNKB Visokonapetostni kablovod
VZD Varnost in zdravje pri delu
ZGD Zakon o gospodarskih družbah
ZGO Zakon o graditvi objektov

2 1 5E l e k t r o  C e l j e  v  l e t u  2 0 1 9



Uredništvo in tekstopisje: Elektro Celje, d.d.
Lektoriranje: AV studio d.o.o.
Oblikovanje in prelom: AV studio d.o.o.
Fotografije: fotografska sekcija podjetja Elektro Celje, shutterstock.com
Leto izida: 2020





Letno poročilo

2019
družbe Elektro Celje

in skupine Elektro Celje

https://www.elektro-celje.si/si/

	UVOD
	01 Ključni kazalniki poslovanja družbe in skupine Elektro Celje
	02 Pismo predsednika uprave
	03 Korporativno upravljanje
	3.1 Izjava o upravljanju
	3.2 Poročilo nadzornega sveta
	3.3 Korporativna integriteta in Etični kodeks
	3.4 Upravljanje tveganj družbe in skupine Elektro Celje
	3.4.1 Pregled temeljnih tveganj v družbi Elektro Celje
	3.4.2 Upravljanje s tveganji in vrste tveganj v skupini Elektro Celje

	3.5 Notranja revizija in sistem notranjih kontrol

	04 Pomembnejši dogodki in okoliščine poslovanja v letu 2019
	4.1 Pomembni dogodki družbe in skupine Elektro Celje po koncu obračunskega obdobja


	POSLOVNO POROČILO družbe Elektro Celje
	05 Predstavitev družbe Elektro Celje
	5.1 Osnovni podatki o družbi Elektro Celje
	5.2 Poslanstvo, vizija in vrednote
	5.3 Dejavnost družbe in področje delovanja
	5.4 Lastniška struktura
	5.5 Organiziranost družbe Elektro Celje
	5.6 Strateške usmeritve in cilji družbe Elektro Celje
	5.6.1 Predstavitev strategije družbe Elektro Celje
	5.6.2 Strateški cilji in strateški diagram
	5.6.3 Poslovni cilji družbe Elektro Celje

	5.7 Pogoji poslovanja družbe Elektro Celje

	06 Dejavnosti družbe Elektro Celje
	6.1 Obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja
	6.1.1 Razvoj distribucijskega omrežja
	6.1.2 Obratovanje distribucijskega omrežja
	6.1.3 Zaščita in daljinsko vodenje
	6.1.4 Telekomunikacijska podpora
	6.1.5 Dostop do omrežja
	6.1.6 Obračun omrežnine

	6.2 Vzdrževanje elektroenergetske infrastrukture
	6.3 Investicijska vlaganja in projektiranje
	6.4 Storitve na trgu

	07 Analiza uspešnosti poslovanja družbe Elektro Celje
	08 Trajnostni razvoj
	8.1 Cilji trajnostnega razvoja
	8.2 Investicijska vlaganja in razvoj distribucijskega omrežja
	8.3 Sistemi vodenja
	8.4 Razvojno raziskovalni projekti
	8.5 Razvoj informacijskega sistema
	8.6 Družbeno socialni vidik
	8.7 Skrb za okolje


	RAČUNOVODSKO POROČILO družbe Elektro Celje
	09 Poročilo neodvisnega revizorja
	10 Računovodski izkazi družbe Elektro Celje
	10.1 Bilanca stanja
	10.2 Izkaz poslovnega izida
	10.3 Izkaz vseobsegajočega donosa
	10.4 Izkaz denarnih tokov
	10.5 Izkaz gibanja kapitala

	11 Pojasnila k računovodskim izkazom
	11.1 Poročajoča družba
	11.2 Podlage za pripravo računovodskih izkazov
	11.3 Pomembne računovodske usmeritve
	11.4 Pojasnila postavk v bilanci stanja
	11.4.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne AČR
	11.4.2 Opredmetena osnovna sredstva
	11.4.3 Dolgoročne finančne naložbe
	11.4.3.1 Dolgoročne finančne naložbe v družbe v skupini
	11.4.3.2 Dolgoročne finančne naložbe v pridruženo družbo
	11.4.3.3 Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže drugih

