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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:  795.000 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 2015 se je za namen realizacije projekta izgradnje Energetskega objekta uspešno 
izvedla dokapitalizacija družbe s stvarnim vložkom edinega družbenika, Javnega podjetja 
Energetika Maribor d.o.o., v višini 425.000 EUR, ki ga predstavljajo nepremičnina – parcele 
(nepozidano zemljišče) 2396/6, 2397/4 in 2397/6, vse k.o. 660- STUDENCI. Družba Energija in 
okolje je ob tem odkupila tudi vso projektno dokumentacijo izdelano za namene izgradnje 
Energetskega objekta. Junija 2015 je bil objavljen OPPN za umestitev Energetskega objekta. 
Skladno s projektno nalogo in Pravilnikom o projektni dokumentaciji je bila marca izdelana idejna 
zasnova (IDZ), maja pa idejni projekt (IDP) s konceptom požarne varnosti. Ob koncu leta 2015 je 
v sklepni fazi tudi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za razpis.  

V letu 2015 smo pridobili certifikat ISO 9001:2008 za področje Razvoja energetskih storitev na 
področju daljinskega ogrevanja in oskrbe vozil s plinom. Energija in okolje, ter Energetika 
Maribor, sta edini družbi v Sloveniji, kateri imata certificiran Razvoj energetskih storitev. 

V letu 2015 smo proizvedli 25.840 MWh električne energije, ter 23.875 MWh toplotne energije, za 
katero smo porabili 6.208.172 Sm3 zemeljskega plina. Povprečna prodajna cena toplote je v letu 
2015 je znašala 29,9 EUR/MWh, medtem ko je povprečna prodajna cena električne energije 
(skupaj z obratovalo podporo) znašala 104,4 EUR/MWh. Povprečen strošek dobave zemeljskega 
plina pa je znašal 31,9 EUR/MWh. 

Pomembno je poudariti, da je družba Energija in okolje d.o.o. tako kot v prejšnjih poslovnih letih, 
uspešno delovala na trgu z inženirskimi in ostalimi storitvami, ter tako dodatno izboljšala rezultat 
poslovanja. V letu 2015 smo ustvarili 13.240 EUR prihodkov iz naslova prodaje inženirskih ter 
ostalih storitev. 

Poslovno leto 2015 je družba Energija in okolje zaključila z bilančnim dobičkom 771.022 EUR. K 
uspešnemu poslovanju so pripomogle izjemno ugodne razmere na trgu z energijo, predvsem 
ugodno razmerje med obratovalno podporo ter relativno nizko ceno zemeljskega plina v zadnjem 



Letno poročilo družbe    

9 

 

kvartalu leta 2015. Predmetno znižanje cene zemeljskega plina se je že odrazilo v znižanju 
obratovalne podpore za prvo polovico leta 2016.  

V našem podjetju deluje podjetniška skupina s skrbnim vodstvom, dobro organizacijo ter 
strokovnim in zagnanim kadrom. 

V letu 2016 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 2016 

V letu 2016 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« 
- Pridobiti gradbeno dovoljenje 
- Izdelava investicijske dokumentacije  
- Pridobiti energetsko dovoljenje za SPTE 
- Zagotoviti zaprtje finančne konstrukcije projekta 

- Pridobiti soglasje za priključitev za prvo pridobivalno omrežje biometana priključenega 
na prenosni sistem zemeljskega plina v RS. 

- Projekt nacionalnega pomena 
- Zaradi negotovih razmer na področju energetike v RS, preučevati in analizirati vse 

možnosti za doseganje zahtev 322. člena EZ-1 (zahteve po uvajanju OVE in SPTE v sisteme 
daljinskega ogrevanja). 

3.3 Cilji poslovanja in njihova realizacija v letu 2015 

Zastavljeni cilji poslovanja v letu 2015 so bili doseženi oz. celo preseženi. Za družbo 
najpomembnejša pridobitev je certifikat ISO 9001:2008 za področje Razvoja energetskih storitev 
na področju daljinskega ogrevanja in oskrbe vozil s plinom. 

Kljub večji okvari SPTE postroja ob koncu meseca aprila (ocenjen izpad - 450 obratovalnih ur) ter 
ostalim tehničnim težavam (prekomerna obraba sedežev ventilov na motornih glavah, vžigalnih 
svečk in pred komornih visokotlačnih ventilov) se je z učinkovitim vzdrževanjem in upravljanjem 
doseglo zavidljivo število obratovalnih ur – 7.865. Ob ugodnih makroekonomskih pogojih in 
racionalnim poslovanje je družba presegla pričakovan poslovni rezultat. 

Družba je v letu 2015 z aktivnostmi na področju inženirskih dejavnosti ustvarila 13.240 EUR 
prihodkov, kar je za 47% več od planiranega. 
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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 2015 (tabela 2). 

