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1. UVODNA BESEDA
Spoštovani,
poslovno leto 2012 je bilo za družbo E 3, d.o.o. leto

Leto 2012 je bilo v dejavnosti proizvodnje in prodaje

korenitih sprememb ter velikih premikov tako na

električne energije in toplote uspešno in je v veliki

področju organizacije kot tudi poslovanja družbe.

meri prispevalo k izboljšanju poslovnega rezultata

Vse te aktivnosti so se dogajale v zaostrenih pogojih

družbe. Sektor za kogeneracijo je uspešno nadaljeval

na trgu, kar je še dodatno povečalo izpostavljenost

z upravljanjem obratovanja obstoječih objektov

poslovanja družbe. Družba se je v poslovno leto podala

soproizvodnje toplote in električne energije, ter v

z vedenjem, da bo končni poslovni rezultat negativen,

portfelj vključil nov proizvodni objekt SPTE Perla, kar

ter to predstavila že v poslovnem načrtu. Glavni

predstavlja solidno ekonomsko podlago za nadaljevanje

cilji, katerim se je družba v letu 2012 zavezala so bili

uresničevanja novih možnosti širitve dejavnosti.

tako izpolnjeni, sam rezultat poslovanja pa v okviru
pričakovanega. Prepričan sem, da bomo z znanjem in
izkušnjami, katere družba E 3, d.o.o. nedvomno ima,
v letu 2013 dosegli spodbudnejši rezultat, ter s tem
uspešneje izpolnili pričakovanja lastnika. Procesne in
organizacijske spremembe, ki so se izvedle v poslovnem
letu 2012 nam bodo pomagale, da bomo lahko prerasli
težave, ki so spremljale podjetje v prehodnem letu
velikih sprememb 2012.

Verjamemo in zagotavljamo, da bomo z znanjem in
trdim delom sposobni zadržati in tudi povečati tržni
delež na področju trgovanja z električno energijo. To
trditev lahko podkrepimo z zastavljenim gospodarskim
načrtom družbe za leto 2013 ter sklenjenimi posli za
navedeno poslovno leto. Poslovni rezultat te dejavnosti
želimo oplemenititi z dodano vrednostjo na področjih
OVE in URE, ki so od ustanovitve dalje pomemben
sestavni del poslovanja naše družbe. Z ustrezno

Za družbo E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA,

motivacijo zaposlenih, delovnim elanom in strokovnim

d.o.o., je bilo leto 2012 že tretje leto preizkušnje, po

znanjem, bomo vsi skupaj prispevali, da bo družba

zelo uspešnem poslovanju v vseh letih od ustanovitve.

presegla tako težave iz preteklosti, kot tudi tekoče

Verjamemo, da bo družba z izkušnjami, ki jih pridobiva

težave, ki se porajajo v poslovnem okolju, v katerem

v kriznih časih ter očiščenjem, ki ga uvajamo skozi

delujemo, ter uspešno nadaljevala s poslanstvom za

organizacijske in poslovne spremembe pridobila

katerega je bila ustanovljena.

potreben zagon, da se ob izboljšanju gospodarske
klime vrne na stara pota moči in slave.
Slab poslovni rezultat v letu 2012 je posledica
negativnega poslovanja v segmentu nakupa in

Marko Vetrih
Direktor

prodaje električne energije. Razmere na trgu prodaje
energentov so bile v letu 2011, ko so se sklepale
pogodbe o dobavi za leto 2012, izrazito zaostrene
ter pod velikim vplivom tako gospodarske krize, kot
tudi izčlenitve dejavnosti iz matične družbe Elektro
Primorska v družbo E 3, d.o.o. Seveda ne gre pri tem
izpustiti tudi vpliva bremena dolgoročnih pogodb o
nakupu električne energije za leto 2012, katere še
dodatno slabijo poslovni rezultat dejavnosti.
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Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za leto

računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi

2012 in poslovno poročilo za obdobje, ki je trajalo

predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja, ter v

od 1. januarja do 31. decembra 2012 in uporabljene

skladu z veljavno slovensko zakonodajo in Slovenskimi

računovodske usmeritve ter njihova pojasnila, ki jih

računovodskimi standardi.

vsebuje predlagano letno poročilo.

Poslovodstvo je tudi odgovorno za ustrezno vodeno

4. SPLOŠNA RAZKRITJA

Poslovno poročilo
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2. IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA

4.1. Predstavitev družbe
Družba E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. je bila ustanovljena leta 2004.
Naziv družbe je:

E 3, ENERGETIKA , EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.

Skrajšan naziv družbe je:

E 3, d.o.o.

Sedež družbe je:

v Novi Gorici, Erjavčeva 24

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo letnega

računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za

poročila tako, da le to predstavlja resnično in pošteno

zavarovanje premoženja, ter za preprečevanje in

sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega

odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma

poslovanja za leto 2012.

nezakonitosti.

Poslovodstvo potrjuje, da so bile dosledno uporabljene

Družba pri svojem poslovanju dosledno upošteva

Davčna številka:

17851262

ustrezne računovodske usmeritve, ter da so bile

zakone in davčne predpise, tako da poslovodstvo

računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti

družbe ne pričakuje, da bi lahko nastale pomembne

Matična številka:

2010593

in dobrega gospodarjenja. Hkrati tudi potrjuje, da so

obveznosti iz tega naslova.

Št. transakcijskega računa:

04750-0001095763 Nova KBM, d.d.

telefon: 05 331 3300, telefax: 05 331 3305

04750-0001868368 Nova KBM, d.d.
02945-0259665734 NLB, d.d.
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. 1/04504/00.

3. POROČILO O RAZMERJIH Z OBVLADUJOČO DRUŽBO
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Obvladujoča družba Elektro Primorska d.d. ni uporabila

Družba E 3, d.o.o. je, v okoliščinah, ki so ji bile znane

svojega vpliva, da bi pripravila odvisno družbo E 3,

v trenutku pravnih poslov z matično družbo Elektro

d.o.o. do tega, da bi zase opravila škodljiv pravni posel

Primorska d.d., za vsak pravni posel dobila ustrezna

ali da bi kaj storila ali opustila v svojo škodo.

plačila in ni bila prikrajšana.

Osnovni kapital družbe znaša:

6.522.016,72 €

Lastnik družbe je Elektro Primorska, d.d.

100 %

Družbo so zastopali:

- dr. Stanko Ciglarič do 11. 3. 2012
- Marko Vetrih od 12. 3. 2012

Odvisna družba:

JOD d.o.o.

Lastništvo družbe:

E 3, d.o.o. Nova Gorica, 100 %

Pridružena družba:			

KNEŠCA, d.o.o.

Lastništvo družbe:			

JOD d.o.o., 47,27 %

					

(10) deset fizičnih oseb, 52,73 %
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4.2. Organiziranost družbe
Družba Elektro Primorska d.d. je leta 2004 ustanovila

Primorska d.d. za leto 2012 je sestavni del letnega

Poleg treh sektorjev je imela družba še organizacijsko

hčerinsko družbo E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,

poročila matične družbe Elektro Primorska d.d. in

enoto splošnih zadev.

EKONOMIJA, d.o.o. Skrajšan naziv družbe je E 3, d.o.o.

se ga dobi na sedežu družbe Elektro Primorska d.d.,

Glavni vzrok za ustanovitev so bile zahteve po pravni

Erjavčeva 22 v Novi Gorici.

Služba za proizvodnjo in storitve;
v kateri se odvijajo dejavnosti proizvodnje električne

V družbi je bil izpeljan proces reorganizacije. V ta namen

energije iz obnovljivih virov in kogeneracije ter oskrba

je bil dne 13. 12. 2012 sprejet nov Pravilnik o notranji

s paro in vročo vodo. V tej službi se bodo izvajale tudi

Delničarji družbe Elektro Primorska d.d., so na 16. redni

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v družbi E 3,

vse aktivnosti vezane na učinkovito rabo energije.

seji skupščine dne 25. 8. 2011 sprejeli sklep, objavljen

d.o.o. Tako je družba E 3, d.o.o. v leto 2013 vstopila

v sklicu 16. redne seje skupščine (Ur. l. RS št. 58/2011

z novo organizacijsko strukturo, in sicer je družba

z dne 22. 7. 2011), s katerim so, na podlagi 623. in

organizirana v treh glavnih notranjih organizacijskih

Akt o ustanovitvi eno-osebne družbe je bil sprejet 23. 8.

638. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),

enotah:

2004, vpis v sodni register pa izveden dne 30. 9. 2004.

izvedli delitev družbe z izčlenitvijo dela premoženja,

Družba E 3, d.o.o. je pričela z rednim poslovanjem z

ki predstavlja dejavnost nakupa in prodaje električne

dne 1. 1. 2005.

energije, vključno s pravicami in obveznostmi v

v kateri se odvija dejavnost trgovanja električne

zvezi s tem premoženjem, in prenosom izčlenjenega

energije in trgovanja s plinastimi gorivi po plinovodni

premoženja na prevzemno družbo E 3, ENERGETIKA,

mreži, v njenem okviru se nahaja tudi Oddelek za stike

EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. Izčlenitev je bila

z odjemalci.

ločitvi dejavnosti gospodarskih javnih služb od tržnih
dejavnosti in proizvodnje. Zakonske zahteve so bile
izražene v 15. členu Direktive 2003/54/EC in 23 b členu
Energetskega zakona.

V letu 2012 sta se zgodili dve spremembi navedenega
akta, in sicer je dne 31. 1. 2012 ustanovitelj in edini
družbenik sprejel nov Akt o ustanovitvi družbe
z omejeno odgovornostjo, s katerim je uskladil
ustanovitveni akt družbe E 3, d.o.o. tako, da sedaj
ustanovitveni akt določa enotirni sistem upravljanja
družbe. Dne 12. 6. 2012 je ustanovitelj sprejel nov
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, s
katerim je ponovno uskladil ustanovitveni akt družbe
in ga dopolnil z dodatnimi dejavnostmi.

ločitve

regulirane

(upravljanje

Družba ima licence za opravljanje energetskih

Služba za nakup in prodajo energentov;

dejavnosti in sicer s področja proizvodnje električne
energije, proizvodnje in distribucije toplote, dobavo,
trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z
električno energijo ter dobavo, trgovanje, zastopanje
in posredovanje na trgu z zemeljskim plinom.

elektroenergetske

infrastrukture) in tržne (dejavnosti nakupa in prodaje
električne energije) dejavnosti, v skladu z zahtevami

4.3. Kadri

Direktive 2003/54/ES Evropskega parlamenta in
revizijskega poročila Računskega sodišča RS št. 12065/2008-29 z dne 24. 3. 2009. Elektro Primorska d.d. je

V letu 2006 je družba kupila 47,27 % male

nakupa in prodaje električne energije v okviru družbe

hidroelektrarne Knešca, d.o.o. V letu 2012 je bil izveden

E 3, d.o.o. s 1. 12. 2011. Posledica in učinek izčlenitve

prenos lastniškega deleža matične družbe E 3, d.o.o.

s prevzemom sta zlasti v tem, da je določen del

v družbi Knešca, d.o.o. na družbo JOD d.o.o., in sicer

premoženja ter pravice in obveznosti, ki se nanašajo na

kot stvarni vložek v osnovni kapital družbe JOD d.o.o.

to premoženje, po postopku univerzalnega pravnega

v znesku 1.036.000,00 EUR. Po povečanju tako znaša

nasledstva prešel na prevzemno družbo E 3, d.o.o.

osnovni kapital družbe JOD d.o.o. 1.043.500,00 EUR.

Edini družbenik prevzemne družbe E 3, d.o.o. tudi po

javno službo dejavnosti sistemskega operaterja

v kateri se odvijajo skupne poslovne dejavnosti.

izvedena s ciljem prestrukturiranja družbe, z namenom

določila datum dejanskega začetka izvajanja dejavnosti

S 1. 5. 2010 je družba začela opravljati gospodarsko

Splošne službe;

V družbi je bilo pred izčlenitvijo zaposlenih sedem

Konec leta 2012 je bilo v družbi E 3, d.o.o. zaposlenih

delavcev. Z izčlenitvijo je prevzemna družba kot

skupaj 33 delavcev, od tega:

delodajalec prevzemnik iz prenosne družbe skladno z

• 16 moških in

določili 73. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) in
upoštevajoč določila veljavnih kolektivnih pogodb ter

• 17 žensk.

pogodb o zaposlitvi, prevzela 29 delavcev, zaposlenih v

Izobrazbena struktura zaposlenih je razvidna iz spodnje

okviru dejavnosti nakupa in prodaje električne energije

tabele.

v trenutku vpisa delitve – izčlenitve v sodni register,
skupaj je bilo torej na ta dan v družbi zaposlenih 36.

izvedbi izčlenitve s prevzemom ostaja prenosna družba
Elektro Primorska d.d.

Naziv strokovne izobrazbe

Št. zaposlenih
na dan 30. 11. 2011

Št . zaposlenih po izčlenitvi
na dan 1. 12. 2011

Št. zaposlenih
na dan 31. 12. 2012

distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-

Družba je bila v letu 2012 znotraj organizirana v tri

Doktor znanosti

1

1

0

Vrtojba. V skladu s koncesijsko pogodbo je družba

sektorje, ki so opravljali posamezne dejavnosti in sicer:

Visoka

2

10

10

Višja

1

11

11

prevzela

ogrevanje

stanovanjskega

kompleksa

Podmark.
E 3, d.o.o. je tudi sama odvisna družba, v 100 % lasti
Elektro Primorske d.d., ki opravlja konsolidacijo in
sestavlja letno poročilo skupine Elektro Primorska

• sektor za trženje z električno energijo,
• sektor kogeneracije, to je soproizvodnja toplote in
energije (SPTE) in

Srednja

1

7

8

Poklicna šola

2

7

3

Nekvalificirani

0

1

1

SKUPAJ

7

36

33

• sektor za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.

d.d. Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro
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motivacijski dejavnik, ki pomembno prispeva k

Likvidnostna tveganja nastopijo, če družba ne bi

izhajajo iz operativnega poslovanja družbe in iz njene

potenciali in motivacija najpomembnejši dejavnik, ki

zadovoljstvu zaposlenih. Nova sistemizacija delovnih

bila zmožna poravnati svojih finančnih obveznosti ob

organiziranosti.

pripomore k dolgoročnem uspešnem razvoju in rasti

mest predvideva možnost napredovanja v okviru

njihovi dospelosti. S tem, ko družba na dnevni osnovi

družbe. Zato lahko zaposleni svoje znanje nadgrajujejo

tarifnega razreda delovnega mesta po plačnih razredih

spremlja in načrtuje kratko in dolgoročno plačilno

z različnimi vrstami izobraževanja: izobraževanje ob

ali na drugo, zahtevnejše delovno mesto. Predvidena

sposobnost, ki jo zagotavljajo ažurna usklajevanja

delu, na internih delavnicah z namenom prenosa

je uvedba osebne ocene, ki bo omogočala večjo

in načrtovanja denarnih tokov, skrbi, da je tveganje

znanja in informacij med zaposlenimi, na seminarjih,

motivacijo, povečevanje uspešnosti in učinkovitosti

likvidnostne sposobnosti v obsegu sprejemljivih

delavnicah, z izobraževanjem vodstvenih kadrov in

zaposlenih ter nagrajevanje zaposlenih.

