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Elektro Maribor d. d. nismo le podjetje, ampak smo predvsem ljudje. Ljudje, ki iz dneva v dan skrbimo za nemoteno distribucijo električne energije 
in njeno dobavo več kot 180.000 gospodinjstvom in 20.000 poslovnim uporabnikom. Strokovno usposobljenost pri trgovanju z električno energijo 
nadgrajujemo z razvojem paketov in storitev po meri svojih odjemalcev.

Zakaj smo?

Tukaj smo zaradi svojih odjemalcev. Želimo in prizadevamo si, da bi vam zagotovili zanesljivo in varno oskrbo z električno energijo ob najboljših, 
učinkovitih in okolju prijaznih storitvah ter najugodnejših cenah.

Kje smo?

S sedežem uprave v Mariboru in z enotami, razpršenimi po vseh večjih mestih severovzhodne Slovenije, se lahko hitro in učinkovito odzovemo po-
trebam in željam odjemalcev. Dobro poznavanje okolja in neposreden odnos z odjemalci nam omogočata zagotavljanje popolnega servisa in krepitev 
konkurenčne prednosti. 

Svoje mesto imamo tudi na svetovnem spletu. Na spletni strani www.elektro-maribor.si svojim odjemalcem nudimo vse pomembne informacije o 
naši družbi, naših dejavnostih in storitvah. Informacije in odgovore na vprašanja posredujemo vsak delovnik tudi v klicnem centru na telefonski številki 
02 22 00 115.  

Kako delamo?

Znanje in ugled, ki izhajata iz tradicije našega dela, učinkovito in za odjemalce prijazno dopolnjujemo z novimi idejami, prijemi in inovativnimi 
rešitvami. Sodelovanje s poslovnimi partnerji in z drugimi relevantnimi inštitucijami nam omogoča dodatno nadgrajevanje lastnih storitev, hkrati 
pa skupaj izboljšujemo poslovne prakse. Trudimo se, da bi svoje odjemalce in poslovne partnerje seznanili z vsemi pomembnimi informacijami z 
elektroenergetskega področja in s pomenom učinkovite rabe energije ter z uporabo obnovljivih virov energije. Veliko pozornosti posvečamo odgovor-
nemu ravnanju do okolja. Temu prilagajamo poslovanje in to bo naše vodilo tudi v prihodnosti. 
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Pomembnejši podatki o poslovanju

Ključni podatki o poslovanju1

PODATKI 2005 2006 2007

Čisti poslovni izid v EUR
EBIT (Poslovni izid iz poslovanja) v EUR
EBITDA (Poslovni izid iz poslovanja + odpisi vrednosti) v EUR
Denarni tok v EUR

5.118.180
3.729.967

22.412.191
25.506.621

2.619.584
1.016.583

19.483.425
26.342.447

2.150.768
588.112

19.373.591
24.867.122

Čisti prihodki od prodaje v EUR
Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega iz ur v EUR
Dodana vrednost v EUR
Dodana vrednost na zaposlenega iz ur v EUR

156.415.344
165.372

43.800.754
46.309

173.640.335
186.650

40.775.935
43.831

184.711.475
198.863

41.600.176
44.787

Sredstva na dan 31. 12. v EUR
Kapital na dan 31. 12. v EUR
Investicijska vlaganja v EUR
Dividenda na delnico v EUR *

266.953.863
220.316.005
21.727.517

0,05

280.436.676
221.188.123
24.142.159

0,02

303.043.957
222.681.275
26.289.374

0,03

Prodana el. energija v MWh:
 – gospodinjski kupci
 – poslovni kupci
Število odjemalcev
Prodane MWh na število odjemalcev
Distribuirana električna energija v MWh
Tržni delež pri prodaji električne energije

2.096.536
692.451

1.404.085
202.302

10,36
1.899.490

21,44 %

2.242.484
719.060

1.523.424
204.237

10,98
2.020.984

21,90 %

2.288.481
708.305

1.580.176
203.125

11,27
2.091.867

21,76 %

Število zaposlenih po stanju na dan 31. 12. 
Delež žensk v skupnem številu zaposlenih na dan 31. 12.
Povprečna starost zaposlenih na dan 31. 12.

863
14,8 %

41,8

864
15,0 %

41,4

849
15,2 %

41,8

 
* Naveden je predlog uprave za razdelitev bilančnega dobička za leto 2007.
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Pomembnejši dogodki v letu 2007

Mala fotonapetostna elektrarna

Družba Elektro Maribor d. d. je skupaj s svojo hčerinsko družbo HE Elektro Maribor d. o. o. naredila prvi korak na področju izrabe sončne energije, saj 
je investirala v gradnjo male fotonapetostne elektrarne na strehi svoje poslovne stavbe. Njena nameščena zmogljivost znaša 36,18 kW.

Elektro Maribor d. d. je ustanovitelj Tehnološke platforme za učinkovito rabo energije 

V Elektru Maribor d. d. se zavedamo pomena osveščanja ljudi o učinkoviti rabi energije, zato smo se v mesecu februarju odločili, da z ustanovitvijo 
tehnološke platforme, ki bo skrbela za spodbujanje energetske učinkovitosti na vseh področjih delovanja, prispevamo svoj delež ter z znanjem in 
izkušnjami podpremo prizadevanje države in Evropske unije na tem področju. K projektu so kot partnerji Tehnološke platforme za učinkovito rabo ener-
gije poleg družbe Elektro Maribor d. d., ki je pobudnica in ustanoviteljica platforme, pristopili še Elektroinštitut Milan Vidmar, Gospodarska zbornica 
Slovenije ter številna druga podjetja, ki se zavedajo pomena tovrstnega sodelovanja. 

Trošarina na električno energijo

S 1. marcem 2007 je bila uvedena trošarina na električno energijo. Za gospodinjstva znaša trošarina 1 EUR/MWh, za poslovne uporabnike pa 0,5 EUR/
MWh. Vpliv trošarine na končni znesek računa bo odvisen od količine porabljenih kWh. Končna cena električne energije, ki jo plačujejo uporabniki, je 
torej sestavljena iz cene električne energije, cene za uporabo omrežij, trošarine in DDV. Novela zakona o trošarinah je začela veljati že s 1. januarjem, 
a je vlada uveljavitev trošarin odložila do 1. marca, da bi v obdobju uvajanja evra prispevala k stabilnosti cen. 

Družba Elektro Maribor d. d. je dobila novega predsednika uprave

V mesecu marcu 2007 je potekel mandat dosedanji upravi družbe. Vlada Republike Slovenije (RS) je na seji 22. marca 2007 za novega predsednika 
uprave Elektra Maribor d. d. ponovno imenovala Stanislava Vojska, ki je že od leta 2003 do marca 2007 opravljal naloge predsednika uprave družbe. 
Predsednika uprave Elektra Maribor d. d. je vlada imenovala na predlog Ministrstva za gospodarstvo RS. Mandat novega predsednika uprave traja štiri 
leta z možnostjo ponovnega imenovanja. 

Izredne obratovalne razmere

Sredi marca je močno sneženje povzročilo veliko škodo na elektroenergetskih napravah, tako da je brez električne energije ostalo več kot 40.000 
uporabnikov. Za uspešno in hitro opravljeno delo pri odpravi posledic snežnega neurja v skoraj nemogočih razmerah, izkazano visoko raven strokovne 
usposobljenosti, zavidljiv občutek pripadnosti podjetju, izjemno prizadevnost, vztrajnost in požrtvovalnost si vsi sodelujoči zaslužijo pohvale.

Povišanje prodajnih cen za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem 

Vlada RS je konec meseca marca odobrila 11,97-odstotno povišanje cen dobave električne energije gospodinjskim odjemalcem s 1. aprilom 2007. 
Ministrstvo za gospodarstvo je predlagalo korekcijo cen zaradi vzpostavitve postopnega približevanja tržnemu oblikovanju cen električne energije in 
zaradi zmanjšanja zaostajanja cen za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem v Sloveniji za pogodbenimi nakupnimi cenami. 

Sprememba firme družbe

Na 10. redni seji skupščine družbe Elektro Maribor d. d., ki je 4. junija 2007 potekala na sedežu družbe v Mariboru, so delničarji z ustrezno večino 
potrdili spremembo firme in sprejeli spremembe ter dopolnitve statuta, ki se nanašajo na prilagoditev vsebine novim pogojem poslovanja in s tem 
uskladitve z veljavnimi predpisi. Firma družbe se po novem glasi: Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
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Nova organizacijska shema družbe

Na podlagi sprememb zakonodaje in statuta družbe smo pričeli s pripravo nove organizacijske sheme ter Pravilnika o organiziranosti in sistematizaciji 
delovnih mest v družbi Elektro Maribor d. d.

Odprtje trga za gospodinjske odjemalce s 1. julijem 2007

V Elektru Maribor d. d. smo za gospodinjske odjemalce ob odprtju trga električne energije pripravili posebne pakete oskrbe z električno energijo. 
Pakete smo kot dolgoletni dobavitelj električne energije skušali čimbolj približati željam in potrebam gospodinjskih odjemalcev. Gospodinjski od-
jemalci bodo tako v Elektru Maribor d. d. lahko izbirali med paketi Varčujem! in Varčujem modro!, Gradim! in Gradim modro! ter Osnovna oskrba in 
Osnovna oskrba – modra. 

Ustanovitev družbe SODO d. o. o.

S 1. julijem 2007 je družba Elektro Maribor d. d., prenehala opravljati dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO). To dejav-
nost od 1. julija 2007 opravlja družba SODO d. o. o., ki jo je ustanovila Republika Slovenija kot edini družbenik. Z družbo SODO d. o. o. poslujemo na 
podlagi Pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.

Menjava revizorja

Revizijsko družbo KPMG Slovenija, ki je v preteklih petih letih revidirala računovodske izkaze, smo zamenjali z revizijsko družbo Deloitte revizija d. o. o. 
iz Ljubljane, ki je revidirala računovodske izkaze za poslovno leto 2007.
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1
Poročilo uprave

V letu 2007 smo v Sloveniji uveljavili evropske direktive iz leta 2003 in zahteve Energetskega zakona. Pri tem je potrebno izpostaviti popolno odprtje 
trga električne energije, ki je bil od leta 2004 odprt za vse odjemalce, razen za gospodinjstva, po 1. juliju 2007 pa je trg električne energije odprt za 
vse odjemalce. 

Pomembne izkušnje pri odpiranju trga smo si nabrali že leta 2004. Že takrat smo začeli načrtovati prehod gospodinjstev na trg oziroma k prosti izbiri 
dobavitelja električne energije. Ob dobri pripravi, prodajni politiki in ustrezni informacijski podpori smo ta prehod izpeljali brez zapletov. Potrebno je 
poudariti, da bo informacijska podpora potrebna korenite spremembe, kar se že kaže v sprejeti odločitvi o prenovi informacijskega sistema, ki ga vodi 
podjetje Informatika d. d. Seveda pa odprtje trga pomeni tudi več konkurence. Posledica tega je spremenjen odnos do odjemalcev, kar bo v najširšem 
smislu besede deležno posebnega pristopa z namenom vzpostaviti zaupanje v družbo Elektro Maribor d. d. in utrditi dobro ime družbe kot zanesljivega 
dobavitelja električne energije, ki poleg energije odjemalcu ponuja tudi dodatne storitve.

Druga pomembna sprememba je prav tako povezana s 1. julijem 2007. Gre za pravno ločitev dejavnosti sistemskega operaterja od ostalih dejavnosti. 
V ta namen je bila v letu 2007 ustanovljena družba SODO d. o. o., (Sistemski operater distribucijskega omrežja), ki je v celoti v državni lasti. Temu 
podjetju je država podelila koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO).

Družba Elektro Maribor d. d. ne opravlja več gospodarske javne službe, ampak opravlja večino storitev, vezanih na omrežje po pogodbi s SODO d. o. o. 
Zato družba Elektro Maribor d. d. nima več statusa javnega podjetja. Prihodki, ki jih družba Elektro Maribor d. d. ustvari iz pogodbe, so posredno 
odvisni od prihodkov SODO d. o. o., za uporabo omrežja, saj so te cene v pristojnosti Javne agencije RS za energijo.

Za doseganje ciljev so ključnega pomena zaposleni in njihovo znanje. Zato z načrtnim delom zaposleni pridobivajo nova, specifična znanja, višjo 
stopnjo izobrazbe in veščine.

Trženje električne energije v Sloveniji je specifično in vedno zahtevnejše, saj pomanjkanje energije še dodatno otežuje stalna letna rast porabe in 
visoka cena uvoza. Kljub temu smo z načrtnim delom izpolnili načrte glede nakupa in prodaje električne energije, na nekaterih segmentih pa jih tudi 
presegli.

V bodoče bomo v družbi Elektro Maribor d. d. povečali intenzivnost na okoljskih programih in to dejavnost razširili tako, da bomo storitve iz te de-
javnosti ponudili na trgu. Drugo pomembno področje bo proizvodnja električne energije predvsem iz obnovljivih virov energije, kar pomeni vlaganje 
v proizvodnjo samostojno ali s partnerji. Na vedno večje zahteve odjemalcev po celoviti ponudbi bomo odgovorili s ponudbo telekomunikacijskih 
storitev, kar nam omogoča že zgrajeno omrežje, ki ima še proste kapacitete.

Leto 2007 je bilo v znamenju velikih sprememb in teh ne bi bilo mogoče izpeljati brez dobrih načrtov. Rezultat na koncu leta se kaže tako v prihodku 
kot v pripravljenosti družbe Elektro Maribor d. d. izvajati in kreirati spremembe v energetiki, ki postaja ena od pomembnejših tem, ne samo v naši 
državi, ampak tudi v Evropi. Tudi te spremembe poznamo in vemo, kako se bomo nanje odzvali in jih izkoristili sebi v prid.

                                                                                                                                                                                                   Predsednik uprave: 
 Stanislav Vojsk, univ. dipl. inž. el.
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Nadzorni svet družbe je v poslovnem letu 2007 na podlagi pristojnosti in pooblastil, določenih z zakonskimi predpisi in določili statuta družbe, redno 
in tekoče spremljal in nadzoroval delovanje družbe in aktivnosti uprave na devetih rednih in dveh korespondenčnih sejah.

Nadzorni svet je v letu 2007 deloval v naslednji sestavi: predsednik Rajko Fajt, podpredsednik Slavko Visenjak ter člani Milan Mendaš, Matjaž Rutar, 
Anton Jaušovec in Bogomil Jelenc. 17. maja 2007 je član Bogomil Jelenc, ki je bil v nadzorni svet izvoljen kot predstavnik zaposlenih, podal od-
stopno izjavo, zaradi česar je svet delavcev na njegovo mesto 21. maja 2007 imenoval Miroslava Pečovnika.

20. marca 2007 je potekel štiriletni mandat upravi družbe, ki sta jo sestavljala predsednik uprave Stanislav Vojsk in član uprave Tomaž Orešič. 22. 
marca 2007 je Vlada Republike Slovenije za obdobje štirih let za predsednika uprave imenovala Stanislava Vojska.

Na podlagi določil Energetskega zakona (Ur. list RS št.: 27/2007 – UPB2) je bila s strani Vlade Republike Slovenije izdana Uredba o načinu izva-
janja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava 
električne energije tarifnim odjemalcem (Ur. list RS št.: 117/2004 in 23/2007), ki določa, da se gospodarska javna služba dejavnost sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja električne energije opravlja v samostojni pravni osebi. Vlada Republike Slovenije je z Aktom o ustanovitvi družbe 
z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., (Ur. list RS št.: 27/2007) ustanovila pra-
vno osebo, katere temeljna dejavnost je distribucija električne energije. Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o koncesiji gospodarske javne službe 
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije (Ur. list RS št.: 39/2007) podelila koncesijo za opravljanje dejavnosti 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja družbi SODO d. o. o.

Z Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva v javna podjetja (Ur. list RS št.: 57/2007) in s Sklepom o 
prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi upravljalcev distribucijskih omrežij električne energije v Republiki Sloveniji (Ur. list RS št.: 57/2007) je 
prenehala veljati pravna podlaga za izvajanje gospodarske javne službe s strani družbe Elektro Maribor d. d.

4. junija 2007 je potekala 10. redna skupščina družbe Elektro Maribor d. d., na kateri je bila sprejeta sprememba imena družbe in sprememba statuta 
družbe tako, da družba Elektro Maribor d. d. od 1. julija 2007 ni več javno podjetje za distribucijo električne energije, ampak podjetje za distribucijo 
električne energije, kar pomeni, da družba Elektro Maribor d. d. od 1. julija 2007 ne opravlja več gospodarske javne službe v skladu z določili Zakona 
o gospodarskih javnih službah, temveč opravlja gospodarsko dejavnost v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah.

Nadzorni svet je podal soglasje k sklenitvi Pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in opravljanju storitev za sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja, ki jo je družba Elektro Maribor d. d. sklenila z družbo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja, d. o. o. Nadzorni 
svet je v letu 2007 obravnaval tudi Aneks št. 1 k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja z električno energijo za obdobje od 1. julija 2007 do 31. 12. 2007.

Uprava družbe po 1. juliju 2007 nadzornemu svetu družbe sproti mesečno posreduje informacije o poslovanju družbe. Nadzorni svet družbe uprava v 
vsakem četrtletju seznanja s poročili o poslovanju družbe. Sodelovanje z upravo družbe je potekalo profesionalno in na ustrezni ravni, kar je omogo-
čilo uspešen in učinkovit nadzor nad delom uprave.

Delovanje družbe je v letu 2007 potekalo v skladu s sprejetim gospodarskim načrtom. Delovanje in nadzor poslovanja družbe sta se vsebinsko nana-
šala na spremljanje uresničevanja dolgoročnega razvoja družbe in investicijskih vlaganj v infrastrukturo.

