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1 OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE 

 

 

ENERGIJA IN OKOLJE, družba za napredne energetske in okoljske rešitve, d.o.o. 

 

Naslov:    Jadranska cesta 28, 2000 Maribor 

Skrajšano ime firme:   ENERGIJA IN OKOLJE d.o.o. 

Osnovni kapital:  370.000 EUR 

Ustanovitelj:   Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. 

Lastništvo:    v 100 % lasti Energetike Maribor d.o.o. 

Datum vpisa v sodni reg.: 12.03.2013 

Matična številka:  6335055000 

Davčna številka:  SI91555248 

Direktor družbe:  Rožman Miran 

 

Osnovna dejavnost družbe:   

D35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah 
M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 

 

Poleg osnovnih dejavnosti, sodi med dejavnosti podjetja še: 

D35.119 Druga proizvodnja električne energije 
D35.140 Trgovanje z električno energijo 
D35.210 Proizvodnja plina 
D35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži 
D35.300  Oskrba s paro in vročo vodo 
E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki 
E39.000  Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 
F41.100  Organizacija izvedbe stavbnih projektov 
F41.200  Gradnja stanovanjskih in nestavnovanjskih stavb 
F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline 
F42.220  Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 
F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje 
F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav 
F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav 
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F43.290  Drugo inštaliranje pri gradnjah 
G45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili 
G45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili 
G46.130  Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala 
G46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi 
G46.730  Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo 
G46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami 

za ogrevanje 
G46.770  Trgovina na debelo z ostanki in odpadki 
H52.100 Skladiščenje 
H52.240  Pretovarjanje 
K64.910 Dejavnost finančnega zakupa 
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
M70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
M71.111  Arhitekturno projektiranje 
M71.129  Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 
M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje 
M72.110  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 
M72.190  Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije 
M72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 
M73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora 
M73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja 
M74.900  Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup 
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup 
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 
N81.210  Splošno čiščenje stavb 
N81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 

1.1 Vodenje in upravljanje družbe 

Družba ima enega poslovodjo – direktorja, ki zastopa in predstavlja družbo. Direktor vodi družbo 
v njeno dobro, samostojno in na lastno odgovornost.  

Z družbo upravlja ustanovitelj neposredno in preko poslovodje. 

Skupščino družbe predstavlja edini družbenik, t.j. Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o..  
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2 POROČILO DIREKTORJA DRUŽBE 

 

Energija in okolje d.o.o. se od ostalih podjetij loči predvsem v strateškem razvoju, saj 
zasledovanje cilja po znižanju porabe in stroškov energije prevladuje pred ustvarjanjem dobička. 
Prav zaradi slednjega je namen podjetja izvesti dobre energetske, ekonomsko rentabilne 
projekte, prihodek katerih bi se ponovno namenil investiranju in razvoju energetske dejavnosti. 
Na ta način bi skupaj z lastnikom lahko sledili energetski politiki mesta (Maribor), ter poskušali 
povečati neodvisnost energetske oskrbe v regiji. 

Z zastavljenim pristopom in jasno strategijo energetskega razvoja, bomo postopno dosegli cilje 
uvedbe 20% obnovljivih virov v širok spekter porabe konvencionalnih virov energije in tako 
dosegli cilje in zaveze Evropske skupnosti do leta 2020. 

Ob začetku leta 2014 smo uspešno zaključili investicijo v izgradnjo proizvodne naprave za 
soproizvodnjo toplotne in električne energije (PN za SPTE TOM III.), katero smo financirali iz 20% 
lastnih sredstev (osnovni kapital družbe; 370.000 EUR) ter 80% dolžniških sredstev v obliki 
bančnega kredita (1.433.000 EUR). 

Marca 2014 smo vstopili v deset (10) letno shemo podpor namenjeno proizvodnji električne 
energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplotne in 
električne energije (SPTE). 

V skupini Energetike Maribor smo novembra 2014 uspešno zaključili intenzivna pogajanja o 
skupnem znižanju cene zemeljskega plina ter spremembi dobavnih pogojev. Za najpomembnejši 
uspeh je šteti anulacijo klavzule »vzemi ali plačaj«. 

V letu 2014 smo proizvedli 22.641 MWh električne energije, ter 20.563 MWh toplotne energije, za 
katero smo porabili 5.408.371 Sm3 zemeljskega plina. 

Pomembno je poudariti, da je družba Energija in okolje d.o.o. že v poslovnem letu 2013 z 
uspešnim delovanjem na trgu (inženirske in ostale storitve) znižala negativni rezultat poslovanja. 
V letu 2014 smo ustvarili 27.914 EUR prihodkov iz naslova prodaje inženirskih ter ostalih storitev. 
Ob tem smo podpisali tudi pisma o nameri z sedmimi (7) partnerji, za razvoj projekta izgradnje 
polnilnih postaj za stisnjen zemeljski plin, biometan in električno energijo. 

Za družbo Energetika Celje d.o.o. bomo v letu 2015 izvajali projekt izgradnje CNG polnilne postaje 
v Celju (posel pridobljen v letu 2014). 

Poslovno leto 2014 je družba Energija in okolje zaključila z bilančnim dobičkom 760.218 EUR. K 
uspešnemu poslovanju so pripomogle izjemno ugodne razmere na trgu z energijo, predvsem pa 
visoka obratovalna podpora proizvedeni elektriki iz SPTE. 
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V našem podjetju deluje podjetniška skupina s skrbnim vodstvom, dobro organizacijo ter 
strokovnim in zagnanim kadrom. 

V letu 2015 bomo poslovali v skladu s sprejetim Letnim poslovnim načrtom. 

 

        Direktor: 

        Miran Rožman, univ.dipl.inž.stroj.  
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3 VIZIJA IN CILJI DRUŽBE 

3.1 Vizija 

Naša velika vizija in želja v prihodnosti je skupaj z lastnikom Energetiko Maribor d.o.o., voditi 
dobro koncipirano in začrtano politiko energetskega razvoja v Mestni občini Maribor in ob tem 
slediti našemu poslanstvu: služiti ljudem! 

Velik poudarek dajemo temeljnim vrednotam podjetja: 

- Odgovornost in skrbno vodenje. 
- Pripadnost in povezanost z mestom. 
- Skrb za energetsko učinkovitost. 
- Strokovnost in tehnološka opremljenost. 
- Timsko delo! 

3.2 Cilji v poslovnem letu 2015 

V letu 2015 želi družba poslovati skladno s sprejetim Letnim poslovnim načrtom. Ob tem so naši 
cilji usmerjeni v širitev inženirskih dejavnosti, ter razvoju in implementaciji novih visoko 
učinkovitih in okolju prijaznih virov v sistem daljinskega ogrevanja: 

- Izgradnja »Energetskega objekta« 

Energetski objekt bo zasnovan kot napredni, visoko učinkovit proizvodni center 
toplotne in električne energije, za potrebe daljinskega ogrevanja v MOM. Proizvodni 
proces bo sestavljen iz: 

- visoko učinkovitega in nizko emisijskega kotla na biomaso, 
- in postroja SPTE, gnanega z zemeljskim plinom. 

Namen energetskega objekta je zagotavljati optimizirano – časovno realno 
proizvodnjo toplote iz OVE in SPTE, usklajeno z dejanskim in trenutnim koristnim 
odjemom toplote v sistemu daljinskega ogrevanja.  

Z implementacijo projekta v sistem daljinskega ogrevanja MOM bi ob povečanju 
deleža visoko učinkovite proizvodnje toplote (nad 60%), pričeli tudi z uvajanjem OVE 
v sistem daljinskega ogrevanja, kar bo ob še dodatnih investicijah omogočilo 
doseganje cilja, ki ga postavlja EZ-1 do leta 2020. 

V ta namen bomo izvajali naslednje aktivnosti: 

- Izdelava projektne dokumentacije (IDZ in IDP ter v drugi fazi PGD in PZI) 
- Izdelava investicijske dokumentacije  
- Pridobiti energetsko dovoljenje za SPTE 
- Zagotoviti zaprtje finančne konstrukcije projekta  

- Realizacija projekta razvoja in širitve CNG polnilne infrastrukture v SV Sloveniji 
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3.3 Cilji poslovanja in njihova realizacija v letu 2014 

Zastavljeni cilji poslovanja v letu 2014 so bili doseženi oz. celo preseženi. Investicija v novo PN 
za SPTE je bila zaključena skladno s finančnim in časovnim načrtom izvedbe investicije. Ob tem 
je družbi uspelo vstopiti v podporno shemo tri (3) mesece prej, kot je bilo to načrtovano, kar je še 
dodatno pripomoglo k izboljšanju poslovanja družbe. 