parametrov in obvladljivo.

druge. Napredovanje zaposlenih je izredno velik

Obrestna

4.4. Upravljanje s tveganji
Ena izmed ključnih nalog poslovodstva družbe je v
identifikaciji, nadzorovanju in upravljanju s tveganji
skladno s poslovno strategijo družbe. Zato je družba v
okviru matične družbe pristopila k projektu celovitega
obvladovanja tveganj, ki bo imel za posledico pripravo
akta in metodologije obvladovanja tveganj, registra

KOLIČINSKA TVEGANJA
So posledica tveganj, ki nastanejo zaradi razlike med
napovedano (zakupljeno) in dejansko dobavljeno
količino električne energije. Količinska tveganja nosi
družba v odprtih pogodbah, to je v vseh pogodbah

tveganja

Operativno tveganje je prisotno pri vseh poslovnih
operacijah, ki jih družba izvaja. Tveganje se kaže v tem,
da bi zaradi nezadostne učinkovitosti informacijske
tehnologije, kakovosti procesov in kontrolnih procesov
družba utrpela finančno škodo. Družba omejuje
omenjena tveganja s kontrolnim sistemom, ki temelji

so

povezana

z

možnostjo

na načelu, da so vse pomembnejše operacije izvedene

nepričakovane rasti stroškov financiranja, ki so

s kontrolo vsaj dveh oseb, stalne so tudi izboljšave v

vezani na spremenljivo obrestno mero glede na tržne

nadgradnjo informacijske strukture in avtomatske

razmere. Glede na obseg po potrebah financiranja je

kontrole posameznih faz procesov. Poleg tega skuša

izpostavljenost tem tveganjem nizka.

družba omejiti ta tveganja z natančno opredelitvijo vseh

Družba se zaradi omejenega področnega delovanja na
področju trgovanja z električno energijo ne srečuje z
valutnimi tveganji in med regionalnimi tveganji.

procesov, nedvoumno določitvijo vlog posameznikov,
vključno z njihovimi pooblastili in odgovornostmi, ter
pravilniki.
Najpomembnejši temelj za zmanjševanje opera-

REGULATORNA TVEGANJA

tivnih tveganj so visoko strokovni, izkušeni in

Izhajajo iz sprememb tržnih pravil ali zakonodaje

motivirani zaposleni. Od slednjih se pričakuje stalno

na slovenskem ali tujih trgih električne energije in

nadgrajevanja obstoječega ter pridobivanje novega

lahko vplivajo na poslovni rezultat. V družbi aktivno

znanja, dinamičnost, multidisciplinarnost, timsko

spremljamo

predmetne

delo in samoiniciativnost. Prav zagotavljanje ustreznih

zakonodaje tako s pomočjo matične družbe kot

delovnih pogojev in okolja mora preprečiti morebitno

tudi samostojno glede na aktivnosti po posameznih

izgubo ključnih zaposlenih, kar je bistvo kadrovskega

družbe E 3, d.o.o.

sektorjih tako, da se lahko ažurno odzovemo na take

tveganja.

FINANČNA TVEGANJA

aktivnosti.

tujih trgih električne energije, na katerih je družba

Kreditna tveganja so posledica nastanka izgube zaradi

prisotna, ter iz odprte pozicije trgovalnega portfelja

KONTROLNI SISTEM

nepravočasne izpolnitve ali celo neizpolnitve obveznosti

družbe. Odprta pozicija, ki je izpostavljena tržnim

kupca električne energije do družbe. Družba omejuje

tveganjem nastane takrat, ko agregirana količina

kreditno tveganje s skrbnim preverjanjem bonitete

električne energije, kupljene po fiksni ceni, v določenem

strank, stalnim spremljanjem ter upravljanjem kreditne

obračunskem obdobju odstopa od količine, prodane

izpostavljenosti posameznih kupcev glede na njihove

po fiksni ceni. Pri tem ta tveganja družba obvladuje v

limite ter z nadzorom odprtih terjatev. Za znižanje

največji meri tako, da je vsaka prodaja zaznamovana

predmetnega tveganja so prodajni posli na področju

z ustreznim protinakupom in nasprotno. Družba za

električne energije večinoma zavarovani z instrumenti,

ščitenje odprte pozicije poleg pogodb z obveznostjo

ki vključujejo ustrezna zavarovanja (menice ali bančne

dobave s fiksno ceno uporablja možnost nakupa

garancije). Obvladovanje tveganj ni povezano le z

električne energije preko več »odprtih« pogodb, ki

zavarovanji, temveč predvsem z natančno definiranimi

omogočajo optimalen nakup električne energije na več

kupoprodajnimi pogodbami, ki jih družba uveljavlja pri

trgih in z omejitvijo, da odprta pozicija ne preseže 5 %

vseh vrstah poslov z električno energijo.

dejavnikov tveganj ter monitoring in ukrepe.

s končnimi odjemalci in kvalificiranimi proizvajalci.

S tveganji se srečujemo na vseh področjih delovanja

podporo za dolgo in kratkoročno napovedovanje

naše družbe, še posebej pri proizvodnji, nakupu in

profilov odjema in oddaje električne energije ter

prodaji električne energije, njenemu trženju in v

z aktivnim dnevnim spremljanjem odstopanj vseh

povezavi s tem tudi na finančnem področju.

merilnih mest, vključenih v bilančno podskupino

TRŽNA TVEGANJA
Izhajajo iz negotovega gibanja cen na domačem in na

Družba obvladuje ta tveganja s celovito informacijsko

dogajanje

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo

V družbi E 3, d.o.o. se zavedamo, da so zaposleni, njihovi

na

področju

spremembe s prilagajanjem trgovalnih oz. proizvodnih

Poleg zunanjih tveganj, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb,
mora družba obvladovati tudi notranja tveganja, ki

4.5. Dogodki po datumu bilance stanja
V začetku leta 2013 je družba prejela bančno garancijo

dela nepremičnin družbe in matične družbe Elektro

za zavarovanje plačila, zato je banka zahtevala zastavo

Primorska za zavarovanje svojih terjatev.

količin električne energije prodane po fiksni ceni.
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V okviru sektorja za trženje z električno energijo so se

proizvajalcev iz obnovljivih virov, oskrboval 99.203

odvijali procesi nakupa in prodaje električne energije

gospodinjstev z električno energijo, dobavljal električno

ter podporni procesi prodaji. Tako je sektor v letu 2012

energijo poslovnim odjemalcem ter izvažal električno

pokrival nakup električne energije na veleprodajnem

energijo partnerjem v Italijo.

trgu, balansiranje portfelja in (pod)bilančne skupine

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo

5. SEKTOR ZA TRŽENJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

5.2. Prodaja električne energije
5.2.1. Število odjemalcev
Električno energijo smo dobavljali skupno 115.866

odjemalcev. V primerjavi s predhodnim letom se je

merilnim mestom. Na dan 31. 12. 2012 smo imeli

število zmanjšalo za 6.014 (6 %) zaradi prehoda k

99.203 gospodinjskih odjemalcev in 16.663 poslovnih

drugim dobaviteljem električne energije.

E 3, d.o.o. vršil odkup električne energije od malih

5.2.2. Prodaja električne energije gospodinjskim odjemalcem

5.1. Nakup električne energije
Družba E 3, d.o.o. kupuje električno energijo na trgu

Pogoji na nakupnih trgih za leto 2012 so se oblikovali

in od kvalificiranih proizvajalcev na območju Elektro

v začetku leta 2011 in takrat ni bilo pričakovati

Primorske d.d.

velikega nihanja nabavnih cen električne energije

Z namenom zmanjševanja tveganj opravljamo delne
nakupe električne energije. V skladu z gibanjem cen
na trgu električne energije, odjemalcem sprotno
oblikujemo prodajno ceno. Na tak način preprečujemo
negativno poslovanje zaradi spreminjanja nakupnih
cen.

počasno oživljanje gospodarske rasti. V marcu 2011 pa
se je na Japonskem zgodila nesreča v jedrski elektrarni,
kar je povzročilo tudi v Evropi paniko pred zapiranjem
jedrskih elektrarn in posledično pomanjkanjem

Dodatno se je še zaostrila situacija v februarju 2012, ko

pa drugim trgovcem v Sloveniji preko prenosnega

na kratkoročnem trgu zaradi dolgotrajne suše ni bilo

omrežja.

moč kupiti električne energije. Na celotnem področju

decembra in da v luči zmanjševanja tveganj sproti
zapiramo odprto pozicijo, se je nakup električne
energije za dobavo v letu 2012 razvlekel od leta 2009
do konca 2011. Povedati je potrebno, da je zaradi
stalnega trenda padanja cen na nakupnih trgih, veliko
dolgoročno sklenjenih poslov negativno vplivalo na
poslovanje v predmetnem letu. Strategijo nakupa se
je zaradi slabih izkušenj iz preteklih let v letu 2012
prenovilo in orientiralo k promptnejšemu sklepanju

dopolnila svojo ponudbo tudi z zemeljskim plinom.

Tabela 1: Primerjava prodaje električne energije gospodinjskim odjemalcem v letu 2012 z načrtom in realizacijo v letu 2011 (v MWh)
vrsta odjema

Načrt 2012

Realizacija 2012

Realizacija 2011

Index 2/1

Index 2/3

1

2

3

4

5

gospodinjski odjem

409.908

400.127

429.108

97,61

93,25

V letu 2012 smo izstavili račune oziroma akontacijske

Prodaja je, v primerjavi z načrtom, nižja za 2,39 %, v

obroke za skupno 400.127 MWh prevzete električne

primerjavi s predhodnim letom pa je nižja za 6,75 %.

energije od gospodinjskih odjemalcih.

energije na dolgi rok. To je bil tudi vzrok za nenadni dvig

kupcem na domačem trgu ter v Italijo. Preostanek

del poslov sklenjenih za prihodnje leto zaključi do 10.

gospodinjskim odjemalcem intenzivneje vstopila tudi

trg). Makroekonomsko je gospodarstvo pričakovalo

cen na borzi, tudi do 25 % glede na cene pred nesrečo.

dolgoročnih, letnih oz. večletnih, ter da se pretežni

družba Petrol d.d., ter septembra 2012 je družba GEN-I

za odjem v tekočem in prihodnjem letu (kratkoročni

Večino električne energije je družba prodala končnim

Glede na to, da je večina poslov z električno energijo

V letu 2011 je v segment prodaje električne energije

se je zaradi tega povečalo povpraševanje po električni
energiji, kar je vplivalo na dvig stroška prenosnih
kapacitet na mejah s Slovenijo ter posledično na ceno
električne energije v Sloveniji. Dvig stroška prenosnih
kapacitet je bil precej višji za trgovanje na kratkoročnem
trgu, nekoliko nižji pa za trgovanje na dolgoročnem
trgu. Oba opisana dogodka sta ob upoštevanju v tem
času zastavljene nakupne strategije potisnila stroške
nakupa električne energije višje od pričakovanih, kar
je ob fiksno sklenjenih pogodbah na prodajni strani
pomenilo negativno poslovanje sektorja za trženje z
električno energijo.

Graf 1: Primerjava prodaje električne energije gospodinjskim odjemalcem v letu 2012 z načrtom in realizacijo v letu 2011 (v MWh)
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nakupnih pogodb. Za bodočnost so tako iz portfelja
dolgoročno zakupljenih kvot energije ostale le
neznatne količine energije, ki ne morejo vplivati na
poslovanje družbe.
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Nižjo porabo električne energije v primerjavi z

preteklo leto, gospodarski krizi in zmanjšanemu številu

načrtom in realizacijo v predhodnem letu pripisujemo

odjemalcev zaradi prehoda k drugemu dobavitelju

spremenjenim vremenskim razmeram glede na

električne energije.
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Poslovno poročilo

Poslovno poročilo

5.2.3. Prodaja električne energije poslovnim odjemalcem

5.2.4. Prodaja električne energije skupaj

Pri prodaji električne energije poslovnim odjemalcem,

prodajo, medtem ko podobne težave pri odjemalcih, ki

je bilo leto 2012 v znamenju rahlega oživljanja

so pretežno izvozno orientirani, niso bile tako izrazite.

aktivnosti pri poslovnih subjektih in likvidnostnega

Posledično smo veliko več časa kot v preteklosti

krča. Zamujanje s plačili glede na dogovorjeni

namenjali izterjavi, tako poslovnih kot gospodinjskih

pogodbeni rok je bilo še naprej izrazito, predvsem

odjemalcev.

v tistem delu gospodarstva, ki je vezano na domačo

Tabela 3: Primerjava prodaje električne energije konsolidirano skupaj v letu 2012 z načrtom in realizacijo v letu 2011 (v MWh)
vrsta odjema

Načrt 2012

Realizacija 2012

Realizacija 2011

Index 2/1

Index 2/3

1

2

3

4

5

gospodinjski odjem

409.908

400.127

429.108

97,61

93,25

poslovni odjem

603.700

598.206

848.001

99,09

70,54

izvoz in veleprodaja

314.459

310.965

109.455

98,89

284,10

skupaj prodaja

1.328.067

1.309.298

1.386.564

98,59

94,43

Tabela 2: Primerjava prodaje električne energije poslovnim odjemalcem v letu 2012 z načrtom in realizacijo v letu 2011 (v MWh)
vrsta odjema
poslovni odjem

Načrt 2012

Realizacija 2012

Realizacija 2011

Index 2/1

Index 2/3

1

2

3

4

5

603.700

598.206

848.001

99,09

70,54

Graf 3: Primerjava prodaje električne energije konsolidirano skupaj v letu 2012 z načrtom in realizacijo v letu 2011 (v MWh)

MWh
1.400.000

Graf 2: Primerjava prodaje električne energije poslovnim odjemalcem v letu 2012 z načrtom in realizacijo v letu 2011 (v MWh)
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poslovni odjem

izvoz in veleprodaja

skupaj prodaja
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Zaradi izpeljane izčlenitve konec leta 2011 smo izvedli

CRM. Na osnovi prenovljenega procesa prodaje smo

številne aktivnosti v zvezi z obveščanjem odjemalcev

v septembru uspešno izpeljali prvič t.i. kampanjo

o bistvenih spremembah. Med drugim smo posodobili

pridobivanja malih poslovnih odjemalcev. Prenovljen

spletno stran družbe in vzpostavili nov spletni naslov

in izboljšan je bil tudi proces izterjave, ki se sedaj izvaja

www.e3.si, preimenovali uradni elektronski naslov v

na različnih nivojih tako na rednem delu (IT sistemski

info@e3.si ter vzpostavili novo številko Klicnega centra

del) kot izrednem prek vlaganjem izvršb ter pospešeni

0590 / 93 800.
Zaradi izvedene izčlenitve ter zastarele organizacijske
strukture je bila narejena nova organizacijska shema
in pripravljena nova sistemizacija, ki je bila sprejeta s

6.1. Poročilo o delu v letu 2012
V letu 2012 je sektor za kogeneracijo uspešno

proizvedeno 1.836 MWh električne energije ter

nadaljeval z upravljanjem in obratovanjem objektov

1.763 MWh toplotne energije v soproizvodnji in 619

izterjavi prek skrbnikov ključnih strank in KC. Izboljšano

soproizvodnje.