Poslovni izid poslovanja je pozitiven in usklajen z Gospodarskim načrtom 2007. Nadzorni svet ocenjuje, da je družba Elektro Maribor d. d. v letu 2007 
uresničila zastavljene načrte.

Nadzorni svet je na svojih rednih in korespondenčnih sejah ob navedenem obravnaval in sprejel še naslednje pomembnejše sklepe:

1. Obravnaval je gospodarski načrt za poslovno leto 2007.
2. Obravnaval je poslovno letno poročilo družbe za leto 2006.
3. Obravnaval je predlog uprave družbe za uporabo bilančnega dobička družbe za leto 2006.
4. Obravnaval je gradivo 10. in 11. redne letne skupščine družbe.
5. Podal je soglasja k sklenitvi pogodb o nakupu električne energije.  
6. Podal je soglasja k sklenitvi pogodb o nabavi blaga in storitev.
7. Sprejel je poročilo uprave o poslovanju I - IX v letu 2007.
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Stališče nadzornega sveta do letnega poročila in poročila o reviziji

Uprava je nadzornemu svetu 17. aprila 2008 predložila letno poročilo, ki ga je nadzorni svet obravnaval na svoji seji 24. aprila 2008.

Revidiranje letnega poročila družbe Elektro Maribor d. d. za leto 2007 je opravila revizijska družba Deloitte revizija d. o. o., ki je 16. aprila 2008 izdala 
pozitivno mnenje k letnemu poročilu družbe Elektro Maribor d. d.

Na podlagi letnega poročila družbe in priloženega poročila o reviziji je nadzorni svet ugotovil:
• da je letno poročilo jasno, pregledno in sestavljeno v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah,
• da letno poročilo omogoča in dopušča natančno preveritev finančnega stanja izida poslovanja družbe,
• da so po mnenju revizorja računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja družbe Elektro

Maribor d. d. na dan 31. decembra 2007 ter njegovega poslovnega izida in finančnih tokov za leto 2007 v skladu z računovodskimi standardi.

Nadzorni svet je na podlagi vseh navedenih ugotovitev in pozitivnega mnenja revizorja preveril in potrdil letno poročilo družbe Elektro Maribor d. d., 
ki mu ga je predložila uprava družbe.

Stališče nadzornega sveta o predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička

Nadzorni svet je ugotovil, da je predlog uprave o uporabi bilančnega dobička v skladu s poslovno in dividendno politiko družbe, zato je soglašal z 
oblikovanjem in predlogom uporabe bilančnega dobička za leto 2007 in ga bo skupaj z upravo posredoval skupščini delničarjev.

Skupščini delničarjev predlaga, da upravi podeli razrešnico za delo v letu 2007.

Predsednik nadzornega sveta:
Rajko Fajt
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Uvod

Poslanstvo, vizija, vrednote

Poslanstvo

Na preskrbovalnem območju družbe bomo:
• zagotovili zanesljivo in kakovostno dobavo električne energije vsem uporabnikom v skladu z zahtevami zakonodaje in standardov,  
• povečali bomo zadovoljstvo uporabnikov omrežja, kupcev električne energije in naših storitev, 
• krepili bomo odgovornost do varovanja okolja in spodbujali racionalno rabo razpoložljivih energetskih virov ter pri tem upoštevati načelo

trajnostnega razvoja.

Vizija

Ostali bomo drugo največje distribucijsko podjetje v Republiki Sloveniji, ki bo v svojem tržnem, družbeno ekonomskem in internem okolju prepo-
znavno kot ugledna, uspešna, fleksibilna in h kupcem usmerjena družba.

Vrednote

Vrednote družbe so:
• delujemo na način, ki ni samo zakonit, ampak tudi etičen ter upošteva kulturne vrednote in prepričanja ljudi,
• komuniciramo na način, ki je verodostojen, natančen in pošten ter omogoča spoštovanje in medsebojno razumevanje,
• varujemo okolje z uvajanjem novih okolju prijaznih tehnologij.

Upravljanje družbe

Družba ima uveljavljen dvotirni sistem upravljanja. Upravljanje družbe izhaja iz veljavne zakonske ureditve, statuta družbe in internih aktov, ki so 
pripravljeni v skladu s standardi mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO). Čeprav delnice družbe Elektro Maribor d. d. ne kotirajo na borzi, 
le-ta pri svojem poslovanju upošteva priporočila Kodeksa upravljanja delniških družb, ki so ga sprejele Ljubljanska borza, Združenje članov nadzornih 
svetov in društvo Manager. 

Upoštevanje soglasnih pravil o upravljanju družbe in njenem nadzoru prispeva k spodbujanju transparentne in učinkovite prakse upravljanja, ki je 
usmerjena v ustvarjanje dolgoročne vrednosti družbe, povečevanje odgovornosti posameznih interesnih skupin, izboljšanje gospodarskega okolja in 
povečanje konkurenčne sposobnosti družbe.

Vodenje in nadzor

Uprava 

Na podlagi statuta družbe je imela družba do 20. marca 2007 dva člana uprave, predsednika in člana uprave, ki ju je imenovala Vlada republike 
Slovenije. Skupščina družbe Elektro Maribor d. d. je na 11. redni seji 24. avgusta 2007 sprejela spremembe in dopolnitve statuta družbe, v katerem 
je zapisano, da ima družba samo enega člana, ki ga imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe. Mandat uprave traja štiri leta z možnostjo ponovnega 
imenovanja.

Uprava je odgovorna za doseganje ciljev strategije poslovanja, odloča o vseh vprašanjih organizacije in vodenja družbe ter izvršuje sklepe, ki jih sprej-
me skupščina. Uprava redno poroča in se posvetuje z nadzornim svetom o relevantnih vprašanjih v skladu s predpisi in z določili statuta družbe.
 
Predsednik uprave
Stanislav Vojsk, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike

Član uprave (do 20. 3. 2007)
Tomaž Orešič, univerzitetni diplomirani inženir strojništva
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Nadzorni svet

Nadzorni svet šteje šest članov, od katerih so štirje člani predstavniki kapitala, dva člana pa sta predstavnika delavcev. Nadzorni svet imenuje skup-
ščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov, ki jih izvoli svet delavcev. Nadzorniki izmed svojih članov izvolijo 
predsednika in podpredsednika. 

Naloga nadzornega sveta je nadzor in spremljanje poslovanja uprave. Imenuje tudi predsednika uprave. Člani nadzornega sveta spremljajo poslova-
nje, letne in polletne plane in strategijo poslovanja. Prav tako preverijo letno poročilo in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička. O svojem 
delu javno poročajo v poročilu o poslovanju nadzornega sveta, ki je vsem zaposlenim dostopno v letnem poročilu. 

Predstavniki kapitala 

predsednik
Rajko Fajt, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike
Šolski center Ptuj
   
podpredsednik
Slavko Visenjak, diplomirani inženir agronomije
Perutnina Ptuj d. d., Ptuj

član
Milan Mendaš, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike
Ledinek Engineering d. o. o., Hoče

član
Matjaž Rutar, univerzitetni diplomirani inženir računalništva
Infond Holding d. d., Maribor

Predstavniki zaposlenih 

član         
Bogomir Jelenc, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike   
Elektro Maribor d. d.       
(do 20. maja 2007)

član
Miro Pečovnik, diplomirani inženir elektrotehnike
Elektro Maribor d. d.
(od 21. maja 2007)

član
Anton Jaušovec, inženir elektrotehnike
Elektro Maribor d. d.

Skupščina

Delničarji svoje pravice uresničujejo na skupščini. Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo oziroma na zahtevo nadzornega sveta ali na 
zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 odstotkov osnovnega kapitala družbe. Delničarji redno prejemajo informacije o poslovanju in vseh 
pomembnih terminih v medletnih poročilih in na internetu.
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Dejavnost družbe

Glavni cilj družbe je zanesljiva in varna oskrba porabnikov z električno energijo, skrb za razvoj omrežja in konkurenčen nastop na trgu električne 
energije. Kakovostno izvajanje osnovnih nalog družbe je pogojeno z rednim vzdrževanjem elektroenergetskega omrežja, dolgoletnim načrtovanjem 
razvoja omrežja in izvajanjem sprejetih načrtov. Vse to zagotavljajo naši zaposleni s svojim znanjem in kakovostnim delom. Ob koncu leta 2007 je 
bilo v družbi zaposlenih 849 ljudi.

Najpomembnejše dejavnosti družbe so:
• distribucija električne energije,
• trgovanje z električno energijo,
• proizvodnja električne energije,
• proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike,
• splošna gradbena dela, druga gradbena dela in dela specialnih strok,
• tehnično preizkušanje in analiziranje ter druge dejavnosti.

Družba ima naslednje sisteme kakovosti:
• sistem vodenja kakovosti (ISO 9001:2000),
• sistem varovanja okolja (ISO 14001:2004),
• sistem kakovosti v merilnem laboratoriju (ISO /IEC 17020:2004).

Organiziranost

Elektro Maribor je od leta 1998 delniška družba in je del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. Je eno izmed petih podjetij za distribucijo 
električne energije v Republiki Sloveniji. Do 30. junija 2007 smo poleg tržnih dejavnosti (nakup in prodaja električne energije ter storitve) opravljali 
dve regulirani dejavnosti, in sicer gospodarsko javno službo (GJS) sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) in GJS dobave električne 
energije tarifnim (gospodinjskim) odjemalcem (DTO).

Vlada RS je 15. marca 2007 sprejela sklep številka 01406-5/2007/5, s katerim je sprejela Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, 
sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. Na podlagi določbe 23. člena Energetskega zakona (EZ-UPB2) je bil s tem 
aktom določen izvajalec, ki opravlja dejavnost GJS sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Družba Elektro Maribor d. d. od 1. julija 2007 s 
SODO d. o. o. posluje na podlagi Pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja.

S 1. julijem 2007 je začela veljati Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva v javna podjetja. Družba 
Elektro Maribor d. d., od takrat ni več javno podjetje in je ne zavezujejo več določbe Zakona o gospodarskih javnih službah. Prav tako sta začela veljati 
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za prenos električne energije in javnih podjetij za distribucijo električne energije 
ter Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi upravljalcev distribucijskih omrežij električne energije v Republiki Sloveniji. 

Organizacijska struktura družbe Elektro Maribor d. d., je prilagojena harmonizirani nacionalni energetski zakonodaji z evropsko zakonodajo. S spre-
jetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-B) je Republika Slovenija v svoj pravni red prenesla direktive Evropske skup-
nosti. 

Od 1. 7. 2007 v družbi opravljamo energetsko in neenergetsko tržno dejavnost, ki ju razen na sedežu družbe v Mariboru opravljamo še v petih ob-
močnih enotah (OE) in dveh storitvenih enotah (SE):
• OE Maribor z okolico,
• OE Elektro Ptuj,
• OE Elektro Slovenska Bistrica,
• OE Elektro Gornja Radgona,
• OE Elektro Murska Sobota,
• SE Elektro Gradnje in remont Maribor,
• SE Elektro Gradnje Ljutomer.
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odLastniška struktura in delnica 

Osnovni kapital družbe Elektro Maribor d. d. znaša 139.773.510 EUR in je razdeljen na 33.495.324 navadnih imenskih kosovnih delnic. Z delnicami 
družbe se ne trguje na organiziranem trgu.

Konec leta 2007 je družba imela 1.299 delničarjev, konec leta 2006 jih je bilo 1.227. Največji delničar je Republika Slovenija z 79,5-odstotnim 
deležem. Število delničarjev, ki imajo več kot 1-odstotni delež, se je glede na stanje konec leta 2006 zmanjšalo z osem na šest delničarjev. Najbolj 
sta si (glede na konec leta 2006) povečali delež družbi Ampelus Holding Limited in Infond Holding d. d.

Knjigovodska vrednost delnice je na dan 31. decembra 2007 znašala 6,65 EUR in se je v primerjavi z vrednostjo konec leta 2006 povečala za 0,8 
odstotka.
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3
Poslovno poročilo

Tržne razmere in poslovanje

Makroekonomsko okolje

Globalne gospodarske spremembe in vse večja stopnja zavedanja njihovega vpliva na okolje, v katerem živimo, povzročajo spremembe v našem 
razmišljanju in korenito vplivajo na politične in gospodarske odločitve. Spremembe so gibalo razvoja človeške družbe, žene pa jih energija v svojih 
različnih pojavnih oblikah. Energija ponovno postaja svetovna in evropska tema številka ena. Zavedanje o nujnosti sonaravnega razvoja energetike že 
nekaj let kroji izhodišča in cilje energetske politike v Evropski uniji (EU). Ambiciozni cilji, ki smo jih postavili do leta 2020 na ravni EU, se bodo skozi 
nacionalne politike in konkretne ukrepe na področjih obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in okoljske sprejemljivosti tehnologije ter 
tehnoloških rešitev preslikali v naše vsakdanje življenje. Področje oskrbe z energijo že pomembno kroji naš vsakdan, pri čemer je posebej pomembno 
področje oskrbe z elektriko, kjer se je trg v letu 2007 tudi pri nas popolnoma liberaliziral.

Rast porabe – rast cen

Deficit na strani proizvodnje znotraj nacionalnih meja in v širši regiji jugovzhodne Evrope je ključno vplival na oblikovanje cen v Sloveniji, ki so tudi 
v letu 2007 rasle. Dodaten prispevek k občutni rasti cen so prispevale tudi avkcije na avstrijski meji in cena tranzitov v državah južno od nas. Danes 
smo soočeni z dejstvom, da občasno cene v Sloveniji že presegajo italijanske, ki so bile do nedavnega sinonim za visoke cene električne energije. 
Poleg tega je še vedno moč zaznati rast porabe in nič ne kaže, da se bo rast začela umirjati.

Novi pristopi pri trženju

Vse to narekuje nove pristope pri trženju, saj naši kupci v takšnih okoliščinah poleg sprejemljive cene pričakujejo tudi nasvete, na osnovi katerih se 
odločajo za nakup električne energije. Tako se nam ponujajo nove možnosti za krepitev poslovnega odnosa, ki vse bolj temelji na partnerstvu. Krepitev 
partnerskega odnosa do naših kupcev bo torej temeljna usmeritev družbe.

Svojo vlogo v energetskem prostoru že nekaj časa gradimo na principih inovativne konkurenčnosti po meri kupcev, kar se nam je v preteklem letu na 
različne načine tudi obrestovalo. Dopolnjevanje prodajne palete s paketi za gospodinjstva ob maksimalnem izkoriščanju nabavnih možnosti je bila 
osrednja aktivnost na področju nakupa in prodaje električne energije v preteklem letu. Tako lahko ob koncu leta ugotavljamo, da smo kljub agresivnejši 
administrativno uvedeni konkurenci, ki razpolaga s precejšnjimi lastnimi proizvodnimi viri, utrpeli le manjše izgube tržnega deleža v segmentu več-
jih poslovnih kupcev. Nezadovoljstvo naših kupcev, ki ga povzroča rast nabavnih in s tem tudi prodajnih cen, smo blažili z dodatnimi storitvami po 
konkurenčnih cenah, ki jih ponujamo na področju vzdrževanja, inženiringa in gradnje energetskih objektov. 

Nadaljujemo z iskanjem novih poslovnih priložnosti in oblikovanjem kompleksne ponudbe oskrbe z energijo in storitev, ki temelji na podobnih 
primerih dobre prakse, lastnih izkušenj in ugotovitev. V bližnji prihodnosti bomo tako več pozornosti namenili učinkoviti rabi energije in večjemu 
vključevanju obnovljivih virov energije v svoj prodajni portfelj, kar bo predstavljalo temelj za nadaljnjo širitev ponudbe in krepitev tržnega deleža.

Ne glede na dokaj nestabilne in nepredvidljive razmere na slovenskem trgu z električno energijo, ki so posledica različnih notranjih in zunanjih de-
javnikov, lahko z optimizmom zremo v prihodnost, saj nam je odprtje trga ponudilo enkratno priložnost za dokazovanje inovativnosti pri razvoju novih 
produktov po meri kupcev.

Poslovna uspešnost družbe

Družba Elektro Maribor d. d. je poslovno leto 2007 zaključila s čistim dobičkom pred obdavčitvijo v višini 2.150.768 EUR, kar je za 22 odstotkov 
oziroma 602.113 EUR manj, kot je bilo načrtovano, in za 18 odstotkov oziroma 468.816 EUR manj kot leta 2006. 

Prihodki družbe so znašali 200.902.301 EUR in so za 2 odstotka višji od načrtovanih. 

Stroški in odhodki družbe so znašali 198.751.533 EUR in so za 2 odstotka višji od načrtovanih. 
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Prihodki iz poslovanja

Prihodki iz poslovanja so znašali 198.852.233 EUR, kar predstavlja 99 odstotkov vseh prihodkov družbe Elektro Maribor d. d.

Opombe: Prihodki od uporabe omrežja so zaradi sprememb s 1. julijem 2007 načrtovani in realizirani samo v prvi polovici leta 2007.
               Prihodki od SODO d. o. o. so zaradi sprememb s 1. julijem 2007 načrtovani in realizirani samo v drugi polovici leta 2007.

Čisti prihodki od prodaje družbe so znašali 184.711.475 EUR, kar je 6 odstotkov več kot v letu 2006 in za 1 odstotek več od načrtovanih čistih 
prihodkov od prodaje. Med te prihodke spadajo predvsem:

• prihodki od prodaje električne energije, ki so znašali 126.931.213 EUR, kar je za 26 odstotkov več kot v predhodnem letu in za 2 odstotka več od načr-
tovanih prihodkov, kar je posledica večjih prodanih količin električne energije poslovnim kupcem, 

• prihodki od uporabe omrežja, ki so bili realizirani v višini 33.343.211 EUR, kar je za 1 odstotek  manj glede na načrtovane prihodke. Zaradi ustanovitve
SODO d. o. o. ti prihodki niso primerljivi s preteklim letom (od 1. julija 2007 nismo več evidentirali prihodkov od uporabe omrežja). Od načrtova-
nih prihodkov so nižji zaradi manjše porabe električne energije pri gospodinjskih uporabnikih na našem preskrbovalnem območju v začetku leta 
2007,

• prihodki od SODO d. o. o., ki so znašali 19.616.809 EUR in so za 5 odstotkov nižji od načrtovanih. Prihodki od najemnin za energetsko infrastrukturo
in storitev od SODO d. o. o. so manjši zaradi višjih stroškov nakupa električne energije za izgube,

• prihodki od prodaje storitev, ki so bili realizirani v višini 4.294.940 EUR in so za 7 odstotkov višji glede na načrtovane. Prihodki so višji od načrtovanih
predvsem na področju priključkov za tuj račun in inženiringa.