	11.4.4 Odložene terjatve za davek
	11.4.5 Zaloge
	11.4.6 Terjatve
	11.4.6.1 Dolgoročne poslovne terjatve
	11.4.6.2 Kratkoročne poslovne terjatve

	11.4.7 Denarna sredstva
	11.4.8 Aktivne časovne razmejitve
	11.4.9 Kapital
	11.4.10 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
	11.4.11 Finančne obveznosti
	11.4.12 Poslovne obveznosti
	11.4.13 Odložene obveznosti za davek
	11.4.14 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
	11.4.15 Pogojne obveznosti
	11.4.16 Potencialne terjatve in ostala izvenbilančna evidenca

	11.5 Pomembni dogodki po datumu bilance stanja
	11.6 Pojasnila postavk v izkazu poslovnega izida
	11.6.1 Prihodki od prodaje
	11.6.2 Usredstvene lastne storitve
	11.6.3 Drugi poslovni prihodki
	11.6.4 Stroški materiala in storitev
	11.6.5 Stroški dela
	11.6.6 Odpisi vrednosti
	11.6.7 Drugi poslovni odhodki
	11.6.8 Finančni izid
	11.6.9 Drugi prihodki
	11.6.10 Drugi odhodki
	11.6.11 Poslovni izid
	11.6.12 Izkaz vseobsegajočega donosa
	11.6.13 Davek od dobička

	11.7 Pojasnila postavk v izkazu denarnih tokov
	11.8 Razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala
	11.9 Upravljanje finančnih tveganj
	11.9.1 Kreditno tveganje
	11.9.2 Tržno tveganje
	11.9.3 Likvidnostno tveganje
	11.9.4 Kapitalsko tveganje

	11.10 Posli s povezanimi osebami
	11.10.1 Povezave z družbami v skupini
	11.10.2 Podatki o skupinah oseb

	11.11 Razkritja po Energetskem zakonu
	11.11.1 Bilanca stanja po dejavnostih
	11.11.2 Izkaz poslovnega izida po dejavnostih
	11.11.3 Izkaz denarnih tokov po dejavnostih



	POSLOVNO POROČILO skupine Elektro Celje
	12 Predstavitev skupine Elektro Celje
	12.1 Odvisna družba ECE
	12.2 Odvisna družba Elektro Celje OVI
	12.3 Strateške usmeritve in cilji skupine Elektro Celje
	12.4 Pogoji poslovanja skupine Elektro Celje

	13 Analiza uspešnosti poslovanja Skupine Elektro Celje
	14 Zaposleni in družbena odgovornost v skupini Elektro Celje

	RAČUNOVODSKO POROČILO skupine Elektro Celje
	15 Poročilo neodvisnega revizorja
	16 Konsolidirani računovodski izkazi
	16.1 Konsolidirani izkaz finančnega položaja
	16.2 Konsolidirani izkaz poslovnega izida
	16.3 Konsolidirani izkaz drugega vseobsegajočega donosa
	16.4 Konsolidirani izkaz denarnih tokov
	16.5 Konsolidirani izkaz gibanja kapitala

	17 Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom
	17.1 Poročevalska družba
	17.2 Podlage za sestavitev konsolidiranih računovodskih izkazov
	17.3 Pomembne računovodske usmeritve
	17.4 Določanje poštene vrednosti
	17.5 Sestava skupine Elektro Celje
	17.6 Neopredmetena sredstva
	17.7 Opredmetena osnovna sredstva
	17.7.1 Pravica do uporabe najetih sredstev