MWh toplotne energije s kotlovsko tehnologijo.

je bilo delo znotraj procesa za upravljanje portfelja, kjer

Objekt soproizvodnje SPTE Martex je v letu 2012

smo izboljšali metodo ščitenja odprte pozicije. Bistveno
je bil izboljšan tudi proces internega kontrolinga.

strani lastnika 13. 12. 2012. Nova organizacijska shema

Izboljšali smo strategijo prodaje ter metodologijo

s pripadajočo sistemizacijo je bila narejena na osnovi

oblikovanja cen in s tem za leto 2013 predvidoma

redefiniranih poslovnih procesov.

postal talec krize in ni obratoval. Nezagotavljanje
odjema toplote je po sklenjeni pogodbi o zagotavljanju
prihrankov kršitev pogodbe, zaradi tega je bila s

Proizvedena toplotna energija je bila distribuirana
po vročevodnem sistemu do končnih uporabnikov.
Uporabnikom je bilo skupno prodane za 2.263 MWh
toplotne energije.

partnerjem na projektu Petrol Energetika d.o.o. proti

V okviru opravljanja gospodarske javne službe dobave

zagotovili pozitivni rezultat.

partnerju Martex d.o.o. vložena tožba.

toplote v občini Šempeter-Vrtojba je bilo v letu 2012

V okviru nadgradnje CRM kot podpora izvajanju

V februarju 2012 smo se preselili v nove prostore na

Objekt SPTE Kenog je v obdobju januar – december

ključnih poslovnih procesov, se je informatiziralo proces

Bidovčevi v Novi Gorici, delo v KC pa je bilo organizirano

vhodno-izhodne pošte, kateri je imel za posledico

v obstoječih prostorih na Erjavčevi 24.

brezpapirno poslovanje ter poenotenje vseh vhodnih
komunikacijskih kanalov. Na tej podlagi smo prenovili
proces dela znotraj KC ter prenovili proces reklamacij,
določili skrbnika procesa in dosegli sledljivost nad
izvajanjem procesa. Prenovili smo prodajni proces,
določili skrbnike ključnih strank, določili mesečne
načrte itd. Vsa korespondenca kontaktov se vodi skozi

2012 proizvedel 4.074 MWh električne energije in
4.628 MWh toplotne energije. Odstopanja od načrta,
ki so se pojavljala znotraj poslovnega leta so bile

proizvedeno 662 MWh toplotne energije. Uspešno
so bili izvedeni tudi popravki obračuna, katere je
narekoval prehod načina obračuna po individualni
porabi skladno s pravilnikom o načinu delitve stroškov
ogrevanja v večstanovanjskih stavbah, ki je stopil v

Leto 2012 smo zaznamovali z različnimi racio-

posledica prilagoditev obratovanja objekta potrebam

nalizacijami poslovanja (zmanjšanje stroškov poštnine,

odjemalca toplote. Delno je bilo poslovanje okrnjeno

brezpapirno

naročanje

v mesecu februarju zaradi izjemno nizkih zunanjih

Na področju investiranja smo v letu 2012 uspešno

pisarniškega materiala, oddaja del prostorov v najem,

temperatur in nezmožnosti obratovanja postroja v, s

zaključili izgradnjo novega objekta soproizvodnje

prodaja oglasnega prostora na računih itd.).

strani naročnika, zahtevanem višjem temperaturnem

električne energije in toplote za družbo HIT d.d. iz

režimu. Izpad proizvodnje v mesecu februarju je bil

Nove Gorice. Na objektu sta vgrajena dva nova plinska

nadomeščen s povečano obratovalno aktivnostjo v

kogeneratorja, ki sta v funkcijo stopila v mesecu aprilu

preostalih mesecih leta.

2012.

Tako količinsko kot tudi vrednostno letni načrt ni bil

Objekt je uspešno prestal zagonske preizkuse, ter se

dosežen.

v drugi polovici leta že vključuje v portfelj poslovanja

poslovanje,

centralno

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo

6. SEKTOR ZA KOGENERACIJE – SOPROIZVODNJA
TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE (SPTE)

5.3. Povzetek opravljenih aktivnosti v preteklem letu

V vročevodnem distribucijskem sistemu Meblo je bilo
leto 2012 uspešno zaključeno v okviru načrtovanih

veljavo v septembru 2011.

dejavnosti.
Skupna vrednost investicije znaša 1 mio €.

vrednosti. V kotlovnici je bilo tako v letu 2012

20
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V spodnjih tabelah so prikazani kazalci fizične realizacije

tudi investicija v pogodbeno oskrbo s toploto dvorca

in realizacije po posameznih objektih.

Lanthieri v občini Vipava. Objekt bo predvidoma
zaključen v prvem kvartalu leta 2013.
OBJEKT

SPTE KENOG
Kotlarna MEBLO
PODMARK
SPTE PERLA
ELEKTRO PRIMORSKA

Energent

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo

V letu 2012 se je na segmentu oskrbe s toploto izvajala

7. SEKTOR ZA PROIZVODNJO ENERGIJE IZ
OBNOVLJIVIH VIROV
7.1. Poročilo o delu v letu 2012

Načrt 2012 Realizacija 2012 Realizacija 2011

Indeks
realizacija/načrt

Indeks
2012/2011

V letu 2012 so obratovale vse proizvodne enote

promocija rabe obnovljivih virov energije v

solarne energije iz malih sončnih elektrarn (MFE)

podporo projektom izgradnje vetrnih elektrarn.

Gorica, Izola, Dekani in Pivka in proizvodne enote malih

Inštalirana moč malih vetrnih elektrarn skupaj

vetrnih elektrarn (MVE) Ajdovščina, Divača, Postojna -

znaša 23,5 kW.

Toplota [MWh]

4.861

4.628

4.797

95,21

96,47

El. en [MWh]

4.239

4.074

4.067

96,11

100,17

Toplota [MWh]

1.919

1.763

1.981

91,87

89,00

El. en [MWh]

1.926

1.836

1.954

95,33

93,96

Toplota [MWh]

801

662

765

82,63

86,52

Toplota [MWh]

2.200

1.658

75,38

Male vetrne elektrarne so demonstracijski projekti,

El. en [MWh]

1.502

1.317

87,68

njihov namen je predvsem ozaveščanje ljudi oziroma

Toplota [MWh]

272

255

93,72

V letu 2012 je bil pripravljen in oddan program velikih

zbranimi preko 67. člena EZ. V letu 2013 bo družba

zavezancev za izvajanje ukrepov učinkovite rabe

E 3, d.o.o. imela na razpolago navedena sredstva za

energije. Na podlagi izdelanega programa je Eko sklad

izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije.

izdal družbi E 3, d.o.o. odločbo o upravljanju s sredstvi

6.2. Načrt, razvoj in varovanje okolja
V sektorju soproizvodnje toplote in električne energije

Na področju investiranja smo v letu 2012 v sodelovanju

načrtuje družba za leto 2013 uspešno obratovanje

z občino Vipava izvedli projekt toplotne oskrbe dvorca

vseh obstoječih objektov, razen objekta soproizvodnje

Lanthieri v Vipavi s sistemom ogrevanja s toplotnimi

Martex.

črpalkami. Predvideni začetek dobave toplote bo v

V letu 2013 se nadaljuje tudi upravljanje daljinskega
sistema ogrevanja stanovanjskega kompleksa Podmark

Ravbarkomanda. Bate je bila zaradi havarij ustavljena.

V spodnji tabeli je prikaz proizvedenih kWh po
posameznih proizvodnih enotah.

A. Sončne elektrarne

Proizvedeno v letu 2011

Proizvedeno v letu 2012

INDEKS 2012/2011

MFE DEKANI

30.350

28.734

0,947

MFE GORICA

11.131

11.154

1,002

MFE IZOLA

3.981

3.705

0,931

MFE PIVKA

5.524

5.483

0,993

Skupaj sončne elektrarne v kWh

50.986

49.076

0,963

B. Vetrne elektrarne

Proizvedeno v letu 2011

Proizvedeno v letu 2012

INDEKS 2012/2011

MVE AJDOVŠČINA

603

797

1,322

MVE BATE

5.707

0

0,000

MVE DIVAČA

639

920

1,440

MVE POSTOJNA

0
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Skupaj vetrne elektrarne v kWh

6.949

1.834

0,264

S K U P A J A+B v kWh

57.935

50.910

0,879

mesecu aprilu in sicer takoj po pridobitvi uporabnega
dovoljenja.

ter upravljanje kotlovnice družbe Elektro Primorska
d.d. na Erjavčevi 24 v Novi Gorici.

7.2. Načrt, razvoj in varovanje okolja

Za prihodnost se načrtuje aktivno trženje toplotne
energije iz vročevodnega sistema Meblo (pridobivanje
novih odjemalcev v coni).

Zaradi trenutne ekonomske situacije v družbi, se na

obratovanje obstoječih objektov ter prehod k objektom,

področju obnovljivih virov energije ne predvideva

ki bodo imeli poleg izobraževalne in marketinške tudi

izgradnja novih proizvodnih enot v namen promocije

komercialno vrednost.

in ozaveščanja. Družba bo svoj fokus postavila v
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8.RAČUNOVODSKI IZKAZI
8.1. BILANCA STANJA
NA DAN 31. DECEMBRA 2012

Pojasnilo
Sredstva
A. Dolgoročna sredstva:
I. Neopredmetena sredstva
1. Dolgoročne pravice
3. Neopredmetena sredstva, ki se pridobivajo
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča
2. Zgradbe
3. Oprema
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo
III. Dolgoročne finančne naložbe
1. Naložbe v deleže podjetja v skupini
1. Naložbe v deleže v pridruženih družbah
2. Druge delnice in deleži
IV. Dolgoročne poslovne terjatve
2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
V. Odložene terjatve za davek
Skupaj dolgoročna sredstva
B. Kratkoročna sredstva:
I. Zaloge
1. Material
II. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročna posojila družbam v skupini
III. Kratkoročne poslovne terjatve
1. Poslovne terjatve do družb v skupini
2. Poslovne terjatve do kupcev
3. Poslovne terjatve do drugih
IV. Denarna sredstva
Skupaj kratkoročna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ SREDSTVA
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1

2

3

4
5

31.12.2012

162.386
153.106
9.280
7.642.299
100.198
3.618.772
3.395.779
527.550
635.569
615.569
20.000
60.000
60.000
371.562
8.871.816

EUR
31.12.2011

211.441
180.511
30.930
7.515.686
100.198
3.768.252
2.707.408
939.828
635.569
7.500
608.069
20.000
120.000
120.000
8.482.696

6.138
6.138
6
7

8
9

20.413.368
63.172
19.147.143
1.203.053
470.503
20.890.009
528.625
30.290.450

2.943.474
2.943.474
25.112.344
1.185.499
21.736.836
2.190.009
455.366
28.511.184
124.666
37.118.546

Pojasnilo
Obveznosti do virov sredstev
Kapital:
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
2. Druge rezerve iz dobička
V. Preneseni čisti poslovni izid
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta
Skupaj kapital
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
1. Rezervacije
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. Dolgoročne obveznosti
I. Dolgoročne finančne obveznosti
1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Č. Kratkoročne obveznosti
I. Kratkoročne finančne obveznosti
1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
II. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj obveznosti
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Členitev

posameznih

postavk

in

pojasnila

31.12.2012

6.522.016
6.522.016
2.955.359
117.173
2.838.186

10
11

12

13

14

-538.837
8.938.538
236.729
235.548
1.181
600.000
600.000
600.000
20.365.436
327.273
327.273
20.038.163
33.626
19.604.444
400.093
21.202.165
149.747
30.290.450

v EUR
31.12.2011

6.522.016
6.522.016
2.955.359
117.173
2.838.186
827.564
10.304.939
252.199
245.812
6.387
927.273
927.273
927.273
25.515.484
648.118
648.118
24.867.366
183.962
23.636.092
1.047.312
26.694.956
118.651
37.118.546

k

računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov
in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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8.3. IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

ZA LETO, KONČANO 31. DECEMBRA 2012

ZA LETO, KONČANO 31. DECEMBRA 2012

Računovodsko poročilo

Računovodsko poročilo

8.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

2012

1. Čisti prihodki od prodaje
a. na domačem trgu
b. na tujem trgu
2. Usredstveni lastni proizvodi in storitve
3. Drugi poslovni prihodki
4. Stroški blaga, materiala in storitev
a. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter
stroški porabljenega materiala
b. stroški storitev
5. Stroški dela
a. stroški plač
b. stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev
c. stroški socialnih zavarovanj
č. drugi stroški dela
6. Odpisi vrednosti
a. amortizacija
b. prevrednotovalni poslovnih odhodki pri neopredmetenih
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
c. prevrednotovalni poslovnih odhodki pri obratnih sredstvih
7. Drugi poslovni odhodki
8. Finančni prihodki iz deležev
b. v pridruženih družbah
č. iz drugih naložb
9. Finančni prihodki iz danih posojil
a. danih družbam v skupini
b. danih drugim
10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
a. od družb v skupini
b. od drugih
11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
b. iz posojil, prejetih od bank
12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
b. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
c. iz drugih poslovnih obveznosti
13. Drugi prihodki
14. Drugi odhodki
POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED
OBDAVČITVIJO
16. Odloženi davki
17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
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Pojasnilo
15

15
15
16.1.

16.2.

16.3.