Tabela 1: Pomembnejši podatki poslovanja družbe 

 
Tabela 2: Kazalniki poslovanja družbe  

 

 

4.1 Pomembni dogodki v letu 2015 

Med pomembne dogodke je šteti predvsem dokapitalizacijo družbe s stvarnim vložkom edinega 
družbenika, Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o., v višini 425.000 EUR, za namene 
izgradnje Energetskega objekta. S predmetnim vložkom se je znesek osnovnega kapitala povečal 
na 795.000 EUR. 

V skupini Energetika Maribor stremimo k nenehnemu izboljševanju kakovosti naših storitev, 
zaradi česar smo se odločili pridobiti certifikat kakovosti ISO 9001:2008. Zaradi slednjega smo v 
letu 2015 uspešno prestali presojo in pridobili certifikat ISO 9001:2008 za področje Razvoja 
energetskih storitev na področju daljinskega ogrevanja in oskrbe vozil s plinom. 

 

  

Pomembnejši podatki poslovanja M.E. 2015 2014 2013
Proizvedena elektrika MWh 25.840 22.641 0

Proizvedena toplota MWh 23.875 20.563 0

Odjem zemeljskega plina Sm3 6.208.172 5.408.371 0
Čisti prihodki od prodaje EUR 3.426.978 3.218.479 6.575

Stroški in poslovni odhodki EUR -2.442.468 -2.361.227 8.186
Skupni rezultat pred odvedbo davka EUR 980.154 835.546 -4.574

Davki EUR -166.632 -33.754 0
SKUPNI REZULTAT PODJETJA EUR 813.522 801.792 -4.574

Delež dobička/izgube v prodaji % 22% 24% n.p.
BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA EUR 771.022 760.218 -4.574

2015 2014

Prihodki od prodaje 3.426.978 3.218.479
EBIT 1.030.338 892.216
EBITDA 1.200.905 1.020.877
Čisti poslovni izid 813.522 801.792

Celotna sredstva 4.019.194 2.877.776
Celotni kapital 2.405.740 1.167.218
Finančne obveznosti 1.206.108 1.354.292
Poslovne obveznosti 403.408 356.266

ROA - donosnost sredstev 20,2% 27,9%
ROE - donosnost kapitala 33,8% 68,7%

Kapital / Celotna sredstva 59,9% 40,6%
Finančne obveznosti / EBITDA 100,4% 132,7%

KAZALNIKI FINANČNEGA ZDRAVJA

KAZALNIKI DONOSNOSTI

FINANČNI POLOŽAJ

POSLOVNI IZID
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5 ANALIZA POSLOVANJA 

Družba je poslovno leto 2015 zaključila proti pričakovanjem izjemno uspešno. S svojo PN za SPTE 
je proizvedla 23.875 MWh toplote in 25.840 MWh električne energije. V poslovnem letu 2015 je 
ustvarila 3.426.978 EUR čistih prihodkov od prodaje in 813.522 EUR čistega poslovnega izida. 

5.1 Gibanje čistega poslovnega izida po četrtletjih v letu 2015 

V letu 2015 je družba ustvarila 2.697.945 EUR prihodkov od prodaje električne energije družbama 
Borzen d.o.o. (obratovalna podpora) in Energija plus (trgovcu z električno energijo) ter 715.793 
EUR prihodkov od prodaje toplote, družbi Energetika Maribor d.o.o.. Ob tem je družba z 
inženirskimi storitvami v letu 2015 ustvarila dodatnih 13.240 EUR prihodkov.  

Operativni stroški oz. poslovni odhodki skupaj z odpisi vrednosti so v letu 2015 znašali 2.442.468 
EUR. Glavnino predmetnih stroškov predstavlja strošek dobave zemeljskega plina, tekoče 
vzdrževanje in amortizacija. 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 2015, v 
katerem je družba ustvarila 980.154 EUR dobička (pred obdavčitvijo). 

 

 
Graf 1: Četrtletno gibaje poslovnega izida v letu 2014 

 

5.2 Struktura stroškov in poslovnih odhodkov 

Stroški in poslovni odhodki so v letu 2015 znašali 2.442.468 EUR od katerih predstavlja 86 % 
stroški materiala v višini 2.094.872 EUR (dobava zemeljskega plina, omrežnina za dobavo 
zemeljskega plina, stroški vzdrževanja (material) ter stroški dobave električne energije za lastno 
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rabo), 7 % stroške amortizacije v višini 170.567 EUR, 6 % stroške storitev v višini 149.617 EUR 
ter 1 % stroški dela in drugih poslovnih odhodkov v višini 27.412 EUR. 

V spodnja tabela prikazuje stroške in poslovne odhodke v letu 2015. 

 

Tabela 3: Stroški in poslovni odhodki v letu 2015 

 

 

Spodnji graf prikazuje strukturo stroškov in poslovnih odhodkov v letu 2015. 