	17.8 Naložbene nepremičnine
	17.9 Finančne naložbe
	17.9.1 Druge finančne naložbe
	17.9.2 Naložba v pridruženo družbo

	17.10 Zaloge
	17.11 Poslovne terjatve
	17.11.1 Dolgoročne poslovne terjatve
	17.11.2 Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
	17.11.3 Sredstva iz pogodb s kupci
	17.11.4 Druge poslovne terjatve in druga sredstva

	17.12 Denarna sredstva in njihovi ustrezniki
	17.13 Kapital in rezerve 
	17.14 Rezervacije
	17.15 Dolgoročno odloženi prihodki
	17.16 Prejeta posojila in druge finančne obveznosti
	17.17 Poslovne obveznosti 
	17.17.1 Obveznosti iz pogodb s kupci

	17.18 Pogojne obveznosti
	17.19 Potencialna sredstva in ostala izvenbilančna evidenca
	17.20 Določanje poštene vrednosti
	17.21 Pomembni dogodki po datumu izkaza finančnega položaja skupine
	17.22 Prihodki od prodaje
	17.23 Usredstveni lastni proizvodi
	17.24 Drugi poslovni prihodki
	17.25 Stroški porabljenega materiala in storitev
	17.26 Stroški dela
	17.27 Amortizacija
	17.28 Izgube, odpisi in popravki vrednosti
	17.29 Drugi poslovni odhodki
	17.30 Finančni prihodki in finančni odhodki
	17.31 Davek od dobička
	17.31.1 Odložene terjatve za davek
	17.31.2 Odložene obveznosti za davek

	17.32 Dobiček na delnico
	17.33 Pojasnila postavk v konsolidiranem izkazu denarnih tokov
	17.34 Upravljanje finančnih tveganj
	17.34.1 Kreditno tveganje
	17.34.2 Tržno tveganje
	17.34.3 Likvidnostno tveganje
	17.34.4 Kapitalsko tveganje

	17.35 Posli s povezanimi osebami
	17.35.1 Povezave z lastniki
	17.35.2 Povezave obvladujoče družbe z odvisnimi družbami v skupini
	17.35.3 Podatki o skupinah fizičnih oseb

	17.36 Stroški revizorja


	Seznam uporabljenih kratic

	Button 5: 
	Button 4: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 132: 
	Button 131: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 21: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 6: 
	Page 8: 

	Button 2: 
	Page 8: 

	Button 1: 
	Page 8: 

	Button 8: 
	Page 9: 

	Button 9: 
	Page 9: 

	Button 7: 
	Page 9: 

	Button 24: 
	Page 10: 
	Page 12: 

	Button 25: 
	Page 10: 
	Page 12: 

	Button 26: 
	Page 10: 
	Page 12: 

	Button 27: 
	Page 11: 

	Button 28: 
	Page 11: 

	Button 29: 
	Page 11: 

	Button 33: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 

	Button 34: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 

	Button 35: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 

	Button 30: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 

	Button 31: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 

	Button 32: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 

	Button 36: 
	Page 26: 
	Page 28: 

	Button 37: 
	Page 26: 
	Page 28: 

	Button 38: 
	Page 26: 
	Page 28: 

	Button 39: 
	Page 27: 
	Page 29: 

	Button 40: 
	Page 27: 
	Page 29: 

	Button 41: 
	Page 27: 
	Page 29: 

	Button 42: 
	Button 43: 
	Button 44: 
	Button 45: 
	Button 46: 
	Button 47: 
	Button 48: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 

	Button 49: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 

	Button 50: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 

	Button 51: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 

	Button 52: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 

	Button 53: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 

	Button 57: 
	Page 39: 
	Page 41: 
	Page 43: 
	Page 45: 
	Page 47: 
	Page 49: 

	Button 58: 
	Page 39: 
	Page 41: 
	Page 43: 
	Page 45: 
	Page 47: 
	Page 49: 

	Button 59: 
	Page 39: 
	Page 41: 
	Page 43: 
	Page 45: 
	Page 47: 
	Page 49: 

	Button 54: 
	Page 40: 
	Page 42: 
	Page 44: 
	Page 46: 
	Page 48: 