199.793
-83.505.631

v EUR
2011
87.035.977
79.153.190
7.882.787
18.813
1.078.799
-85.746.666

-81.159.226

-83.283.542

-2.346.405
-1.286.829
-914.575
-44.609
-158.306
-169.339
-1.378.246
-594.961

-2.463.124
-1.516.163
-1.098.076
-55.263
-182.245
-180.579
-926.718
-585.071

2012
84.319.135
70.201.789
14.117.346

v EUR
-1.366.401
-1.366.401

17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

Členitev

posameznih

postavk

in

pojasnila

k

računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov
in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

-1.472
16.4.
17

17

17

18
18

19
20

5
22

-783.285
-55.930
47.532
46.970
562
33.515
33.515

-340.175
-24.678
61.451
61.451

70.837
-3.768

6.467
6.445
22
239.294
3
239.291
-61.483
-61.483
-266.477
-266.142
-335
7.754
-60.696

-1.737.963

-154.326

-371.562
-1.366.401

-154.326

208.310
208.310
-31.382
-31.382
-355.299
-355.299

29
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ZA LETO, KONČANO 31. DECEMBRA 2012

in

pojasnila

k

računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov
in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

30

29

0
8.938.538
827.564
-538.837
-827.564
0
117.173
6.522.016

2.838.186

-1.366.401
0
-1.366.401
827.564
-827.564
0

-1.366.401
0 -1.366.401

10.304.939
10.304.939
VI/2
V/1
827.564
827.564
III/5
2.838.186
2.838.186

0

0

455.366
946.909
-491.543
455.366

0

470.503
455.366
15.137
470.503

0

-1.236.940
-349.794
-887.146
-1.236.940
2.573.926

0

-935.367
-287.249
-648.118
-935.367
15.137

Osnovni
kapital

28

950.504

-3.065.469
3.810.866

Zakonske
rezerve

2.426.407

III/1
117.173
117.173

-3.343.061
-117.494
-730.479
-2.487.588
-7.500

I/1
6.522.016
6.522.016

277.592
277.592

0
0

v EUR
Skupaj
kapital
Čista
izguba
poslovnega
leta
Preneseni čisti
dobiček

27

3.652.725
262.313
700
3.389.712
-1.226.318
-58.713
-721.367
-446.238

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

postavk
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B.2. Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obdobja
a) Vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obdobja
B.3. Spremembe v kapitalu
č) Poravnava izgube kot odbitne
sestavine kapitala
C. Stanje 31.12.2012

posameznih

25

157.758.083 166.421.388
145.349.847 158.759.262
12.408.236
7.662.126
-159.233.986 -162.610.522
-102.926.794 -107.068.491
-1.320.107
-1.549.007
-3.815.291
-5.051.152
-51.171.794 -48.941.872
3.810.866
-1.475.903

A.1. Stanje 31.12.2011
A.2. Stanje 1.1.2012

Členitev

24

v EUR
2011

ZA LETO, KONČANO 31. DECEMBRA 2012

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
1. Prejemki pri poslovanju
a. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
b. Drugi prejemki pri poslovanju
2. Izdatki pri poslovanju
a. Izdatki za nakup materiala in storitev
b. Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku
c. Izdatki za dajatve vseh vrst
d. Drugi izdatki pri poslovanju
3a. Prebitek prejemkov pri poslovanju
3b. Prebitek izdatkov pri poslovanju
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
4. Prejemki pri naložbenju
a. Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku
b. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
c. Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
5. Izdatki pri naložbenju
a. Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgor. sredstev
b. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
c. Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
d. Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
6a. Prebitek prejemkov pri naložbenju
6b. Prebitek izdatkov pri naložbenju
7a. Prebitek prejemkov pri poslovanju in naložbenju
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
9. Izdatki pri financiranju
a. Izdatki za dane obresti
b. Izdatki za odplačila dolgoročnih posojil
11. Prebitek izdatkov pri financiranju
12. Celotni prebitek prejemkov oziroma izdatkov
Č. KONČNO STANJE DEN. SREDSTEV IN NJIHOVIH
USTREZNIKOV
X. Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
Y. DENARNI IZID V OBDOBJU
Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.

2012

Druge
rezerve iz
dobička

Pojasnilo

8.5. IZKAZ GIBANJA KAPITALA

Računovodsko poročilo

8.4. IZKAZ DENARNEGA TOKA
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9. KAZALNIKI
Kazalniki, ki kažejo na boniteto poslovanja družbe, se po
SRS delijo v naslednje skupine temeljnih računovodskih
kazalnikov:
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0
10.304.939
827.564

• kazalniki stanja investiranja (naložbena),
• kazalniki vodoravnega finančnega ustroja,
• kazalniki gospodarnosti in

154.326
0
0

• kazalniki dobičkonosnosti.
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi

2.838.186
B.2. Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obdobja
a) Vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obdobja
B.3. Spremembe v kapitalu
č) Poravnava izgube kot odbitne
sestavine kapitala
C. Stanje 31.12.2011
Bilančni dobiček 2011

6.522.016

117.173

-154.326

-154.326
827.564
827.564

-154.326
0
-154.326
154.326

-154.326
-154.326
0

5.350.288
10.459.265
0
2.838.186
c. kapital izčlenjene družbe
A.2. Stanje 1.1.2011

5.350.288
6.522.016

117.173

981.890

5.108.977
III/5
2.838.186
III/1
117.173
I/1
1.171.728
A.1. Stanje 31.12.2010

ZA LETO, KONČANO 31. DECEMBRA 2011

8.6. IZKAZ GIBANJA KAPITALA

Osnovni
kapital

Zakonske
rezerve

Druge
rezerve iz
dobička

Preneseni čisti
dobiček

Čista
izguba
poslovnega
leta
V/1
VI/2
981.890
0

v EUR
Skupaj
kapital

• kazalniki stanja financiranja (vlaganja),

TEMELJNI KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA)
Vsebinsko opredeljujejo razmerja med obveznostmi
do virov sredstev, zato z njimi ugotavljamo strukturo
financiranja sredstev, hkrati pa nam izražajo stopnjo
finančne neodvisnosti družbe.
Zap.
1.
2.
3.

Opis
Stopnja lastniškosti financiranja
kapital/obveznosti do virov sredstev
Stopnja dolgoročnosti financiranja
kapital, dolgoročni dolgovi in dolgoročne
rezervacije/obveznosti do virov sredstev
Stopnja dolžniškosti financiranja
dolgovi/obveznosti do virov sredstev

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0,295

0,278

0,485

0,578

0,514

0,294

0,352

0,323

0,309

0,640

0,662

0,674

0,356

0,365

0,700

0,719

0,514

0,418

0,482

0,685

0,646

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0,252

0,202

0,615

0,520

0,523

0,396

0,344

0,021

0,096

0,060

0,052

0,065

0,059

0,096

0,275

0,223

0,675

0,572

0,584

0,455

0,440

TEMELJNI KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA (NALOŽBENJA)
S temi kazalniki ugotavljamo, kam je družba vlagala
svoja sredstva in kakšno strukturo sredstev ima, glede
na ta vlaganja.
Zap.
1.
2.

3.

Opis
Stopnja osnovnosti investiranja
osnovna sredstva/sredstva
Stopnja finančnosti investiranja
dolgoročne in kratkoročne finančne
naložbe/sredstva
Stopnja dolgoročnosti investiranja
osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe in
dolgoročne poslovne terjatve/sredstva
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S kazalniki pokažemo, kako so financirane posamezne
skupine sredstev, s kazalniki likvidnosti pa kako je

10.1. Podlage za sestavo računovodskih izkazov

družba sposobna pokriti svoje kratkoročne finančne
obveznosti.
Zap.
1.

2.

3.

4.

Opis
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih
sredstev
kapital/osnovna sredstva
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih
obveznosti (hitri koeficient)
likvidna sredstva/kratkoročne obveznosti
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih
obveznosti (pospešeni koeficient)
likvidna sredstva in kratkoročne
terjatve/kratkoročne obveznosti
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih
obveznosti (kratkoročni koeficient)
kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

1,170

1,371

0,793

1,118

0,989

0,750

1,026

0,023

0,018

0,213

0,567

0,200

0,177

0,080

1,025

1,002

0,903

1,266

1,256

0,868

0,882

Slovenski računovodski standardi so pravila stroke,

S 1. 7. 2007 je nastopila popolna sprostitev trga z

ki zakonsko določena temeljna pravila in zahteve

električno energijo. Vsi odjemalci električne energije, tudi

računovodenja podrobneje razčlenjujejo, pojasnjujejo

gospodinjstva, so pridobili status upravičenih odjemalcev

in določajo način njihove uporabe. Računovodski izkazi

in lahko prosto, ne glede na državne meje, izbirajo

družbe so sestavljeni v skladu s SRS 2006 in ZGD-1.

dobavitelja električne energije.

SRS predpisujejo računovodske usmeritve, v nekaterih

S 1. 7. 2007 je postala prodaja električne energije

primerih pa omogočajo izbiro med dovoljenimi

gospodinjskim odjemalcem energetska tržna dejavnost in

računovodskimi usmeritvami. Družba je v svojem

Vlada RS ne določa več cene električne energije.

pravilniku o računovodstvu določila natančnejša pravila
1,026

1,117

0,903

1,266

1,267

0,868

0,883

računovodskega obravnavanja posameznih bilančnih
kategorij v računovodskih razvidih in določila izbrane
računovodske usmeritve.
Po pravilniku o računovodstvu družbe, mora družba v
zvezi z računovodskimi usmeritvami pojasniti:

TEMELJNI KAZALNIK GOSPODARNOSTI

• podlage za merjenje gospodarskih kategorij v bilanci

Kazalnik gospodarnosti poslovanja pove, da je izid iz

stanja,

poslovanja družbe negativen.
Zap.
1.
2.

Opis
Koeficient gospodarnosti poslovanja
poslovni prihodki/poslovni odhodki
Koeficient celotne gospodarnosti
prihodki/odhodki

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

• računovodske usmeritve, ki so potrebne za pravilno

0,980

0,999

0,859

1,097

1,170

1,047

1,077

razumevanje bilance stanja za tista sredstva in

0,980

0,998

0,866

1,080

1,161

1,047

1,068

obveznosti do virov sredstev, katerih vrednosti
presegajo 2 % vrednosti sredstev oziroma obveznosti
do virov sredstev na dan bilance stanja,
• vrsto in razlog za spremembo računovodske

TEMELJNI KAZALNIK DOBIČKONOSNOSTI

usmeritve ali računovodske ocene ter njen znesek,
če spremembe presegajo 2 % vrednosti sredstev

Z analizo kazalnika dobičkonosnosti ugotavljamo

oziroma obveznosti do virov sredstev,

uspešnost poslovanja družbe.
Zap.
1.
2.
3.
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Opis
Čista dobičkonosnost prihodkov
čisti poslovni izid/prihodki od prodaje
Koeficient čiste donosnosti sredstev ROA
čisti poslovni izid/povprečna sredstva
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala ROE
čisti poslovni izid/povprečni kapital (brez čistega
izida poslovnega leta)

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

-0,016

-0,002

-0,167

0,055

0,109

0,034

0,049

-0,041

-0,006

-0,166

0,055

0,205

0,105

0,185

-0,138

Pojasnila k rač.
izkazom po ZGD in SRS

Računovodsko poročilo

10. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM PO
ZGD IN SRS

TEMELJNI KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

-0,020

-0,309

0,107

0,583

0,360

0,649

Cenik električne energije za gospodinjske odjemalce se je
spremenil s 1. 8. 2011. V veljavi je ostal način obračuna
iz leta 2009, kjer so odjemalci vezani na obračunsko moč
varovalke in temu primerno razvrščeni v pakete.
V letu 2010 smo uvedli dva nova paketa – Toplotne črpalke
in Toplotne črpalke modri. Nova ponudba je primerna za
vse gospodinjske odjemalce, ki za ogrevanje in hlajenje
uporabljajo toplotne črpalke ter s tem načinom ogrevanja
oziroma hlajenja prispevajo svoj delež k zmanjševanju
emisij toplogrednih plinov ter posledično varovanju okolja.
Imetniki toplotnih črpalk, ki imajo energetsko učinkovit
in okolju prijazen način ogrevanja in hlajenja, so tako
v ponudbi za gospodinjske odjemalce lahko izbrali nov
paket in posledično plačevali nižjo ceno za porabljeno
električno energijo.
Družba je v letu 2012 prodajala električno energijo
na domači trg, na trg Evropske unije in izven Evropske
unije. Na domačem trgu je prodajala tako rezidentom

• podlage za merjenje kategorij v izkazu poslovnega

republike Slovenije kot trgovcem nerezidentom – kupcem

izida ter posebnih računovodskih usmeritev, izbranih

iz Evropske skupnosti. Električno energijo je zagotavljala

in uporabljenih pri pomembnih poslih in drugih

tudi za lastna odjemna mesta. Prodajne cene energije

poslovnih dogodkih, katerih vrednosti presegajo 10 %

za poslovne odjemalce so dogovorjene z individualnimi

prihodkov oziroma odhodkov družbe v poslovnem

pogodbami.

letu,

Nakup električne energije je bil v letu 2012 opravljen

• dodatne informacije, ki niso predpisane v obrazcu

na podlagi kupoprodajnih pogodb. Sklenjene so bile z

izkaza poslovnega izida, so pa za pošteno predstavitev

domačimi in tujimi dobavitelji električne energije. Nekaj

potrebne in presegajo 10 % prihodkov oziroma

energije za prodajo pa je bilo proizvedene iz lastne

odhodkov družbe v poslovnem letu.

kvalificirane proizvodnje.
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Spremembe v neopredmetenih sredstvih družbe v letu
2011 kaže naslednja preglednica:

1. NEOPREDMETENA SREDSTVA

v EUR

Neopredmetena sredstva se v knjigovodskih razvidih in

Neopredmetena dolgoročna sredstva so bila v

bilanci stanja izkažejo, če je verjetno, da bodo pritekale

letu 2012 povečana za nakup programske opreme

gospodarske koristi, povezane z njimi in je mogoče

v višini 58.713 EUR, njihova vrednost pa se je

njihovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti.

zmanjšala za obračunano amortizacijo v višini

Med neopredmetenimi sredstvi vodi družba nakup
računalniških

programov.

neopredmetenega

Nabavno

sredstva

sestavlja

vrednost
njegova

nakupna vrednost ali stroški izdelave. Za vrednotenje
neopredmetenih sredstev je družba izbrala model
nabavne vrednosti.

107.768 EUR.
Družba nima neopredmetenih sredstev z omejeno
lastninsko pravico.
Spremembe v neopredmetenih sredstvih družbe
v letu 2012 kaže naslednja preglednica:

v EUR
2012
Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2012
Povečanja v letu
Povečanja iz invest. v teku
Stanje 31.12.2012
Popravki vrednosti
Stanje 1.1.2012
Amortizacija v letu
Stanje 31.12.2012
Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2012
Stanje 31.12.2012

Dolgoročne
pravice

Neopredmetena
sredstva v
pridobivanju

2011

Dolgoročne
pravice

Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2011
Povečanja v letu
Povečanja iz invest. v teku
Stanje 31.12.2011
Popravki vrednosti
Stanje 1.1.2011
Amortizacija v letu
Stanje 31.12.2011
Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2011
Stanje 31.12.2011

Neopredmetena
sredstva v
pridobivanju

296.038
82.157
96.809
475.004

10.245
117.494
-96.809
30.930

199.234
95.259
294.493
96.804
180.511

Pojasnila k rač.
izkazom po ZGD in SRS

Pojasnila k rač. izkazom
po ZGD in SRS

10.2. Pojasnila postavk v bilanci stanja

Skupaj

306.283
199.651
0
505.934
199.234
95.259
294.493

10.245
30.930

107.049
211.441

Skupaj

2. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
475.004
80.363
555.367

30.930
58.713
-80.363
9.280

294.493
107.768
402.261
180.511
153.106

505.934
58.713
0
564.647
294.493
107.768
402.261

30.930
9.280

211.441
162.386

Opredmetena osnovna sredstva družbe so zemljišča,

V skladu s SRS 1.11 razčlenjuje družba nabavne

gradbeni objekti in oprema ter enaka sredstva v

vrednosti novih pridobitev v letu 2012, ki imajo različne

izgradnji ali izdelavi. V bilanci stanja so izkazana po

dobe koristnosti, na sestavne dele, ki so pomembni v

neodpisani vrednosti, ki predstavlja razliko med

razmerju do celotne nabavne vrednosti.

nabavno in odpisano vrednostjo. Družba nima
naložbenih nepremičnin in vrednoti opredmetena
osnovna sredstva po modelu nabavne vrednosti.
Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva
sestavljajo njegova nakupna vrednost in vsi stroški, ki
jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi
za uporabo.
Nabavna vrednost objektov, ki so grajeni v lastni režiji,
je lastna cena, ki ne presega cene istovrstnih stvari
na trgu. Lastno ceno sestavljajo neposredni stroški