 

 
Graf 2: Struktura stroškov in poslovnih odhodkov v letu 2015 

 

  

v EUR 2015
Stroški materiala 2.094.872 - 

Stroški storitev 149.617 -    
Amortizacija 170.567 -    
Stroški dela 17.812 -      

Drugi poslovni odhodki 9.600 -        
Skupaj: 2.442.468 - 
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5.3 Proizvodnja električne energije in toplote 

Ob koncu meseca aprila se je zaradi stroje loma ustavila proizvodnja, kar je povzročilo 
nenapovedan izpad in s tem nedoseganje planirane kvote obratovalnih ur v letu 2015. V celotnem 
letu je naprava obratovala 7.865 ur in proizvedla 25.840 MWh električne energije in 23.875 MWh 
toplote, za kar se je porabilo 6.208.172 Sm3 zemeljskega plina in 5.196 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 2015 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETNO

PROIZVODNJA

Obratovalne ure [h] 750 620 700 525 426 684 694 667 749 639 690 721 7.865

Število zagonov [n] 22 12 17 7 15 12 29 35 11 17 5 3 185

Električna energija [kWh] 2.404.704 2.151.498 2.229.762 2.123.184 1.034.862 2.237.580 2.286.990 2.165.370 2.344.890 2.111.346 2.346.642 2.403.078 25.839.906

Netto proizvodnja VT [kWh] 1.084.212 1.011.792 1.017.480 869.592 398.340 1.019.508 1.113.942 932.196 1.145.712 932.652 1.083.870 1.113.480 11.722.776

Netto proizvodnja MT [kWh] 1.320.492 1.139.706 1.212.282 1.253.592 636.522 1.218.072 1.173.048 1.233.174 1.199.178 1.178.694 1.262.772 1.289.598 14.117.130

Toplotna energija [kWh] 2.144.000 1.881.000 1.988.000 1.891.000 1.027.000 2.193.000 2.199.000 2.067.000 2.221.000 1.992.000 2.132.000 2.140.000 23.875.000

ODJEM

Zemeljski plin [Sm3] 586.206 522.485 536.694 503.146 250.613 533.419 549.937 521.531 570.066 503.825 559.907 570.343 6.208.172

Električna energija - LR [kWh] 192 222 420 624 1.338 348 390 918 132 432 60 120 5.196

Lastna raba VT [kWh] 126 174 240 450 426 192 240 582 60 276 48 120 2.934

Lastna raba MT [kWh] 66 48 180 174 912 156 150 336 72 156 12 0 2.262
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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 2015 so stroški materiala in storitev v zvezi z vzdrževanjem znašali 95.804 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 2015
Vzdrževanje (ENMB) 7.681         

Vzdrževanje (Jenbacher) 76.291       
Material (popravila-vzdrževanje) 11.832       

Skupaj: 95.804       
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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 tako na lokalni kakor 
tudi na državni ravni. Prav slednje tveganje lahko omejimo s pripravo lokalnega energetskega 
koncepta, katerega bo potrebno pripraviti v sodelovanju strokovnih služb MOM, ter lokalne 
energetske agencije. 

Največje tveganje pa predstavljajo še vedno nesprejeti podzakonski akti energetskega zakona 
(EZ-1), kateri posledično zavirajo razvoj vseh energetskih projektov (MZI zamuja s pripravo 
podzakonskih aktov že 11 mesecev-marec 2016). 

Zaradi zgoraj navedenega in makroekonomskih pogojev na trgu z energijo se realizacija projekta 
izgradnje Energetskega objekta zamika v prihodnost. 

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, 
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 v 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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V družbi resno razmišljamo o reprogramiranju obstoječega posojila, saj je cena dolžniškega 
kapitala na trgu izjemno ugodna.  

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 2015: 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 

 

  

2015 2014 2015 2014

1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA

a) stopnja lastniškosti financiranja
kapital 2.405.740 1.167.218

obveznosti do virov sredstev 4.019.194 2.877.776

b) stopnja dolžniškosti financiranja
dolgovi 1.613.454 1.710.558

obveznosti do virov sredstev 4.019.194 2.877.776

c) stopnja dolgoročnosti financiranja
kapital + dolgoročni dolgovi 3.468.548 2.373.326
obveznosti do virov sredstev 4.019.194 2.877.776

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

a) stopnja osnovnosti investiranja
osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 2.090.859 1.730.223

sredstva 4.019.194 2.877.776

b) stopnja obratnosti investiranja
obratna sredstva (s kratk. AČR) 1.928.335 1.147.553

sredstva 4.019.194 2.877.776

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

sredstva 4.019.194 2.877.776

č) stopnja dolgoročnosti investiranja
dolg. sredstva (brez odloženih terjatev za davek) 2.090.859 1.730.223

sredstva 4.019.194 2.877.776

d) stopnja kratkoročnosti investiranja
kratk. sredstva + kratk. AČR 1.928.335 1.147.553

sredstva 4.019.194 2.877.776

e) stopnja odpisanosti osnovnih sredstev
popravek vrednosti osnovnih sredstev 299.228 128.661
nabavna vrednost osnovnih sredstev 2.390.087 1.858.884