Prihodki od usredstvenih lastnih proizvodov in storitev so bili realizirani v višini 10.404.216 EUR, kar je za 1 odstotek manj kot v predhod-
nem letu in so na ravni načrtovanih prihodkov. Od tega so prihodki od investicij v lastni režiji znašali 9.942.935 EUR, prihodki od interne realizacije 
(izdelovanje izdelkov v kovinski delavnici) pa so bili realizirani v znesku 461.281 EUR.

Drugi poslovni prihodki so bili realizirani v višini 3.736.542 EUR in so za 10 odstotkov višji od načrtovanih prihodkov. Zaradi ustanovitve SODO 
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d. o. o. ti prihodki niso primerljivi s preteklim letom (od 1. julija 2007 nismo več evidentirali prihodkov od premij za kvalificirane proizvajalce). Od 
načrtovanih prihodkov so višji predvsem zaradi višjih prihodkov od premij za kvalificirane proizvajalce, kar pa ne vpliva na poslovni rezultat družbe, 
saj imamo, v okviru stroškov materiala, stroške premij za kvalificirane proizvajalce v enaki višini. 

Stroški in odhodki iz poslovanja

Stroški in odhodki iz poslovanja so znašali 198.264.121 EUR, kar predstavlja 99,8 odstotkov vseh stroškov in odhodkov družbe Elektro Maribor 
d. d.

Opomba: Stroški uporabe omrežja so zaradi sprememb s 1. julijem 2007 načrtovani in realizirani samo v prvi polovici leta 2007.

Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala so bili v višini 136.898.624 EUR, kar je za 1 odstotek več, kot je 
bilo načrtovano. Med te stroške spadajo predvsem:
• stroški nakupa električne energije, ki so znašali 124.553.897 EUR (brez stroškov premij za kvalificirane proizvajalce), so za 0,3 odstotka višji od načrto-

vanih, kar je posledica večjih nakupnih količin električne energije za poslovne kupce. Zaradi ustanovitve SODO d. o. o. ti stroški niso primerljivi s 
preteklim letom (od 1. julija 2007 nismo več evidentirali stroškov nakupa električne energije za izgube),

• stroški materiala pri investicijah, ki so znašali 5.568.968 EUR, kar je za 1 odstotek manj od načrtovanih. 

Stroški storitev so bili v višini 18.153.025 EUR in so za 1 odstotek manjši od načrtovanih, kar je posledica nižjih stroškov poštnih in telekomuni-
kacijskih storitev. Zaradi ustanovitve SODO d. o. o. stroški storitev niso primerljivi s preteklim letom (od 1. julija 2007 nismo več evidentirali stroškov 
uporabe omrežja).
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Stroški dela so znašali 22.226.586 EUR in so za 2 odstotka večji od načrtovanih. Višji so predvsem zaradi višjih stroškov plač.

Odpisi vrednosti v višini 18.785.479 EUR so bili za 5 odstotkov večji od načrtovanih. Med te stroške spadajo predvsem:

• stroški amortizacije v višini 17.907.380 EUR, 
• prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih v znesku 826.549 EUR se nanašajo na popravek vrednosti terjatev zaradi prisilnih poravnav, 

stečajev in dvoma o plačilu.

Drugi poslovni odhodki v višini 2.200.407 EUR so bili za 1.714.508 EUR višji od načrtovanih, kar je predvsem posledica oblikovanja rezervacij 
za jubilejne nagrade in odpravnine.

Poslovni izid iz poslovanja je dobiček v višini 588.112 EUR, ki je za 79 odstotkov oz. 2.218.788 EUR nižji od načrtovanega, kar je predvsem 
posledica višjih povprečnih cen nakupa električne energije za izgube.

Finančni prihodki in odhodki

Finančni prihodki iz deležev so bili realizirani v višini 239.648 EUR in se nanašajo predvsem na finančne prihodke iz drugih naložb (obresti od 
depozitov na odpoklic).

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev v znesku 443.716 EUR so bili za 67 odstotkov višji od načrtovanih. Ti prihodki se nanašajo predvsem 
na prihodke od obresti za električno energijo v višini 323.781 EUR. 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti, ki se nanašajo predvsem na posojilne obresti od kratkoročnih in dolgoročnih posojil, so bili v višini 
408.814 EUR in so za 32 odstotkov višji glede na načrtovane.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so znašali 3.887 EUR in se nanašajo predvsem na odhodke od prevrednotovalnih dolgov zaradi 
ohranitve vrednosti dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Finančni izid je bil pozitiven v višini 269.766 EUR. 

Drugi prihodki in odhodki

Drugi prihodki v višini 1.366.704 EUR se nanašajo predvsem na prihodke iz naslova prejetih zavarovalnin za škodne primere na elektroenergetskih 
objektih v višini 1.342.795 EUR.

Drugi odhodki so bili v višini 73.814 EUR, predstavljajo pa jih izplačane rente, odškodnine za povzročeno škodo na zemljiščih in amortizacija iz 
naložbenih nepremičnin (stanovanja in počitniški objekti). 

Čisti poslovni izid družbe

Čisti poslovni izid družbe je znašal 2.150.768 EUR in je bil za 22 odstotkov nižji od načrtovanega. Na čisti poslovni izid so v primerjavi z načrtovanim 
čistim poslovnim izidom vplivali predvsem:

• višji prihodki od prodaje električne energije, ki so za 2 odstotka oziroma 2.572.633 EUR višji od načrtovanih, kar je posledica za 5 odstotkov
večjih prodanih količin električne energije poslovnim kupcem,

• nižji prihodki od SODO d. o. o., ki so za 1.123.371 EUR nižji od načrtovanih zaradi 34,6 odstotkov višje povprečne cene za nakup električne
energije za izgube,

• višji odhodki za oblikovane rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine v višini 1.275.742 EUR zaradi uveljavitve določil Podjetniške kolektivne
pogodbe, do katerih je prišlo s spremembo pravne oblike družbe.
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                                                                                                                            v EUR

DEJAVNOST PLAN I-VI 2007 I-VI 2007 

SODO 1.381.526 470.005

DTO -2.351.575 -126.416

Nakup in prodaja 1.910.347 1.835.956

Storitve -214.820 -185.497

Skupaj 725.478 1.994.047

Poslovanje po dejavnostih do 30. junija 2007

Do 30. junija 2007 smo na podlagi določil Energetskega zakona in Slovenskega računovodskega standarda (SRS) 35 zagotavljali računovodske 
evidence za vsako regulirano dejavnost (GJS SODO, GJS DTO) ločeno od tržnih dejavnosti (nakup in prodaja ter storitve). 

V obdobju od januarja do konca junija 2007 so bili rezultati poslovanja po dejavnostih v primerjavi z načrtovanimi naslednji:

V dejavnosti SODO je bil dosežen dobiček v višini 470.005 EUR, kar je za 66 odstotkov oz. 911.521 EUR manj, kot smo načrtovali za opazovano 
obdobje. Rezultat poslovanja je slabši glede na plan predvsem zaradi višjih stroškov nakupa električne energije za pokrivanje izgub, ki so za 32 od-
stotkov višje od načrtovanih, kar je predvsem posledica višjih nakupnih cen električne energije za pokrivanje izgub.

Dejavnost DTO je poslovala z izgubo v višini 126.416 EUR, ki je za 95 odstotkov oz. 2.225.159 EUR nižja, kot je bilo načrtovano. Na nižjo izgubo 
so vplivali predvsem za 14 odstotkov oz. 2.419.729 EUR nižji stroški nakupa električne energije za gospodinjske odjemalce, ki so posledica za 7 
odstotkov manjših nakupnih količin in 8 odstotkov nižje nakupne cene električne energije za gospodinjski odjem.

Dejavnost nakup in prodaja električne energije je v obravnavanem obdobju poslovala z dobičkom v višini 1.835.956 EUR, ki je za 4 odstotke 
oz. 74.391 EUR nižji, kot smo načrtovali. Na slabši rezultat je vplivala predvsem manjša pozitivna razlika med prihodki od prodaje električne energije 
in stroški nakupa te energije v višini 2.482.255 EUR, načrtovana je bila pozitivna razlika v višini 2.681.375 EUR, kar je predvsem posledica za 2 od-
stotka nižjih povprečnih prodajnih cen, kot so bile načrtovane. 

Dejavnost storitve je v obravnavanem obdobju poslovala z izgubo v višini 185.497 EUR, ki je za 29.323 EUR nižja, kot smo načrtovali, kar je pred-
vsem posledica višjih prihodkov na področju gradbeno montažnih storitev.
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v EUR

 P O S T A V K A SODO DTO
NAKUP IN 
PRODAJA

STORITVE SKUPAJ

1. Čisti  prihodki  od  prodaje  (a + b) 34.023.814 17.495.408 44.601.325 1.269.848 97.390.396

 a. Na domačem trgu 34.023.814 17.495.408 44.601.325 1.269.848 97.390.396

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 4.516.093 4.516.093

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi po-
slovnimi prihodki) 2.819.120 123.971 15.340 15.701 2.974.132

5. Stroški blaga, materiala in storitev  (a + b) 20.504.197 17.285.380 42.395.009 3.396.775 83.581.360

 
a. Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porablje-
nega materiala

7.948.768 16.965.431 42.102.088 2.819.425 69.835.713

 b. Stroški storitev 12.555.429 319.949 292.920 577.350 13.745.647

6. Stroški dela  (a + b + c + d) 7.529.130 345.604 389.323 2.353.939 10.617.997

 a. Stroški plač 5.343.381 249.954 275.816 1.643.909 7.513.060

 
b. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zapo-
slencev

262.219 5.849 12.960 77.356 358.384

 
c. Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev 
od plač

1.010.590 48.416 54.572 305.838 1.419.416

 d. Drugi stroški dela 912.940 41.385 45.975 326.836 1.327.137

7. Odpisi vrednosti (a + b + c) 8.772.404 46.757 80.762 209.558 9.109.482

 a. Amortizacija 8.678.079 28.734 51.993 182.122 8.940.929

 
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri  
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih

26.012 0 0 0 26.012

 
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih

68.313 18.023 28.769 27.436 142.541

8. Drugi poslovni odhodki 171.646 32.530 22.283 35.709 262.168

9. Finančni prihodki iz deležev (a+b+c+č) 9.266 2.422 2.471 2.097 16.256

 č. Finančni prihodki iz drugih naložb 9.266 2.422 2.471 2.097 16.256

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (a + b) 42.123 10.974 108.454 10.504 172.055

 b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 42.123 10.974 108.454 10.504 172.055

13.
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (a + b + 
c + č) 74.198 47.632 58 57 121.945

 b. Finančnih odhodki iz posojil 74.043 47.518 0 0 121.561

 č. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 156 114 58 57 384

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (a + b + c) 5.352 269 212 426 6.259

 
b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti

408 190 133 100 831

 c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 4.944 79 79 326 5.428

15. Drugi prihodki 650.337 1.212 471 2.878 654.897

16. Drugi odhodki (a + b) 17.728 2.232 4.459 6.154 30.571

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

470.005 -126.416 1.835.956 -185.497 1.994.047

20.
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA                           
(1+2 +3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11 - 12 
- 13 - 14 + 15 - 16 - 17 + 18)

470.005 -126.416 1.835.956 -185.497 1.994.047

Izkaz poslovnega izida po dejavnostih za obdobje januar - junij 2007 (po SRS 35)
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v EUR

P O S T A V K A SODO DTO
NAKUP IN 
PRODAJA

STORITVE SKUPAJ

A.  Dolgoročna sredstva 238.218.635 72.348 155.149 5.169.019 243.615.151

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 300.470 0 55.478 39 355.987

1. Dolgoročne premoženjske pravice 300.470 0 55.478 39 355.987

II. Opredmetena osnovna sredstva  (1 do 6) 236.018.686 18.425 49.119 4.515.176 240.601.406

1. Zemljišča in zgradbe (a + b) 175.384.409 396 2.246 3.246.038 178.633.089

    a. Zemljišča                                                                                    6.350.346 4 25 908.842 7.259.217

    b. Zgradbe                                                                                      169.034.063 392 2.221 2.337.196 171.373.872

2. Proizvajalne naprave in stroji 50.522.881 18.029 46.594 1.168.355 51.755.859

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a + b) 10.111.396 0 279 100.783 10.212.458

  a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 10.111.396 0 279 100.783 10.212.458

IV. Dolgoročne finančne naložbe 1.844.554 52.422 49.144 635.601 2.581.721

1. Dolgoročne finančne naložbe razen posojil 1.843.434 52.390 49.114 635.215 2.580.153

a. Naložbe v delnice in deleže družb v skupini 1.208.855 34.355 32.207 416.550 1.691.967

b. Naložbe v delnice in deleže pridruženih družb 458.984 13.044 12.229 158.158 642.415

c. Druge dolgoročne naložbe v delnice in deleže 65.686 1.867 1.750 22.634 91.937

č. Druge dolgoročne finančne naložbe 109.909 3.124 2.928 37.873 153.834

2. Dolgoročna posojila (od a do c) 1.120 32 30 386 1.568

b. Dolgoročna posojila drugim 1.120 32 30 386 1.568

V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3) 54.925 1.501 1.408 18.203 76.037

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 276 8 7 95 386

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 54.649 1.493 1.401 18.108 75.651

B. Kratkoročna sredstva 5.686.954 10.055.923 20.371.967 3.000.552 39.115.396

II. Zaloge (1 do 4) 988.736 7.340 1.725 1.842.157 2.839.958

1. Material                                                                                         988.736 7.340 1.725 1.842.157 2.839.958

III. Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2) 4.857 2.282 5.796 752 13.687

2. Kratkoročna posojila (od a do c) 4.857 2.282 5.796 752 13.687

b. Kratkoročna posojila drugim 4.857 2.282 5.796 752 13.687

IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3) 3.359.614 9.419.563 18.772.887 951.188 32.503.252

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.296 609 1.545 201 3.651

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2.668.710 8.821.949 18.097.005 858.212 30.445.876

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 689.608 597.005 674.337 92.775 2.053.725

V. Denarna sredstva 1.333.747 626.738 1.591.558 206.455 3.758.498

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 427.583 199.803 507.385 65.917 1.200.688

S R E D S T V A    (A + B + C) 244.333.172 10.328.074 21.034.501 8.235.488 283.931.235

Zunajbilančna sredstva 5.723.304 1.005.211 3.325.036 1.278.221 11.331.772

3

Bilanca stanja po dejavnostih na dan 30. junija 2007 (po SRS 35)
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P O S T A V K A SODO DTO

NAKUP IN 
PRODAJA

STORITVE SKUPAJ

A. Kapital (I–VI) 204.779.067 6.417.294 6.490.521 5.495.288 223.182.170

I. Vpoklicani kapital (1 do 2) 128.141.059 5.700.882 2.306.975 3.624.594 139.773.510

1. Osnovni kapital 128.141.059 5.700.882 2.306.975 3.624.594 139.773.510

II. Kapitalske rezerve 68.869.698 3.063.952 1.239.890 1.948.046 75.121.586

III. Rezerve iz dobička (1 do  5) 3.942.947 0 859.436 139.079 4.941.462

1. Zakonske rezerve 541.983 0 129.540 21.937 693.460

5. Druge rezerve iz dobička 3.400.964 0 729.896 117.142 4.248.002

IV. Presežek iz prevrednotenja 76.694 2.203 2.068 26.298 107.263

V. Preneseni čisti poslovni izid 3.278.664 -2.223.327 246.197 -57.232 1.244.302

1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 3.278.664 -2.223.327 246.197 -57.232 1.244.302

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 470.005 -126.416 1.835.955 -185.497 1.994.047

1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta 470.005 -126.416 1.835.955 -185.497 1.994.047

B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3) 25.204.473 69.346 25.838 741.227 26.040.884

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 2.237.625 69.054 25.564 726.243 3.058.486

3. Dolgoročne PČR 22.966.848 292 274 14.984 22.982.398

C. Dolgoročne obveznosti (I–III) 2.778.066 42.052 0 0 2.820.118

I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4) 2.778.066 42.052 0 0 2.820.118

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank in družb 2.778.066 42.052 0 0 2.820.118

Č. Kratkoročne obveznosti (I–III) 11.414.825 3.799.382 14.518.142 1.998.973 31.731.322

II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4) 1.347.960 168.243 31 414 1.516.648

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank in družb 1.346.763 168.209 0 0 1.514.972

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 1.197 34 31 414 1.676

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8) 10.066.865 3.631.139 14.518.111 1.998.559 30.214.674

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 39.409 2.929 2.509 33.795 78.642

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 8.228.881 2.986.931 14.240.424 1.429.483 26.885.719

5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 1.194.036 30.738 34.772 395.133 1.654.679

6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 409.531 121.479 228.581 92.166 851.757

7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 60.919 484.292 9.506 4.734 559.451

8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 134.089 4.770 2.319 43.248 184.426

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 156.741 0 0 0 156.741

OBVEZNOSTI  DO  VIROV  SREDSTEV  (A + B + C + Č + D) 244.333.172 10.328.074 21.034.501 8.235.488 283.931.235

Zunajbilančne obveznosti 5.723.304 1.005.211 3.325.036 1.278.221 11.331.772
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Poslovanje po dejavnostih po 1. juliju 2007

Na podlagi 4. odst. člena 23. b Energetskega zakona (Ul. RS št. 27/07), Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater 
distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., (Ul. RS št. 27/07), Uredbe o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja električne energije (Ul. RS št. 39/07) in Statuta družbe je družba Elektro Maribor d. d. s 1. julijem 2007 prenehala 
delovati kot javno podjetje, saj so bile funkcije gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja prenesene na novoustanov-
ljeni SODO d. o. o. Družba Elektro Maribor d. d. kot lastnik infrastrukture na podlagi sklenjene Pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture 
in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja opravlja storitve za SODO d. o. o. Elektro Maribor d. d. tako še naprej opravlja 
glavnino dejavnosti tako kot do 1. julijem 2007, le da vse te dejavnosti opravlja pogodbeno za novo podjetje SODO d. o. o. 