Popravki vrednosti se oblikujejo v višini obračunane
amortizacije.
Družba mora zaradi slabitve prevrednotiti opredmetena
osnovna sredstva, ko njihova knjigovodska vrednost
presega nadomestljivo vrednost. Kot nadomestljiva
vrednost se upošteva čista prodajna vrednost ali
vrednost pri uporabi in sicer tista, ki je večja.
Spremembe v opredmetenih osnovnih sredstvih
družbe v letu 2012 kaže naslednja preglednica:

materiala in izdelavnih storitev, neposredni stroški dela
in splošni proizvajalni stroški.
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2012

Zemljišča

Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2012
Povečanja v letu
Povečanja iz invest. v teku
Zmanjšanja v letu
Stanje 31.12.2012
Popravki vrednosti
Stanje 1.1.2012
Amortizacija v letu
Zmanjšanja v letu
Stanje 31.12.2012
Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2012
Stanje 31.12.2012

100.198

100.198

Objekti

4.328.786

4.119.265

4.328.786

1.026.083
-8.387
5.136.961

560.534
149.480

100.198
100.198

Oprema

710.014

1.411.857
337.712
-8.387
1.741.182

3.768.252
3.618.772

2.707.408
3.395.779

Osn. sred., ki
se
pridobivajo
in predujmi
939.828
628.205
-1.026.083
-14.400
527.550

Skupaj

9.488.077
628.205
0
-22.787
10.093.495
1.972.391
487.192
-8.387
2.451.196

939.828
527.550

3. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
Dolgoročne finančne naložbe so naložbe v posesti

delež v kapitalu družbe Knešca, d.o.o., vendar v svetu

družbe, ki so izterljive v daljšem obdobju od enega

še nima svojega predstavnika. V letu 2012 je delež v

leta. Razvrščene so v skupino sredstev razpoložljivih za

tem podjetju prenesla na odvisno družbo JOD d.o.o. in

prodajo izmerjenih po nabavni vrednosti.

jo na ta način dokapitalizirala. Vrednost deleža je bila

V letu 2006 je družba kupila 47,27 % delež v mali

določena na osnovi cenitve.

hidroelektrarni Knešca, d.o.o. iz Mosta na Soči.

E 3, d.o.o. je ena od ustanoviteljic zavoda Aeoronavtični

Preostali družbeniki ne priznavajo višine kupljenega

muzej bratov Rusjan, s sedežem v Novi Gorici. Delež

deleža, zato so v letu 2008 vložili tožbo do družbe E 3,

znaša 5,26 %.

d.o.o., da jo izključijo kot družbenika. Izid še vedno
ni znan. Družba E 3, d.o.o. ima v primerjavi z ostalimi

Dolgoročne finančne naložbe družbe:		

desetimi (10) posameznimi lastniki pomemben 47,27 %

7.515.686
7.642.299
31.12.2012

Osnovna sredstva so se glede na stanje v začetku leta

Družba nima osnovnih sredstev, pridobljenih s

povečala za 126.613 EUR. Spremembe so tvorile nove

finančnim najemom. Nobeno osnovno sredstvo ni pod

nabave v višini 628.205 EUR, obračunana amortizacija

hipoteko, niti ni dano kot jamstvo.

v višini 487.192 EUR ter izločitve v višini 14.400 EUR.

Spremembe v opredmetenih osnovnih sredstvih v letu

Pojasnila k rač.
izkazom po ZGD in SRS

Pojasnila k rač. izkazom
po ZGD in SRS

v EUR

Naložbe v deleže podjetja v skupini:
Knešca d.o.o.
JOD d.o.o.
Skupaj
Druge delnice in deleži:
Aeronavtični muzej Nova Gorica
Skupaj
Skupaj dolgoročne finančne naložbe

v EUR
31.12.2011

615.569
615.569

608.069
7.500
615.569

20.000
20.000
635.569

20.000
20.000
635.569

2011 kaže naslednja preglednica:
v EUR
2011
Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2011
Povečanja v letu
Povečanja iz invest. v teku
Zmanjšanja v letu
Prenos
Stanje 31.12.2011
Popravki vrednosti
Stanje 1.1.2011
Amortizacija v letu
Zmanjšanja v letu
Stanje 31.12.2011
Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2011
Stanje 31.12.2011
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Zemljišča

100.198

Objekti

4.328.786

Oprema

4.008.269
116.416
-5.420

100.198

100.198
100.198

4.328.786

4.119.265

410.591
149.943
560.534

1.075.935
339.870
-3.948
1.411.857

3.918.195
3.768.252

2.932.334
2.707.408

Osn. sred., ki
se
pridobivajo
in predujmi
279.567
855.875
-116.416
-79.198
939.828

Gibanje finančnih naložb

Skupaj

8.716.820
855.875
0
-5.420
-79.198
9.488.077

Stanje 1.1.
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31.12.

Naložbe v
delež
podjetij v
skupini
615.569
608.069
-608.069
615.569

Druge
delnice in
deleži
20.000

20.000

v EUR
Skupaj

635.569
608.069
-608.069
635.569

1.486.526
489.813
-3.948
1.972.391
279.567
939.828

7.230.294
7.515.686
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Družba E 3, d.o.o. je dne 4. 8. 2011 ustanovila družbo

deleža v pridruženi družbi Knešca d.o.o. v vrednosti

JOD d.o.o. Osnovni kapital je bil vplačan 15. 7. 2011.

1.036.000 EUR.

V letu 2012 je družbo dokapitalizirala s prenosom

so obračunani v skladu z metodo obveznosti po

Odložene terjatve za davek so pripoznane za odbitne

bilanci stanja za vse začasne razlike. Odložene terjatve

začasne razlike, če je verjetno, da se bo pojavil

za davek so zneski davka iz naslova vračunanih

razpoložljiv dobiček, v breme katerega bo mogoče

dolgoročnih rezervacij in popravka vrednosti terjatev,

uporabiti začasne odbitne razlike.

Pojasnila k rač.
izkazom po ZGD in SRS

Pojasnila k rač. izkazom
po ZGD in SRS

PREDSTAVITEV ODVISNE DRUŽBE JOD D.O.O.

ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih glede na
njihove odbitne začasne razlike.
v EUR
Terjatve za odložene davke:

Naziv družbe:

iz naslova odbitnih
začasnih razlik

JOD, družba za inženiring in izgradnjo energetskih
objektov d.o.o.

Skrajšan naziv družbe je:

JOD d.o.o.

Sedež družbe:

Ulica 15. maja 15, 6000 Koper

Davčna številka:

13492233

Matična številka:

6009441

Št. transakcijskega računa:

047500001863518

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru pod št. Srg 2011/29737
Osnovni kapital družbe:

1.043.500 EUR

Lastniki družbe:

E 3, d.o.o. Nova Gorica 100 %

Direktor družbe:

Marko Vetrih

Stanje 1.1.
Povečanja
Stanje 31.12.

0
371.562
371.562

6. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
Finančne naložbe so finančna sredstva, ki jih ima
družba, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, povečevala
dolgove drugih družb.

(1. 12. 2011) konvertirala terjatve iz naslova presežka
prilivov nad odlivi, ki jih je v njenem imenu prejelo
podjetje Elektro Primorska d.d., v kratkoročni kredit.

4. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki

Družba izkazuje terjatev iz naslova pogodbene kazni, ki

izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki da bodo

bo plačana v obrokih v obdobju daljšem od enega leta.

tudi poplačane.
v EUR
31.12.2012
31.12.2011
60.000
120.000
60.000
120.000

5. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
meja za njihovo pripoznanje. Uporabljena je bila 17 %

družba izkazala kot dolgoročne terjatve iz poslovanja.

stopnja.

letu, ker je vrednost presegla 1 % vrednosti celotnih
sredstev, kar je po Pravilniku o računovodstvu spodnja
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Učinki razlik med računovodsko vrednostjo izkazanih
postavk v bilanci stanja in njihovo davčno vrednostjo

Stanje 1.1.
Vračila
Stanje 31.12.

Kratkoročno dana
posojila družbam
v skupini
2.943.474
-2.943.474
0

7. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki

Dvomljive in sporne terjatve je družba slabila po

izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo

posamezni terjatvi in poslovnem partnerju. V letu 2012

tudi poplačane. Terjatve, za katere obstaja domneva,

je družba tako oblikovala 3,76 % popravkov vrednosti,

da ne bodo poravnane ali pa niso poravnane v rednem

glede na stanje terjatev. Od stanja popravkov vrednosti

roku, izkažemo kot dvomljive in sporne in za njih

kratkoročnih poslovnih terjatev pa je bilo v letu 2012 za

oblikujemo popravek vrednosti.

10,01 % izterjanih in 8,87 % dokončno odpisanih.

Dvomljive in sporne terjatve so:

Terjatve niso zavarovane, vendar so take narave, da

• neplačane terjatve nastale pred letom 2012,

Terjatve za odložene davke v višini 371.562 EUR je
V celoti jih je pripoznala v obravnavanem obračunskem

v EUR

svoje finančne prihodke. To so naložbe v finančne

Družba je z dnem vpisa izčlenitve v sodni register

Družba je v letu 2012 poslovala z izgubo v višini 1.119 EUR.

Terjatve iz pogodbenih kazni
Skupaj

V letu 2012 je bil kredit v celoti poplačan.

• tožene terjatve in

se v primeru neplačila, po večkratnem opominjanju,
sankcionirajo s prekinitvijo pogodbe za dobavo
električne energije.

• terjatve poslovnih partnerjev v stečajnih postopkih
in prisilni poravnavi.
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Stanje terjatev na dan 31. 12. 2012 predstavlja:

31.12.2012
Kratkoročne terjatve iz prodaje:
- do družb v skupini
- na domačem trgu
- na tujem trgu
Popravek vrednosti

Terjatve za obresti
- do družb v skupini
- do ostalih kupcev
Popravek vrednosti

Predujmi
Ostale poslovne terjatve:
- do družb v skupini
- do države in drugih institucij
- do drugih
Popravek vrednosti

Skupaj

30.640
19.457.959
1.041.620
-1.502.739
19.027.480

v EUR
31.12.2011
21.234
20.591.353
1.954.747
-972.860
21.594.474

kratkoročni del terjatev iz naslova pogodbene kazni v

• 72 % nezapadlih terjatev,

višini 60.000 EUR, ostalo pa predstavljajo terjatve do

101
301.741
-169.932
131.910

7
288.587
-125.509
163.085

18.494

518

32.431
1.135.629
76.009
-8.585
1.235.484

1.164.258
2.036.399
162.194
-8.584
3.354.267

20.413.368

25.112.344

nižje za 2.598.169 EUR glede na preteklo leto, ostale

terjatve. Med drugimi kratkoročnimi terjatvami je

• 12 % zapadlih terjatev nad 60 dni v višini
2.671.492 EUR, od katerih je za 1.672.671 EUR
so starejše od 365 dni ali tožene ter v prisilnih
poravnavah in stečajnih postopkih.

v EUR
31.12.2012
31.12.2011
1.106.953
1.220.052
-110.810
-258.062
-98.172
-195.212
783.285
340.175
1.681.256
1.106.953

8.585 EUR v imenu katerih je družba E 3, d.o.o. vplačala
nevplačane deleže ob nakupu lastniškega deleža. Zanjo
je oblikovan popravek vrednosti, ker je odstopljena v
reševanje odvetnikom.

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih so terjatve
do države za razliko med vstopnim in obračunanim ter
8. DENARNA SREDSTVA
v EUR
31.12.2012
31.12.2011
470.503
115.340
340.026
470.503
455.366

Dobroimetje pri bankah
Kratkoročni depozit
Skupaj

Denarna sredstva so dobroimetje na transakcijskem

presežke denarnih sredstev, za različna obdobja, glede

računu in kratkoročni depoziti pri banki. Pogodbe za

na potrebe družbe.

Med kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami

36.581 EUR. Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo

izkazuje družba DDV od prejetih avansov in preplačil,

ocenjene vračunane stroške za nakup električne

kratkoročno

energije za leto 2012 v višini 351.227 EUR, za katero bo

nezaračunane

prihodke

obresti ima družba konec leta 2012:
v EUR
31.12.2011
16.803.935
2.933.284
1.081.039
346.434
649.836
1.041.400
22.855.928

iz

naslova

pogodbene kazni v višini 28.800 EUR in prihodke

družba prejela dobropis v letu 2013.

iz naslova pričakovanega vračila trošarine v višini

Glede na starostno strukturo terjatev iz prodaje in od

31.12.2012
14.969.391
2.438.146
753.032
405.702
885.565
1.380.225
20.832.061

tudi terjatev do bivših lastnikov Knešce, d.o.o. v višini

9. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Popravek vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev:
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iz naslova prilivov plačil električne energije in druge

• 4 % zapadlih terjatev od 31 do 60 dni in

depozite so sproti dogovorjene, sklepajo se za trenutne

poslovne terjatve pa so nižje za 2.118.783 EUR.

Nezapadle terjatve
Terjatve zapadle do 30 dni
Terjatve zapadle od 31 do 60 dni
Terjatve zapadle od 61 do 90 dni
Terjatve zapadle od 91 do 365 dni
Terjatve zapadle nad 365 dni
Skupaj

zavarovalnice za odškodnine, terjatve do pošte in bank

• 12 % zapadlih terjatev do 30 dni,

oziroma 63 % oblikovan popravek vrednosti, ker

Kratkoročne terjatve iz prodaje in terjatve za obresti so

Stanje 1.1.
Izterjane odpisane terjatve
Dokončen odpis terjatev
Oblikovanje popravkov vrednosti v letu
Stanje 31.12.

še nepriznanim DDV, skupaj v višini 1.134.885 EUR,

Pojasnila k rač.
izkazom po ZGD in SRS

Pojasnila k rač. izkazom
po ZGD in SRS

Kratkoročne poslovne terjatve družbe so:

DDV od prejetih predujmov
Kratkoročno odloženi stroški
Kratkoročno nezaračunani prihodki
Skupaj

v EUR
31.12.2012
31.12.2011
92.129
79.821
371.115
65.381
44.845
528.625
124.666
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11.1. Rezervacije

Celotni kapital družbe se razčlenjuje na osnovni kapital,

Rezervacije za Rezervacije
odpravnine
jubilejnih
nagrad

zakonske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti
dobiček in čista izguba poslovnega leta.

Osnovni kapital
Zakonske rezerve
Druge rezerve iz dobička
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta
Skupaj

v EUR
31.12.2012
31.12.2011
6.522.016
6.522.016
117.173
117.173
2.838.186
2.838.186
827.564
-538.837
8.938.538 10.304.939

Celotni kapital pripada matični družbi, ki je 100 %

Če bi družba prevrednotovala kapital z rastjo cen

lastnik osnovnega kapitala.