3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev
kapital 2.405.740 1.167.218

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 2.090.859 1.730.223

b) kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev
kapital 2.405.740 1.167.218

dolgoročna sredstva 2.090.859 1.730.223

c) dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev
kapital + dolg. dolgovi 3.468.548 2.373.326
dolgoročna sredstva 2.090.859 1.730.223

Vrednosti [EUR] Vrednost kazalnika
IND

1,66 1,37 121

1,15 0,67 171

1,15 0,67 171

0,48 0,40 120

0,13 0,07 -

0,00 0,00 -

0,52 0,60 87

0,60 0,41 148

0,52 0,60 87

0,48 0,40 120

0,40 0,59 68

0,86 0,82 105
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č) dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in zalog
kapital + dolg. dolgovi 3.468.548 2.373.326

dolgoročna sredstva +  zaloge 2.090.859 1.730.223

d) neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)
likvidna sredstva 1.499.581 683.971

kratkoročne obveznosti 546.708 504.450

e) pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)
likvidna sredstva + kratkoročne terjatve 1.924.781 1.142.553

kratkoročne obveznosti 546.708 504.450

f) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)
kratkoročna sredstva 1.924.781 1.142.553

kratkoročne obveznosti 546.708 504.450

g) koeficient komercialno terjatveno-obveznostnega razmerja
kratk. in dolg. terjatve do kupcev 376.440 449.118

kratk. in dolg. obveznosti do dobaviteljev 230.024 296.087

h) kratkoročno terjatveno-obveznostno razmerje
kratkoročne terjatve 425.200 458.582

kratkoročne obveznosti 403.408 361.150

4. KAZALNIKI OBRAČANJA

a) obračanje obratnih srestev
poslovni odhodki v poslovnem obdobju 2.442.468 2.361.227

povprečno stanje obratnih sredstev 1.537.944 576.163

b) obračanje osnovnih sredstev
amortizacija v poslovnem obdobju 170.567 128.661

povprečna vrednost stanja OS (neodpisana vr.) 1.910.541 865.112

c) obračanje zalog materiala
porabljen material v obdobju (po nabavni vr.) 2.079.910 2.055.756
povprečna zaloga materiala (po nabavni vr.) 0 0

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

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

e) koeficient obračanja terjatev do kupcev
prejemki od kupcev v poslovnem obdobju 0 3.478.433

povprečno stanje terjatev do kupcev 412.779 224.559

5. KAZALNIKI  GOSPODARNOSTI

a) gospodarnost poslovanja
poslovni prihodki 3.426.978 3.237.986
poslovni odhodki 2.442.468 2.361.227

b) celotna gospodarnost 
prihodki 3.474.397 3.253.445
odhodki 2.494.243 2.417.899

1,64 1,52 108

1,05 1,27 83

1,40 1,37 102

1,39 1,35 104

- - -

0,00 15,49 -

- - -

- - -

1,59 4,10 39

0,09 0,15 -

3,52 2,26 155

2,74 1,36 202

3,52 2,26 155

1,66 1,37 121
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c) stopnja proizvajalne stroškovnosti posl. prih.
stroški proizvajanja v prodanih količinah 0 0

poslovni prihodki 3.426.978 3.237.986

č) stopnja delovne stroškovnosti posl. prihodkov
stroški dela 17.812 0

poslovni prihodki 3.426.978 3.237.986

d) stopnja materialne stroškovnosti posl. rihodkov
stroški materiala 2.094.872 2.079.697
poslovni prihodki 3.426.978 3.237.986

e) stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov
poslovni dobiček 984.510 876.759
poslovni prihodki 3.426.978 3.237.986

f) stopnja dobičkovnosti prihodkov
dobiček (pred obdavčitvijo) 980.154 835.546

prihodki 3.474.397 3.253.445

g) stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov
čisti dobiček 813.522 801.792

prihodki 3.474.397 3.253.445

6. KAZALNIKI DONOSNOSTI

a) čista dobičkonosnost kapitala
čisti dobiček v poslovnem obdobju 813.522 801.792

povprečna vr. kapitala (brez č.dobička posl.obd.) 978.822 182.713

b) čista dobičkonosnost osnovnega kapitala
čisti dobiček v poslovnem obdobju 813.522 801.792

povprečna vrednost osnovnega kapitala 582.500 185.000

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

povprečna vrednost osnovnega kapitala 582.500 185.000
0,00 0,00 -

0,83 4,39 19

1,40 4,33 32

0,28 0,26 110

0,23 0,25 95

0,61 0,64 -

0,29 0,27 106

0,00 0,00 -

0,01 0,00 -
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2 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015 

 