Zaradi ugodnih obratovalnih pogojev PN za SPTE, v smislu ugodnih cen zemeljskega plina kot 
vhodne surovine in električne energije, predvsem pa visoki obratovalni podpori, katera se je v 
mesecu juliju dvignila za kar 12,4 % je družba poslovala nadpovprečno. 

Obenem je družba v letu 2014 pričela z aktivnostmi na področju inženirskih dejavnosti, iz katerih 
je ustvarila 27.914 EUR prihodkov.  
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4 POMEMBNEJŠI PODATKI POSLOVANJA 

V nadaljevanju so prikazani pomembnejši podatki poslovanja (tabela 1) in kazalniki poslovanja 
družbe Energija in okolje d.o.o. v letu 2014 (tabela 2). 

Tabela 1: Pomembnejši podatki poslovanja družbe 

 
Tabela 2: Kazalniki poslovanja družbe 

 

 

4.1 Pomembni dogodki v letu 2014 

Družba je v januarju 2014 uspešno zaključila projekt izgradnje nove proizvodne naprave za 
soproizvodnjo toplote in električne energije (PN za SPTE). Vrednost celotne investicije je znašala 
1,79 mio EUR. 

V mesecu marcu je s podpisom pogodbe o zagotavljanju obratovalne podpore z družbo Borzen 
d.o.o., Energija in okolje z novo PN za SPTE vstopila v deset letno (10) podporno shemo za 
proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE. 

Pomembnejši podatki poslovanja M.E. 2014 2013

Proizvedena elektrika MWh 22.641 0
Proizvedena toplota MWh 20.563 0

Odjem zemeljskega plina Sm3 5.408.371 0
Čisti prihodki od prodaje EUR 3.218.479 6.575

Stroški in poslovni odhodki EUR 2.361.227 8.186
Skupni rezultat pred odvedbo davka * EUR 835.546 -4.574

Davki ** EUR 33.754 0
SKUPNI REZULTAT PODJETJA EUR 801.792 -4.574

Delež dobička/izgube v prodaji % 26 n.p.
BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA EUR 760.218 -4.574

2014

Prihodki od prodaje 3.218.479
EBIT 892.216
EBITDA 1.020.877
Čisti poslovni izid 801.792

Celotna sredstva 2.877.776
Celotni kapital 1.167.218
Finančne obveznosti 1.354.292
Poslovne obveznosti 356.266

ROA - donosnost sredstev 27,9%
ROE - donosnost kapitala 68,7%

Kapital / Celotna sredstva 40,6%
Finančne obveznosti / EBITDA 132,7%

KAZALNIKI FINANČNEGA ZDRAVJA

KAZALNIKI DONOSNOSTI

FINANČNI POLOŽAJ

POSLOVNI IZID
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Slika 1: Nova proizvodna naprava za soproizvodnjo toplote in električne energije 

 

Oktobra 2014 je skupina Energetike Maribor (Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. in Energija 
in okolje d.o.o.) uspešno zaključila pogajanja z dobaviteljem zemeljskega plina (ZP). Družbi sta si 
zagotovili nov ugodnejši način določevanja cene ZP, pri čemer je t.i. oljno formulo zamenjal borzni 
sistem določevanja cene ZP. Ob tem so se iz pogodb izločile t.i. klavzule »vzemi ali plačaj«. 

Družba Energija in okolje je vzpostavila svojo spletno stran: http://www.energijainokolje.si/ 
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5 ANALIZA POSLOVANJA 

Družba je poslovno leto 2014 zaključila izjemno uspešno – nadpovprečno. S svojo PN za SPTE je 
proizvedla 20.563 MWh toplote in 22.641 MWh električne energije. V poslovnem letu 2014 je 
ustvarila 3.218.479 EUR čistih prihodkov od prodaje in 801.792 EUR čistega dobička. 

S pokritjem izgube iz poslovanja v letu 2013, v višini 4.574 EUR in povečanju zakonskih rezerv v 
višini 37.000 EUR, znaša bilančni dobiček družbe 760.218 EUR .  

5.1 Četrtletno gibanje poslovnega izida iz poslovanja v letu 2014 

Energija in okolje je s proizvodnjo toplote in električne energije v PN za SPTE pričela marca 2014, 
z vstopom v deset letno podporno shemo. V letu 2014 je družba ustvarila 3.190.565 EUR 
prihodkov od prodaje električne energije družbama Borzen d.o.o. (obratovalna podpora) in 
Energija plus (trgovcu z električno energijo) ter toplote, družbi Energetika Maribor d.o.o.. Ob tem 
je družba z inženirskimi storitvami v letu 2014 ustvarila dodatnih 27.914 EUR prihodkov. Drugi 
poslovni prihodki v višini 19.507 EUR, predstavljajo vračilo trošarine za obdobje do pridobitve 
odločbe o oprostitvi plačila trošarine (dovoljenje za oproščenega uporabnika trošarinskih 
izdelkov).  

Operativni stroški oz. poslovni odhodki so v letu 2014 znašali 2.361.227 EUR. Glavnino 
predmetnih stroškov predstavlja strošek dobave zemeljskega plina in tekoče vzdrževanje. 
Natančnejša opredelitev in struktura stroškov in odhodkov je podana v naslednjem poglavju. 

Na spodnjem grafu je prikazano četrtletno gibanje poslovnega izida iz poslovanja v letu 2014, v 
katerem je družba ustvarila 835.546 EUR dobička (pred obdavčitvijo). 

 

 
Graf 1: Četrtletno gibaje poslovnega izida v letu 2014 
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5.2 Struktura stroškov in poslovnih odhodkov 

Stroški in poslovni odhodki so v letu 2014 znašali 2.361.227 EUR od katerih predstavlja 89 % 
stroške materiala v višini 2.229.986 EUR (dobava zemeljskega plina, omrežnina za dobavo 
zemeljskega plina, stroški vzdrževanja (material) ter stroški dobave električne energije za lastno 
rabo), 5,5 % stroške amortizacije v višini 128.661 EUR, 5,4 % stroške storitev v višini 125.754 
EUR ter 0,1% drugih poslovnih odhodkov v višini 2.580 EUR. 

V spodnji tabela prikazuje stroške in poslovne odhodke v letu 2014. 

 

Tabela 3: Stroški in poslovni odhodki v letu 2014 

 

 

Spodnji graf prikazuje strukturo stroškov in poslovnih odhodkov v letu 2014. 

 

 
Graf 2: Struktura stroškov in poslovnih odhodkov v letu 2014 

 

  

v EUR 2014
Stroški blaga in materiala 2.104.232  

Stroški storitev 125.754     
Amortizacija 128.661     
Stroški dela -                 

Drugi poslovni odhodki 2.580         
Skupaj: 2.361.227  



Letno poročilo družbe    

16 

 

5.3 Proizvodnja električne energije in toplote 

V januarju 2014 je družba za kratek čas poizkusno zagnala novo PN za SPTE, ter marca 2014 
pričela z rednim obratovanjem. V celotnem letu je naprava obratovala 6.911 ur in proizvedla 
22.641 MWh električne energije in 20.563 MWh toplote, za kar se je porabilo 5.408.371 Sm3 
zemeljskega plina in 16.465 kWh električne energije za lastno rabo objekta. 

 

Tabela 4: Realizacija proizvodnje električne energije in toplote s prikazanim odjemom energije 

 

 

V nadaljevanju je podan grafični prikaz proizvodnje električne energije (ločeno za VT in MT) ter 
toplote v korelaciji z mesečnim številom obratovalnih ur PN za SPTE. 

 

 
Graf 3: Prikaz proizvedene električne energije in toplote v korelaciji z mesečnim številom obratovalnih ur 

 

  

Realizacija 2014 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETNO

PROIZVODNJA

Obratovalne ure [h] 110 0 642 653 773 543 676 714 639 792 635 734 6.911

Število zagonov [n] 28 0 10 7 24 11 22 15 19 6 7 14 163

Električna energija [kWh] 80.573 0 2.442.150 2.145.150 2.384.604 1.852.980 2.288.136 2.252.334 2.106.348 2.440.920 2.239.692 2.407.920 22.640.807

Netto proizvodnja VT [kWh] 53.607 0 1.099.470 962.382 1.026.690 798.918 1.172.778 922.530 980.790 1.155.258 947.286 1.078.332 10.198.041

Netto proizvodnja MT [kWh] 26.966 0 1.342.680 1.182.768 1.357.914 1.054.062 1.115.358 1.329.804 1.125.558 1.285.662 1.292.406 1.329.588 12.442.766

Toplotna energija [kWh] 66.000 0 2.190.000 1.905.000 2.196.000 1.749.000 2.164.000 2.107.000 1.781.000 2.206.000 2.047.000 2.152.000 20.563.000

ODJEM

Zemeljski plin [Sm3] 19.238 45 566.066 520.275 564.187 438.603 546.147 532.258 502.767 591.300 542.626 584.859 5.408.371

Električna energija - LR [kWh] 5.629 8.508 90 324 252 216 276 294 480 66 168 162 16.465

Lastna raba VT [kWh] 3.003 4.074 84 264 120 174 150 192 330 12 168 84 8.655

Lastna raba MT [kWh] 2.626 4.434 6 60 132 42 126 102 150 54 0 78 7.810
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Naslednji graf prikazuje odjem oz. porabo zemeljskega plina in elektrike za lastno rabo objekta, 
glede na mesečno število obratovalnih ur. Obenem graf prikazuje mesečno število kratkotrajnih 
zaustavitev in posledično zagonov postroja. 