življenjskih potrebščin, ki je za leto 2012 znašala

Rezultat poslovnega leta 2012 je izguba v višini
1.366.401 EUR. Na predlog direktorja je delno pokrita

2,7 %, bi morala za leto 2012 izkazati izgubo v višini
1.644.634 EUR.

v breme nerazporejenega prenesenega dobička iz

Izkaz gibanja kapitala prikazuje spremembe v kapitalu

preteklih let v višini 827.564 EUR. Razlika v višini

za leto 2012 in 2011.

Stanje 1.1.
Oblikovanje
Črpanje
Stanje 31.12.

157.580
-6.883
-15.355
135.342

67.931
15.211
-3.237
79.905

Rezervacije iz
naslova preveč
obračunane el.
energije
20.301

20.301

v EUR
Skupaj

Pojasnila k rač.
izkazom po ZGD in SRS

Pojasnila k rač. izkazom
po ZGD in SRS

10. KAPITAL

245.812
8.328
-18.592
235.548

11.2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
v EUR
Odškodninski
zahtevki

Stanje 1.1.
Oblikovanje
Zmanjšanje
Stanje 31.12.

6.387
1.181
-6.387
1.181

538.837 EUR se prenaša v naslednje obračunsko
obdobje kot čista izguba poslovnega leta.
11. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Po SRS 10 je družba oblikovala dolgoročne rezervacije

V izračunu je bil upoštevan diskontni faktor glede

za odpravnine in jubilejne nagrade po stanju na dan

na tržne obrestne mere visoko kvalitetnih obveznic

31. 12. 2012, glede na poročilo, ki ga je pripravila

podjetij. Uporabljena je krivulja obrestnih mer evro

pooblaščena aktuarka.

območja (od 0,9 % do 3,9 %).

Predpostavke, na katerih je bil izdelan aktuarski izračun

Dolgoročne rezervacije se zmanjšujejo neposredno za

so podatki, ki jih je družba posredovala aktuarju. To so

stroške, za katerih kritje so bile oblikovane, oblikujejo

podatki o zaposlenih, gibanju zaposlenih za preteklih

pa za razlike po poročilu o izračunu na dan 31. 12.

pet let, podatki o rasti plač, o odpravninah in podatek o

tekočega leta.

12. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne obveznosti se ob začetnem pripoznanju

za obratna sredstva je najeto z meničnim poroštvom

ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem

matične družbe.

nastanku, ki v primeru dolgoročnih finančnih dolgov
dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo
kakega poslovnega dolga.

Zadnji obrok odplačila dolgoročnih posojil je 31. 10. 2015.
Posojilo je pridobljeno z obrestno mero 3-mesečni
Euribor + 1,85 %.

Dolgoročne finančne obveznosti so dobljena posojila
namenjena investicijam in v letu 2010 najeto posojilo
za obratna sredstva v višini 1.500.000 EUR. Posojilo

višini jubilejnih nagrad ter določilih v kolektivni pogodbi,
ki govorijo o dolgoročnih ugodnostih zaposlencev.

31.12.2012
Dolgoročne finančne obveznosti
Sklad za razvoj drobnega gospodarstva MO N. Gorica
NKBM področje Nova Gorica
Deželna banka Slovenije
Skupaj
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti
Skupaj
Skupaj dolgoročne obveznosti
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927.273
927.273
-327.273
600.000
600.000

v EUR
31.12.2011
8.346
312.500
1.254.545
1.575.391
-648.118
927.273
927.273
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31.12.2012
KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročni del dolgoročnih posojil
Skupaj kratkoročne finančne obveznosti do bank
Skupaj kratkoročne finančne obveznosti
KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
Obveznosti do družbe v skupini
Obveznosti do dobaviteljev
Obveznosti za predujme
Skupaj kratk. poslovne obveznosti do dobaviteljev
Obveznosti do delavcev
Obveznosti do države in drugih institucij
Druge obveznosti
Skupaj druge kratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti
SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

v EUR
31.12.2011

327.273
327.273
327.273

648.118
648.118
648.118

33.626
19.051.270
553.173
19.638.069
76.581
315.407
8.106
400.094
20.038.163
20.365.436

183.962
23.156.892
479.200
23.820.054
97.560
940.128
9.624
1.047.312
24.867.366
25.515.484

• vračunani stroški za izplačilo nagrade zaposlenim

• vračunani stroški razlike regresa za letni dopust, ki

po kolektivni pogodbi v višini 62.707 EUR. Končni

ga bo družba morda morala izplačati zaposlenim.

poslovni izid skupine Elektro Primorska je bil

Regres ni bil izplačan na podlagi določil kolektivne

pripoznan šele v sredini meseca marca 2013, ko je

pogodbe, temveč na osnovi v skladu s Priporočilom

bil s strani družbe SODO d.o.o. poslan preliminarni

AUKN RS, št. 7 in sklepom 6. seje Vlade RS z dne

poračun za leto 2012. Zato je družba vkalkulirala

15. 3. 2012.

stroške nagrade, ki jo je na podlagi dogovora med
upravo družbe Elektro Primorska in sindikatom
dolžna izplačati. V tem znesku je vključena
tudi vračunana nagrada za leto 2011 v višini
39.789 EUR, ki je zaradi spora med sindikatom in
upravo matične družbe še v fazi sodnega reševanja.

10.3. Pojasnila postavk v izkazu poslovnega izida
Družba sestavlja izkaz poslovnega izida opredeljenega

Pri kratkoročnih obveznostih se ločeno izkazujejo

Kratkoročne obveznosti do delavcev so obveznosti za

kratkoročne finančne obveznosti in kratkoročne

decembrski obračun plač.

po SRS 25 po različici I.

Obveznosti do države in drugih institucij izvirajo

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih

poslovne obveznosti.
Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi so obroki

iz decembrskega obračuna plač in pogodbenega

dolgoročnega bančnega posojila, ki zapade v plačilo v

dela, decembrskega obračuna trošarine pri prodaji

letu 2013.

električne energije in obračuna DDV od pridobitev

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

blaga iz skupnosti.

so glede na preteklo obračunsko obdobje nižje za

Vnaprej vračunani odhodki
Skupaj

koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem
sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje
mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki in povečanja
sredstev oziroma zmanjšanje dolgov se torej pripoznajo
hkrati.

priznane oziroma dogovorjene cene in prodane

v EUR
31.12.2012
31.12.2011
149.747
118.651
149.747
118.651

količine:

Med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami

• obveznosti za koncesijsko dajatev do občine

• obveznosti za odškodnino v višini 54.800 EUR, ki

Šempeter-Vrtojba, glede na sklenjeno koncesijsko

izhaja iz pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

pogodbo za ogrevanje stanovanjskega kompleksa

za izgradnjo objekta FV, od katere je družba

Podmark v višini 6.327 EUR. Občina še ni izstavila

odstopila;

računa za dajatev, ki se nanaša na leto 2012;
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poslovnim

odjemalcem

(odjemalci

mesečnega odjema) glede na mesečno odčitavanje
števcev,

merilno napravo dvanajst akontacij in enkrat letno
obračun dejanske porabe ali mesečni obračun
dejanske porabe.

kupoval organizator trga z električno energijo Borzen
d.o.o., ali pa jo je družba sama kupila v dejavnosti

• proizvedene energije in toplote iz soproizvodnje in
električne

energije

iz

solarnih

elektrarn in malih vetrnih elektrarn.

izkazuje družba:

• malim

V letu 2012 je tako proizvedeno električno energijo

• kupljene električne energije,

• proizvedene

dejanske porabe,

• gospodinjskim odjemalcem: glede na montirano

prodaje in sicer po izstavljenih računih, glede na

14. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Fakturiranje se vrši na tri načine:
• velikim poslovnim odjemalcem: mesečni obračun

Poslovne prihodke družbe sestavljajo prihodki iz

4.181.985 EUR.

Pojasnila k rač.
izkazom po ZGD in SRS

Pojasnila k rač. izkazom
po ZGD in SRS

13. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

trženja, za nadaljnjo prodajajo na trgu. V tem primeru
se računi za premijo oziroma podporo, to je razliko
med tržno ceno in priznano ceno, določeno z Uredbo
vlade RS, izstavljajo organizatorju trga z energijo

Poslovne prihodke sestavlja tudi prodaja storitev in

Borzen d.o.o., ki je od 1. 1. 2009 z Uredbo vlade RS

prevrednotovalni poslovni prihodki zaradi prodaje

ustanovljen kot center za podpore.

nepremičnin.

V letu 2012 je družba za potrebe trženja kupovala

Družba je v letu 2012 zaračunavala električno energijo

električno energijo od Holdinga slovenskih elektrarne

z mesečnim obračunom dejanske porabe, v skladu z

d.o.o. in drugih prodajalcev električne energije tako

individualno pogodbo z odjemalci in trgovci. Prodajna

iz Slovenije, iz EU ter iz tretjih držav. Ostalo energijo

cena električne energije je individualno pogodbeno

za prodajo je družba proizvedla iz lastne in odkupila iz

dogovorjena.

tuje kvalificirane proizvodnje.
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2012
Čisti prihodki od prodaje
- električne energije
- proizvedene energije
- proizvedene toplote
- storitev
- najemnin
Skupaj
Usredstveni lastni proizvodi in storitve
Drugi poslovni prihodki od:
- odprave rezervacij
- prodaje osnovnih sredstev
- izterjanih odpisanih terjatev
- prejete odškodnine
- prihodki od opominov
Skupaj
Skupaj poslovni prihodki

v EUR
2011

81.192.417
1.686.831
442.888
994.759
2.240
84.319.135

84.593.750
1.181.800
640.415
619.456
556
87.035.977
18.813

13.270
583
110.810
7.009
68.121
199.793
84.518.928

63.441
258.063
686.487
70.808
1.078.799
88.133.589

Čisti prihodki od prodaje so za 2.716.842 EUR oz. 3 %

Med drugimi poslovnimi prihodki so vključeni prihodki

nižji kot predhodno leto.

od odprave rezervacij, od izterjanih odpisanih terjatev,

Prihodki od prodaje električne energije so 4 % nižji kot
v predhodnem letu.

in storitev, stroški dela, odpisi vrednosti in drugi

poslovnem letu, evidentirani po naravnih vrstah, kot so

poslovni odhodki, na podlagi listin, ki dokazujejo, da so

stroški nabavne vrednosti prodanega blaga, materiala

praviloma povezani z nastalimi gospodarskimi koristmi.

A. ANALIZA STROŠKOV PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH
Analiza stroškov po funkcionalnih skupinah ne vključuje

ki so v izkazu poslovnega izida prikazani med odpisi

prevrednotovalnih odhodkov v višini 783.285 EUR,

vrednosti.
v EUR

Proizvajalni
stroški
Nabavna vrednost blaga
79.548.761
Stroški materiala in surovin
1.391.105
Stroški storitev
128.760
Stroški dela
115.655
Amortizacija
412.033
Drugi poslovni stroški
3.577
Skupaj
81.599.891

Stroški
prodaje
184.543
1.509.652
862.177
137.255
29.814
2.723.441

Stroški
splošnih
dejavnosti
34.817
707.993
308.997
45.673
22.539
1.120.019

Skupaj
79.548.761
1.610.465
2.346.405
1.286.829
594.961
55.930
85.443.351

prejete odškodnine ter prihodki od opominov. Izterjane
odpisane terjatve se v višini 92.183 EUR nanašajo na
terjatve za energijo in obračunane zamudne obresti iz

Prodaja iz soproizvodnje energije in toplote v

tega naslova, ostalo pa na terjatve za storitve in z njimi

proizvodnih enotah Meblo, Kenog, Martex in Podmark

povezane zamudne obresti.

B. ANALIZA STROŠKOV PO NARAVNIH VRSTAH
16.1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
2012

je v letu 2012 dosegla 1.971.569 EUR prihodkov. V

Stroški blaga, materiala in storitev
Nabavna vrednost prodane električne energije
Stroški materiala
Stroški storitev
Skupaj

primerjavi z letom 2011 je vrednost prodaje višja za 10 %.
V letu 2012 so solarne in vetrne elektrarne prodale za
158.150 EUR električne energije, to je 624 % več kot v
predhodnem letu.

Pregled prihodkov iz prodaje po državah:
2012
Prihodki od prodaje:
- Slovenija
- Italija
- Madžarska
- Švica
- Hrvaška
- Ciper
Skupaj

Poslovne odhodke predstavljajo vsi stroški, nastali v

Pojasnila k rač.
izkazom po ZGD in SRS

Pojasnila k rač. izkazom
po ZGD in SRS

16. POSLOVNI ODHODKI

15. POSLOVNI PRIHODKI

70.201.789
9.062.448
2.953.775
4.098
2.097.025
84.319.135

v EUR
2011
79.153.190
6.957.555
924.792

82.156.712
1.126.830
2.463.124
85.746.666

Nabavna vrednost prodanega blaga predstavlja stroške

V nabavni vrednosti prodanega blaga so zajeti stroški

nakupa električne energije, kupljene za prodajo na

nakupa električne energije in sicer:

podlagi sklenjenih pogodb z dobavitelji energije
iz Slovenije, skupnosti EU, tretjih držav ter nakup
električne energije iz lastne proizvodnje.
Stroške materiala predstavljajo stroški kupljene
energije in plina kot energenta pri proizvodnji
energije in toplote (1.359.686 EUR), porabljenega
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87.035.977

79.548.761
1.610.465
2.346.405
83.505.631

v EUR
2011

pogonskega goriva in energije (34.405 EUR), materiala
za vzdrževanje osnovnih sredstev (133.144 EUR),

• na podlagi sklenjenih kupoprodajnih pogodb z
dobavitelji električne energije v Sloveniji v višini
71.352.601 EUR,
• od malih hidroelektrarn v višini 830.189 EUR,
• pridobitev iz EU 5.140.827 EUR,
• in pridobitev iz tretjih držav 2.225.144 EUR.

pisarniškega materiala (67.518 EUR), drobnega
inventarja (4.201 EUR) in ostali material.
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Po stanju na dan 31. 12. 2012 je bilo v družbi 33

električne energije v Italijo (576.052 EUR), najemnina

zaposlenih. Po kolektivni pogodbi je v letu 2012

objekta in opreme (122.542 EUR), storitve vzdrževanja

prejemalo plače 31 zaposlenih, po pogodbah, za katere

proizvodnih obratov (30.837 EUR), stroški povračil v

ne velja tarifni del kolektivne pogodbe brez uprave pa

zvezi z delom (4.385 EUR), bančni stroški in provizije

1 zaposlen, ki je prejel 76.760 EUR.

(194.158 EUR), zavarovalne premije (28.042 EUR),
intelektualne in osebne storitve (109.793 EUR) ter
druge storitve vključno s storitvami, opravljenimi s
strani matične družbe (1.280.596 EUR).
Stroški storitev so 5 % nižji kot v predhodnem letu.
Med stroški storitev je za 5.315 EUR stroškov revizijske
družbe za revizijo letnega poročila.