2015 2014 %
SREDSTVA 4.019.194            2.877.776            100,0%

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 2.090.859            1.730.223            52,0%
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 2.090.859            1.730.223            52,0%
1. Zemljišča in zgradbe 683.289               268.940               

a) Zemljišča 425.000               -                           
b) Zgradbe 258.289               268.940               

2. Proizvajalne naprave in stroji 1.301.367            1.461.283            
3. Druge naprave in oprema -                           -                           
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 106.203               -                           

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 106.203               -                           
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 -                           -                           0,0%

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 -                           -                           0,0%
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 1.924.781            1.142.553            47,9%
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 -                           -                           0,0%

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

2. Kratkoročna posojila -                           -                           0,0%
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini -                           -                           
b) Kratkoročna posojila drugim -                           -                           
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital -                           -                           

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 425.200               458.582               10,6%
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 70.335                 88.229                 1,7%
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 306.105               360.903               7,6%
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 48.760                 9.450                   1,2%
V. Denarna sredstva 1.499.581            683.971               37,3%
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.554                   5.000                   0,1%

IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.206.108            1.945.542            

Postavka 
Znesek [EUR]
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2015 2014 %
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 4.019.194            2.877.776            100,0%

A. KAPITAL 2.405.740            1.167.218            59,9%
I. Vpoklicani kapital 795.000               370.000               19,8%
1. Osnovni kapital 795.000               370.000               
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) -                           -                           
II. Kapitalske rezerve -                           -                           0,0%
III. Rezerve iz dobička 839.718               37.000                 20,9%
1. Zakonske rezerve 79.500                 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 760.218               -                           
IV. Presežek iz prevrednotenja -                           -                           0,0%
V. Preneseni čisti poslovni izid -                           -                           0,0%
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 771.022               760.218               19,2%
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 1.062.808            1.206.108            26,4%
I. Dolgoročne finančne obveznosti 1.062.808            1.206.108            26,4%
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini -                           -                           
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.062.808            1.206.108            
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 546.708               504.450               13,6%
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev -                           -                           0,0%
II. Kratkoročne finančne obveznosti 143.300               143.300               3,6%
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini -                           -                           
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 143.300               143.300               
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic -                           -                           
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti -                           -                           
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 403.408               361.150               10,0%
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 1.311                   1.311                   
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 228.713               294.776               
3. Kratkoročne menične obveznosti -                           -                           
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov -                           -                           
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 173.383               65.063                 
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.938                   -                           0,1%

IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.206.108            1.945.542            

Postavka 
Znesek [EUR]
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3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 

 

4 IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

 

  

2015 2014
1. Čisti prihodki od prodaje 3.426.978            3.218.479            
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 3.426.978            3.216.513            
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 2.244.489 -           2.229.986 -           
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 2.094.872 -           2.104.232 -           
b) Stroški storitev 149.617 -              125.754 -              
6. Stroški dela 17.812 -                -                           
a) Stroški plač 14.000 -                -                           
b) Stroški socialnih zavarovanj 2.288 -                  -                           

od tega stroški pokojninskih zavarovanj -                           -                           
c) Drugi stroški dela 1.524 -                  -                           
7. Odpisi vrednosti 170.567 -              128.661 -              
a) Amortizacija 170.567 -              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 9.600 -                  2.580 -                  
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 1.591                   95                        
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 1.505                   14                        
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 86                        81                        

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 51.775 -                56.670 -                
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini -                           -                           
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 51.775 -                56.670 -                
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 45.828                 15.364                 
16. Drugi odhodki -                           2 -                         
17. Davek iz dobička 166.632 -              33.754 -                
18. Odloženi davki -                           -                           
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 813.522               801.792               

Postavka 
Znesek [EUR]

2015 2014
Čisti dobiček 813.522               801.792               
Celotni vseobsegajoči donos 813.522               801.792               

Postavka 
Znesek [EUR]
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5 IZKAZ DENARNIH TOKOV 

 

2015 2014
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Postavke izkaza poslovnega izida 1.034.273            1.077.343            

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

3.472.806            3.253.241            

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

2.271.901 -           2.175.898 -           

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 166.632 -              -                           

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

81.064                 493.839 -              

Začetne manj končne poslovne terjatve 33.382                 454.176 -              
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve 1.446                   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 42.298                 34.663 -                
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 3.938                   -                           
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek -                           -                           

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b) 1.115.337            583.504               
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Prejemki pri naložbenju 801.605               50.081                 

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

1.605                   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 800.000               50.000                 

b) Izdatki pri naložbenju 906.203 -              307.911 -              
Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev -                           -                           
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 106.203 -              257.911 -              
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -                           -                           
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -                           -                           
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 800.000 -              50.000 -                

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b) 104.598 -              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 195.129 -              135.378 -              
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 51.829 -                51.786 -                
Izdatki za vračila kapitala -                           -                           
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 143.300 -              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) 195.129 -              328.199               
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 1.499.581            683.971               
x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) 815.610               653.873               
y) Začetno stanje denarnih sredstev 683.971               30.098                 