 

 
Graf 4: Prikaz odjema oz. porabe zemeljskega plina in elektrike za lastno rabo objekta-postroja 

 

5.4 Vzdrževanje osnovnih sredstev 

V letu 2014 so stroški materiala in storitev v zvezi z vzdrževanjem znašali 100.994 EUR. Spodnja 
tabela prikazuje stroške storitev vzdrževanja in upravljanja, katerega izvaja podjetje Energetika 
Maribor d.o.o., stroške preventivnega vzdrževanja (servisiranja) postroja, katerega izvaja družba 
GE Jenbacher GmbH&Co, ter ostale stroške materiala (motorno olje, drobni material,…) 
porabljenega za namene vzdrževanja. 

 

Tabela 5: Stroški materiala in storitev namenjenih vzdrževanju osnovnih sredstev 

 

 
  

v EUR 2014
Vzdrževanje (ENMB) 6.401         

Vzdrževanje (Jenbacher) 71.936       
Material (popravila-vzdrževanje) 22.658       

Skupaj: 100.994     



Letno poročilo družbe    

18 

 

5.5 Storitve na trgu 

Družba ponuja storitve inženiringa (idejne rešitve, razvoj projektov in produktov, projektiranje, 
vodenje projektov,…) in svetovanja na področju naprednih energetskih in okoljskih rešitev. V letu 
2014 je bilo podpisano pismo o nameri za razvoj projekta izgradnje polnilnih postaj za stisnjen 
zemeljski plin in biometan s sedmimi (7) partnerji. 

Ob tem je družba prejela naročilo za pomoč pri vodenju in inženiring pri realizaciji projekta 
izgradnje CNG polnilne postaje v Mestni občini Celje. 
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6 TVEGANJA 

Zaradi nenadnih sprememb v poslovnem in finančnem okolju se tveganja, katerim je družba 
izpostavljena povečujejo. Pravočasno pridobivanje zanesljivih informacij je ključno, saj se le tako 
lahko zmanjšajo tveganja. 

6.1 Tveganja na makro ravni 

Največje tveganje na makro ravni je neenotna energetska politika razvoja mesta Maribor. Prav 
slednje tveganje lahko omejimo s pripravo energetskega razvojnega koncepta mesta, katerega 
bo potrebno pripraviti v sodelovanju strokovnih služb MOM, ter vseh velikih energetskih podjetij 
v Mariboru in širše. 

S predmetnim dokumentom se bo moč izogniti nepremišljenim in nepotrebnim odločitvam oz. 
investicijam, katere dolgoročno ne bodo imele pozitivnih ekonomskih, socialnih in političnih 
učinkov. 

6.2 Tveganja na ravni podjetja 

Tveganja na ravni podjetja se skušajo obvladovati s premišljenim vodenjem in načrtovanjem ter 
spremljanjem poslovanja. 

Največja tveganja na ravni podjetja predstavljajo nestabilne gospodarske in politične razmere v 
državi, katere lahko privedejo do večjih sprememb pri izvajanju podporne sheme in nihanja 
prodajnih cen električne energije in toplote. 

6.2.1 Cenovna tveganja 

Cenovna tveganja poskuša družba obvladovati z naprej sklenjenimi pogodbami za dobavo 
zemeljskega plina in električne energije, kakor tudi s pogodbami o odkupu proizvedene električne 
energije in toplote. 

6.2.2 Valutna tveganja 

Zaradi poslovnega okolja družba ni izpostavljena valutnim tveganjem. 

6.2.3 Obrestna tveganja 

Obrestna tveganja povzroča nihanje tržnih (medbančnih) obrestnih mer. Družba ima najeto 
dolgoročno finančno posojilo, katerega je najela ob koncu leta 2013, z obrestno mero 6 – mesečni 
EURIBOR + 3,9 %.  

Trenutne gospodarske in finančne razmere v Sloveniji in širše v Evropi, ugodno vpliva na višino 
medbančne obrestne mere (EURIBOR). Slednja se lahko tudi relativno hitro spremeni, kar 
predstavlja tveganje, katerega bo družba po potrebi odpravila z obrestno kapico oz. fiksiranjem 
obrestne mere. 
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6.2.4 Likvidnostna tveganja 

Likvidnostna tveganja se obvladujejo s tekočim spremljanjem denarnih tokov in usklajevanjem 
ročnosti obveznosti in terjatev. Družba preverja bonitetne ocene vseh večjih in pomembnejših 
poslovnih partnerjev in tako poskuša omejiti likvidnostna tveganja. 

Pomembno je poudariti, da so poslovni partnerji – kupci energije zanesljiva in zaupanja vredna 
podjetja (v letu 2014: Borzen d.o.o., Energija plus d.o.o., Energetika Maribor d.o.o.). 

6.2.5  Zaustavitev proizvodnje 

Največje tveganje družbe predstavlja zaustavitev proizvodnje, predvsem zaradi tehničnih okvar 
ali lomov posameznih komponent postroja. 

Družba poskuša tovrstna tveganja obvladovati s sklepanjem zavarovalnih polic, katere ob 
povračilu stroška za odpravo škode, zagotavljajo izplačilo izpada dohodka oz. dobička. 
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B. FINANČNO POROČILO 
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1 RAČUNOVODSKI KAZALNIKI 

 

  

2014 2013 2014 2013

1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA

a) stopnja lastniškosti financiranja
kapital 1.167.218 365.426

obveznosti do virov sredstev 2.877.776 1.635.463

b) stopnja dolžniškosti financiranja
dolgovi 1.710.558 1.270.037

obveznosti do virov sredstev 2.877.776 1.635.463

c) stopnja dolgoročnosti financiranja
kapital + dolgoročni dolgovi 2.373.326 1.189.264
obveznosti do virov sredstev 2.877.776 1.635.463

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

a) stopnja osnovnosti investiranja
osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 1.730.223 1.600.973

sredstva 2.877.776 1.635.463

b) stopnja obratnosti investiranja
obratna sredstva (s kratk. AČR) 1.147.553 34.490

sredstva 2.877.776 1.635.463

c) stopnja finančnosti investiranja
dolg., kratk. fin. naložbe+naložb. Nepremičnine 0 0

sredstva 2.877.776 1.635.463

č) stopnja dolgoročnosti investiranja
dolg. sredstva (brez odloženih terjatev za davek) 1.730.223 1.600.973

sredstva 2.877.776 1.635.463

d) stopnja kratkoročnosti investiranja
kratk. sredstva + kratk. AČR 1.147.553 34.490

sredstva 2.877.776 1.635.463

e) stopnja odpisanosti osnovnih sredstev
popravek vrednosti osnovnih sredstev 128.661 0
nabavna vrednost osnovnih sredstev 1.858.884 1.600.973

3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev
kapital 1.167.218 365.426

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 1.730.223 1.600.973

b) kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev
kapital 1.167.218 365.426

dolgoročna sredstva 1.730.223 1.600.973

c) dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev
kapital + dolg. dolgovi 2.373.326 1.189.264
dolgoročna sredstva 1.730.223 1.600.973