Upravo družbe predstavlja direktor. Do 11. 3. 2012 je
družbo zastopal Stanko Ciglarič, od 12. 3. 2012 dalje pa
Marko Vetrih.
Tabela prikazuje izplačila v letu 2012.
V letu 2012 mu ni bilo odobreno nobeno posojilo niti

V EUR

Ciglarič Stanko
Vetrih Marko

27.488
44.058

2012

v EUR
2011

Odpisi vrednosti
Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija objektov
Amortizacija opreme
Skupaj amortizacija
Prevrednotovalni odhodki za:
- neopredmetena in opredmetena sredstva
- obratna sredstva
Skupaj prevrednotovalni odhodki
Skupaj odpisi vrednosti

107.768
149.480
337.713
594.961

95.258
149.943
339.870
585.071

783.285
783.285
1.378.246

1.472
340.175
341.647
926.718

Odpisi vrednost so glede na predhodno leto višji za

Sredstva so razporejena v amortizacijske skupine, ki

49 %, kar je predvsem posledica povečanja popravka

imajo tehnično določeno življenjsko dobo, iz katere je

vrednosti terjatev iz naslova prodaje električne energije

izračunana amortizacijska stopnja. Osnovna sredstva

in toplote.

se amortizirajo enakomerno časovno, amortizacija

poroštvo za obveznosti.

Prejemki članov uprave:
Fiksni del
prejemkov

16.3. ODPISI VREDNOSTI

Pojasnila k rač.
izkazom po ZGD in SRS

Pojasnila k rač. izkazom
po ZGD in SRS

Med stroški storitev so stroški omrežja pri prodaji

Povračila Boniteta – Drugi prejemki
stroškov zavarovalne
in druge
premije
bonitete
541
37.612
1.980
35
882

Skupaj
65.642
46.955

Prevrednotovalni odhodki obratnih sredstev tvorijo
slabitve poslovnih terjatev, opravljene v letu 2012.

se obračunava od posameznega osnovnega sredstva.
Amortizacijske stopnje se niso spremenile.

Amortizacijske stopnje v %:

16.2. STROŠKI DELA				
2012
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v EUR
2011

Stroški dela
Stroški plač
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
Stroški prispevkov in drugih dajatev iz plač
Drugi stroški dela
Skupaj

914.575
44.609
158.306
169.339
1.286.829

Med drugimi stroški dela so tudi stroški regresa za letni

vračunanega regresa za morebitno izplačilo razlike pod

dopust, ki znašajo 50.664 EUR, od tega je 23.829 EUR

določbami podjetniške kolektivne pogodbe.

1.098.076
55.263
182.245
180.579
1.516.163

Neopredmetena sredstva
Nepremičnine
Računalniška in programska oprema
Transportna vozila
Osebna vozila
Druga opredmetena osnovna sredstva

2012
2011
3,33 - 33,33 3,33 - 33,33
2 - 8,33
2 - 8,33
33,3
33,3
8,33
8,33
12,5
12,5
3,33 - 20
3,33 - 20
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2012
Drugi poslovni odhodki
Rezervacije za jubilejne nagrade
Rezervacije za odškodninske zahtevke
Skupaj rezervacije
Dajatve, neodvisne od poslovnega izida
Izdatki za varstvo okolja
Nagrade učencem na praksi
Ostalo
Skupaj drugi stroški
Skupaj drugi poslovni odhodki

15.212
1.181
16.393
33.836
3.821
1.880
39.537
55.930

v EUR
2011

6.387
6.387
16.541
1.485
265
18.291
24.678

Drugi stroški so dajatve neodvisne od poslovnega

zahtevke v višini 1.181 EUR ter dodatno oblikovane

izida, kjer so izkazane cestnine in takse, nadomestilo

rezervacije za jubilejne nagrade ugotovljene po

za uporabo mestnega zemljišča ter dajatve zaradi

aktuarskem izračunu v višini 15.212 EUR.

nedoseganja kvote zaposlovanja invalidov.

17. FINANČNI PRIHODKI
Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi s finančnimi

Finančne prihodke družbe sestavljajo nakazilo deleža v

naložbami in tudi v zvezi s terjatvami v obliki

čistem dobičku družbe Knešca, d.o.o., obresti sredstev

obračunanih obresti. Priznavajo se takrat, kadar ne

na vpogled, obresti kratkoročnega depozita in obresti

obstaja dvom glede njihove velikosti in plačljivosti.

terjatev.

Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz prodaje fin. naložb
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Skupaj

2012
47.532
33.515
208.310
289.357

v EUR
2011
61.451
6.467
239.294
307.212

Glede na predhodno leto so nižji za 6 %.

dolgoročnih posojil. Odhodki iz poslovnih obveznosti

plačila obveznosti.

Drugi prihodki družbe so nenačrtovani prihodki, ki se
ne pojavljajo redno. V letu 2012 vključujejo vračilo
trošarine.
2012
70.837
70.837

Drugi prihodki
Skupaj

v EUR
2011
7.754
7.754

20. DRUGI ODHODKI
Drugi odhodki družbe so nenačrtovani in nepredvideni
odhodki. Med njimi izkazujemo predvsem donacije in
finančne pomoči.
2012

Denarne kazni
Odškodnine
Donacije in finančne pomoči
Drugi odhodki
Skupaj

3.500
268
3.768

v EUR
2011
90
54.800
5.806
60.696

21. DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
Davek od dohodkov pravnih oseb ni obračunan, ker

Družba je prikazala terjatve za odloženi davek, ki so

izkazuje družba po davčnem obračunu za leto 2012

nastale kot posledica začasnih razlik pri dolgoročnih

davčno izgubo v višini 1.071.351 EUR.

rezervacijah in pri formiranju popravka terjatev.

22. ČISTI POSLOVNI IZID

18. FINANČNI ODHODKI
Med finančnimi odhodki so zajete obračunane obresti
tako iz finančnih obveznosti do bank kot tudi do
dobaviteljev.
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pa so zaračunane zamudne obresti za nepravočasna

19. DRUGI PRIHODKI

Družba je oblikovala rezervacijo za odškodninske

Odhodki iz finančnih obveznosti do bank
Odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
Odhodki iz poslovnih obveznosti do drugih
Skupaj

Odhodki iz finančnih obveznosti do bank so obresti

Pojasnila k rač.
izkazom po ZGD in SRS

Pojasnila k rač. izkazom
po ZGD in SRS

16.4. DRUGI POSLOVNI ODHODKI			

2012
31.382
355.299
386.681

v EUR
2011
61.483
19.989
246.488
327.960

Izid iz rednega poslovanja
Izid iz financiranja
Izid iz izrednega poslovanja
Dobiček pred obdavčitvijo
Odloženi davki
Čisti poslovni izid

2012
-1.707.708
-97.324
67.069
-1.737.963
-371.562
-1.366.401

v EUR
2011
-80.636
-20.748
-52.942
-154.326
-154.326

V poslovnem letu 2012 je družba v izkazu poslovnega

ostanka čistega dobička iz preteklih let, ostanek v

izida ugotovila izgubo v višini 1.366.401 EUR. S sklepom

višini 538.837 EUR pa je ostal nepokrit in se prenaša v

direktorja jo je delno pokrila v breme celotnega

naslednje obračunsko obdobje.
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Družba nima presežka iz prevrednotenja neopredmetenih

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja je

in opredmetenih osnovnih sredstev, presežka iz

enak čistemu poslovnemu izidu.

10.5. Razkritja dogodkov s povezanimi osebami
Kot transakcije med povezanimi osebami evidentira

prevrednotenja finančnih sredstev razpoložljivih za

družba terjatve in obveznosti do matične družbe

prodajo, podjetij v tujini niti prevrednotenja drugih

Elektro Primorska d.d.:

sestavin vseobsegajočega donosa.

10.4. Pojasnila postavk v izkazu denarnega toka
Izkaz denarnega toka je sestavljen po neposredni

in izdatkih denarnih sredstev iz računov denarnih

metodi po različici I. Podatki za sestavo izkaza so

sredstev družbe.

denarni tokovi pridobljeni iz evidenc o prejemkih

Pojasnila k rač.
izkazom po ZGD in SRS

Pojasnila k rač. izkazom
po ZGD in SRS

23. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

Terjatve:
Terjatve do družbe Elektro Primorska d.d.
Skupaj

v EUR
31.12.12 31.12.11
63.172 1.185.499
63.172 1.185.499

Obveznosti:
Obveznosti do družbe Elektro Primorska d.d.
Skupaj

31.12.12 31.12.11
33.626
183.962
33.626
183.962

24. PREJEMKI PRI POSLOVANJU
V izkazu poslovnega izida ima družba E 3, d.o.o. za leto

Prejemke pri poslovanju sestavljajo prilivi na račune. To

2012 izkazane naslednje prihodke in odhodke do

so prejemki od prodaje in drugi prejemki pri poslovanju

matične družbe Elektro Primorska d.d.:

kot so odškodnine in refundacije nadomestil plač.
25. IZDATKI PRI POSLOVANJU
Izdatki poslovanja so odlivi iz računov, ki jih sestavljajo

material, storitve, plače, dajatve in drugi odlivi,

izdatki za v letu plačane poslovne odhodke kot so:

predvsem odlivi po obveznostih do družbe SODO d.o.o.

Prihodki:
Čisti prihodki od prodaje Elektro Primorska d.d.
Finančni prihodki od družbe Elektro Primorska d.d.
Skupaj

2012
272.677
40.100
312.777

Odhodki:
Ostali stroški in odhodki Elektro Primorska d.d.
Skupaj

2012
443.532
443.532

v EUR
2011
191.091
191.091

26. PREJEMKI PRI NALOŽBENJU
Prejemki pri naložbenju so prilivi iz naslova plačanih
obresti in deležev v dobičku in prejemki od odtujitve
osnovnih sredstev.

2011
694.245
694.245

27. IZDATKI PRI NALOŽBENJU

10.6. Potencialne obveznosti družbe

Izdatke naložbenja merijo odlivi plačil računov za
pridobitev neopredmetenih in opredmetenih sredstev
in finančnih naložb.

Po oceni pravnih strokovnjakov, spori niso taki, da
bi imeli na izid poslovanja pomemben vpliv. Družba

28. IZDATKI PRI FINANCIRANJU

ocenjuje, da so za te namene oblikovane rezervacije

Izplačila v letu za obresti in odplačila posojil so izdatki

dovolj visoke in bodo pokrile potencialne obveznosti

financiranja.

družbe.

29. DENARNI IZID V OBDOBJU
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Razlika med začetnim stanjem denarnih sredstev in

Družba ugotavlja prebitek izdatkov pri poslovanju in

končnim stanjem je pozitiven denarni izid leta 2012 v

financiranju, ki pa ga pokriva s prebitkom prejemkov

višini 15.137 EUR.

pri naložbenju.

Drobni inventar in zaščitna sredstva v uporabi
Izdane bančne garancije
Skupaj

Družba vodi v izvenbilančni evidenci potencialne
obveznosti za izdane bančne garancije za resnost
ponudbe ter za dobro izvedbo del (dobava električne
energije) ter drobni inventar v uporabi.
v EUR
31.12.2012
31.12.2011
7.688
11.635
9.472.154
9.705.659
9.479.842
9.717.294
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V skladu z 38. členom Energetskega zakona mora družba
E 3, d.o.o. izdelati računovodske izkaze ločeno za vsako
izmed energetskih dejavnosti. Dejavnosti družbe, to je
trženje z električno energijo, soproizvodnja električne
energije in toplote ter proizvodnja električne energije iz
obnovljivih virov, se opravljajo v sektorjih, to so področni
odseki, ki jih mora družba, v skladu s splošnimi razkritji
po ZGD, v letnem poročilu posebej razkriti. Sektor
soproizvodnje opravlja tako dejavnost proizvodnje
električne energije kot dejavnost s področja daljinske
toplote. V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno
z občino Šempeter-Vrtojba, pa posebej razkriva še
opravljanje gospodarske javne službe (GJS) dejavnosti
sistemskega

operaterja

distribucijskega

omrežja

toplote, za stanovanjski kompleks Podmark.

Glede na to mora družba ločiti:
• energetsko dejavnost trgovanja z energijo,

11.2. Pojasnila postavk v izkazu poslovnega izida

V izkazu poslovnega izida so izkazani prihodki in

Sodila za razporejanje prihodkov in odhodkov,

odhodki posamezne dejavnosti. To so neposredni

sredstev ter obveznosti do virov sredstev skupnih

prihodki in odhodki posamezne dejavnosti, kot tudi

dejavnosti na posamezne dejavnosti

Pojasnila k rač. izkazom
energetskem zakonu (EZ)

Pojasnila k rač. izkazom
energetskem zakonu (EZ)

11. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM PO
ENERGETSKEM ZAKONU (EZ)

prihodki in odhodki splošnih dejavnosti, razporejeni na
podlagi dogovorjenih prikazanih sodil.

• energetsko dejavnost oskrbe s toploto, posebej
GJS in
• energetsko

dejavnost

proizvodnje

električne

delež stroškov dela

stroški dela dejavnosti x 100
stroški dela vseh dejavnosti

delež proizvedene toplote v
soproizvodnji

prihodki prodaje toplote v EUR x 100
prihodki od prodaje toplote in električne energije
v soproizvodnji

Ključ 2

delež sedanje vrednosti
neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev

sedanja vrednost OS dejavnosti x 100
sedanja vrednost neopredm. sr. in opredm. osnovn. sred.

Ključ 3

delež prihodkov

prihodki dejavnosti x 100
prihodki

Ključ 4

delež porabe materiala

poraba materiala iz skladišča za dejavnosti x 100
poraba materiala iz skladišča

Ključ 6

delež stroškov materiala in storitev

poraba materiala in storitev dejavnosti x 100
poraba materiala in storitev

Ključ 1

energije.
V nadaljevanju so prikazana sodila za:
• izračunavanje posrednih stroškov za razporejanje

Ključ 1-a

na posamezne dejavnosti ter
• sodila, v skladu s katerimi so na posamezne
dejavnosti razporejena sredstva, obveznosti do
njihovih virov, prihodki in odhodki.

E 3, d.o.o. sestavlja ob koncu leta računovodske
izkaze za podjetje kot celoto. Kot prilogo k pojasnilom
računovodskih izkazov pa predlaga izkaze v skladu 38.
členom Energetskega zakona in v skladu s koncesijsko
pogodbo.

11.1. Pojasnila postavk v bilanci stanja
Bilance stanja prikazujejo sredstva in obveznosti do

dejavnost, razlika pa v tretjinah na osnovne dejavnosti

virov sredstev, ki se nanašajo na stanje 31. 12. 2012.

trženja, kogeneracije in proizvodnje iz obnovljivih virov.