	Button 55: 
	Page 40: 
	Page 42: 
	Page 44: 
	Page 46: 
	Page 48: 

	Button 56: 
	Page 40: 
	Page 42: 
	Page 44: 
	Page 46: 
	Page 48: 

	Button 60: 
	Page 50: 
	Page 52: 
	Page 54: 
	Page 56: 
	Page 58: 

	Button 61: 
	Page 50: 
	Page 52: 
	Page 54: 
	Page 56: 
	Page 58: 

	Button 62: 
	Page 50: 
	Page 52: 
	Page 54: 
	Page 56: 
	Page 58: 

	Button 63: 
	Page 51: 
	Page 53: 
	Page 55: 
	Page 57: 

	Button 64: 
	Page 51: 
	Page 53: 
	Page 55: 
	Page 57: 

	Button 65: 
	Page 51: 
	Page 53: 
	Page 55: 
	Page 57: 

	Button 69: 
	Page 59: 
	Page 61: 
	Page 63: 
	Page 65: 
	Page 67: 
	Page 69: 
	Page 71: 

	Button 70: 
	Page 59: 
	Page 61: 
	Page 63: 
	Page 65: 
	Page 67: 
	Page 69: 
	Page 71: 

	Button 71: 
	Page 59: 
	Page 61: 
	Page 63: 
	Page 65: 
	Page 67: 
	Page 69: 
	Page 71: 

	Button 66: 
	Page 60: 
	Page 62: 
	Page 64: 
	Page 66: 
	Page 68: 
	Page 70: 

	Button 67: 
	Page 60: 
	Page 62: 
	Page 64: 
	Page 66: 
	Page 68: 
	Page 70: 

	Button 68: 
	Page 60: 
	Page 62: 
	Page 64: 
	Page 66: 
	Page 68: 
	Page 70: 

	Button 108: 
	Button 109: 
	Button 110: 
	Button 111: 
	Button 112: 
	Button 113: 
	Button 72: 
	Page 74: 

	Button 73: 
	Page 74: 

	Button 74: 
	Page 74: 

	Button 75: 
	Page 75: 

	Button 76: 
	Page 75: 

	Button 77: 
	Page 75: 

	Button 78: 
	Page 76: 
	Page 78: 
	Page 80: 
	Page 82: 

	Button 79: 
	Page 76: 
	Page 78: 
	Page 80: 
	Page 82: 

	Button 80: 
	Page 76: 
	Page 78: 
	Page 80: 
	Page 82: 

	Button 81: 
	Page 77: 
	Page 79: 
	Page 81: 

	Button 82: 
	Page 77: 
	Page 79: 
	Page 81: 

	Button 83: 
	Page 77: 
	Page 79: 
	Page 81: 

	Button 87: 
	Page 83: 
	Page 85: 
	Page 87: 
	Page 89: 
	Page 91: 
	Page 93: 
	Page 95: 
	Page 97: 
	Page 99: 
	Page 101: 
	Page 103: 
	Page 105: 
	Page 107: 
	Page 109: 
	Page 111: 
	Page 113: 
	Page 115: 
	Page 117: 
	Page 119: 
	Page 121: 
	Page 123: 
	Page 125: 
	Page 127: 
	Page 129: 
	Page 131: 
	Page 133: 
	Page 135: 

	Button 88: 
	Page 83: 
	Page 85: 
	Page 87: 
	Page 89: 
	Page 91: 
	Page 93: 
	Page 95: 
	Page 97: 
	Page 99: 
	Page 101: 
	Page 103: 
	Page 105: 
	Page 107: 
	Page 109: 
	Page 111: 
	Page 113: 
	Page 115: 
	Page 117: 
	Page 119: 
	Page 121: 
	Page 123: 
	Page 125: 
	Page 127: 
	Page 129: 
	Page 131: 
	Page 133: 
	Page 135: 