Vrednosti [EUR] Vrednost kazalnika
IND

1,37 0,74 185

0,67 0,23 296

0,67 0,23 296

0,40 0,02 1.891

0,07 0,00 -

0,00 0,00 -

0,60 0,98 61

0,60 0,98 61

0,40 0,02 1.891

0,59 0,78 77

0,82 0,73 113

0,41 0,22 182
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č) dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in zalog
kapital + dolg. dolgovi 2.373.326 1.189.264

dolgoročna sredstva +  zaloge 1.730.223 1.600.973

d) neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)
likvidna sredstva 683.971 30.098

kratkoročne obveznosti 504.450 446.199

e) pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)
likvidna sredstva + kratkoročne terjatve 1.142.553 34.490

kratkoročne obveznosti 504.450 446.199

f) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)
kratkoročna sredstva 1.142.553 34.490

kratkoročne obveznosti 504.450 446.199

g) koeficient komercialno terjatveno-obveznostnega razmerja
kratk. in dolg. terjatve do kupcev 449.118 1.440

kratk. in dolg. obveznosti do dobaviteljev 296.087 359.891

h) kratkoročno terjatveno-obveznostno razmerje
kratkoročne terjatve 458.582 4.392

kratkoročne obveznosti 361.150 359.891

4. KAZALNIKI OBRAČANJA

a) obračanje obratnih srestev
poslovni odhodki v poslovnem obdobju 2.361.227 8.186

povprečno stanje obratnih sredstev 591.022 17.245

b) obračanje osnovnih sredstev
amortizacija v poslovnem obdobju 128.661 0

povprečna vrednost stanja OS (neodpisana vr.) 1.665.598 800.487

c) obračanje zalog materiala
porabljen material v obdobju (po nabavni vr.) 2.055.756 0
povprečna zaloga materiala (po nabavni vr.) 0 0

č) obračanje zalog proizvodov
prodani proizvodi v poslovnem obdobju 0 8.186
povprečna vrednost zaloge proizvodov 0 0

d) obračanje zalog trgovskega blaga
prodano blago v obdobju (po nabavni vr.) 24.535 0
povprečna zaloga blaga (po nabavni vr.) 0 0

e) koeficient obračanja terjatev do kupcev
prejemki od kupcev v poslovnem obdobju 3.478.433 6.582

povprečno stanje terjatev do kupcev 225.279 720

5. KAZALNIKI  GOSPODARNOSTI

a) gospodarnost poslovanja
poslovni prihodki 3.237.986 6.575
poslovni odhodki 2.361.227 8.186

b) celotna gospodarnost 
prihodki 3.253.445 6.814
odhodki 2.417.899 11.388

1,52 0,00 37.910

1,27 0,01 10.405

1,37 0,80 171

1,35 0,60 225

- - -

15,44 9,14 169

- - -

- - -

4,00 0,47 842

0,08 0,00 -

2,26 0,08 2.930

1,36 0,07 2.010

2,26 0,08 2.930

1,37 0,74 185
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c) stopnja proizvajalne stroškovnosti posl. prih.
stroški proizvajanja v prodanih količinah 0 8.186

poslovni prihodki 3.237.986 6.575

č) stopnja delovne stroškovnosti posl. prihodkov
stroški dela 0 0

poslovni prihodki 3.237.986 6.575

d) stopnja materialne stroškovnosti posl. rihodkov
stroški materiala 2.079.697 0
poslovni prihodki 3.237.986 6.575

e) stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov
poslovni dobiček 876.759 -1.611
poslovni prihodki 3.237.986 6.575

f) stopnja dobičkovnosti prihodkov
dobiček (pred obdavčitvijo) 835.546 -4.574

prihodki 3.253.445 6.814

g) stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov
čisti dobiček 801.792 -4.574

prihodki 3.253.445 6.814

6. KAZALNIKI DONOSNOSTI

a) čista dobičkonosnost kapitala
čisti dobiček v poslovnem obdobju 801.792 -4.574

povprečna vr. kapitala (brez č.dobička posl.obd.) 367.713 185.000

b) čista dobičkonosnost osnovnega kapitala
čisti dobiček v poslovnem obdobju 801.792 -4.574

povprečna vrednost osnovnega kapitala 370.000 185.000

c) dividendnost osnovnega kapitala
vsota dividend za poslovno obdobje 0 0

povprečna vrednost osnovnega kapitala 370.000 185.000
0,00 0,00 -

2,18 -0,02 -8.819

2,17 -0,02 -8.765

0,26 -0,67 -38

0,25 -0,67 -37

0,64 0,00 -

0,27 -0,25 -111

0,00 1,25 -

0,00 0,00 -
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2 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2014 

 

2014 2013 %
SREDSTVA 2.877.776            1.635.463            100,0%

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.730.223            1.600.973            60,1%
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve -                           -                           0,0%
1. Dolgoročne premoženjske pravice -                           -                           
2. Dobro ime -                           -                           
3. Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva -                           -                           
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja -                           -                           
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve -                           -                           
II. Opredmetena osnovna sredstva 1.730.223            1.600.973            60,1%
1. Zemljišča in zgradbe 268.940               -                           

a) Zemljišča -                           -                           
b) Zgradbe 268.940               -                           

2. Proizvajalne naprave in stroji 1.461.283            1.360.820            
3. Druge naprave in oprema -                           1.360.820 -           
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo -                           1.600.973            

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi -                           1.600.973            
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -                           -                           

5. Osnovna čreda -                           -                           
6. Večletni nasadi -                           -                           
III. Naložbene nepremičnine -                           -                           0,0%
IV. Dolgoročne finančne naložbe -                           -                           0,0%
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil -                           -                           

a) Delnice in deleži v družbah v skupini -                           -                           
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah -                           -                           
c) Druge delnice in deleži -                           -                           
č) Druge dolgoročne finančne naložbe -                           -                           

2. Dolgoročna posojila -                           -                           
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini -                           -                           
b) Dolgoročna posojila drugim -                           -                           
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital -                           -                           

V. Dolgoročne poslovne terjatve -                           -                           0,0%
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini -                           -                           
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev -                           -                           
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih -                           -                           
VI. Odložene terjatve za davek -                           -                           0,0%
B. KRATKOROČNA  SREDSTVA 1.142.553            34.490                 39,7%
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo -                           -                           0,0%
II. Zaloge -                           -                           0,0%
1. Material -                           -                           
2. Nedokončana proizvodnja -                           -                           
3. Proizvodi in trgovsko blago -                           -                           
4. Predujmi za zaloge -                           -                           
III. Kratkoročne finančne naložbe -                           -                           0,0%
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil -                           -                           

a) Delnice in deleži v družbah v skupini -                           -                           
b) Druge delnice in deleži -                           -                           
c) Druge kratkoročne finančne naložbe -                           -                           

2. Kratkoročna posojila -                           -                           
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini -                           -                           
b) Kratkoročna posojila drugim -                           -                           
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital -                           -                           

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 458.582               4.392                   15,9%
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 88.229                 -                           
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 360.903               1.440                   
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 9.450                   2.952                   
V. Denarna sredstva 683.971               30.098                 23,8%
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 5.000                   -                           0,2%

IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.945.542            -                           

Postavka 
Znesek [EUR]
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2014 2013 %
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2.877.776            1.635.463            100,0%

A. KAPITAL 1.167.218            365.426               40,6%
I. Vpoklicani kapital 370.000               370.000               12,9%
1. Osnovni kapital 370.000               370.000               
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) -                           -                           
II. Kapitalske rezerve -                           -                           0,0%
III. Rezerve iz dobička 37.000                 -                           1,3%
1. Zakonske rezerve 37.000                 -                           
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže -                           -                           
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) -                           -                           
4. Statutarne rezerve -                           -                           
5. Druge rezerve iz dobička -                           -                           
IV. Presežek iz prevrednotenja -                           -                           0,0%
V. Preneseni čisti poslovni izid -                           -                           0,0%
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 760.218               4.574 -                  26,4%
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE -                           -                           0,0%
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti -                           -                           
2. Druge rezervacije -                           -                           
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve -                           -                           
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.206.108            823.838               41,9%
I. Dolgoročne finančne obveznosti 1.206.108            823.838               41,9%
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini -                           -                           
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.206.108            823.838               
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic -                           -                           
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti -                           -                           
II. Dolgoročne poslovne obveznosti -                           -                           0,0%
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini -                           -                           
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev -                           -                           
3. Dolgoročne menične obveznosti -                           -                           
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov -                           -                           
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti -                           -                           
III. Odložene obveznosti za davek -                           -                           0,0%
Č KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 504.450               446.199               17,5%
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev -                           -                           0,0%
II. Kratkoročne finančne obveznosti 143.300               86.308                 5,0%
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini -                           -                           
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 143.300               86.308                 
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic -                           -                           
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti -                           -                           
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 361.150               359.891               12,5%
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 1.311                   4.772                   
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 294.776               355.119               
3. Kratkoročne menične obveznosti -                           -                           
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov -                           -                           
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 65.063                 -                           
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE -                           -                           0,0%

IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.945.542            -                           

Postavka 
Znesek [EUR]
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3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 

 

4 IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

 