Za najem elektroenergetske infrastrukture in opravljanje storitev plačuje SODO d. o. o. družbi Elektro Maribor d. d. najemnino v skladu z metodologijo, 
ki je opredeljena v Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.

Zaradi odprtja trga z električno energijo s 1. julijem 2007 tudi za gospodinjske odjemalce je prenehala delovati še gospodarska javna služba Dobava 
električne energije tarifnim odjemalcem. Oskrba gospodinjstev se izvaja kot tržna dejavnost po tržnih zakonitostih, tudi gospodinjski odjemalci lahko 
prosto izbirajo dobavitelja električne energije. Ceno za kWh električne energije družba Elektro Maribor d. d. določa sama in ni več v pristojnosti Vlade 
RS. 

Omenjene spremembe v poslovanju so po 1. juliju 2007 vplivale na izkazovanje in strukturo nekaterih postavk v računovodskih izkazih za leto 2007:

3

DO 30. 6. 2007 OD 1. 7. 2007

PRIHODKI PRIHODKI

Prihodki od uporabe omrežja -

Prihodki od subvencij za odkup električne energije od  kvalificiranih 
proizvajalcev

-

Prihodki od obračunanih enotnih letnih premij za odkup električne 
energije od kvalificiranih proizvajalcev

-

- Prihodki od najemnin za infrastrukturne objekte

- Prihodki iz naslova izvajanja storitev za SODO d. o. o.

STROŠKI STROŠKI

Strošek nakupa električne energije za izgube  -

Strošek enotne letne premije za odkup električne energije od kvalifici-
ranih proizvajalcev

 -

Strošek dostopa do omrežja  -

Spremembe s 1. julijem  2007 v izkazu poslovnega izida
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3
DO 30. 6. 2007 OD 1. 7. 2007

TERJATVE TERJATVE

- Terjatve za najem infrastrukture in za opravljene storitve za SODO d. o. o.

- Kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuji račun:

-  – kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuji račun do družbe SODO d. o. o.

-  – kratkoročne terjatve za povprečne stroške priključevanja do družbe SODO d. o. o.

- Naprej zaračunane storitve družbi SODO d. o. o.

OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI

Del kratkoročnih obveznosti za električno energijo Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za izgube

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – enotna letna premija

- Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuji račun:

-  – kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuji račun do družbe SODO d. o. o.

-  – kratkoročne obveznosti za povprečne stroške priključevanja do družbe SODO d. o. o.

Zaradi navedenih sprememb so vrednosti posameznih postavk v računovodskih izkazih za leto 2007 v primerjavi z letom 2006 omejeno primerljive. 
Zato pojasnjujemo odstopanja glede na načrtovane vrednosti za leto 2007, kjer smo te spremembe že upoštevali.

Ker družba s 1. julijem 2007 ne opravlja več reguliranih dejavnosti, ni več dolžna poročati v skladu s SRS 35. Za obdobje od januarja do decembra 
2007 smo ugotovili rezultate poslovanja za dejavnost Distribucijski elektroenergetski sistem (DEES), ki združuje upravljanje, distribucijo električne 
energije, odjem in storitve ter dejavnost nakupa in prodaje električne energije, ki vključuje stroške in prihodke, vezane na prodajo in nakup električne 
energije za poslovne in gospodinjske kupce. 

Rezultat poslovanja po dejavnostih 
od januarja do decembra 2007                  

DEJAVNOST I–XII  2007

DEES -725.425

Nakup in prodaja 2.876.193

Skupaj 2.150.768

v EUR

Dejavnost DEES je poslovala z izgubo v višini 725.425 EUR. Negativ-
no je na rezultat v dejavnosti DEES vplivala predvsem manjša najemnina od  
SODO d. o. o. zaradi višje povprečne cene nakupa električne energije za izgube, 
ki posredno vpliva na višino najemnine. Ta se izračuna na podlagi metodologi-
je, ki je opredeljena v Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in 
izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.

Dejavnost nakup in prodaja električne energije je dosegla dobiček v 
višini 2.876.193 EUR. Na dobiček je vplivala predvsem pozitivna razlika med 
prihodki od prodaje električne energije in stroški nakupa te energije v višini 
6.543.652 EUR. 

Spremembe s 1. julijem 2007 v bilanci stanja
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Sredstva in obveznosti do virov sredstev

Bilančna vsota družbe je na dan 31. decembra 2007 znašala 303.043.957 EUR in se je v primerjavi s stanjem na dan 31. decembra 2006 povečala 
za 8 odstotkov.3
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Na strani sredstev beležimo največji porast v postavki opredmetena osnovna sredstva, in sicer za 4 odstotke, kar je posledica novih vlaganj pred-
vsem v elektroenergetsko opremo.

Velik porast pri kratkoročnih sredstvih, za kar 34 odstotkov, predstavljajo kratkoročne poslovne terjatve do kupcev. Te so se povišale za 27 odstotkov 
predvsem zaradi večje prodaje električne energije in zaradi dodatnega  evidentiranja terjatev z naslova najemnin in opravljenih storitev družbi SODO 
d. o. o., ki jih v preteklih letih ni bilo. Stanje teh terjatev ob koncu leta je predstavljalo kar 53 odstotkov celotnega povečanja kratkoročnih poslovnih 
terjatev do kupcev glede na enako obdobje preteklega leta.

Na strani obveznosti do virov sredstev beležimo 126-odstotni porast pri postavkah dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti do bank, kar je 
posledica novo najetega posojila v letu 2007.  

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (PČR) so se v primerjavi s stanjem ob koncu preteklega leta povišale za 20 odstotkov, kar je 
posledica dodatno evidentiranih obveznosti z naslova odpravnin ob upokojitvi zaposlenih zaradi upoštevanja določil Podjetniške kolektivne pogodbe, 
ki so se uveljavila s pravno spremembo družbe.

Kratkoročne obveznosti so se v primerjavi s stanjem ob koncu preteklega leta povečale za 34 odstotkov. Nova postavka na strani obveznosti so 
kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuji račun, ki so se pojavile v drugi polovici leta, ko je bila ustanovljena družba SODO d. o. o. V celotni višini 
povečanja kratkoročnih obveznosti predstavljajo stanje navedenih obveznosti ob koncu poslovnega leta 93 odstotkov. 

Po
sl

ov
no

 p
or

oč
ilo



3
Električna energija

Elektro Maribor d. d. kupuje električno energijo kot samostojna bilančna skupina na trgu na debelo od drugih bilančnih skupin ter od manjših proiz-
vajalcev električne energije. 

Ob polletju preteklega leta se je slovenski trg električne energije popolnoma sprostil. Zdaj ima vsak kupec električne energije možnost prosto izbirati 
svojega dobavitelja, pri čemer se kot prodajalec električne energije zaradi nelikvidnosti veleprodajnega trga soočamo z omejenimi možnostmi po-
nudbe na celotnem drobnoprodajnem trgu. V prvi polovici leta smo za gospodinjstva pripravili nove pakete oskrbe in jih o spremembah in novostih 
mesečno obveščali. 

Ob popolnem odprtju trga 1. julija 2007 smo nekoliko spremenili skupine kupcev električne energije. Upravičeni odjemalci so tako postali poslovni 
kupci (v tem segmentu so tudi tisti, ki smo jih evidentirali kot zagotovljena dobava), gospodinjski odjemalci pa gospodinjski kupci.

V letu 2007 smo načrtovali, da bomo z električno energijo oskrbovali 205.048 odjemalcev, ki bodo skupno porabili 2.247.633 MWh električne 
energije. Realizirali smo prodajo v višini 2.288.481 MWh električne energije in pri tem oskrbovali 203.125 kupcev.

Poslovnim kupcem smo prodali za 5 odstotkov večje količine električne energije, kot smo načrtovali. Prihodki s tega naslova so bili prav tako višji za 
5 %. Gospodinjskim kupcem smo prodali za 5 odstotkov manj energije, kot smo načrtovali, in pri tem realizirali za 7 odstotkov manjše prihodke. 

V letu 2007 smo v skladu s postavljenimi cilji uspeli realizirati nekatere novosti pri poslovanju in se s tem približali ponudbi po meri kupca:
• prilagodili smo ponudbo prodaje električne energije poslovnim kupcem tako po časovni kot količinski dinamiki glede na njihove želje,
• pripravili smo novo ponudbo za gospodinjske kupce, ki na nivoju Slovenije predstavlja nov pristop pri prodaji električne energije in osveščanju o

varčni rabi (paket Varčujem!),
• ohranili smo tržni delež, tako količinsko kot prihodkovno,
• močno smo okrepili komuniciranje predvsem z obstoječimi kupci,
• okrepili smo tudi raziskave konkurence in tujih trgov, katerih rezultati predstavljajo usmeritev in merilo za odločanje o uvajanju novosti za naše

kupce,
• uvedli smo sistem za spremljanje bonitet poslovnih partnerjev, 
• povečali smo ponudbo dodatnih storitev za poslovne in gospodinjske kupce.

Opomba: Zaradi primerljivosti podatkov za leto 2007 s prete-
klimi leti, v prikazu niso upoštevane količine nakupa električne 
energije za izgube.
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Distribucija električne energije in dodatne storitve

Od 1. januarja 2007 do 30. junija 2007 smo naloge izvajali kot javno podjetje za distribucijo električne energije upoštevajoč Energetski zakon, Uredbe 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in podzakonske akte.  

Po 1. juliju 2007, s popolnim odprtjem trga z električno energijo in ustanovitvijo koncesionarja SODO d. o. o., izvajamo te dejavnosti za SODO d. o. 
o. kot je opredeljeno v Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. 
Izvajanje teh nalog poteka v dejavnosti upravljanje distribucijskega omrežja, distribuciji električne energije in odjema. Spremembe s 1. julijem 2007 
niso vplivale na vrsto in kakovost izvajanja dejavnosti vzdrževanja in razvoja elektroenergetskega omrežja v severovzhodni Sloveniji, zato smo tudi po 
1. juliju 2007 naloge opravljali v skladu z zastavljenimi cilji v Gospodarskem načrtu družbe za leto 2007.

V letu 2007 smo na preskrbovalnem območju Elektra Maribor d. d. končnim odjemalcem distribuirali  2.091.867 MWh električne energije, kar je za 
3,5 odstotka več kot leta 2006. Elektro Maribor d. d. je za uporabo omrežja uporabnikom zaračunal 67.888.263 EUR.

V letu 2007 je bila zanesljivost oskrbe boljša kot v letu 2006, zastavljeni cilji 
v zvezi z zanesljivostjo oskrbe so bili bistveno preseženi. Kazalec SAIDI kaže, 
da je bil povprečni čas trajanja nenapovedanih prekinitev na odjemalca v letu 
2007 v primerjavi z letom 2006 krajši za 15,4 odstotkov oziroma za 16,7 
odstotkov krajši od načrtovanega za leto 2007. Kazalec SAIFI pokaže, da je 
bilo povprečno število nenapovedanih prekinitev na odjemalca v letu 2007 za 
28,5 odstotkov manjše kot v letu 2006. Tudi kakovost napetosti, ki jo sprem-
ljamo skozi stacionarni monitoring v razdelilnih transformatorskih postajah 
(RTP) 110/x kV, je skoraj v celoti ustrezala zahtevanim standardom. 
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Na spletni strani družbe uporabnikom omrežja zagotavljamo več informacij o načrtovanih motnjah dobave zaradi rednih vzdrževalnih del in sprotne 
informacije o načrtovanih izklopih. Vpeljali smo enotno telefonsko številko za prijavo okvar in motenj (02 22 00 105).

Kljub izjemni rasti porabe električne energije, ki pomembno vpliva na zanesljivost, predvsem pa na kakovost oskrbe, smo s pravočasnimi obnovami, 
zamenjavami, rekonstrukcijami in novogradnjami ter preventivnim vzdrževanjem elektroenergetskih naprav zagotovili doseganje predpisane zaneslji-
vosti in kakovosti oskrbe. K tem nalogam nas zavezuje tudi Pogodba o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja. Glede na stanje distribucijskega omrežja in kazalnike kakovosti oskrbe lahko ugotavljamo, da naloge izvajamo v 
skladu z zastavljenimi cilji, standardi in pričakovanji uporabnikov našega distribucijskega omrežja.

Za zagotavljanje zanesljive in kvalitetne oskrbe uporabnikov distribucijskega omrežja smo v letu 2007 izvajali vsa načrtovana vzdrževalna dela. 
Vlaganja sredstev v vzdrževanje zagotavljajo dolgoročno zanesljivost obratovanja distribucijskega omrežja, zato družba sredstev za te namene ne 
zmanjšuje.

Omenjene naloge izvajamo predvsem z zaposlenimi v sektorju distribucije in 
storitev. Kurativna in preventivna vzdrževalna dela ter dežurno službo oprav-
ljajo zaposleni v distribuciji, novogradnje in rekonstrukcije pa izvajajo zapo-
sleni v sektorju storitev. V sektorju storitev ustvarjajo prihodke tudi z oprav-
ljanjem dodatnih storitev kot dopolnitev ponudbe našim kupcem električne 
energije in razne druge gradbeno montažne storitve, ki smo jih obogatili s 
storitvami inženiringa. Ob izvajanju gradbeno montažnih del izdelamo tudi 
projektno dokumentacijo in pridobimo dovoljenje za gradnjo. Posebna prido-
bitev v tem sektorju je merilni laboratorij, ki od leta 2006 izvaja naloge na po-
dročju kontrol in overitev meril za obračun električne energije z upoštevanjem 
standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2004 in pridobljene akreditacije s strani 
urada za meroslovje. 

Predvideno zmanjšanje konjunkture na področju gradbeništva (vpliv na ob-
seg elektromontažnih del, inženiringa), sprememba zakonodaje na področju 
meroslovja ter trend gradnje obnovljivih virov električne energije so razlogi 
za iskanje novih tržnih niš in razvoj novih produktov upoštevajoč konkurenčne 
prednosti, kot so na primer uveljavljena blagovna znamka, celovite rešitve in 
kakovostna izvedba. 
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Odjem električne energije

Na podlagi določil Pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
Elektro Maribor d. d. opravlja tudi naloge na področju obračuna, dostopa do omrežja, merjenja električne energije in moči ter odnosov z odjemalci. 
Te naloge opravljamo v sektorju odjema.

Na področju obračuna je bilo v letu 2007 čutiti največji vpliv odprtja trga z elektično energijo za vse odjemalce. Aktivnosti so potekale predvsem 
pri:
• izvedbi projekta Obračun električne energije v razmerah odprtega trga, 
• izvedbi projekta Obračunavanje električne energije na podlagi daljinskega zajema merilnih podatkov za gospodinjske in manjše poslovne odje-

malce, pri čemer smo 10.000 merilnih mest vključili v sistem obračuna na osnovi daljinskega zajemanja merilnih podatkov, kar za odjemalce po-
meni prejemanje in plačevanje računov glede na dejansko porabo ter lažje spremljanje stroškov ter načrtovanje ukrepov za varčno rabo električne 
energije, računi pa se nanašajo točno na obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu.
Napredni sistemi merjenja in obračunavanja električne energije ne prinašajo prednosti samo odjemalcu. Za Elektro Maribor d. d. navedena novost 
pomeni:

– nižje stroške dela zaradi avtomatičnega odčitavanja,
– izločitev morebitnih napak pri odčitavanju zaradi človeškega faktorja,
– večjo učinkovitost obračunskega cikla,
– večji nadzor nad nedovoljenim odjemom,
– takojšnjo povratno informacijo v primeru nepooblaščenega posega v merilne naprave in
– hitrejše ugotavljanje nepravilnosti na merilnem mestu. 

Z navedeno tehnologijo so postavljeni temelji za:
– možnost daljinske prekinitve distribucije električne energije na merilnem mestu,
– natančnejše načrtovanje porabe električne energije za posamezni mesec,
– zajem merilnih podatkov ostalih energentov in vode prek skupne komunikacijske poti. 

• izvedbi projekta uvedbe evra s 1. januarjem 2007, 
• izvedbi projekta obračuna trošarine na električno energijo s 1. marcem 2007,
• pričetku izvedbe projekta izterjave dolga za električno energijo in uporabo omrežja,
• nadgradnji sistema za elektronsko posredovanje obračunskih podatkov poslovnim uporabnikom,
• nadaljevanju projekta uvedbe elektronskega računa in
• uresničevanju projekta Perpetuum, katerega namen je informacijska podpora obvladovanja procesa priključevanja odjemalcev od vloge za izdajo

soglasja za priključitev do priključitve.

Dostop do omrežja

Dostop do distribucijskega omrežja urejamo proizvajalcem električne energije in končnim uporabnikom na podlagi veljavne zakonodaje, predvsem 
pa določil Energetskega zakona (Ul. RS št. 9/07) in Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja. Prav tako 
izvedemo postopek zamenjave dobavitelja in odkupa električne energije od kvalificiranih proizvajalcev.