Delitev sredstev in obveznosti do virov sredstev skupnih

V bilanci stanja na dan 31. 12. 2012, po razporeditvi

dejavnosti, je opravljena in razporejena na posamezne

rezultatov in nespremenjenemu kapitalu, so izkazane

dejavnosti s sodili na dan bilance stanja. Način izračuna

terjatve in obveznosti med dejavnostmi, ki izravnavajo

S ključem 1-a sta razdeljena izkaza poslovnega

sodil je opisan v nadaljevanju poročila.

pod-bilance dejavnosti in so v bilanci stanja za družbo

izida in bilance stanja dejavnosti soproizvodnje na

»konsolidirane«.

dejavnost proizvodnje električne energije in dejavnost

Višina osnovnega kapitala je bila razdeljena med
dejavnosti glede na stvarni vložek v posamezno
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proizvodnje toplote.
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A. Dolgoročna sredstva:
I. Neopredmetena sredstva
1. Dolgoročne pravice
3. Neopredmetena sredstva, ki se pridobivajo
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča
2. Zgradbe
3. Oprema
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo
III. Dolgoročne finančne naložbe
1. Naložbe v deleže podjetja v skupini
3. Druge delnice in deleži
IV. Dolgoročne poslovne terjatve
2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
V. Odložene terjatve za davek
Skupaj dolgoročna sredstva
B. Kratkoročna sredstva:
I. Zaloge
1. Material
III. Kratkoročne poslovne terjatve
1. Poslovne terjatve do družb v skupini
2. Poslovne terjatve do kupcev
3. Poslovne terjatve do drugih
IV. Denarna sredstva
Skupaj kratkoročna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ SREDSTVA

v EUR

v EUR

Gospodarska javna
služba
294
294
40.467
30.530
9.937
3.184
3.084
100

1.861
45.806

41.351
29.495
11.856
613
41.964
26
87.796

Pojasnila k rač. izkazom
energetskem zakonu (EZ)

Pojasnila k rač. izkazom
energetskem zakonu (EZ)

Sredstva

58

POD-BILANCA STANJA ZA GOSPODARSKO JAVNO SLUŽBO (GJS) NA DAN 31. DECEMBRA 2012

POD-BILANCA STANJA ZA GOSPODARSKO JAVNO SLUŽBO (GJS) NA DAN 31. DECEMBRA 2012

Ostale
dejavnosti
162.092
152.812
9.280
7.601.832
100.198
3.588.242
3.385.842
527.550
632.385
612.485
19.900
60.000
60.000
369.701
8.826.010

Skupaj
162.386
153.106
9.280
7.642.299
100.198
3.618.772
3.395.779
527.550
635.569
615.569
20.000
60.000
60.000
371.562
8.871.816

6.138
6.138
20.372.017
63.172
19.117.648
1.191.197
469.890
20.848.045
528.599
30.202.654

6.138
6.138
20.413.368
63.172
19.147.143
1.203.053
470.503
20.890.009
528.625
30.290.450

Gospodarska javna
služba
Obveznosti do virov sredstev
Kapital:
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
2. Druge rezerve iz dobička
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta
Skupaj kapital
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
1. Rezervacije
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. Dolgoročne obveznosti
I. Dolgoročne finančne obveznosti
1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Č. Kratkoročne obveznosti
I. Kratkoročne finančne obveznosti
1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
II. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj obveznosti
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

9.457
9.457
1.078
1.078

70.623

70.623
39.110
31.513
71.701
6.638
87.796

Ostale
dejavnosti

6.522.016
6.522.016
2.955.359
117.173
2.838.186
-548.294
8.929.081
235.651
234.470
1.181
600.000
600.000
600.000
20.294.813
327.273
327.273
19.967.540
33.626
19.565.334
368.580
21.130.464
143.109
30.202.654

Skupaj

6.522.016
6.522.016
2.955.359
117.173
2.838.186
-538.837
8.938.538
236.729
235.548
1.181
600.000
600.000
600.000
20.365.436
327.273
327.273
20.038.163
33.626
19.604.444
400.093
21.202.165
149.747
30.290.450
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Pojasnila k rač. izkazom
energetskem zakonu (EZ)
K-1a, K-3

K-1a, K-3

K-1a, K-3

682.420
42
632.758
49.620
11.468
693.888
37.066

6.010.021

46.240
11
33.153
13.076
3.011
49.251
127

1.437.177

6.138
6.138
19.684.708
63.119
18.481.232
1.140.357
456.024
20.146.870
491.432
5.109.543
27.952.795

34.808
5.279.067
9.139
1.387.799

6.138
6.138
20.413.368
63.172
19.147.143
1.203.053
470.503
20.890.009
528.625
5.109.543
35.399.993

K-4

K-1a, K-1
K-1a, K-1

-371.562
-1.366.401

K-1a
K-1a, K-2
K-1a, K-2
K-1a

-369.701
-1.375.858

K-1a, K-2
K-1a, K-2

-1.861
9.457

162.386
153.106
9.280
7.642.299
100.198
3.618.772
3.395.779
527.550
635.569
615.569
20.000
60.000
60.000
371.562
8.871.816

-1.737.963

12.843
5.493
7.350
5.173.258
79.361
2.240.596
2.586.035
267.266
58.158
57.666
492

-1.745.559

3.373
1.443
1.930
1.358.272
20.837
588.283
678.979
70.173
17.015
15.141
1.874

7.596

146.170
146.170
0
1.110.769
0
789.893
130.765
190.111
560.396
542.762
17.634
60.000
60.000
327.615
2.204.950

-2.346.405
-1.286.829
-914.575
-44.609
-158.306
-169.339
-1.378.246
-594.961
-783.285
-55.930
47.532
46.970
562
33.515
33.515
208.310
208.310
-31.382
-31.382
-355.299
-355.299
70.837
-3.768

Sredstva
A. Dolgoročna sredstva:
I. Neopredmetena sredstva
1. Dolgoročne pravice
3. Neopredmetena sredstva, ki se pridobivajo
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča
2. Zgradbe
3. Oprema
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo
III. Dolgoročne finančne naložbe
1. Naložbe v deleže podjetja v skupini
2. Druge delnice in deleži
IV. Dolgoročne poslovne terjatve
2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
V. Odložene terjatve za davek
Skupaj dolgoročna sredstva
B. Kratkoročna sredstva:
I. Zaloge
1. Material
III. Kratkoročne poslovne terjatve
1. Poslovne terjatve do družb v skupini
2. Poslovne terjatve do kupcev
3. Poslovne terjatve do drugih
IV. Denarna sredstva
Skupaj kratkoročna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Č. Terjatve do drugih dejavnosti
SKUPAJ SREDSTVA

45
45
3
3
-38
-38
-112
-112
76
-18

-2.340.851
-1.280.382
-910.239
-44.384
-157.531
-168.228
-1.361.934
-579.491
-782.443
-55.817
47.471
46.909
562
33.470
33.470
208.307
208.307
-31.344
-31.344
-355.187
-355.187
70.761
-3.750

Skupaj
5

-5.554
-6.447
-4.336
-225
-775
-1.111
-16.312
-15.470
-842
-113
61
61

Postavka
1

-81.159.226

Proizvodnja in
oskrba s toploto
3

-81.099.004

v EUR

-60.222

Proizvodnja
električne
energije
4

4.364
-65.776

Skupaj
84.319.135
70.201.789
14.117.346
199.793
-83.505.631

Trgovanje z
električno
energijo
2

1. Čisti prihodki od prodaje
a. na domačem trgu
b. na tujem trgu
3. Drugi poslovni prihodki
4. Stroški blaga, materiala in storitev
a. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
ter stroški porabljenega materiala
b. stroški storitev
5. Stroški dela
a. stroški plač
b. stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev
c. stroški socialnih zavarovanj
č. drugi stroški dela
6. Odpisi vrednosti
a. amortizacija
c. prevrednotovalni poslovnih odhodki pri obratnih sredstvih
7. Drugi poslovni odhodki
8. Finančni prihodki iz deležev
b. v pridruženih družbah
č. iz drugih naložb
9. Finančni prihodki iz danih posojil
a. danih družbam v skupini
10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
b. od drugih
12. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
b. iz posojil, prejetih od bank
13. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
b. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
14. Drugi prihodki
15. Drugi odhodki
POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED
OBDAVČITVIJO
16. Odloženi davki
16. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

Ostale
dejavnosti
84.227.272
70.109.926
14.117.346
195.429
-83.439.855

Ključ

v EUR

Gospodarska javna
služba
91.863
91.863

POD-BILANCA STANJA PO DEJAVNOSTIH NA DAN 31.12.2012

Pojasnila k rač. izkazom
energetskem zakonu (EZ)

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA GOSPODARSKO JAVNO SLUŽBO (GJS) ZA LETO, KONČANO 31. DECEMBRA 2012

61

62
63

5.525.141
5.525.141
2.888.178
111.314
2.776.864
-678.862
7.734.457
211.271
210.090
1.181
600.000
600.000
600.000
19.270.997
327.273
327.273
18.943.724
33.008
18.522.069
388.647
20.082.268
136.070
0
27.952.795

1. Čisti prihodki od prodaje

82.150.327

OBDAVČITVIJO
16. Odloženi davki
17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

-327.615
-1.506.425

-1.834.040

Obveznosti do virov sredstev
a. na domačem trgu
68.032.981
Kapital:
b. na tujem trgu
14.117.346
I. Vpoklicani
kapital
5.525.141
3. Drugi
poslovni prihodki
177.577
Osnovni
kapital
5.525.141
4. Stroški1.blaga,
materiala
in storitev
-81.972.125
a.III.
nabavna
vrednost
prodanega blaga in materiala ter
Rezerve
iz dobička
2.888.178
-79.767.481
stroški1.porabljenega
materiala
Zakonske rezerve
111.314
b. stroški storitev
-2.204.644
2. Druge rezerve iz dobička
2.776.864
5. Stroški dela
-1.134.627
Čistiplač
poslovni izid poslovnega leta
-678.862
a.V.
stroški
-812.212
Skupaj
kapitaldodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev
7.734.457
b. stroški
-39.304
B. Rezervacije
in dolgoročne
211.271
c. stroški socialnih
zavarovanjpasivne časovne razmejitve
-139.999
č.1.
drugi
stroški dela
-143.112
Rezervacije
210.090
6. Odpisi
vrednosti
-908.025
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
1.181
a. amortizacija
-144.611
C. Dolgoročne obveznosti
600.000
c. prevrednotovalni poslovnih odhodki pri obratnih sredstvih
-763.414
I. Dolgoročne
finančne obveznosti
600.000
7. Drugi
poslovni odhodki
-49.687
1. Dolgoročne
finančne obveznosti do bank
600.000
8. Finančni
prihodki iz deležev
46.070
b. v pridruženih
družbah
45.524
Č. Kratkoročne
obveznosti
19.270.997
č.I.izKratkoročne
drugih naložb finančne obveznosti
546
327.273
9. Finančni
prihodki
iz
danih
posojil
32.484
1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
327.273
a. danih družbam v skupini
32.484
II. Kratkoročne poslovne obveznosti
18.943.724
10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
208.239
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
33.008
b. od 1.
drugih
208.239
2. Kratkoročne
poslovne
obveznosti do dobaviteljev
18.522.069
12. Finančni
odhodki iz finančnih
obveznosti
-30.494
b. iz posojil,
prejetih
od bank poslovne obveznosti
-30.494
3. Druge
kratkoročne
388.647
13. Finančni
odhodki iz poslovnih obveznosti
-352.645
Skupaj
obveznosti
20.082.268
b. iz obveznosti
do dobaviteljev
meničnih obveznosti
-352.645
D. Kratkoročne
pasivne
časovneinrazmejitve
136.070
14. Drugi prihodki
2.213
E. Obveznosti do drugih dejavnosti
0
15. Drugi odhodki
-3.347
SKUPAJ
OBVEZNOSTI
DO
VIROV
SREDSTEV
27.952.795
POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED

Postavka
1 1

Trgovanje z
električno
energijo
2 2

867.135
489
857.293
9.353
887.299
5.822
4.237.073
6.010.021

227.304
129
225.082
2.093
232.598
7.855
872.470
1.437.177

-9.139
32.025

22.886

1.437.177

-97.785
-93.653
-4.132
-1.298
304
301
227.304
3
214
214
227.304
15
129
15
225.082
-185
-185
2.093
-552
232.598
-552
7.855
373
872.470
-88

1.886
-29.480
19.746
-31.651
107.999
-21.287
324.254
-1.103
5.294
-3.807
-5.454
5.294

21.632
-289.423

194.623
21.425
194.623
-318.903

451.017
451.017

Ključ

-34.808
107.999

73.191

6.010.021

-371.562
-1.366.401

-1.737.963

35.399.993

Ključ

45.549 -81.159.226
2.955.359
-1.102.322
K-1a, K-6
3.973
117.173
-112.281
-2.346.405 K-1a, K-6
41.576
2.838.186
-120.551
-1.286.829
32.026 -914.575
-538.837
-81.076
K-1a, K-1
879.827
8.938.538
-4.202
-44.609
K-1a, K-1
20.164 -158.306
236.729
-14.500
K-1a, K-1
-20.773
K-1a, K-1K-1a, K-1
20.164 -169.339
235.548
-372.436
-1.378.246
1.181
K-1a, K-1
-356.697
-594.961 K-1a, K-2
600.000
-15.739
-783.285 K-1a
600.000
-4.945
-55.930
K-1a, K-1
600.000
1.158
47.532
1.145
46.970 K-3
867.135
20.365.436
13
562 K-3
327.273
817
33.515
327.273
817
33.515 K-3
867.135 20.038.163
56
208.310
489
33.626
56
208.310
K-1a K-1a, K-2, K-6
857.293
19.604.444
K-1a, K-2, K-6
-703
-31.382
-703
-31.382
K-1a, K-6K-1a, K-1
9.353
400.093
-2.102
-355.299
887.299
21.202.165
-2.102
K-1a, K-6K-1a, K-3
5.822 -355.299
149.747
68.251
70.837 K-1a, K-3
4.237.073
5.109.543
-333
-3.768 K-1a, K-1

84.319.135
70.201.789 K-1a, K-3
14.117.346 K-1a, K-3
802.252
6.522.016
791
199.793
K-1a, K-3
802.252 -83.505.631
6.522.016
-1.214.603

Skupaj
5 5

v EUR

6.522.016
6.522.016
2.955.359
117.173
2.838.186
-538.837
8.938.538
236.729
235.548
K-1a, K-1
1.181
K-1a, K-1
600.000
600.000
600.000
20.365.436
327.273
327.273
20.038.163
33.626 K-1a, K-2, K-6
19.604.444 K-1a, K-2, K-6
400.093
K-1a, K-1
21.202.165
149.747
K-1a, K-3
5.109.543
35.399.993

Skupaj
5

v EUR

1.717.791
1.717.791

Proizvodnja
električne
energije
4 4

867.135

227.304

Proizvodnja in
oskrba s toploto
3 3

802.252
802.252
45.549
3.973
41.576
32.026
879.827
20.164
20.164

Proizvodnja
električne
energije
4

194.623
194.623
21.632
1.886
19.746
107.999
324.254
5.294
5.294

Proizvodnja in
oskrba s toploto
3

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH, ZA OBDOBJE KONČANO 31.12. 2012

Obveznosti do virov sredstev
Kapital:
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
2. Druge rezerve iz dobička
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta
Skupaj kapital
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
1. Rezervacije
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. Dolgoročne obveznosti
I. Dolgoročne finančne obveznosti
1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Č. Kratkoročne obveznosti
I. Kratkoročne finančne obveznosti
1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
II. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj obveznosti
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
E. Obveznosti do drugih dejavnosti
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Postavka
1

Trgovanje z
električno
energijo
2

POD-BILANCA STANJA PO DEJAVNOSTIH NA DAN 31.12.2012

Pojasnila k rač. izkazom
energetskem zakonu (EZ)

Pojasnila k rač. izkazom
energetskem zakonu (EZ)

www.e3.si