2014 2013
1. Čisti prihodki od prodaje 3.218.479            6.575                   
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 3.216.513            6.575                   
b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 1.966                   -                           
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje -                           -                           
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve -                           -                           
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 19.507                 -                           
5. Stroški blaga, materiala in storitev 2.229.986 -           8.095 -                  
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 2.104.232 -           -                           
b) Stroški storitev 125.754 -              8.095 -                  
6. Stroški dela -                           -                           
a) Stroški plač -                           -                           
b) Stroški socialnih zavarovanj -                           -                           

od tega stroški pokojninskih zavarovanj -                           -                           
c) Drugi stroški dela -                           -                           
7. Odpisi vrednosti 128.661 -              -                           
a) Amortizacija 128.661 -              -                           
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. dolg. sred. in opr. osnovnih sred. -                           -                           
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih -                           -                           
8. Drugi poslovni odhodki 2.580 -                  91 -                       
9. Finančni prihodki iz deležev -                           -                           
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah skupini -                           -                           
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družah -                           -                           
c) Finačni prihodki iz deležev v drugih družbah -                           -                           
č) Drugi prihodki iz drugih naložb -                           -                           

10. Finančni prihodki iz danih posojil 95                        239                      
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 14                        -                           
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 81                        239                      

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev -                           -                           
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini -                           -                           
b) Finančni prihodki iz poslovnih terajtev do drugih -                           -                           

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb -                           -                           
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 56.670 -                3.201 -                  
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini -                           -                           
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 56.670 -                3.201 -                  
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic -                           -                           
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti -                           -                           

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -                           -                           
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini -                           -                           
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti -                           -                           
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti -                           -                           

15. Drugi prihodki 15.364                 -                           
16. Drugi odhodki 2 -                         1 -                         
17. Davek iz dobička 33.754 -                -                           
18. Odloženi davki -                           -                           
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 801.792               4.574 -                  

Postavka 
Znesek [EUR]

2014 2013
Čisti dobiček 801.792               4.574 -                  
Celotni vseobsegajoči donos 801.792               4.574 -                  

Postavka 
Znesek [EUR]
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5 IZKAZ DENARNIH TOKOV 

2014 2013
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Postavke izkaza poslovnega izida 1.077.343            -                           

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev

3.253.241            

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki 
iz poslovnih obveznosti

2.175.898 -           

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -                           

b)
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja

493.839 -              -                           

Začetne manj končne poslovne terjatve 454.176 -              
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve 5.000 -                  
Začetne manj končne odložene terjatve za davek -                           
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo -                           
Začetne manj končne zaloge -                           
Končni manj začetni poslovni dolgovi 34.663 -                
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -                           
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek -                           

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b) 583.504               -                           
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Prejemki pri naložbenju 50.081                 -                           

Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na 
naložbenje

81                        

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev -                           
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev -                           
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin -                           
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb -                           
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 50.000                 

b) Izdatki pri naložbenju 307.911 -              -                           
Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev -                           
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 257.911 -              
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -                           
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -                           
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 50.000 -                

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b) 257.830 -              -                           
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Prejemki pri financiranju 463.577               -                           

Prejemki od vplačanega kapitala -                           
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 463.577               
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti -                           

b) Izdatki pri financiranju 135.378 -              -                           
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 51.786 -                
Izdatki za vračila kapitala -                           
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 83.592 -                
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -                           
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -                           

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b) 328.199               -                           
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 683.971               30.098                 
x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) 653.873               -                           
y) Začetno stanje denarnih sredstev 30.098                 

Postavka 
Znesek [EUR]
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6 IZKAZ GIBANJA KAPITALA OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 

 

  

Osnovni kapital
Nevpoklicani 

kapital
Zakonske rezerve

Rezerve za lastne 
delnice in lastne 

poslovne deleže

Lastne delnice in 
lastni poslovni 

deleži

Statutarne rezerve
Druge rezerve iz 

dobička
Preneseni čisti 

dobiček
Prenesena čista 

izguba
Čisti dobiček 

poslovnega leta
Čista izguba 

poslovnega leta

A.1.  Stanje 31/12-2013 370.000     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                4.574 -        365.426     
a) Preračuni za nazaj (popravek napak) -                       

b) Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih usmeritev) -                       

A.2. Stanje 1/1-2013 370.000     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                4.574 -        365.426     
B.1. Spremembe lastniškega kapitala-transakcije z lastniki -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala (vplačila kapitala) -                       

b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala -                       

c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala -                       

č) Vnos dodatnih vplačil kapitala -                       

d) Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev

e) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev -                       

f) Vračilo kapitala -                       

g) Izplačilo dividend -                       

h) Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzornemu svetu -                       

i) Druge spremembe lastniškega kapitala -                       

B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                801.792     -                801.792     
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja 801.792          801.792          

b)
Sprememba presežka iz prevrednotenja neopredmetenih osnovnih 

sredstev
-                       

c) Sprememba presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev -                       

č) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb -                       

d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja -                       

B.3. Spremembe v kapitalu -                -                -                37.000       -                -                -                -                -                -                -                41.574 -      4.574         -                

a)
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala

37.000            4.574              41.574 -           -                       

b)
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzornega sveta

4.574 -             4.574              -                       

c)
Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 

skupščine
-                       

č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala -                       

d)
Oblikovanje rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih 

sestavin kapitala
-                       

e)
Sprostitev rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže in 
razporeditev na druge sestavine kapitala

-                       

f) Druge spremembe v kapitalu -                       

C. Končno stanje poročevalskega obdobja 31/12-2014 370.000     -                -                37.000       -                -                -                -                -                -                -                760.218     -                1.167.218  
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA -                -                760.218     -                760.218     

Presežek iz 
prevrednotenja

Preneseni čisti poslovni izid Čisti poslovni izid poslovnega leta

Skupaj

Vpoklicani kapital

Kapitalske rezerve

Rezerve iz dobička
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7 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

7.1 Poročajoča družba 

Poročajoča družba je Energija in okolje d.o.o. (v nadaljevanju družba), s sedežem v Sloveniji, na 
Jadranski cesti 28 v Mariboru. Računovodski izkazi so pripravljeni za leto, ki se je končalo 31. 
decembra 2014. 

Osnovni dejavnosti družbe sta proizvodnja električne energije v termoelektrarnah in jedrskih 
elektrarnah ter druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje. 

7.2 Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov 

7.2.1 Izjava o skladnosti 

Letni računovodski izkazi družbe, bilanca stanja na dan 31.12.2014, izkaz poslovnega izida, izkaz 
vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala za leto 2014 so 
sestavljeni skladno z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami SRS (2006), pojasnili 
Slovenskega inštituta za revizijo in določili Zakona o gospodarskih družbah. Pri sestavljanju sta 
upoštevani predpostavki nastanka poslovnih dogodkov in časovne neomejenosti delovanja. 
Kakovostne značilnosti izkazov in s tem tudi celotnega računovodstva so razumljivost, 
ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 

Bilanca stanja družbe je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti 
do njihovih virov v določenem trenutku ter ima obliko dvostranskega uravnoteženega izkaza 
stanja. Razčlenjuje se v skladu z določili za razčlenjevanje za velika in srednja podjetja po SRS 
2006. 

Izkaz poslovnega izida družbe prikazuje poslovni izid obračunskega obdobja. Ima obliko 
stopenjskega zaporednega izkaza in se sestavlja po I. različici skladno s SRS 2006. Dodatno k 
temu izkazu sestavlja družba še izkaz drugega vseobsegajočega donosa, ki vsebuje tiste 
postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznane v poslovnem izidu, vplivajo pa na velikost 
lastniškega kapitala. 

Izkaz denarnih tokov družbe je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje spremembe stanja 
denarnih sredstev v obračunskem obdobju, ima obliko zaporednega izkaza in se sestavlja po 
neposredni metodi, po različici II. skladno s SRS 2006. 

Izkaz gibanja kapitala družbe je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje spremembe vseh 
sestavin kapitala za poslovno leto in ima obliko sestavljene preglednice sprememb vseh sestavin 
kapitala po vrstah spremembe skladno s SRS 2006. 

7.2.2 Podlage za merjenja 

Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti. 
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7.2.3 Uporaba ocen in presoj 

Uporabljene ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in 
na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter odhodkov je podalo poslovodstvo in v 
poslovnem letu niso bile spreminjane. 

7.2.4 Tečaj in način preračuna v domačo valuto 

Sredstva in obveznosti do virov sredstev v tuji valuti so preračunana v domačo valuto po 
referenčnem tečaju Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenija na dan poslovnega 
dogodka oz. na dan bilance stanja. 

Vsi podatki v letnem poročilu so podani v eur brez centov. 

7.2.5 Davki 

Davek od dohodka družba ugotavlja na osnovi prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz 
poslovnega izida, v skladu s SRS in Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). 