Postavka 
Znesek [EUR]
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6 IZKAZ GIBANJA KAPITALA 

6.1 IZKAZ GIBANJA KAPITALA OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 

 

  

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 31/12-2014 370.000     -                -                37.000       -                -                -                -                -                -                -                760.218     -                1.167.218  
a) Preračuni za nazaj (popravek napak) -                       

b) Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih usmeritev) -                       

A.2. stanje 1/1-2015 370.000     -                -                37.000       -                -                -                -                -                -                -                760.218     -                1.167.218  
B.1. Spremembe lastniškega kapitala-transakcije z lastniki 425.000     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                425.000     

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala (vplačila kapitala) -                       

b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala -                       

c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala -                       

č) Vnos dodatnih vplačil kapitala 425.000          425.000          

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 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                813.522     -                813.522     
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja 813.522          813.522          

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 -                -                -                42.500       -                -                -                760.218     -                -                -                802.718 -    -                -                

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

760.218          760.218 -         -                       

b)
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge 

sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzornega sveta
42.500            42.500 -           -                       

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 31/12-2015 795.000     -                -                79.500       -                -                -                760.218     -                -                -                771.022     -                2.405.740  
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA -                -                771.022     -                771.022     

Presežek iz 
prevrednotenja

Preneseni čisti poslovni izid Čisti poslovni izid poslovnega leta

Skupaj

Vpoklicani kapital

Kapitalske rezerve

Rezerve iz dobička
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6.2 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 2015. 

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 31.12.2015, izkaz poslovnega izida, izkaz 
vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala za leto 2015 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. 

2015 2014
Nepremičnine (zgradba in deli zgradbe) 3 - 6 3 - 6
Oprema 10 10
Merilniki 20 20
Računalniška oprema 50 50

v [%]
Osnovna sredstva - amortizacijske stopnje



Letno poročilo družbe    

31 

 

7.3.4 Kratkoročne aktivne in pasivne 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. 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane stroške, ki se nanašajo 
na nagrado poslovodstva za poslovanje družbe v letu 2015 v skladu s pogodbo o poslovodenju.  

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, druge rezerve iz dobička 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. 
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Drugi prihodki 

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

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 376.440 
EUR med katerimi je za 70.335 EUR terjatev do matičnega podjetja. Vse izkazane odprte postavke 
so ne zapadle in zapadejo v plačilo v letu 2016. 

Opredmetena osnovna sredstva [EUR] Zemljišča Zgradbe
Oprema in 

nadomestni deli

Opredmetena 
osnovna sredstva v 

izdelavi
Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01/01-2015 - 277.812 1.581.072 - 1.858.884
Pridobitve 425.000 - - 160.203 531.203
Odtujitve - - - -
Stanje 31/12-2015 425.000 277.812 1.581.072 106.203 2.390.087
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01/01-2015 - 8.872 119.789 - 128.661
Amortizacija - 10.651 159.916 - 170.567
Stanje 31/12-2015 - 19.523 279.705 - 299.228
Neodpisana vrednost 01/01-2015 - 268.940 1.461.283 - 1.730.223
Neodpisana vrednost 31/12-2015 425.000 258.289 1.301.367 106.203 2.090.859
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Med drugimi kratkoročnimi poslovnimi terjatvami izkazujemo dane varščine v višini 48.760 EUR 
iz naslova poplačila obveznosti trošarin. 

7.4.3 Kapital 

Izkazan bilančni dobiček poslovnega leta 2014 v višini 760.218 EUR je skupščina dne 7.4.2015 
razporedila v druge rezerve iz dobička.  

Uprav družbe je na podlagi sprejetega sklepa za oblikovanje zakonskih rezerv iz poslovnega leta 
2015, z dne 1.3.2016, del ugotovljenega čistega dobička poslovnega leta 2015 v višini 813.522 
EUR namenila v oblikovanje zakonskih rezerv in sicer v višini 42.500 EUR. Na dan 31.12.2015  
izkazuje družba bilančni dobiček v višini 771.022 EUR. O njegovi razporeditvi bo odločala 
skupščina.  

7.4.4 Kratkoročne poslovne obveznosti 

Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi izkazujemo obveznosti do domačih dobaviteljev v 
višini 230.024 EUR od katerih je za 1.311 EUR obveznosti do matičnega podjetja. Vse izkazane 
odprte postavke so ne zapadle in zapadejo v plačilo v letu 2016. Druge kratkoročne poslovne 
obveznosti izkazane v višini 173.383 predstavljajo predvsem obveznost do države iz naslova 
davka na dodano vrednost in davka od dohodka pravnih oseb. 