	Button 89: 
	Page 83: 
	Page 85: 
	Page 87: 
	Page 89: 
	Page 91: 
	Page 93: 
	Page 95: 
	Page 97: 
	Page 99: 
	Page 101: 
	Page 103: 
	Page 105: 
	Page 107: 
	Page 109: 
	Page 111: 
	Page 113: 
	Page 115: 
	Page 117: 
	Page 119: 
	Page 121: 
	Page 123: 
	Page 125: 
	Page 127: 
	Page 129: 
	Page 131: 
	Page 133: 
	Page 135: 

	Button 84: 
	Page 84: 
	Page 86: 
	Page 88: 
	Page 90: 
	Page 92: 
	Page 94: 
	Page 96: 
	Page 98: 
	Page 100: 
	Page 102: 
	Page 104: 
	Page 106: 
	Page 108: 
	Page 110: 
	Page 112: 
	Page 114: 
	Page 116: 
	Page 118: 
	Page 120: 
	Page 122: 
	Page 124: 
	Page 126: 
	Page 128: 
	Page 130: 
	Page 132: 
	Page 134: 

	Button 85: 
	Page 84: 
	Page 86: 
	Page 88: 
	Page 90: 
	Page 92: 
	Page 94: 
	Page 96: 
	Page 98: 
	Page 100: 
	Page 102: 
	Page 104: 
	Page 106: 
	Page 108: 
	Page 110: 
	Page 112: 
	Page 114: 
	Page 116: 
	Page 118: 
	Page 120: 
	Page 122: 
	Page 124: 
	Page 126: 
	Page 128: 
	Page 130: 
	Page 132: 
	Page 134: 

	Button 86: 
	Page 84: 
	Page 86: 
	Page 88: 
	Page 90: 
	Page 92: 
	Page 94: 
	Page 96: 
	Page 98: 
	Page 100: 
	Page 102: 
	Page 104: 
	Page 106: 
	Page 108: 
	Page 110: 
	Page 112: 
	Page 114: 
	Page 116: 
	Page 118: 
	Page 120: 
	Page 122: 
	Page 124: 
	Page 126: 
	Page 128: 
	Page 130: 
	Page 132: 
	Page 134: 

	Button 114: 
	Button 115: 
	Button 116: 
	Button 117: 
	Button 118: 
	Button 119: 
	Button 90: 
	Page 138: 
	Page 140: 
	Page 142: 
	Page 144: 

	Button 91: 
	Page 138: 
	Page 140: 
	Page 142: 
	Page 144: 

	Button 92: 
	Page 138: 
	Page 140: 
	Page 142: 
	Page 144: 

	Button 93: 
	Page 139: 
	Page 141: 
	Page 143: 
	Page 145: 

	Button 94: 
	Page 139: 
	Page 141: 
	Page 143: 
	Page 145: 

	Button 95: 
	Page 139: 
	Page 141: 
	Page 143: 
	Page 145: 

	Button 96: 
	Page 146: 
	Page 148: 
	Page 150: 
	Page 152: 

	Button 97: 
	Page 146: 
	Page 148: 
	Page 150: 
	Page 152: 

	Button 98: 
	Page 146: 
	Page 148: 
	Page 150: 
	Page 152: 

	Button 99: 
	Page 147: 
	Page 149: 
	Page 151: 
	Page 153: 

	Button 100: 
	Page 147: 
	Page 149: 
	Page 151: 
	Page 153: 

	Button 101: 
	Page 147: 
	Page 149: 
	Page 151: 
	Page 153: 

	Button 102: 
	Page 154: 

	Button 103: 
	Page 154: 

	Button 104: 
	Page 154: 

	Button 105: 
	Page 155: 

	Button 106: 
	Page 155: 

	Button 107: 
	Page 155: 

	Button 120: 
	Button 121: 
	Button 122: 
	Button 123: 
	Button 124: 
	Button 125: 
	Button 1010: 
	Page 158: 

	Button 1011: 
	Page 158: 

	Button 1012: 
	Page 158: 

	Button 1013: 
	Page 159: 