7.3 Pomembne računovodske usmeritve 

Pri izkazovanju in vrednotenju posameznih bilančnih postavk so bila uporabljena določila 
standardov, le pri vrednotenju postavk, pri katerih standardi dajejo možnost izbire med različnimi 
dovoljenimi načini vrednotenja, je družba, z namenom urejenega računovodstva in najboljše 
predstavitve predpisanih računovodskih izkazov brez pomembnih napak, uporabila 
računovodske usmeritve, kot so opisane v nadaljevanju. 

7.3.1 Opredmetena osnovna sredstva 

Opredmetena osnovna sredstva zajemajo zemljišča, zgradbo, dele zgradbe - stavbno pohištvo, 
proizvodnjo – generator set-motor (SPTE) in drugo opremo. Ob začetnem pripoznanju se 
vrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena in vsi stroški, ki jih je mogoče 
pripisati neposredno usposobitvi za nameravano uporabo. Model nabavne vrednosti uporablja 
družba ves čas uporabe sredstev. 

Opredmetena osnovna sredstva velikih vrednosti so razporejena na sestavne dele, če imajo ti 
deli različne dobe koristnosti in/ali vzorce uporabe ter pomembne vrednosti v razmerju do 
celotne nabavne vrednosti. Opredmetena osnovna sredstva, katerih doba uporabnosti je daljša 
od enega leta in katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 evrov, se izkazujejo kot 
drobni inventar v okviru opredmetenih osnovnih sredstev ali kot drobni inventar v okviru 
materiala. Če se razporedijo med drobni inventar v okviru materiala, se ob prenosu v uporabo 
100 % odpišejo. 

Kasneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo 
nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi. Po 
pripoznanju se merijo po modelu nabavne vrednosti. Amortizirajo se posamično po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja in z uporabo amortizacijskih stopenj, navedenih v 
spodnji tabeli. 
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Tabela 6: Amortizacijske stopnje 

 

7.3.2 Terjatve 

Terjatve se pojavljajo kot: 

- terjatve do kupcev v zvezi s prodanimi proizvodi, trgovskim blagom in opravljenimi 
storitvami pa tudi v zvezi s prodanimi drugimi sredstvi, 

- terjatve do dobaviteljev v obliki danih predujmov in varščin za osnovna in neopredmetena 
sredstva, za material ali še ne opravljene storitve, 

- terjatve do države in drugih inštitucij. 

Razčlenjujejo se: 

- glede na zapadlost v plačilo, 
- na terjatve v uskupinjena odvisna podjetja, v pridružena podjetja in druge, 
- na terjatve do kupcev v državi in na tiste, ki se nanašajo na kupce v tujini. 

Terjatev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot sredstvo, če je verjetno, da 
bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo in je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo 
izmeriti. Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz 
ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Kasnejša povečanja oz. zmanjšanja terjatev 
povečujejo oz. zmanjšujejo poslovne ali finančne prihodke oz. odhodke. S kasnejšimi povečanji 
oz. zmanjšanji so mišljene predvsem spremembe vrednosti terjatev zaradi kasnejših popustov, 
vračil prodanega blaga, priznanih reklamacij ali kasneje ugotovljenih napak. 

Terjatve se po začetnem pripoznanju merijo po odplačni vrednosti. Odplačna vrednost terjatve je 
znesek, s katerim se terjatev izmeri ob začetnem pripoznanju, zmanjšan za odplačila in za zneske 
oslabitev zaradi neudenarljivosti. 

Obresti od terjatev so finančni prihodki in se obračunavajo skladno s pogodbo. 

Pripoznanje terjatve se odpravi, če se pravice do koristi, ki so podrobno določene v pogodbi, 
izrabijo, če ugasnejo ali če se odstopijo. 

Za terjatve, za katere so bila opravljena vsa dejanja za poplačilo dolga in zanje obstajajo 
nepristranski dokazi, da ne bodo poplačljive, družba oblikuje popravke vrednosti. 

7.3.3 Denarna sredstva 

Denarna sredstva sestavlja knjižni denar na računih pri banki in takoj vnovčljivi depoziti. 

Denarno sredstvo se ob začetnem pripoznanju izkaže v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine. 
Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se prevede v domačo valuto po menjalnem tečaju na dan 
prejema. 

2014 2013
Nepremičnine (zgradba in deli zgradbe) 3 - 6 3 - 6
Oprema 10 10
Merilniki 20 20
Računalniška oprema 50 50

v [%]
Osnovna sredstva - amortizacijske stopnje
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7.3.4 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške (odhodke). 
Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo 
dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja. Predstavljajo stroške sponzoriranja za leto 2015. 
Pogodba o sponzorstvu je bila podpisana ob koncu leta 2014. 

7.3.5 Kapital 

Celotni kapital izraža lastniško financiranje družbe, pomeni njeno obveznost do lastnika in 
zapade v plačilo, ko podjetje preneha delovati. Opredeljen je z zneski, ki jih je vložil lastnik ter z 
zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo lastniku. Celotni kapital sestavljajo osnovni 
kapital, zakonske rezerve in čisti poslovni izid poslovnega leta. 

7.3.6 Dolgovi 

Dolgovi se razvrščajo na finančne in poslovne, glede na zapadlost na dolgoročne in kratkoročne. 

Dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o njihovem 
nastanku. Po začetnem pripoznanju se praviloma merijo po odplačni vrednosti po metodi 
efektivnih obresti. Dolgovi, pri katerih se dogovorjena oz. pogodbena obrestna mera ne razlikuje 
pomembno od efektivne obrestne mere, se v bilanci stanja izkažejo po začetni pripoznani 
vrednosti, zmanjšani za odplačilo. 

Med dolgoročnimi obveznostmi iz financiranja so izkazana prejeta bančna posojila. Višina 
vrednosti prejetih posojil, ki zapadejo v plačilo v naslednjem poslovnem letu so ustrezno izkazana 
med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. 

7.3.7 Prihodki 

Poslovni prihodki 

Prihodki so pripoznani, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s 
povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. 

Prihodki so pripoznani, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso 
uresničeni že ob nastanku. 

Poslovne prihodke sestavljajo prihodki od prodaje proizvodov, storitev, blaga in materiala. Merijo 
se na podlagi prodajnih cen navedenih v računih, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali 
kasneje. 

Finančni prihodki 

Finančni prihodki so nastali v zvezi z kratkoročnimi finančnimi naložbami in terjatvami in so 
pripoznani ob obračunu ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom glede njihove 
velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti. 

Obresti so obračunane v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačni del glavnice 
in veljavno obrestno mero. 

Drugi prihodki 

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in so izkazani v dejansko nastalih zneskih. 
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7.3.8 Odhodki 

Poslovni odhodki 

Poslovni odhodki so enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju. 

Stroški poslovanja so zbrani v knjigah po naravnih vrstah skladno s kontnim planom in prav tako 
so izkazani tudi v izkazu poslovnega izida. Razčlenjeni so na: 

- stroške materiala, 
- stroške storitev, 
- stroške amortizacije, 
- stroške dela in 
- druge stroške. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznavajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje, ne 
glede na njihov vpliv na poslovni izid. 

Finančni odhodki 

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in se pripoznajo po obračunu ne glede na plačila, ki 
so povezana z njimi. 

Drugi odhodki 

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in so izkazani v dejansko nastalih zneskih. 

7.4 Razkritja postavk v računovodskih izkazih 

Pojasnila k posameznim postavkam bilance stanja 

7.4.1 Opredmetena osnovna sredstva 

 

7.4.2 Kratkoročne poslovne terjatve 

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami izkazujemo terjatve do domačih kupcev v višini 447,15 
EUR in do kupcev v tujini v višini 1.966 EUR. Vse izkazane odprte postavke so ne zapadle in 
zapadejo v plačilo v letu 2015. 

 

  

Opredmetena osnovna sredstva [EUR] Zgradbe
Oprema in 

nadomestni deli

Opredmetena 
osnovna sredstva v 

izdelavi
Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01/01-2014 0 0 1.600.973 1.600.973
Pridobitve 277.812 1.581.072 254.941 2.113.825
Odtujitve -1.855.914 -1.855.914
Stanje 31/12-2014 277.812 1.581.072 0 1.858.884
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01/01-2014 0 0 0
Amortizacija 8.872 119.789 128.661
Stanje 31/12-2014 8.872 119.789 128.661
Neodpisana vrednost 01/01-2014 0 0 1.600.973 1.600.973
Neodpisana vrednost 31/12-2014 268.940 1.461.283 0 1.730.223
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7.4.3 Kratkoročne poslovne obveznosti 

Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi izkazujemo obveznosti do domačih dobaviteljev v 
višini 276.150 EUR in do dobaviteljev v tujini v višini 19.937 EUR. Vse izkazane odprte postavke 
so ne zapadle in zapadejo v plačilo v letu 2015.  