7.4.5 Izvenbilančna evidenca 

Med zunajbilančnimi sredstvi imamo izkazano vrednost zastavljene premičnine v korist Banka 
Sparkasse d.d - generator katerega sedanja vrednost na dan 31.12.2015 je izkazana  v višini 
1.250.955,73 EUR. Izkazana vrednost zunajbilančne postavke v višini 1.206.108 EUR predstavlja 
vrednost neodplačane glavnice prejetega dolgoročnega posojila od Banka Sparkasse d.d., 
katerega dolgoročni del predstavlja vrednost v višini 1.062.808 EUR in kratkoročni del, ki zapade 
v plačilo v letu 2016 v višini 143.300 EUR. 

 

Pojasnila k posameznim postavkam izkaza poslovnega izida 

7.4.6 Čisti prihodki prodaje 

 

7.4.7 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. 

2015 2014
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 3.426.978 3.190.565
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu 0 25.948
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu 0 1.966
Skupaj: 3.426.978 3.218.479

Čisti prihodki od prodaje
v [EUR]
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7.4.8 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 

 
 
V primeru prevrednotenja kapitala za stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2015, ki je 
bila negativna -0,5%, bi bil čisti dobiček poslovnega leta 2015 izkazan v višini  819.358 EUR 
oziroma bi bil višji za 5.836 EUR. 

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. 

  

2015 2014
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0 24.535
Stroški materiala 2.094.872 2.079.697
Stroški storitev 149.617 125.754
stroški dela 17.812 0
Amortizacija 170.567 128.661
Drugi stroški 9.600 2.580
Skupaj: 2.442.468 2.361.227

Stroški poslovanja
v [EUR]

2015 2014
Dobiček / izguba iz poslovanja 984.510               876.759               
Dobiček / izguba iz financiranja 50.184 -                56.575 -                
Dobiček / izguba iz drugega poslovanja 45.828                 15.362                 
Davki 166.632 -              33.754 -                
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 813.522               801.792               

Vrsta dobička / izgube
v [EUR]
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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 ter 
inženirske dejavnosti, skupaj s pripadajočimi obratovalnimi podporami. 

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 

 

  

2015
Električna 
energija

Toplotna 
energija Storitve

SREDSTVA 4.019.194   2.411.516   1.607.678   -                 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 2.090.859   1.254.515   836.344      -                 
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 2.090.859   1.254.515   836.344      -                 
1. Zemljišča in zgradbe 683.289      409.973      273.316      -                 

a) Zemljišča 425.000      255.000      170.000      -                 
b) Zgradbe 258.289      154.973      103.316      -                 

2. Proizvajalne naprave in stroji 1.301.367   780.820      520.547      -                 
3. Druge naprave in oprema -                 -                 -                 -                 
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 106.203      63.722        42.481        -                 

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 106.203      63.722        42.481        -                 
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 1.924.781   1.154.868   769.912      -                 
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 425.200      255.120      170.080      -                 
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 70.335        42.201        28.134        -                 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 306.105      183.663      122.442      -                 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 48.760        29.256        19.504        -                 
V. Denarna sredstva 1.499.581   899.749      599.832      -                 
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.554          2.133          1.422          -                 

IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.206.108   723.665      482.443      -                 

Postavka 
Znesek [EUR]
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2015
Električna 
energija

Toplotna 
energija Storitve

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 4.019.194   2.411.516   1.607.678   -                 
A. KAPITAL 2.405.740   1.443.444   962.296      -                 
I. Vpoklicani kapital 795.000      477.000      318.000      -                 
1. Osnovni kapital 795.000      477.000      318.000      -                 
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) -                 -                 -                 -                 
II. Kapitalske rezerve -                 -                 -                 -                 
III. Rezerve iz dobička 839.718      503.831      335.887      -                 
1. Zakonske rezerve 79.500        47.700        31.800        -                 
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 760.218      456.131      304.087      -                 
IV. Presežek iz prevrednotenja -                 -                 -                 -                 
V. Preneseni čisti poslovni izid -                 -                 -                 -                 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 771.022      462.613      308.409      -                 
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 1.062.808   637.685      425.123      -                 
I. Dolgoročne finančne obveznosti 1.062.808   637.685      425.123      -                 
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini -                 -                 -                 -                 
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.062.808   637.685      425.123      -                 
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 546.708      328.025      218.683      -                 
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 403.408      242.045      161.363      -                 
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 1.311          787             524             -                 
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 228.713      137.228      91.485        -                 
3. Kratkoročne menične obveznosti -                 -                 -                 -                 
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov -                 -                 -                 -                 
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 173.383      104.030      69.353        -                 
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.938          2.363          1.575          -                 

IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.206.108   723.665      482.443      -                 

Postavka 
Znesek [EUR]
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8.4 Izkaz denarnih tokov po dejavnostih 

2015
Električna 
energija

Toplotna 
energija Storitve

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Postavke izkaza poslovnega izida 1.034.273   1.262.322   241.289 -     13.240        

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

3.472.806   2.725.441   734.125      13.240        

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

2.271.901 -  1.363.141 -  908.760 -     -                 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 166.632 -     99.979 -       66.653 -       -                 