V skladu z zastavljenimi cilji smo v novembru 2007 uvedli internetni portal (Perun) za zamenjavo dobaviteljev in posredovanje podatkov o merilnih 
mestih uporabnikom omrežja in dobaviteljem. Projekt omogoča nediskriminatorno zamenjavo dobavitelja in dostop do podatkov, ki so pomembni za 
trg z električno energijo.

Odjemalcem, priključenim na omrežje Elektra Maribor d. d. smo v letu 2007 obračunali uporabo omrežja za 2.091.867 MWh distribuirane električne 
energije ob obračunski moči 22.494 MW, od tega gospodinjskim odjemalcem za 708.304 MWh energije ob moči 16.284 MW, ostalim odjemalcem 
pa za 1.383.563 MWh energije ob moči 5.951 MW.

Zaradi večjih obremenitev, ki se odražajo v rasti koničnih moči, so večje tudi izgube v omrežju. V letu 2007 so znašale 135.705 MWh električne ener-
gije, kar je 6,5 odstotkov od distribuirane električne energije našim odjemalcem. Količina izgub je za 3,3 odstotka višja od načrtovane za leto 2007.
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Kot pomemben segment v procesu oskrbe uporabnikov z električno energijo je tudi proces merjenja električne energije, ki obsega merjenje električne 
energije, zajem in posredovanje merilnih podatkov za potrebe nakupa in prodaje električne energije ter obračuna uporabe omrežja, ugotavljanje de-
janskega odjema in dejanske oddaje posamezne bilančne skupine oziroma bilančne podskupine za potrebe ugotavljanja odstopanj od voznih redov, 
uvajanje sistemskih rešitev in sodobnih sistemov merjenja električne energije. V sklopu aktivnosti si nenehno prizadevamo vzpostaviti takšne sisteme 
merjenja električne energije, ki zagotavljajo daljinsko zajemanje merilnih podatkov (AMR/AMM) tako pri poslovnih kot pri gospodinjskih uporabnikih 
in s tem zmanjšujemo stroške zajema merilnih podatkov. Z zamenjavo indukcijskih števcev in stikalnih ur z univerzalnimi števci z notranjo uro pa 
izboljšujemo učinek tarifiranja ter zmanjšujemo stroške vzdrževanja merilnih naprav.

Naložbe

Investicijska vlaganja v družbi Elektro Maribor d. d. so v letu 2007 znašala 26.289.374 EUR, kar je za 13 odstotkov več, kot smo načrtovali. Investicije 
načrtujemo v skladu z 10-letnim razvojnim načrtom (2007–2016). Do preseganja načrtovanih vlaganj prihaja predvsem zaradi:
• intervencijskih vlaganj v elektroenergetske objekte zaradi povečanja moči kot posledica večje investicijske dejavnosti investitorjev na našem pre-

skrbovalnem območju v smislu zagotavljanja primarnega javnega elektroenergetskega omrežja,
• nepredvidljive rasti cen barvnih kovin in nafte na svetovnem trgu, kar vliva na povečanje končnih nabavnih cen opreme in materiala, ki ga upo-

rabljamo v svoji dejavnosti, in 
• spremenjene naravnovarstvene zakonske zahteve na področju vodovarstvenih zahtev, kjer smo morali obstoječo opremo zamenjati z ustrezno.

Najpomembnejša investicija v letu 2007 je bila v mestu Maribor, kjer poteka izgradnja RTP Koroška vrata 110/10kV in 110 kV kablovoda RTP Melje 
- RTP Koroška vrata. Pričeli smo z izgradnjo dveh novih RTP 110/20 kV Ptuj - Breg in RTP 110/20 kV Mačkovci.

Obnovo in rekonstrukcijo smo nadaljevali na naslednjih objektih:
• RTP 110/20 kV Slovenske Konjice: obnova 110 in 20 kV stikališča,
• RTP 110/10 kV Tezno: obnova 110 in 20 kV stikališča,
• RTP 110/20 kV Radenci: obnova in dograditev 110 kV DV polj,
• RTP Lendava: obnova 110 in 20 kV stikališča.

V okviru objektov srednje in nizke napetosti (SN in NN) smo s programom izboljšanja slabih napetostnih razmer, zagotavljanja večje obratovalne za-
nesljivosti, zadovoljevanja potreb po večji moči in spremljanja razvojnih prostorskih planov občin izgradili in obnovili 42 km SN daljnovodov, 54 km 
SN kablovodov, na novo zgradili  60 km NN vodov, obnovili 50 km NN vodov, zgradili 52 novih transformatorskih postaj (TP) SN/NN in obnovili 22 TP 
SN/NN. Nadaljujemo s projektom avtomatizacije in daljinskega vodenja ločilnih mest v SN-omrežju, kar bo pripomoglo k pospešitvi avtomatizacije 
SN-omrežja.
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Elektro Maribor je sprejel Smernice tehnično-tehnološkega razvoja distribucijskega elektroenergetskega sistema Elektro Maribor d. d. za obdobje 
2005–2014 s ciljem, da bi znašal delež elektroenergetskih vodov v podzemni izvedbi 35 odstotkov celotne dolžine elektroenergetskih vodov do konca 
predvidenega obdobja. Ob koncu leta 2007 je ta delež znašal 32,4 odstotkov. Ocenjujemo, da bomo z doslednim upoštevanjem sprejetih smernic 
dosegli zastavljeni cilj. S tem pristopom družba gradi omrežja, ki so prijaznejša za okolje, zmanjšujejo stroške vzdrževanja in povečujejo kakovost 
dobave, kar se odraža v faktorjih SAIDI in SAIFI.

Raziskave in razvoj

Kot lastnik distribucijske elektroenergetske infrastrukture in pogodbeni izvajalec storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne 
energije SODO d. o. o. na področju distribucije električne energije skrbi družba za razvoj distribucijskega elektroenergetskega omrežja. Poleg elektro-
energetskega omrežja družba skrbi tudi za razvoj drugih področij, ki bodo pripomogla k povečevanju prihodka in dobička, racionalizaciji poslovanja 
in zniževanju stroškov ter podprla prodajo električne energije. 

Pri raziskavah s področja razvoja distribucijskega elektroenergetskega omrežja, vodenja in obratovanja, diagnostike stanja naprav in drugih področij 
distribucijskega elektroenergetskega sistema so bile od nalog s področij, navedenih v gospodarskem načrtu za preteklo leto, končane naloge iz po-
godbenega obdobja 2006/2007, začeli pa smo izvajati tudi nove projekte. Od pomembnejših projektov s področja problematike delovanja distribucij-
skega elektroenergetskega sistema in razvojnih projektov, ki smo jih izvajali v družbi Elektro Maribor d. d. velja omeniti naslednje:
• pogoji za obratovanje razpršenih virov in njihov vpliv na kakovost dobavljene električne energije,
• ekonomska upravičenost povezave RTP Lendava – RTP Lenti (Madžarska),
• možnosti izgradnje 110 (120) kV interkonekcije  Lendava – Lenti med Slovenijo in Madžarsko,
• analiza uvajanja vzdrževalnih del pod napetostjo v slovenskih distribucijskih podjetjih,
• razvoj elektroenergetskega distribucijskega omrežja Slovenije – REDOS 2035,
• analiza stanja merilnih transformatorjev v slovenskih distribucijskih podjetjih,
• dimenzioniranje in polaganje kablov za doseganje optimalnega obratovanja,
• model ekonomskega vrednotenja investicij v desetletnih načrtih razvoja distribucijskega omrežja,
• koncept aktivnega razdelilnega omrežja,
• popis poslovnih procesov družbe.

Od navedenih projektov je pomemben predvsem projekt dolgoročnega razvoja distribucijskega elektroenergetskega omrežja, ki se je začel v preteklem 
letu za območje družbe Elektro Maribor d. d. s pripravo prognoze porabe električne energije in koničnih obremenitev in se bo nadaljeval v letu 2008 
z izdelavo konceptov razvoja srednjenapetostnega omrežja in pripadajoče transformacije VN/SN za obdobje naslednjih 20 do 30 let. S tem bomo 
z razvojem omrežja sledili trendom porabe električne energije in dosegli skladen in optimalen razvoj ob čim manjših investicijskih in vzdrževalnih 
stroških ter stroških izgub. 

Na področju stalnosti dobave električne energije je bila končana raziskava, v okviru katere so se začele aktivnosti za vzpostavitev dela pod napetostjo 
na področju preventivnega vzdrževanja distribucijskega elektroenergetskega omrežja. Cilj uvajanja del pod napetostjo je doseči zmanjšanje števila in 
trajanja načrtovanih trajnih prekinitev dobave električne energije in doseči še višjo zanesljivost dobave, primerljivo z zanesljivostjo dobave v razvitih 
evropskih državah.

S ciljem, da bi s 1. julijem 2007 na slovenskem, za vse odjemalce odprtem trgu električne energije postali še  konkurenčnejši dobavitelj, je bila 
raziskana možnost izgradnje 110/120 kV povezave med 110 kV omrežjem družbe Elektro Maribor d. d. in sosednjim 120 kV omrežjem na Madžar-
skem. Čezmejna povezava bi za družbo predstavljala nov vir električne energije. Povezavo je s tehničnega vidika mogoče realizirati, realizacija je 
problematična s pravnega vidika, ker čezmejne povezave na nivoju 110 kV v zakonodaji niso jasno opredeljene, to pa ima tudi vpliv na ekonomsko 
upravičenost izgradnje.

Informatika

Poslanstvo na področju informacijskih storitev v družbi Elektro Maribor d. d. je v zagotavljanju kakovostnih in pravočasnih informacij, ki so pogoj za 
sprejemanje poslovnih odločitev. 

V letu 2007 smo sprejeli odločitev o nadaljnji strategiji razvoja informacijskega sistema. Odločili smo se za vsebinsko in tehnološko prenovo in-
formacijskega sistema v sodelovanju z ostalimi distribucijskimi podjetji in hčerinskim podjetjem Informatika d. d. V ta namen smo popisali ključne 
poslovne procese.
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Na področju informacijske tehnologije smo v letu 2007 posvečali veliko pozornost uvedbi evra, projektnemu pristopu pri naročanju informacijskih 
storitev, optimiranju delovanja poslovno-informacijskega sistema in varnostnim mehanizmom.

Upravljanje s tveganji

Tveganja pri nakupu in prodaji električne energije

Pri nakupu in prodaji električne energije se pojavlja splet tveganj, ki jih je potrebno obvladovati. V prvi vrsti se soočamo z nelikvidnim nabavnim 
trgom, ki se mu je v sredini preteklega leta pridružila še sprememba načina dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na osnovi avkcij. Uvoz 
manjkajoče električne energije se je podražil in ustvaril dokaj visoko stopnjo negotovosti pri sklepanju dolgoročnih – terminskih poslov. Posledice 
smo čutili v občutni rasti cen dobave v letih 2008, 2009 in 2010. Na drugi strani pa je ta pojav imel tudi pozitivne posledice, saj je slovenski trg s 
tem postal zanimivejši za nove igralce.

Za zmanjševanje tveganj nadaljujemo s strategijo sočasnega zapiranja prodajnega in nakupnega portfelja s kombinacijo različnih dobaviteljev, ki so 
aktivni na veleprodajnem trgu, in z direktnim nakupom pri manjših neodvisnih proizvajalcih električne energije. 

Tveganja delovanja

V naši družbi smo v okviru tveganj delovanja prepoznali naslednja tveganja:

• Tveganja, ki so povezana z izvajanjem poslovnih procesov. Ta tveganja ocenjujemo kot nizka, saj smo uvedli sistem vodenja kakovosti
ISO 9001: 2000 ter sistem varovanja okolja ISO 14001. Tveganja obvladujemo z rednimi notranjimi in zunanjimi presojami delovanja teh pro-
cesov.

• Izpostavljenost premoženja družbe in zaposlenih zaradi specifičnosti dejavnosti, ki jo opravljamo. V veliki meri smo izpostavljeni vplivom iz
okolja in vremenskim vplivom, ki bi lahko povzročili večjo materialno škodo oziroma ogrozili varnost zaposlenih. Ta tveganja so močno prisotna, 
zato imamo z zavarovalnicami sklenjena premoženjska zavarovanja, zavarovanja odgovornosti ter zavarovanje oseb s prostovoljnim kolektivnim ne-
zgodnim zavarovanjem delavcev. Za varnost zaposlenih je dobro poskrbljeno tudi na podlagi izvajanja vseh zakonskih določil, ki urejajo področje 
varstva pri delu in zagotavljajo varno izvajanje delovnih nalog.

• Odvisnost od aktualne zakonodaje, ki vpliva na proces priprave dokumentacije za izvedbo investicij. V letu 2007 smo aktivno sodelovali pri nas-
tajanju Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije in distribucijskega omrežja električne energije, ki so bili kasneje objavljeni v Ul. 
RS št. 126/07 in so pričeli veljati 1. januarja 2008. Sodelovali smo tudi pri Zakonu o graditvi objektov, ki je bil objavljen v Ul. RS št. 126/07 in je 
začel veljati 1. aprila 2008. Za naše delovanje je pomemben tudi Zakon o prostorskem načrtovanju (Ul. RS št. 33/07), ki je pričel veljati v mesecu 
aprilu leta 2007.

• Tudi kadrovskim poslovnim tveganjem družba posveča posebno pozornost. Sodelavci z bogatimi delovnimi izkušnjami in s potrebnim strokovnim
znanjem so za podjetje ključnega pomena. Tveganje pomanjkanja strokovno usposobljenega kadra ter tveganje izgube ključnih kadrov obvladu-
jemo z ustrezno štipendijsko politiko, izvajanjem in razvijanjem sistema letnih razgovorov s sodelavci, merjenjem organizacijske klime v družbi 
ter vzpodbujanjem izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Omenjeno tveganje obvladujemo tudi s skrbjo za varno in zdravo delo, z ustreznim 
sistemom nagrajevanja ter s krepitvijo socialne varnosti zaposlenih. Skrbimo tudi za redno obveščanje zaposlenih z notranjim komuniciranjem in 
z organi, ki predstavljajo zaposlene.

• Tveganja, povezana z javnimi naročili. Dolgotrajni postopki naročanja strateških materialov zaradi morebitnih vloženih zahtevkov za revizijo pos-
topkov javnih naročil so povzročali zamude pri izvajanju vzdrževalnih in investicijskih del. Ta tveganja so bila visoka. 

Regulatorno tveganje

Regulatorno tveganje je pomembno tveganje in obsega netržne vplive in je kljub odprtemu trgu še vedno močno prisotno. Družba na to nima vpliva, 
saj mora delovati skladno z veljavno zakonodajo in s Pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega ope-
raterja distribucijskega omrežja. V letu 2007 se je zmanjšalo regulatorno tveganje zaradi določanja prodajnih cen električne energije za gospodinjske 
kupce električne energije, ki so bile do 30. junija 2007 v pristojnosti Vlade RS, sedaj pa te cene določajo distribucijska podjetja sama. Povečalo pa 
se je tržno tveganje. 
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Tveganje negotovosti dobave električne energije

Negotovost dobave električne energije je posledica nenapovedanih izpadov vodov, odpovedi druge opreme v omrežju in motenj dobave zaradi vzdr-
ževanja. Ta tveganja omejujemo s kakovostnim vzdrževanjem opreme in z nadzorom delovanja in vodenja s pomočjo distribucijskega centra vodenja 
(DCV). DCV predstavlja osrednje vozlišče, kjer se zbirajo vse informacije o stanju omrežja v vsakem trenutku. V podporo mu je klicni center, ki skrbi 
za sprejemanje obvestil o okvarah s strani odjemalcev in obenem skrbi za obveščanje odjemalcev o vzroku okvare in času, ki je predviden za odpravo 
le-te. Prav tako tveganje negotovosti dobave omejujemo s pogodbenimi določili o višji sili, odgovornosti kupca in dobavitelja.

Finančna tveganja

Tveganje je nevarnost neuspeha v poslovanju oziroma verjetnost, da bo uresničitev naše poslovne odločitve drugačna od pričakovane. Skupna 
lastnost finančnih tveganj je, da je sedanja vrednost prihodnjega denarnega toka podjetja negotova. Na plačilno sposobnost, ki je posledica vseh 
finančnih tveganj, lahko vplivajo tudi dejavniki zunaj finančnega trga, ki so zgolj odsev človeške volje. 

Finančna tveganja lahko razvrstimo v tri zaokrožene skupine:
• Finančna tveganja, pri katerih na dejavnike tveganja (vpliv trga in okolja) ne moremo vplivati, so predvsem tveganja spremembe obrestne mere

in deviznega tečaja. Pri obvladovanju teh vrst tveganj se moramo zavedati nezmožnosti obvladovanja omenjenih dejavnikov, lahko pa na podlagi 
dosedanjih gibanj ocenimo verjetnost sprememb v prihodnosti. 

• Finančna tveganja, pri katerih lahko vplivamo na dejavnike tveganja, so zgolj posledica naših odločitev (o naložbenju, izbiri kupcev, zadolževanju,
valutni izbiri).

• Finančna tveganja pri varovanju izpostavljenosti finančnim tveganjem so tveganja napačne ocenitve tveganja, nepravilne izbire varovane postavke
oziroma orodij za varovanje pred tveganjem.

Učinkovito upravljanje s finančnimi tveganji podjetju povišuje predvidljivost denarnih tokov in omogoča lažje finančno planiranje. Podjetju se s tem 
povečuje rating oziroma boniteta, kar vpliva na večje zaupanje kupcev, dobaviteljev in lastnikov podjetja. Višja boniteta podjetju omogoča tudi višjo 
sposobnost najemanja kreditov po nizki obrestni meri. Obvladovanje finančnih tveganj zmanjšuje negotovost plačila s strani kupcev in preprečuje 
izpostavljenost podjetja različnim finančnim šokom. 