7.4.4 Izvenbilančna evidenca 

Med zunajbilančnimi sredstvi imamo izkazane vrednosti zastavljene premičnine - generator 

katerega sedanja vrednost  je  izkazana   v višini 1.157.134,10 EUR,  zastavljene  terjatve do družbe 

Borzen d.o.o. v višini  207.545,85 EUR, družbe Energija plus d.o.o. v višini 122.647,41 EUR ter do 
Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. v višini 88.214,78 EUR in z zastavno pravico na 
poslovnem deležu  družbenika v višini 370.000 EUR v korist Banka Sparkasse d.d.. 

 

Pojasnila k posameznim postavkam izkaza poslovnega izida 

7.4.5 Čisti prihodki prodaje 

 

7.4.6 Stroški poslovanja  

Poslovne odhodke predstavljajo stroški nastali v poslovnem letu evidentiranih  po naravnih 
vrstah, kot stroški materiala, stroški storitev, popravki obratnih sredstev, amortizacija in drugi 
poslovni odhodki. 

 

7.4.7 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 

 
 
V primeru prevrednotenja kapitala za stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2014, ki je 
bila 0,2%, bi bil čisti dobiček poslovnega leta 2014 izkazan v višini  801.061 EUR oziroma bi bil 
nižji za 731 EUR. 

2014 2013
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 3.190.565 6.575
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu 25.948 0
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu 1.966 0
Skupaj: 3.218.479 6.575

Čisti prihodki od prodaje
v [EUR]

2014 2013
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 24.535 0
Stroški materiala 2.079.697 0
Stroški storitev 125.754 8.095
Amortizacija 128.661 0
Drugi stroški 2.580 91
Skupaj: 2.361.227 8.186

Stroški poslovanja
v [EUR]

2014 2013
Dobiček / izguba iz poslovanja 876.759               1.611 -                  
Dobiček / izguba iz financiranja 56.575 -                2.962 -                  
Dobiček / izguba iz drugega poslovanja 15.362                 1 -                         
Davki 33.754                 -                           
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 801.792               4.574 -                  

Vrsta dobička / izgube
v [EUR]
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7.5 Dogodki po datumu bilance stanja 

Pomembnejših dogodkov, ki bi se odvijali po izkazu stanja in bi utegnili v prihodnosti pomembno 
vplivati na poslovanje družbe ni bilo. 
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8 IZKAZI PO DEJAVNOSTIH 

V skladu z 305. členom Energetskega zakona (EZ-1) je družba dolžna izdelati ločene 
računovodske izkaze po energetskih dejavnostih. V nadaljevanju sta tako ločeno izkazane 
podbilance za: 

- dejavnost proizvodnje električne energije, 
- dejavnost proizvodnje toplotne energije, 
- druge inženirske dejavnosti in storitve 

Prihodki in neposredni stroški oz. odhodki, ki nastajajo v družbi se na dejavnosti razporejajo 
glede na dejanski nastanek. Posredni stroški oz. odhodki pa so na dejavnosti razporejeni na 
podlagi pravil za ločeno računovodsko izkazovanje posameznih energetskih dejavnosti. 

8.1 Pravila za delitev stroškov in prihodkov na dejavnosti proizvodnje električne in 
toplotne energije 

8.1.1 Stroški 

Ker sočasna proizvodnja toplote in elektrike nista vrednostno enakovredni, delimo stroške na 
osnovi termodinamičnih lastnosti (izkoristki) na osnovi subtraktivne metode po Kerrerju. Po 
omenjeni metodi se stroški delijo v razmerju: 

- Toplota = 40 % 
- Elektrika = 60 % 

Za delitev stroškov zemeljskega plina, kakor tudi vseh ostalih stroškov družbe se uporablja 
stroškovni ključ, ki temelji na termodinamičnih lastnosti posamezne energetski dejavnosti 
(elektrika 60 % in toplota 40 %). 

8.1.2 Prihodki 

Prihodki so direktno po izdanih računih izkazani na prihodke od prodaje toplote in elektrike, 
skupaj s pripadajočimi obratovalnimi podporami. 

Po deležu teh prihodkov bomo delili tudi morebitne finančne prihodke. 

8.2 Uporaba pravila delitve za bilanco stanja 

Zgoraj naveden ključ delitve stroškov 40-60 (40 % toplota, 60 % Elektrika) je smiselno uporabljen 
za vse postavke bilance stanja po dejavnostih. 
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8.3 Bilanca stanja po dejavnostih 

 

  

2014
Električna 
energija

Toplotna 
energija Storitve

SREDSTVA 2.877.776   1.726.666   1.151.110   -                 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.730.223   1.038.134   692.089      -                 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve -                 -                 -                 -                 
1. Dolgoročne premoženjske pravice -                 -                 -                 -                 
2. Dobro ime -                 -                 -                 -                 
3. Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva -                 -                 -                 -                 
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja -                 -                 -                 -                 
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve -                 -                 -                 -                 
II. Opredmetena osnovna sredstva 1.730.223   1.038.134   692.089      -                 
1. Zemljišča in zgradbe 268.940      161.364      107.576      -                 

a) Zemljišča -                 -                 -                 -                 
b) Zgradbe 268.940      161.364      107.576      -                 

2. Proizvajalne naprave in stroji 1.461.283   876.770      584.513      -                 
3. Druge naprave in oprema -                 -                 -                 -                 
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo -                 -                 -                 -                 

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi -                 -                 -                 -                 
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -                 -                 -                 -                 

5. Osnovna čreda -                 -                 -                 -                 
6. Večletni nasadi -                 -                 -                 -                 
III. Naložbene nepremičnine -                 -                 -                 -                 
IV. Dolgoročne finančne naložbe -                 -                 -                 -                 
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil -                 -                 -                 -                 

a) Delnice in deleži v družbah v skupini -                 -                 -                 -                 
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah -                 -                 -                 -                 
c) Druge delnice in deleži -                 -                 -                 -                 
č) Druge dolgoročne finančne naložbe -                 -                 -                 -                 

2. Dolgoročna posojila -                 -                 -                 -                 
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini -                 -                 -                 -                 
b) Dolgoročna posojila drugim -                 -                 -                 -                 
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital -                 -                 -                 -                 

V. Dolgoročne poslovne terjatve -                 -                 -                 -                 
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini -                 -                 -                 -                 
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev -                 -                 -                 -                 
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih -                 -                 -                 -                 
VI. Odložene terjatve za davek -                 -                 -                 -                 
B. KRATKOROČNA  SREDSTVA 1.142.553   685.532      457.021      -                 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo -                 -                 -                 -                 
II. Zaloge -                 -                 -                 -                 
1. Material -                 -                 -                 -                 
2. Nedokončana proizvodnja -                 -                 -                 -                 
3. Proizvodi in trgovsko blago -                 -                 -                 -                 
4. Predujmi za zaloge -                 -                 -                 -                 
III. Kratkoročne finančne naložbe -                 -                 -                 -                 
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil -                 -                 -                 -                 

a) Delnice in deleži v družbah v skupini -                 -                 -                 -                 
b) Druge delnice in deleži -                 -                 -                 -                 
c) Druge kratkoročne finančne naložbe -                 -                 -                 -                 

2. Kratkoročna posojila -                 -                 -                 -                 
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini -                 -                 -                 -                 
b) Kratkoročna posojila drugim -                 -                 -                 -                 
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital -                 -                 -                 -                 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 458.582      275.149      183.433      -                 
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 88.229        52.937        35.292        -                 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 360.903      216.542      144.361      -                 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 9.450          5.670          3.780          -                 
V. Denarna sredstva 683.971      410.383      273.588      -                 
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 5.000          3.000          2.000          -                 

IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.945.542   1.167.325   778.217      -                 

Postavka 
Znesek [EUR]
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2014
Električna 
energija