	Button 1014: 
	Page 159: 

	Button 1015: 
	Page 159: 

	Button 1016: 
	Page 160: 
	Page 162: 
	Page 164: 

	Button 1017: 
	Page 160: 
	Page 162: 
	Page 164: 

	Button 1018: 
	Page 160: 
	Page 162: 
	Page 164: 

	Button 1019: 
	Page 161: 
	Page 163: 
	Page 165: 

	Button 1020: 
	Page 161: 
	Page 163: 
	Page 165: 

	Button 1021: 
	Page 161: 
	Page 163: 
	Page 165: 

	Button 1022: 
	Page 166: 
	Page 168: 
	Page 170: 
	Page 172: 
	Page 174: 
	Page 176: 
	Page 178: 
	Page 180: 
	Page 182: 
	Page 184: 
	Page 186: 
	Page 188: 
	Page 190: 
	Page 192: 
	Page 194: 
	Page 196: 
	Page 198: 
	Page 200: 
	Page 202: 
	Page 204: 
	Page 206: 
	Page 208: 
	Page 210: 
	Page 212: 

	Button 1023: 
	Page 166: 
	Page 168: 
	Page 170: 
	Page 172: 
	Page 174: 
	Page 176: 
	Page 178: 
	Page 180: 
	Page 182: 
	Page 184: 
	Page 186: 
	Page 188: 
	Page 190: 
	Page 192: 
	Page 194: 
	Page 196: 
	Page 198: 
	Page 200: 
	Page 202: 
	Page 204: 
	Page 206: 
	Page 208: 
	Page 210: 
	Page 212: 

	Button 1024: 
	Page 166: 
	Page 168: 
	Page 170: 
	Page 172: 
	Page 174: 
	Page 176: 
	Page 178: 
	Page 180: 
	Page 182: 
	Page 184: 
	Page 186: 
	Page 188: 
	Page 190: 
	Page 192: 
	Page 194: 
	Page 196: 
	Page 198: 
	Page 200: 
	Page 202: 
	Page 204: 
	Page 206: 
	Page 208: 
	Page 210: 
	Page 212: 

	Button 1025: 
	Page 167: 
	Page 169: 
	Page 171: 
	Page 173: 
	Page 175: 
	Page 177: 
	Page 179: 
	Page 181: 
	Page 183: 
	Page 185: 
	Page 187: 
	Page 189: 
	Page 191: 
	Page 193: 
	Page 195: 
	Page 197: 
	Page 199: 
	Page 201: 
	Page 203: 
	Page 205: 
	Page 207: 
	Page 209: 
	Page 211: 
	Page 213: 

	Button 1026: 
	Page 167: 
	Page 169: 
	Page 171: 
	Page 173: 
	Page 175: 
	Page 177: 
	Page 179: 
	Page 181: 
	Page 183: 
	Page 185: 
	Page 187: 
	Page 189: 
	Page 191: 
	Page 193: 
	Page 195: 
	Page 197: 
	Page 199: 
	Page 201: 
	Page 203: 
	Page 205: 
	Page 207: 
	Page 209: 
	Page 211: 
	Page 213: 

	Button 1027: 
	Page 167: 
	Page 169: 
	Page 171: 
	Page 173: 
	Page 175: 
	Page 177: 
	Page 179: 
	Page 181: 
	Page 183: 
	Page 185: 
	Page 187: 
	Page 189: 
	Page 191: 
	Page 193: 
	Page 195: 
	Page 197: 
	Page 199: 
	Page 201: 
	Page 203: 
	Page 205: 
	Page 207: 
	Page 209: 
	Page 211: 
	Page 213: 

	Button 1028: 
	Page 214: 

	Button 1029: 
	Page 214: 

	Button 1030: 
	Page 214: 

	Button 1031: 
	Page 215: 

	Button 1032: 
	Page 215: 

	Button 1033: 
	Page 215: 

	Button 126: 
	Button 127: 
	Button 128: 
	Button 129: 