Pri svojem poslovanju prepoznavamo naslednja finančna tveganja:

• Kreditno tveganje predstavlja možnost, da bodo terjatve do kupcev podjetja, ki so nastale zaradi odloženega plačila, plačane z zamudo oziroma
sploh ne bodo plačane. V primeru porasta višine zapadlih terjatev mora imeti podjetje na razpolago več denarnih sredstev za ohranjanje plačilne 
sposobnosti. Vsaka neizpolnitev obveznosti kupca oslabi sredstva, kar pa posredno zmanjšuje finančno moč podjetja. V ta namen smo v družbi 
Elektro Maribor d. d. oblikovali politiko aktivnega upravljanja kreditnega tveganja z vzpostavitvijo sistema sprotnega spremljanja in presojanja 
bonitete poslovnega partnerja, ki zajema že predhodno preprečitev morebitnih spornih terjatev. 

Obvladovanje kreditnega tveganja zajema tudi sprotno spremljanje odprtih terjatev družbe, medsebojne in verižne kompenzacije, omejevanje iz-
postavljenosti posameznemu kupcu in ugodnosti v primeru predplačila. Za namen učinkovite izterjave imamo v družbi v okviru sistema kakovosti 
napisan sistemski postopek o izterjavi dolga za električno energijo, uporabo omrežja in obresti. Tveganju zastaranja terjatev smo se skušali izogniti 
tudi s pomočjo izterjave po sodni poti.

V družbi se hkrati zavedamo, da prestroga politika upravljanja s kreditnim tveganjem zmanjšuje konkurenčnost družbe v obdobju liberalizacije 
elektroenergetskega trga.

• Tveganje zastaranja je zelo pomembno pri terjatvah. To tveganje v družbi Elektro Maribor d. d., obvladujemo tako, da dolžnikom redno mesečno
pošiljamo opomine za plačila, ki niso pravočasno poravnana.

• Likvidnostno tveganje je opredeljeno kot tveganje oziroma nevarnost neusklajene likvidnosti oziroma zapadlosti sredstev in dolgov v podjetju, kar
lahko povzroči težave v zvezi s plačilno sposobnostjo.  

Likvidnostno tveganje obvladujemo s skrbnim načrtovanjem prihodnjih denarnih tokov za letno, mesečno in po potrebi tudi krajše obdobje. Tako 
določimo obdobja, ko bo družba v prihodnosti potrebovala dodatne vire sredstev, in obdobja s presežki denarnih sredstev. Pri tem veliko pozornost 
namenjamo optimalni naložbi oziroma zadolževanju pod najugodnejšimi pogoji, kar nam omogoča tudi najboljša bonitetna ocena 10, ki jo izraču-
nava InfoBON d. o. o. Za izpad tekočih likvidnih sredstev smo v letu 2007 najeli kratkoročno okvirno posojilo. 
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V obdobju finančnih presežkov dobaviteljem omogočamo predčasno plačilo s popusti, s čimer si zmanjšujemo obveznosti. Pri dobaviteljih skuša-
mo doseči čim kasnejše roke plačila, pri kupcih pa poskušamo doseči čimprejšnja plačila. 

Nenehno skrb posvečamo tudi temu, da dnevne prilive, ki jih družba prejme po delovnem času, usmerjamo s trajnimi nalogi na depozite čez noč 
in si tako povečujemo prejemke od obresti.

• Obrestno tveganje je opredeljeno z nevarnostmi vpliva neugodnega gibanja obrestne mere na poslovanje podjetja. Družba ima posojila najeta po
spremenljivi obrestni meri EURIBOR in fiksnem pribitku. Višja obrestna mera v tem primeru pomeni višje stroške financiranja. Tej obliki tveganja 
smo se skušali izogniti s pogodbenim določilom o možnosti predčasnega odplačila kredita brez dodatnih stroškov v primeru neugodnega gibanja 
spremenljive obrestne mere EURIBOR. Na drugi strani pa smo skušali presežke naložiti pod najugodnejšimi pogoji v razpršen portfelj naložb z 
različnimi ročnostmi.

Koraki v smeri odličnosti

V Elektru Maribor d. d. se zavedamo pomena sistema kakovosti za uspešno delovanje družbe ter izpolnjevanje potreb in pričakovanj svojih odjemal-
cev in poslovnih partnerjev. V letu 2000 smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000 in ga v začetku leta 2001 
tudi certificirali. V letu 2006 smo na osnovi ISO 9001:2000 in z upoštevanjem standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2004 vzpostavili sistem kakovosti 
v merilnem laboratoriju in ga akreditirali pri Slovenski akreditaciji kot kontrolnem organu. Ob skrbi za kakovost dobavljene električne energije in 
storitev skrbimo tudi za okolje in prostor. Družbeno odgovornost izkazujemo z doslednim upoštevanjem zakonskih in drugih zahtev. V letu 2006 
smo vzpostavili in certificirali sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001:2004 in ga združili s sistemom vodenja kakovosti v enoten sistem vodenja, 
ki izpolnjuje zahteve vseh navedenih standardov.

Poglavitni cilj delovanja sistema vodenja v letu 2007 smo dosegli tako, da so lahko vsi zaposleni s svojimi predlogi in z izboljšavami neposredno 
doprinesli k izboljšanju sistema in s tem tudi k poslovanju družbe kot celote. V skladu s poslovnikom vodenja smo v letu 2007 izvedli dva vodstvena 
pregleda, na katerih smo preverjali učinkovitost in ustreznost delovanja sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem.

V družbi Elektro Maribor d. d. smo trdno prepričani, da uvajanje sistema odličnosti pripomore h krepitvi konkurenčnih prednosti družbe. Vse naše 
prihodnje aktivnosti so tako usmerjene v dograjevanje obstoječega sistema vodenja kakovosti z elementi poslovne odličnosti. Tako bomo v letu 
2008 pričeli z vpeljavo sistema varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001:2007.

Strateški cilji in usmeritve razvoja družbe

Evropska komisija je januarja 2008 sprejela obsežni zakonodajni podnebno-energetski paket, s katerim želi ukrepati proti podnebnim spremembam 
in spodbujati rabo obnovljive energije. Evropski parlament naj bi ga sprejel do pomladi 2009. Glavni novosti sta naslednji: po letu 2012 bo v EU 
veljal enotni evropski načrt za trgovanje z izpusti toplogrednih vplivov in določeno bo število kuponov na evropski ravni, ne več na ravni držav članic. 
V shemo bodo vključeni vsi večji onesnaževalci zraka. Države si bodo morale prizadevati tudi za razvoj obnovljivih virov. Trenutno delež obnovljivih 
virov energije (veter, sončna, vodna in geotermalna energija, energija valovanja, plimovanja, biomasa, bioplin, deponijski plin) v končni porabi 
energije v EU znaša 8,5 odstotkov, skladno s cilji EU pa mora do leta 2020 narasti na 20 odstotkov. Da bi to dosegli, komisija predlaga posamezne 
zakonsko izvedljive cilje za vsako državo članico. Slovenija bo morala do leta 2020 povečati delež obnovljivih virov s sedanjih 16 odstotkov na 25 
odstotkov. Sinergija med učinkovito rabo energije in zahtevo po deležu obnovljivih virov v ospredje postavlja programe učinkovite rabe energije.

Osnovni izzivi, ki jih bomo morali izkoristiti kot priložnosti tudi v naši družbi, so vsekakor želje naših obstoječih in potencialnih kupcev, razvoj 
konkurence in iskanje najugodnejših nabavnih možnosti. S prodajno politiko, ki temelji na diferenciranju ponudbe z vključevanjem poslovnih 
partnerjev in novih prodajnih pristopih, bomo v prihodnjih letih nadaljevali začrtano pot. Upoštevajoč smernice iz podnebno-energetskega paketa 
bomo večjo pozornost namenili okoljski razsežnosti nakupa in prodaje energije, krepitvi lojalnosti kupcev in inovativnosti pri razvoju novih storitev, 
ki bodo obogatile našo osnovno ponudbo. Tudi pri umeščanju elektroenergetskih vodov v prostor si bomo prizadevali, da bo ohranjen videz krajine 
in izboljšano bivalno okolje prebivalcev na našem preskrbovalnem območju.
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Poročilo o družbeni odgovornosti

Upravljanje s človeškimi viri 

V družbi Elektro Maribor d. d. je bilo na dan 31. decembra 2007 zaposlenih 849 delavcev. Od tega je bilo 17 delavcev zaposlenih za določen čas, 
konec leta 2006 je bilo 18 takšnih delavcev. V družbi ohranjamo približno enako povprečno starost in delovno dobo zaposlenih.

Glede na stanje konec leta 2006 se je število zaposlenih zmanjšalo za 15 delavcev, kar je predvsem posledica upokojitev. Vsako zmanjšanje zapo-
slenih poteka na ustrezen način in v dialogu s predstavniki zaposlenih.  

Upravljanje s človeškimi viri 
2006 2007

povprečna starost zaposlenih (v letih) 41,4 41,8

povprečna delovna doba zaposlenih (v letih) 21,1 21,3 

stroški izobraževanja /zaposlenega (v EUR) 360 340
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Izobraževanje zaposlenih

Zaradi razvijanja novih produktov in aktivnostih ob odprtju trga nastajajo potrebe po vedno novih sodelavcih. Zavedamo se, da so samo talentirani 
in visoko motivirani zaposleni sposobni dosegati postavljene cilje. Ker smo na trgu dela zaznali pomanjkanje specialističnih poklicev, smo politiko 
izobraževanja v letu 2007 usmerili v pridobivanje manjkajočih kadrov. V prihodnosti bomo potrebovali predvsem elektrikarje energetike, ki jih bomo 
sami izšolali. Stroški izobraževanja so v letu 2007 znašali 340 EUR na zaposlenega.

Sodelovanje s sindikatom in svetom delavcev

V upravljanje družbe  so zaposleni vključeni v okviru sveta delavcev, v nadzornem svetu in v izvršnem odboru sindikata družbe. Delavci družbe so 
tako sproti obveščeni o poslovanju družbe, najpomembnejših preteklih in trenutnih dogodkih v družbi in z načrti za prihodnost. Zaposleni imajo torej 
možnost, da sodelujejo pri upravljanju družbe, saj brez ustreznega sistema delavskega soupravljanja ni možno razviti zares uspešnega podjetja. 

Zadovoljstvo zaposlenih

Zaposleni so ključni dejavnik nadaljnjega razvoja družbe za doseganje zastavljenih ciljev poslovanja. Zato je skrb za zaposlene eden naših ključnih ci-
ljev. V letu 2007 smo izvedli meritve organizacijske klime in ugotovili, da je v vseh postavkah zaznati izboljšanje v primerjavi z letom 2006. Zadovolj-
stvo je nad povprečjem, izmerjenim na državni ravni. Rezultati so vodilo za aktivnosti v letu 2008 na področju izboljševanja organizacijske klime. 
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devamo, da se zaposleni med seboj poznajo, saj to omogoča učinkovitejše delo in boljše medosebne odnose. Z namenom pospeševanja kontaktov 
med zaposlenimi in ohranjanja dobrih odnosov smo organizirali dan zaposlenih. Na ta dan se zaposleni iz vseh enot srečamo na športnih igrah in 
strokovnih ogledih. Veliko članov šteje tudi športno društvo, v okviru katerega se zaposleni aktivno vključujemo v različne športne sekcije.

Za boljše medsebojno poznavanje, za informiranje in sporočanje pomembnih tem imajo zaposleni na voljo več medijev. Redno izhaja interni časopis 
Infotok, obvestilom so namenjene tudi oglasne deske. Za izmenjavo informacij, dokumentov in podobnega zaposleni uporabljajo intranet in sporočila 
po elektronski pošti.

Za kakovostnejše tretje življenjsko obdobje družba nudi zaposlenim tudi dodatno pokojninsko zavarovanje.

V letu 2007 je od skupnega števila delovnih dni zaradi odsotnosti zaposlenih odpadlo 22 odstotkov delovnega časa. Največ odsotnosti je zaradi letnih 
dopustov, sledijo bolniške odsotnosti in druge odsotnosti (prevladuje študijski dopust). Razmerja se glede na leto 2006 niso bistveno spremenila.
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Skrb za delovno okolje

Varstvo in zdravje pri delu je prav tako ena od komponent zadovoljstva zaposlenih, zato smo v letu 2007, upoštevajoč vsa zakonska določila, ki urejajo 
področje varstva in zdravja pri delu, izvajali vse aktivnosti, ki zagotavljajo varno izvajanje delovnih nalog.

V okviru Izjave o varnosti z oceno tveganja, ki je bila sprejeta v letu 2001, smo izvedli preiskave delovnega okolja. Preiskave so bile podkrepljene z 
meritvami mikroklimatskih pogojev dela, meritvami hrupa in vibracij na izpostavljenih delovnih mestih. Spremembe smo upoštevali v oceni tveganja, 
v izjavi o varnosti pa bodo upoštevana ob naslednji reviziji, ki jo bomo predvidoma izvedli v letu 2008.

Odgovornost zaposlenih za lastno varnost vzpodbujamo z izobraževanjem in usposabljanjem, katerega namen je pridobivanje novih znanj s področja 
varnosti in zdravja pri delu. Z namenom zmanjševanja odsotnosti z dela izvajamo tudi redne preventivne zdravstvene preglede in cepljenja zapo-
slenih. 

Učinkovitost izvajanja ukrepov za varno delo se kaže v podatkih o nezgodah pri delu, katerih število je iz leta v leto manjše. V letu 2007 težjih delovnih 
nezgod ni bilo. 

Komuniciranje z okoljem

Uspešna podjetja se od manj uspešnih razlikujejo tudi po tem, da vzpostavljajo in tudi ohranjajo dobre odnose s svojim okoljem. Za dobro delovanje 
v svojem okolju je potrebno okolje dobro poznati in z njim sodelovati. 

Odnosi z okoljem in družbena odgovornost

Dobri odnosi in družbeno ter okoljsko zavedno delovanje pomenijo tudi, da prevzemamo aktivno vlogo kot podpornik družbeno pomembnih akcij, 
finančno in materialno podpiramo kulturne in športne ustanove ter dogodke, kot so prireditve in projekti: Zlata lisica, Borštnikovo srečanje, Festival 
Lent, Kurentovanje na Ptuju, Slovensko narodno gledališče Maribor ter društva in klube.

V družbi Elektro Maribor d. d. smo se konec leta 2007 odločili, da bomo del sredstev, ki bi jih namenili za novoletna darila, donirali. Donacijo v višini 
6.500 EUR smo namenili Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor. Šola bo donatorska sredstva porabila za nakup sodobne opreme za štiri učilnice, ki so 
namenjene otrokom z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.
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pomembne projekte v energetiki. S tem namenom smo podprli projekte Energetsko učinkovito podjetje, Energija 07, Varčna sijalka v vsak dom, Dnevi 
energetikov, CIGRE, Kotnikovi dnevi.

Komuniciranje z mediji

Za prepoznavnost družbe v okolju je pomembno tudi korektno sodelovanje z mediji. Ob pomembnih dogodkih – otvoritvi fotonapetostne elektrarne za 
izkoriščanje obnovljivih virov energije in ob donaciji OŠ Gustava Šiliha – smo zato pripravili novinarsko konferenco. 

Komuniciranje s kupci

Posebno pozornost smo ob odprtju trga namenili gospodinjstvom, saj se je na tem področju z odprtjem trga nastale največ spremenilo. Vse gospo-
dinjske odjemalce smo ob odprtju trga obvestili o njihovem novem statusu, o načinu prehoda ter o njihovih možnostih in pogojih na liberaliziranem 
trgu električne energije. Zanje smo pripravili nove pakete oskrbe z električno energijo. Ti paketi so: Osnovna oskrba, Varčujem! in Gradim! ter njihove 
različice paketov električne energije iz obnovljivih virov (Osnovna oskrba - modra, Varčujem modro! in Gradim modro!). 

Klicni center skrbi za redno informiranje kupcev električne energije, stranke nas lahko tudi obiščejo v informacijskih pisarnah v vseh OE in na upravi 
družbe ali nam pišejo na elektronski naslov info@elektro-maribor.si, veliko koristnih informacij pa najdejo tudi na spletni strani www.elektro-maribor.si. 
Zabeležili smo 125.206 stikov s strankami, kar je za 4,7 odstotkov več kot v preteklem letu.
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Zaradi velikega zanimanja za komuniciranje prek klicnega centra smo se odločili za njegovo posodobitev, ki bo predvidoma končana v prvi polovici 
leta 2008. Klicni center bo nadgrajen z nujno potrebnimi dodatnimi funkcionalnostmi za spremljanje stikov s kupci in v podporo prodajnim procesom. 
Vpeljali smo tudi enotno telefonsko številko 02 22 00 105 in s tem izboljšali sprejemanje in posredovanje obvestil o okvarah ali motnjah na omrežju, 
na merilnih napravah in kakovosti dobavljene električne energije.

V letu 2007 se je močno povečala uporaba brezplačne internetne aplikacije e-storitev, ki odjemalcem omogoča vpogled v tehnične podatke merilnega 
mesta, pregled izstavljenih računov in plačil ter izdelavo informativnega obračuna. Beležili smo 5.163 obiskov te internetne aplikacije.

Zahteve kupcev smo reševali v najkrajšem možnem roku, zato upravičenih pritožb kupcev skorajda nimamo. Nudili smo 24-urni servis za prijavo okvar 
in motenj pri dobavi električne energije.

Rezultati anket, ki smo jih izvedli v letu 2007 so bili vzpodbudni, saj so pokazali, da so naši kupci zadovoljni z našo družbo in delom zaposlenih, 
cenijo tudi neformalne stike, hkrati pa rezultati kažejo dobro poznavanje naše ponudbe. Poslovni kupci in gospodinjstva so zaposlene v družbi Elektro 
Maribor d. d. opredelili kot prijazne. 