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

81.064        48.638        32.425        -                 

Začetne manj končne poslovne terjatve 33.382        20.029        13.353        -                 
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve 1.446          867             578             -                 
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 42.298        25.379        16.919        -                 
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 3.938          2.363          1.575          -                 
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek -                 -                 -                 -                 

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b) 1.115.337   1.310.960   208.863 -     13.240        
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Prejemki pri naložbenju 801.605      480.963      320.642      -                 

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

1.605          963             642             -                 

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 800.000      480.000      320.000      -                 

b) Izdatki pri naložbenju 906.203 -     543.722 -     362.481 -     -                 
Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev -                 -                 -                 -                 
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 106.203 -     63.722 -       42.481 -       -                 
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -                 -                 -                 -                 
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -                 -                 -                 -                 
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 800.000 -     480.000 -     320.000 -     -                 

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b) 104.598 -     62.759 -       41.839 -       -                 
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Prejemki pri financiranju -                 -                 -                 -                 

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

b) Izdatki pri financiranju 195.129 -     117.077 -     78.051 -       -                 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 51.829 -       31.097 -       20.731 -       -                 
Izdatki za vračila kapitala -                 -                 -                 -                 
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 143.300 -     85.980 -       57.320 -       -                 
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -                 -                 -                 -                 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -                 -                 -                 -                 

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b) 195.129 -     117.077 -     78.051 -       -                 
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 1.499.581   1.541.506   55.165 -       13.240        
x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) 815.610      1.131.124   328.754 -     13.240        
y) Začetno stanje denarnih sredstev 683.971      410.383      273.588      -                 

Postavka 
Znesek [EUR]
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8.5 Izkaz poslovnega izida po dejavnostih 

 

  

2015
Električna 
energija

Toplotna 
energija Storitve

1. Čisti prihodki od prodaje 3.426.978   2.697.945 715.793      13.240       
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 3.426.978     2.697.945   715.793      13.240        
b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu -                  -                  -                    -                   
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje -                    -                    -                    -                    
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve -                  -                  -                    -                   
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) -                    -                    -                    -                    
5. Stroški blaga, materiala in storitev 2.244.490 -   1.346.694 -   897.796 -       -                   
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 2.094.872 -    1.256.923 -    837.949 -       -                    
b) Stroški storitev 149.617 -       89.770 -         59.847 -         -                    
6. Stroški dela 17.812 -        10.687 -        7.125 -           -                   
a) Stroški plač 14.000 -         8.400 -           5.600 -           -                    
b) Stroški socialnih zavarovanj 2.288 -          1.373 -          915 -              -                   

od tega stroški pokojninskih zavarovanj -                    -                    -                    -                    
c) Drugi stroški dela 1.524 -          914 -             610 -              -                   
7. Odpisi vrednosti 170.567 -       102.340 -       68.227 -         -                    
a) Amortizacija 170.567 -      102.340 -      68.227 -         -                   

b)
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih

-                    -                    -                    -                    

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih -                    -                    -                    -                    
8. Drugi poslovni odhodki 9.600 -           5.760 -           3.840 -           -                    
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 1.591            955               636               -                    
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 1.505          903             602               -                   
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 86                 52                 34                 -                    

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 51.775 -         31.065 -         20.710 -         -                    
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini -                  -                  -                    -                   
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 51.775 -         31.065 -         20.710 -         -                    
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 45.828          27.497          18.331          -                    
16. Drugi odhodki -                  -                  -                    -                   
17. Davek iz dobička 166.632 -       164.381 -       2.251            
18. Odloženi davki -                  -                  -                    -                   
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 813.522        1.065.469     262.936 -       10.989          

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 
2015. 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 2015. 

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, 16.03.2016 

 

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 2015 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. 

Tabela 7: Prikaz sklenjenih poslov z obvladujočo družbo v letu 2015 

 

Izkazane odprte postavke do matičnega podjetja na dan 31.12.2015 so ne zapadle in zapadejo v 
plačilo v letu 2016. 

Kratkoročno dano posojilo se je obrestovalo po veljavni medbančni obrestni meri za povezane 
osebe.  

Tabela 8: Prikaz poslov sklenjenih z sestrsko družbo Moja energija d.o.o. 

 

 

Maribor, 16.03.2016 

 

Direktor: 

        Miran Rožman, univ.dipl.inž.stroj.  

  

Kratkoročno dano posojilo 800.000               -                           
Obračunane obresti iz naslova kratkoročno danega posojila 1.505                   -                           
Izdani računi 873.268               70.335                 
Prejeti računi 59.493                 1.311                   

Sklenjeni posli z obvladujočo družbo Promet v letu 2015
Stanje na dan 

31.12.2015

Izdani računi 11.578                 -                           

Sklenjeni posli z obvladujočo družbo Promet v letu 2015
Stanje na dan 

31.12.2015
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C. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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