Toplotna 
energija Storitve

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2.877.776   1.726.666   1.151.110   -                 
A. KAPITAL 1.167.218   700.331      466.887      -                 
I. Vpoklicani kapital 370.000      222.000      148.000      -                 
1. Osnovni kapital 370.000      222.000      148.000      -                 
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) -                 -                 -                 -                 
II. Kapitalske rezerve -                 -                 -                 -                 
III. Rezerve iz dobička 37.000        22.200        14.800        -                 
1. Zakonske rezerve 37.000        22.200        14.800        -                 
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže -                 -                 -                 -                 
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) -                 -                 -                 -                 
4. Statutarne rezerve -                 -                 -                 -                 
5. Druge rezerve iz dobička -                 -                 -                 -                 
IV. Presežek iz prevrednotenja -                 -                 -                 -                 
V. Preneseni čisti poslovni izid -                 -                 -                 -                 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 760.218      456.131      304.087      -                 
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE -                 -                 -                 -                 
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti -                 -                 -                 -                 
2. Druge rezervacije -                 -                 -                 -                 
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve -                 -                 -                 -                 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.206.108   723.665      482.443      -                 
I. Dolgoročne finančne obveznosti 1.206.108   723.665      482.443      -                 
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini -                 -                 -                 -                 
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.206.108   723.665      482.443      -                 
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic -                 -                 -                 -                 
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti -                 -                 -                 -                 
II. Dolgoročne poslovne obveznosti -                 -                 -                 -                 
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini -                 -                 -                 -                 
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev -                 -                 -                 -                 
3. Dolgoročne menične obveznosti -                 -                 -                 -                 
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov -                 -                 -                 -                 
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti -                 -                 -                 -                 
III. Odložene obveznosti za davek -                 -                 -                 -                 
Č KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 504.450      302.670      201.780      -                 
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev -                 -                 -                 -                 
II. Kratkoročne finančne obveznosti 143.300      85.980        57.320        -                 
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini -                 -                 -                 -                 
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 143.300      85.980        57.320        -                 
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic -                 -                 -                 -                 
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti -                 -                 -                 -                 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 361.150      216.690      144.460      -                 
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 1.311          787             524             -                 
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 294.776      176.866      117.910      -                 
3. Kratkoročne menične obveznosti -                 -                 -                 -                 
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov -                 -                 -                 -                 
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 65.063        39.038        26.025        -                 
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE -                 -                 -                 -                 

IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.945.542   1.167.325   778.217      -                 

Postavka 
Znesek [EUR]
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8.4 Izkaz denarnih tokov po dejavnostih 

2014
Električna 
energija

Toplotna 
energija Storitve

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Postavke izkaza poslovnega izida 1.077.343   646.406      430.937      -                 

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev

3.253.241   1.951.945   1.301.296   -                 

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki 
iz poslovnih obveznosti

2.175.898 -  1.305.539 -  870.359 -     -                 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -                 -                 -                 -                 

b)
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja

493.839 -     296.303 -     197.536 -     -                 

Začetne manj končne poslovne terjatve 454.176 -     272.506 -     181.670 -     -                 
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve 5.000 -         3.000 -         2.000 -         -                 
Začetne manj končne odložene terjatve za davek -                 -                 -                 -                 
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo -                 -                 -                 -                 
Začetne manj končne zaloge -                 -                 -                 -                 
Končni manj začetni poslovni dolgovi 34.663 -       20.798 -       13.865 -       -                 
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -                 -                 -                 -                 
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek -                 -                 -                 -                 

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b) 583.504      350.102      233.402      -                 
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Prejemki pri naložbenju 50.081        30.049        20.032        -                 

Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na 
naložbenje

81               49               32               -                 

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev -                 -                 -                 -                 
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev -                 -                 -                 -                 
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin -                 -                 -                 -                 
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb -                 -                 -                 -                 
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 50.000        30.000        20.000        -                 

b) Izdatki pri naložbenju 307.911 -     184.747 -     123.164 -     -                 
Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev -                 -                 -                 -                 
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 257.911 -     154.747 -     103.164 -     -                 
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -                 -                 -                 -                 
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -                 -                 -                 -                 
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 50.000 -       30.000 -       20.000 -       -                 

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b) 257.830 -     154.698 -     103.132 -     -                 
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Prejemki pri financiranju 463.577      278.146      185.431      -                 

Prejemki od vplačanega kapitala -                 -                 -                 -                 
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 463.577      278.146      185.431      -                 
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti -                 -                 -                 -                 

b) Izdatki pri financiranju 135.378 -     81.227 -       54.151 -       -                 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 51.786 -       31.072 -       20.714 -       -                 
Izdatki za vračila kapitala -                 -                 -                 -                 
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 83.592 -       50.155 -       33.437 -       -                 
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -                 -                 -                 -                 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -                 -                 -                 -                 

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b) 328.199      196.919      131.280      -                 
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 683.971      410.383      273.588      -                 
x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) 653.873      392.324      261.549      -                 
y) Začetno stanje denarnih sredstev 30.098        18.059        12.039        -                 

Postavka 
Znesek [EUR]
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8.5 Izkaz poslovnega izida po dejavnostih 

 

  

2014
Električna 
energija

Toplotna 
energija Storitve

1. Čisti prihodki od prodaje 3.218.479   1.931.087   1.287.392   -                 
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 3.216.513   1.929.908   1.286.605   -                 
b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 1.966          -                 -                 1.966          
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje -                 -                 -                 -                 
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve -                 -                 -                 -                 
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 19.507        -                 -                 19.507        
5. Stroški blaga, materiala in storitev 2.229.986 -  1.337.992 -  891.994 -     -                 
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 2.104.232 -  1.262.539 -  841.693 -     -                 
b) Stroški storitev 125.754 -     75.452 -       50.302 -       -                 
6. Stroški dela -                 -                 -                 -                 
a) Stroški plač -                 -                 -                 -                 
b) Stroški socialnih zavarovanj -                 -                 -                 -                 

od tega stroški pokojninskih zavarovanj -                 -                 -                 -                 
c) Drugi stroški dela -                 -                 -                 -                 
7. Odpisi vrednosti 128.661 -     77.197 -       51.464 -       -                 
a) Amortizacija 128.661 -     77.197 -       51.464 -       -                 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. dolg. sred. in opr. osnovnih sred. -                 -                 -                 -                 
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih -                 -                 -                 -                 
8. Drugi poslovni odhodki 2.580 -         1.548 -         1.032 -         -                 
9. Finančni prihodki iz deležev -                 -                 -                 -                 
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah skupini -                 -                 -                 -                 
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družah -                 -                 -                 -                 
c) Finačni prihodki iz deležev v drugih družbah -                 -                 -                 -                 
č) Drugi prihodki iz drugih naložb -                 -                 -                 -                 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 95               57               38               -                 
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 14               8                 6                 -                 
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 81               49               32               -                 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev -                 -                 -                 -                 
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini -                 -                 -                 -                 
b) Finančni prihodki iz poslovnih terajtev do drugih -                 -                 -                 -                 

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb -                 -                 -                 -                 
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 56.670 -       34.002 -       22.668 -       -                 
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini -                 -                 -                 -                 
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 56.670 -       34.002 -       22.668 -       -                 
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic -                 -                 -                 -                 
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti -                 -                 -                 -                 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -                 -                 -                 -                 
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini -                 -                 -                 -                 
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti -                 -                 -                 -                 
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti -                 -                 -                 -                 

15. Drugi prihodki 15.364        9.218          6.146          -                 
16. Drugi odhodki 2 -                1 -                1 -                -                 
17. Davek iz dobička 33.754 -       20.252 -       13.502 -       -                 
18. Odloženi davki -                 -                 -                 -                 
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 801.792      481.075      320.717      -                 

Postavka 
Znesek [EUR]
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9 IZJAVA POSLOVODSTVA 

Uprava družbe Energija in okolje d.o.o. potrjuje, da je letno poročilo z vsemi sestavnimi deli 
sestavljeno in objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Slovenskimi 
računovodskimi standardi (SRS). 

Uprava potrjuje računske izkaze družbe za poslovno leto, ki se je zaključilo na dan 31. december 
2014. Prav tako potrjuje pojasnila k računovodskim izkazom podana v finančnem delu letnega 
poročila družbe. 

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne 
računovodske usmeritve. Računovodske ocene so bile izdelane po načelu previdnosti in dobrega 
gospodarjenja. Uprava potrjuje, da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja družbe Energija in okolje d.o.o. in izidov njenega poslovanja za leto 2014. 

Računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, so bili izdelani na podlagi predpostavk o nadaljnjem 
poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. 

 

Maribor, 24.02.2015 

 

Direktor: 

        Miran Rožman, univ.dipl.inž.stroj.  
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10 POROČILO O RAZMERJIH Z OBVLADUJOČO DRUŽBO 

Družba Energija in okolje d.o.o. v poslovnem letu 2014 z obvladujočo družbo Javno podjetje 
Energetika Maribor d.o.o. ali z njo povezano družbo ali pa na pobudo ali v interesu teh družb ni 
imela nobenih poslov in ni storila ali opustila drugih dejanj, ki bi za Energijo in okolje d.o.o. 
pomenili prikrajšanje v smislu 545. člena ZGD-1. 

 

Maribor, 24.02.2015 

 

Direktor: 

        Miran Rožman, univ.dipl.inž.stroj.  
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C. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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