Komuniciranje z delničarji

Letno poročilo je eden od najpomembnejših virov komuniciranja z delničarji in s finančnimi javnostmi. V sredini leta je izšlo letno poročilo za leto 
2006. Pripravili smo slovensko in angleško različico letnega poročila. Poslali smo ga vsem pomembnim javnostim družbe. Poleg tiskane verzije je 
letno poročilo dostopno tudi na spletni strani družbe Elektro Maribor d. d.

Odgovornost do naravnega okolja

Družba Elektro Maribor d. d. je s pridobitvijo certifikata ISO 14001:2004 še aktivneje pristopila k reševanju okoljske problematike. Tako si vsako leto 
zastavimo nove cilje, ki nas vodijo k uresničevanju zadane okoljske politike, ki je dostopna širši javnosti prek spleta.

Sistem ravnanja z okoljem je sistematično urejen in načrtovan, saj je potrebno vključevanje vseh organizacijskih enot družbe po vsej severovzhodni 
Sloveniji. Osnova, na kateri gradimo, so zaposleni v družbi, ki s svojim odgovornim ravnanjem pri varovanju okolja najbolj vplivajo na podobo le-
tega.

S prepoznavanjem vplivov dejavnosti družbe na okolje oziroma registra okoljskih vidikov skušamo z različnimi aktivnostmi in programi te vplive 
zmanjšati na najmanjšo možno mero. Ker zaradi dejavnosti, ki jo opravljamo, nismo velik porabnik naravnih virov, skušamo okoljsko učinkovito delo-
vati na osnovi postavljenih ciljev in z njimi povezanih programov, od katerih sta prednostna Gospodarjenje z odpadki in Center za zbiranje in ločevanje 
demontirane opreme. Zastavili smo si cilj, da skušamo doseči znižanje količin komunalnih in nevarnih odpadkov in s tem stroškov za njihovo od-
stranjevanje, obenem pa povečati prihodke pri prodaji gospodarskih odpadkov. 

Pri okoljskem programu Umeščanje elektroenergetskih vodov v prostor smo v letu 2007 povečali delež podzemnih vodov v celotni dolžini vseh vodov 
na preskrbovalnem območju naše družbe za 0,5 odstotka, s čimer si prizadevamo za ohranjanje videza krajine in izboljšanje bivalnega okolja.

Pri svojem delu upoštevamo pripombe okolice na ravnanje z okoljem in hkrati širimo svoje aktivnosti tudi izven družbe na poslovne partnerje, doba-
vitelje in pogodbene izvajalce, ki sodelujejo v procesu dela družbe Elektro Maribor d. d. Z vključevanjem okoljskih pogodbenih obveznosti zahtevamo 
odgovornejše ravnanje v smislu zmanjševanja odpadkov in odpadne embalaže, prav tako pa zahtevamo skladno delovanje pri opravljanju storitev in 
nabave materiala v smislu zagotavljanja zahtev standarda ISO 14001:2004. 

Rast porabe in rast proizvodnje električne energije v Sloveniji nista sorazmerna. Poraba električne energije iz leta v leto narašča, viri za njeno proiz-
vodnjo so omejeni, kar posledično pomeni tudi rast cen tega energenta. Zaradi tega smo v letu 2007 in bomo tudi v prihodnjih letih dali velik poudarek 
učinkoviti rabi energije, ki jo aktivno vzpodbujamo in promoviramo. V letu 2007 smo tako s pomočjo različnih komunikacijskih sredstev in kanalov 
spodbujali učinkovito in varčno rabo električne energije. Hkrati smo in še bomo pri odjemalcih spodbujali njeno vrednost in opozarjali na redkost 
dobrine, ki jo potrebujemo vsak dan in se nam zato zdi že tako samoumevna. 

S spodbujanjem racionalne rabe električne energije bomo pripomogli k ohranjanju okolja. Tako ob predpostavki, da poraba električne energije ne bi 
naraščala, ne bi bili potrebni dodatni posegi v okolje zaradi zagotavljanja dodatnih proizvodnih zmogljivosti, ki so tudi v naravi omejene.
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Računovodsko poročilo

Izjava uprave o odgovornosti in skladnosti računovodskih izkazov

Izjava uprave o odgovornosti za računovodske izkaze

Uprava družbe Elektro Maribor d. d. je odgovorna za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov na način, ki zainteresirani javnosti daje resnično 
sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja družbe. 

Uprava družbe je odgovorna tudi za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja družbe, ter za preprečevanje in odkrivanje 
nepravilnosti pri poslovanju družbe.

Uprava družbe potrjuje, da so bili računovodski izkazi družbe sestavljeni v skladu s pravili stroke in zakoni s področja poslovanja, računovodenja, 
davkov in financ. Vsi računovodski izkazi so pripravljeni ob domnevi, da bo družba nadaljevala poslovanje tudi v prihodnosti.

Uprava družbe izjavlja, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske 
ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da letno poročilo družbe predstavlja resnično in pošteno sliko izidov poslovanja 
ter premoženjskega stanja družbe.

Računovodski izkazi družbe Elektro Maribor d. d. so sestavljeni v skladu z vsemi zahtevami vseh ustreznih SRS in z vsemi ustreznimi stališči in po-
jasnili.

Maribor, 27. marec 2008                                                        Predsednik uprave: 
                   Stanislav Vojsk, univ. dipl. inž. el.
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Revizorjevo poročilo
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Računovodski izkazi družbe Elektro Maribor d. d. za poslovno leto 2007 so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami Slo-
venskih računovodskih standardov (v nadaljevanju SRS), po določilih Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), v skladu z zahtevami Energetskega 
zakona ter zakonodaje s področja davkov in financ.

Revizija poslovanja družbe poteka v skladu s strokovnimi in poklicno etičnimi načeli revizije po zaključku poslovnega leta.

Slovenski računovodski standardi (SRS) so pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja, ki podrobneje razčlenjujejo temeljna 
zakonska pravila, jih pojasnjujejo in določajo način njihove uporabe.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD – 1) določa temeljna pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, razvrščanje gospodarskih 
družb in njihovega statusnega preoblikovanja. Določa splošna pravila, ki jih mora vsaka družba upoštevati pri sestavi letnega poročila.

Energetski zakon (EZ) določa, da morajo vse pravne osebe, ki opravljajo več kot eno energetsko dejavnost na področju oskrbe z električno ener-
gijo, zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje vsake izmed dejavnosti.

Vsi računovodski izkazi so predstavljeni v evrih. Za preračun podatkov za leto 2006 iz SIT v EUR je uporabljen tečaj 1 EUR = 239,640 SIT.

Zaradi pravne ločitve dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja od ostalih dejavnosti 1. julija 2007 so računovodski izkazi omejeno 
primerljivi s preteklim letom. 

Sprememba statuta družbe, o kateri je odločala skupščina družbe 4. junija 2007 je bila posledica sprememb zakonodaje in dejstva, da družba ne 
opravlja več gospodarske javne službe (GJS) sistemskega operaterja distribucijskega omrežja ter GJS dobave električne energije tarifnim odjemal-
cem.

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

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih smo neposredno uporabili določila SRS, razen pri vrednotenju postavk, pri katerih 
določila SRS dajejo možnost izbire med različnimi načini vrednotenja. V teh primerih ima družba metode vrednotenja opredeljene v Pravilniku o 
računovodstvu, Pravilniku o osnovnih sredstvih in amortizaciji ali jih je uprava določila s sklepi.

Temeljni računovodski predpostavki, ki smo ju uporabili pri pripravi računovodskih izkazov, sta:
• upoštevanje nastanka poslovnega dogodka, kar pomeni, da se poslovni dogodek pripozna ob njegovem nastanku in ne šele ob plačilu, ter
• upoštevanje časovne neomejenosti delovanja družbe, kar pomeni, da se predpostavlja, da bo družba nadaljevala poslovanje v prihodnosti ter da

nima niti namena niti potrebe, da bi ga ustavila ali pomembno skrčila.

Kakovostne značilnosti računovodenja v družbi in na podlagi tega sestavljenih računovodskih izkazov so:
• razumljivost, kar pomeni, da so informacije v računovodskih izkazih prikazane tako, da jih uporabniki, ki dovolj dobro poznajo poslovno in gospo-

darsko delovanje in računovodstvo, razumejo brez težav,
• ustreznost postavk v računovodskih izkazih, na katere vplivata njihova vrsta in bistvenost, ki pomeni, da pomagajo uporabnikom sprejemati ali

potrjevati poslovne odločitve,
• zanesljivost, kar pomeni, da postavke v računovodskih izkazih ne vsebujejo pomembnih napak in pristranskih stališč ter da zvesto predstavljajo

tisto, kar trdijo, da predstavljajo. Pomembno izhodišče je, da se daje prednost vsebini pred obliko,
• primerljivost pomeni, da so postavke v računovodskih izkazih družbe po letih primerljive, kakor tudi stalnost uporabe izbranih metod vrednotenja.

Dogodki po datumu bilance stanja

V začetku leta 2008 je Urad RS za varstvo konkurence sprožil postopek zaradi domnevne kršitve določil Zakona o preprečevanju omejevanja konku-
rence in izvedel ugotovitveni postopek. Urad RS za varstvo konkurence je izdal povzetek relevantnih dejstev, na osnovi katerih pa ni mogoče predvideti 
možnih finančnih posledic.

Po datumu bilance stanja ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na računovodske izkaze za leto 2007.
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Odnosi s povezanimi družbami

Družba Elektro Maribor d. d. ima dolgoročne finančne naložbe z več kot 20 odstotkov deležem v:
• družbo HE Elektro Maribor d. o. o., Vetrinjska ul. 2, Maribor                          100,00 odstotkov,
• družbo Moja energija d. o. o., Jadranska cesta 28, Maribor                             33,33 odstotkov,
• družbo Eldom d. o. o., Vetrinjska ul. 2, Maribor                                               25,00 odstotkov,
• družbo Informatika d. d., Vetrinjska ul. 2, Maribor                                            22,00 odstotkov.     
 
Računovodski izkazi družbe Elektro Maribor d. d. in odvisne družbe HE Elektro Maribor d. o. o. se v skladu z 8. točko 56. člena ZGD - 1 ne uskupinju-
jejo, ker to ni pomembno za resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala družbe.

v EUR

KAPITAL VREDNOST AKTIVE POSLOVNI IZID 
ZNESEK  

PRIHODKOV

HE Elektro Maribor d. o. o., 
Vetrinjska ul. 2, Maribor

2.421.084 2.602.973 291.442 762.568

Moja energija d. o. o., 
Jadranska cesta 28, Maribor

285.307 5.858.238 630.852 5.138.269

Eldom d. o. o., 
Vetrinjska ul. 2, Maribor

-60.078 1.777.471 -61.176 1.097.325

Informatika d. d., 
Vetrinjska ul. 2, Maribor

1.934.519 5.786.756 51.545 8.167.319
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 P O S T A V K A POJASNILO 31.12.2007 31.12.2006

 A. Dolgoročna sredstva (I–VI) 251.328.156 241.877.095

 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6) 1 219.433 418.910

 1. Dolgoročne premoženjske pravice 219.433 418.910

 II. Opredmetena osnovna sredstva  (1 do 6) 2 247.767.851 238.797.996

 1. Zemljišča in zgradbe (a + b) 183.064.430 182.596.658

     a. Zemljišča 7.359.471 7.349.584

     b. Zgradbe 175.704.959 175.247.074

 2. Proizvajalne naprave in stroji 57.306.061 52.277.722

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

7.397.360 3.923.616

    a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 7.397.360 3.923.616

III. Naložbene nepremičnine 3 705.605 0

IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2) 4 2.572.627 2.581.720

 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a do č) 2.572.627 2.580.152

     a. Naložbe v delnice in deleže družb v skupini 1.691.967 1.691.967

     b. Naložbe v delnice in deleže  pridruženih družb 623.497 642.415

     c. Druge dolgoročne naložbe v delnice in deleže 91.040 91.937

     č. Druge dolgoročne finančne naložbe 166.123 153.833

 2. Dolgoročna posojila (a do c) 0 1.568

     b. Dolgoročna posojila drugim 0 1.568

V.    Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3) 5 62.640 78.469

 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 386 386

 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 62.254 78.083

 B. Kratkoročna sredstva (I–V) 51.601.521 38.463.548

II. Zaloge (1 do 4) 6 2.014.828 2.471.951

 1. Material 2.014.828 2.471.951

III. Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2) 7 2.002.596 31.324

 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 2.000.000 0

     c. Druge kratkoročne finančne naložbe 2.000.000 0

 2. Kratkoročna posojila (a do c) 2.596 31.324

     b. Kratkoročna posojila drugim 2.596 31.324

IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3) 8 44.701.105 32.746.071

 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 3.317 8.710

 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 38.671.115 30.401.237

 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 6.026.673 2.336.124

V.    Denarna sredstva 9 2.882.992 3.214.202

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 10 114.280 96.033

 S R E D S T V A   (A + B + C) 303.043.957 280.436.676

 Zunajbilančna sredstva 21.455.046 11.570.580

Računovodski izkazi
Bilanca stanja                                                                                                                                                                   v EUR
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 P O S T A V K A POJASNILO 31.12.2007 31.12.2006

A. Kapital  11 222.681.275 221.188.123

I. Vpoklicani kapital (1 do 2) 139.773.510 139.773.510

 1. Osnovni kapital 139.773.510 139.773.510

II. Kapitalske rezerve 75.121.586 75.121.586

III. Rezerve iz dobička (1 do 5) 6.070.615 4.941.462

 1. Zakonske rezerve 800.998 693.460

 5. Druge rezerve iz dobička 5.269.617 4.248.002

IV. Presežek iz prevrednotenja 119.553 107.263

V. Preneseni čisti poslovni izid 574.396 0

 1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 574.396 0

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.021.615 1.244.302

 1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta 1.021.615 1.244.302

B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3) 12 29.834.108 24.937.295

 1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 4.408.368 3.132.626

 3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 25.425.740 21.804.669

C. Dolgoročne obveznosti (I do III) 8.512.966 3.583.300

I.  Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4) 13 8.512.966 3.583.300

 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank  in družb 8.512.966 3.583.300

Č. Kratkoročne obveznosti (I do III) 41.868.051 30.459.259

II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4) 14 2.995.123 1.508.871

 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank in družb 2.993.197 1.507.131

 4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 1.926 1.740

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8) 15 38.872.928 28.950.388

 1. Kratkoročne  poslovne obveznosti do družb v skupini 72.239 40.520

 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 26.910.748 26.941.950

 4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 9.142.501 0

 5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 1.562.681 1.223.960

 6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij 414.826 237.809

 7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 547.136 278.276

 8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 222.797 227.873

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 16 147.557 268.699

 OBVEZNOSTI  DO  VIROV  SREDSTEV  (A do D) 303.043.957 280.436.676

 Zunajbilančne obveznosti 17 21.455.046 11.570.580
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v EUR

 P O S T A V K A POJASNILO I–XII 2007 I–XII 2006

1. Čisti  prihodki  od  prodaje  (a + b) 18 184.711.475 173.640.335
 a. Na domačem trgu 184.711.475 173.640.335
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 19 10.404.216 10.488.532

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi po-
slovnimi prihodki)

20 3.736.542 3.734.801

5. Stroški blaga, materiala in storitev  (a + b) 21 155.051.649 146.133.675

 
a. Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porablje-
nega materiala

136.898.624 117.977.844

 b. Stroški storitev 18.153.025 28.155.831
6. Stroški dela  (a + b + c + d) 22 22.226.586 21.292.509
 a. Stroški plač 15.511.821 14.969.713

 
b. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zapo-
slencev

771.279 739.951

 
c. Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev 
od plač

3.086.987 3.120.480

 d. Drugi stroški dela 2.856.499 2.462.365
7. Odpisi vrednosti (a + b + c) 23 18.785.479 18.466.842
 a. Amortizacija 17.907.380 17.760.372

 
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred. in 
opred. OS

51.550 158.676

 
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih

826.549 547.794

8. Drugi poslovni odhodki 24 2.200.407 954.059
9. Finančni prihodki iz deležev (a+b+c+č) 25 239.648 109.346
 b. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 22.438 0
 č. Finančni prihodki iz drugih naložb 217.210 109.346
10. Finančni prihodki iz danih posojil (a+b) 0 1.646
 b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 0 1.646
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (a + b) 26 443.716 500.216
 b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 443.716 500.216

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naložb 27 897 0

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (a + b + 
c + č) 28 408.814 79.853

 b. Finančni odhodki iz posojil 404.668 78.449
 č. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 4.146 1.404
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (a + b + c) 29 3.887 16.015

 
b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti

939 12.324

 c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 2.948 3.691
15. Drugi prihodki 30 1.366.704 1.124.456
16. Drugi odhodki (a + b) 31 73.814 36.795

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

32 2.150.768 2.619.584

20.
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
(1 + 2 +3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11 - 12 
- 13 - 14 + 15 - 16 - 17 - 18 + 19)

2.150.768 2.619.584

Izkaz poslovnega izida
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v EUR

POSTAVKA POJASNILO I–XII 2007 I–XII 2006

A. Denarni tokovi pri poslovanju 33   
a) Prejemki pri poslovanju 271.343.384 210.725.952
aa) Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 268.927.830 208.445.498
ab) Drugi prejemki pri poslovanju 2.415.554 2.280.454
   
b) Izdatki pri poslovanju -256.779.085 -200.665.410
ba) Izdatki za nakupe materiala in storitev -227.470.597 -172.777.140
bb) Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku -13.033.932 -12.325.442
bc) Izdatki za dajatve vseh vrst -14.824.418 -14.154.628
bd) Drugi izdatki pri poslovanju -1.450.138 -1.408.200
   
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju  ali prebitek iz-
datkov pri posl. (a + b) 14.564.299 10.060.542

   
B Denarni tokovi pri naložbenju 34   
a) Prejemki pri naložbenju 17.438.970 3.937.643
aa) Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki 
se nanaša na naložbenje

212.280 132.749

ac) Prejemki od odtujitve opredmetenih osn. sred. 226.690 49.261
ae) Prejemki od odtujitve kratkor. fin. naložb 17.000.000 3.755.633
   
b) Izdatki pri naložbenju -37.709.482 -14.580.742
ba) Izdatki za pridobitev neopr. sred. -140.318 -126.131
bb) Izdatki za pridobitev opredmetenih osn. sred. -18.569.164 -14.454.611
bd) Izdatki za pridobitev kratk. fin. naložb -19.000.000  
   
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju  ali prebitek izdat-
kov pri nalož. (a + b) -20.270.512 -10.643.099

   
C Denarni tokovi pri financiranju 35   
a) Prejemki pri financiranju 88.535.852 19.609.319
ab) Prejemki od povečanja dolg. finan. obveznosti 8.345.852 3.752.199
ac) Prejemki od povečanja kratk. finan. obveznosti 80.190.000 15.857.120
   
b) Izdatki pri financiranju -83.160.849 -18.410.707
ba) Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financ. -370.826 -72.942
bc) Izdatki za odplačila dolgor. finanč. obveznosti -1.932.265 -764.664
bd) Izdatki za odplačila kratkor. finanč. obveznosti -80.190.000 -15.857.119
be) Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -667.758 -1.715.982
   
c) Prebitek prejemkov pri financiranju  ali prebitek iz-
datkov pri financiranju (a + b) 5.375.003 1.198.612

   
Č Končno stanje denarnih sredstev 2.882.992 3.214.202
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in 
Cc) -331.210 616.055

+   
y) Začetno stanje denarnih sredstev 3.214.202 2.598.147

Izkaz denarnih tokov
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VPO-

KLICANI 
KAPITAL

 REZERVE IZ DOBIČKA 
PRENESE-

NI ČISTI 
POSL. IZID

ČISTI PI 
POSLOV-

NEGA LETA
SKUPAJ

 
 

Leto 2007 Osnovni
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske
rezerve

Druge 
rezerve

iz dobička

Presežek 
iz prevred-

notenja

Preneseni 
čisti  

dobiček

Čisti 
dobiček

 
 

 I/1 II III/1 III/5 IV V/1 VI/1  

A.
Začetno stanje v 
obdobju

139.773.510 75.121.586 693.460 4.248.002 107.263 1.244.302 0 221.188.123

B. Premiki v kapital 0 0 0 0 12.290 0 2.150.768 2.163.058

d)
Vnos čistega poslovnega 
izida poslovnega leta

      2.150.768 2.150.768

f)
Vnos zneska prevredno-
tenj kapitala

    12.290    

C. Premiki v kapitalu 0 0 107.538 1.021.615 0 0 -1.129.153 0

a)
Razporeditev ČD kot 
sestavine kapitala po 
sklepu uprave in NS

  107.538 1.021.615   -1.129.153  

b)
Razporeditev ČD za ob-
likovanje dodatnih rezerv 
po sklepu skupščine

        

Č. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 -669.906 0 -669.906
a) Izplačilo dividend      -669.906   

D.
Končno stanje v ob-
dobju

139.773.510 75.121.586 800.998 5.269.617 119.553 574.396 1.021.615 222.681.275

Izkaz gibanja kapitala

v EUR

  
VPO-

KLICANI 
KAPITAL

 REZERVE IZ DOBIČKA
PRENESE-

NI ČISTI 
POSL. IZID

ČISTI PI 
POSLOV-

NEGA LETA
SKUPAJ

 
 

Leto 2006 Osnovni
kapital

Kapitalske  
rezerve

Zakonske
rezerve

Druge 
rezerve

iz dobička

Presežek 
iz prevred-

notenja

Preneseni 
čisti

dobiček

Čisti 
dobiček

 
 

 I/1 II III/1 III/5 IV V/1 VI/1  

A.
Začetno stanje v 
obdobju

139.773.510 75.121.586 562.481 3.003.700 89.919 2.443.425 0 220.994.620

B. Premiki v kapital 0 0 0 0 17.344 0 2.619.584 2.636.928

d)
Vnos čistega poslovnega 
izida poslovnega leta

      2.619.584 2.619.584

f)
Vnos zneska prevredno-
tenj kapitala

    17.344    

C. Premiki v kapitalu 0 0 130.979 1.244.302 0 -737.824 -1.375.281 -737.824

a)
Razporeditev ČD kot 
sestavine kapitala po 
sklepu uprave in NS

  130.979 1.244.302   -1.375.281 0

b)
Razporeditev ČD za ob-
likovanje dodatnih rezerv 
po sklepu skupščine

     -737.824   

Č. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 -1.705.600 0 -1.705.600
a) Izplačilo dividend      -1.705.600  -1.705.600

D.
Končno stanje v ob-
dobju

139.773.510 75.121.586 693.460 4.248.002 107.263 0 1.244.302 221.188.123
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Skupščina družbe je o sprejetju poslovnega poročila in o delitvi bilančnega dobička za poslovno leto 2006 odločala 24. 8. 2007. 

Uprava družbe in nadzorni svet družbe sta podala skupščini družbe naslednji predlog delitve bilančnega dobička:
• del bilančnega dobička v višini 669.906,48 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto višini 0,02 EUR na delnico,
• del bilančnega dobička v višini 574.395,76 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Skupščina družbe je na predlog uprave in nadzornega sveta družbe o delitvi bilančnega dobička za poslovno leto 2006 imela nasproten predlog, tako 
da je sprejela sklep:
• del bilančnega dobička v višini 669.906,48 EUR se izplača za dividende v višini 0,02 EUR bruto na delnico,
• del bilančnega dobička v višini 574.395,76 EUR ostane nerazporejen dobiček.

Poslovni izid družbe za leto 2007 znaša 2.150.768,40 EUR in ga je družba na podlagi sklepa uprave razporedila:
• 5 odstotkov čistega poslovnega izida se v višini 107.538,42 EUR uporabi za oblikovanje zakonskih rezerv,
• 50 odstotkov preostalega čistega dobička v poslovnem letu se v višini 1.021.614,99 EUR uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.

v EUR

BILANČNI DOBIČEK 2007 2006

a) Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.150.768 2.619.584

b) Preneseni dobiček 574.396 0

č) Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave 107.538 130.979

Zakonske rezerve 107.538 130.979

d) Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in 
nadzornega sveta

1.021.615 1.244.303

Druge rezerve iz dobička 1.021.615 1.244.303

BILANČNI DOBIČEK 2007 (a + b – č – d) 1.596.011 1.244.302

Ugotovitev in predlog uporabe bilančnega dobička
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čakovanj svojih kupcev, dobaviteljev lastnikov in celotne širše javnosti.

Z zastavljeno dividendno politiko želi svojim lastnikom tudi v prihodnje zagotoviti pričakovano rast družbe, donose in socialno varnost zaposlenih.

Uprava družbe je zato sklenila, da se del čistega poslovnega izida poslovnega leta 2007 v višini 2.150.768,40 EUR, ki po uporabi za oblikovanje rezerv 
v višini 107.538,42 EUR znaša 2.043.229,98 EUR, uporabi še za oblikovanje drugih rezerv iz dobička v višini 1.021.614,99 EUR.

Bilančni dobiček v višini 1.596.010,75 EUR, ki ga sestavljata preneseni dobiček v višini 574.395,76 EUR in bilančni dobiček poslovnega leta v višini 
1.021.614,99 EUR, je predmet predloga delitve na skupščini delničarjev družbe.

Uprava in nadzorni svet družbe Elektro Maribor d. d. predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2007, ki znaša 
1.596.010,75 EUR, razporedi:

• del bilančnega dobička v višini 1.004.859,72 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 0,03 EUR bruto na delnico,
• del bilančnega dobička v višini 591.151,03 EUR se razporedi za prenos v naslednje leto.

Pojasnila k računovodskim izkazom

Podlage za sestavitev računovodskih izkazov

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih družba skozi vsa obdobja, ki so predstavljena, dosledno uporablja spodaj navedene 
računovodske usmeritve, politike in pravila pri računovodenju.

Pomembnost razkritij

Družba je pomembnost razkritij v računovodskih izkazih opredelila z notranjimi akti, in sicer za vsako kategorijo sredstev in obveznosti ter prihodkov 
in odhodkov posebej.

Sredstva in obveznosti

Neopredmetena sredstva 

Za merjenje neopredmetenih sredstev, med katerimi družba izkazuje naložbe v pridobljene dolgoročne pravice do industrijske lastnine (licence in 
aplikativno programsko opremo) uporablja družba model nabavne vrednosti.

Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti, v katero se vštevajo tudi vse nakupne dajatve po odštetju 
trgovinskih in drugih popustov ter vsi neposredno pripisljivi stroški pripravljanja sredstva za uporabo.

Družba zaradi slabitve prevrednoti neopredmetena 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.

Neopredmetena osnovna sredstva imajo končno dobo koristnosti tri leta in amortizacijsko stopnjo 33,33 odstotkov. Amortizirajo se posamično, po 
metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Neopredmeteno osnovno sredstvo se prične amortizirati, ko je razpoložljivo za uporabo.

V poslovnih knjigah se za neopredmetena sredstva posebej izkazujejo njihove nabavne vrednosti in posebej nabran popravek njihove vrednosti. V 
bilanci stanja so ta sredstva izkazana po knjigovodski vrednosti, ki je razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti.

Opredmetena osnovna sredstva

Za merjenje vseh skupin opredmetenih osnovnih sredstev družba uporablja model nabavne vrednosti. V nabavno vrednost opredmetenega osnovnega 
sredstva so vključeni vsi stroški, ki jih je mogoče pripisati njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.
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Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, zgrajenega ali izdelanega v družbi, tvorijo stroški, ki jih povzroči njegova zgraditev ali izdelava, 
in posredni stroški njegove izdelave ali zgraditve.

Družba med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazuje tudi brezplačno prevzeta in sofinancirana osnovna sredstva.

V poslovnih knjigah so za opredmetena osnovna sredstva posebej izkazani zneski nabavnih vrednosti in posebej zneski popravkov vrednosti, pri čemer 
popravek vrednosti predstavlja njihov kumulativni odpis kot posledico amortiziranja. V bilanci stanja so ta sredstva izkazana po knjigovodski vrednosti, 
ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti.

Družba zaradi slabitve prevrednoti opredmetena osnovna sredstva, ko njihova knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost. Kot nadomes-
tljiva vrednost se upošteva čista prodajna vrednost ali vrednost pri uporabi, in sicer tista, ki je večja.

Amortizacija se obračunava posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in se prične obračunavati prvi dan naslednjega meseca 
po tem, ko je razpoložljivo za uporabo.

Vlaganja v osnovna sredstva razmejuje družba na podlagi sistemskega navodila za razmejitev vlaganj v osnovna sredstva in stroškov vzdrževanja, ki 
je priloga Pravilnika o osnovnih sredstvih in amortizaciji.

Družba nima osnovnih sredstev, ki bi bila pridobljena s finančnim najemom.

Vsa osnovna sredstva so v lasti družbe in niso zastavljena kot jamstvo za dolgove.

V sladu s pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja je družba 
Elektro Maribor d. d. v najem oddala elektroenergetsko infrastrukturo družbi SODO d. o. o., ki je na podlagi določil Energetskega zakona in koncesijske 
pogodbe izključni nosilec koncesije za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.

Naložbene nepremičnine

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe.

Družba meri naložbene nepremičnine po modelu nabavne vrednosti, kar pomeni, da se v poslovnih knjigah naložbene nepremičnine vodijo po nabavni 
vrednosti, zmanjšane za amortizacijske popravke. V bilanci stanja so naložbene nepremičnine izkazane po knjigovodski vrednosti, ki je razlika med 
nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti.

Nepremičnine, ki se gradijo ali razvijajo za prihodnjo uporabo kot naložbene nepremičnine, družba obravnava kot lastniško uporabljene nepremičnine. 
Ko se gradnja ali razvijanje konča, se te nepremičnine razvrstijo kot naložbene nepremičnine.

Dobički ali izgube iz odtujitve naložbenih nepremičnin se ugotavljajo kot razlike med čistimi donosi ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo sredstev 
ter se pripoznajo v poslovnem izidu.

Družba zaradi slabitve prevrednoti naložbene nepremičnine, 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.

Naložbene nepremičnine se amortizirajo posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.

Nabavno vrednost naložbenih nepremičnin sestavljajo nakupna cena in stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno nakupu. Takšni stroški vključu-
jejo zaslužke za pravne storitve, davke od prenosa nepremičnin ter druge stroške posla.

Družba je v letu 2007 presodila, da bo med naložbene nepremičnine prerazvrstila počitniška ter lastniška stanovanja, ki se dajejo v najem zapo-
slenim.
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Z amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, razpoložljivih za uporabo, se prenašajo vrednosti amortizljivih sredstev, 
to je sredstev, ki jih družba poseduje in imajo omejeno dobo koristnosti, med stroške.

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev se obračunava, dokler se v celoti ne nadomesti vrednost, ki tvori osnovo za 
obračunavanje amortizacije. Ko se nadomesti vrednost, ki tvori osnovo za obračun amortizacije, se amortizacija ne obračunava več, ne glede na to, 
če se že amortizirano osnovno sredstvo še naprej uporablja za opravljanje dejavnosti. 

Družba ima vsa osnovna sredstva razvrščena v amortizacijske skupine. Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev se 
obračunava od posameznega sredstva.

Neopredmeteno osnovno sredstvo se prične amortizirati takoj, ko je razpoložljivo za uporabo. Opredmeteno osnovno sredstvo in naložbena nepre-
mičnina se pričneta amortizirati prvi dan naslednjega meseca, ko je le-ta razpoložljiva za uporabo.

Osnovna sredstva, ki se pridobivajo, zemljišča in umetniška dela se ne amortizirajo.

Družba samostojno določa letne amortizacijske stopnje glede na dobo koristnosti posameznega  neopredmetenega sredstva in opredmetenega 
osnovnega sredstva. Dobo koristnosti določi posebna komisija, ki jo imenuje uprava družbe.

Pri obračunu amortizacije družba uporablja naslednje dobe koristnosti sredstev:

2007 2006

Neopredmetena sredstva 3 leta 3 leta

Zgradbe in gradbeni del objektov 20–50 let 20–50 let

Oprema 15–35 let 15–35 let

Motorna vozila 7–12 let 7–12 let

Druga oprema 4–15 let 4–15 let

Računalniška oprema 3 leta 3 leta

Finančne naložbe

Finančne naložbe so sestavni deli finančnih inštrumentov družbe. So finančna sredstva, ki jih ima družba naložbenik, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, 
povečevala svoje finančne prihodke.

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročne so tiste, ki jih 
družba namerava imeti v posesti v obdobju, daljšem od leta dni, in ne v posesti za trgovanje.

Dolgoročne finančne naložbe v kapital odvisnih in pridruženih družb se vrednotijo po nabavni vrednosti. Udeležba v dobičku odvisne družbe je pripo-
znana v poslovnem izidu obvladujoče družbe, ko le-ta pridobi pravico do izplačila udeležbe.

Družba ima finančne naložbe razvrščene v skupino za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev.

Spremembe poštenih vrednosti finančnih naložb družba pripozna v kapitalu kot povečanje oziroma zmanjšanje presežka iz prevrednotenja.
Kratkoročne finančne naložbe so kratkoročno dana posojila in depoziti. Družba jih v začetku izkazuje po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena 
denarna ali druga sredstva. Kot kratkoročna finančna naložba je izkazan tudi tisti del dolgoročnih finančnih naložb, ki zapade v plačilo v enem letu po 
datumu bilance stanja.



Zaloge

Količinska enota zaloge materiala se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive 
nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste.

Usredstvenje zalog se izvaja po nabavnem principu. Pri vrednotenju porabe zalog materiala družba uporablja metodo drsečih povprečnih cen.

Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotijo, če knjigovodska vrednost presega čisto iztržljivo vrednost. Vrednost zalog se zmanjšuje tudi zaradi odpisa 
neuporabnega materiala.

Knjigovodska vrednost zalog v družbi ne presega čiste iztržljive vrednosti.

Terjatve

Terjatve vseh vrst se izvirno izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz verodostojnih knjigovodskih listin, ob predpostavki, da bodo plačane. 

V bilanci stanja so terjatve prikazane v neto vrednosti, kar pomeni, da so zmanjšane za popravke vrednosti za sporne in dvomljive terjatve. Družba 
izkaže terjatve kot dvomljive in sporne takrat, kadar upravičeno obstaja dvom o poplačilu.

Družba uporablja individualni pristop pri oblikovanju popravkov za dvomljive in sporne terjatve. Popravek vrednosti terjatve se oblikuje za celotno 
vrednost terjatve do kupca, ne glede na stopnjo iztržljivosti. Družba oblikuje popravek vrednosti terjatev tudi, kadar razpolaga s podatki o uvedenih 
postopkih prisilne poravnave, stečaja ali tožbe.

Terjatve za odloženi davek se pripoznajo, če je verjetno, da se bo pojavil razpoložljivi obdavčljivi dobiček, ki ga bo mogoče obremeniti za odbitne 
začasne razlike.

Denarna sredstva

Denarna sredstva družbe predstavljajo denar na transakcijskih računih pri bankah ter denarni ustrezniki – naložbe, ki jih je mogoče hitro pretvoriti v 
vnaprej znani znesek denarnih sredstev.

Denarno sredstvo se ob začetnem pripoznanju izkaže v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine, po preveritvi, da ima takšno naravo.

Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se prevede v domačo valuto po menjalnem tečaju na dan prejema.

V bilanci stanja so v postavki denarnih sredstev skupaj izkazani denar na transakcijskem računu in dani depoziti na odpoklic.

Kapital

Celotni kapital družbe sestavljajo osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let, presežek iz prevred-
notenja in predhodno še nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta.

Osnovni kapital se pripozna ob pojavitvi denarnih ali stvarnih vložkov v družbo in predhodno še ob pojavitvi terjatev do vpisnikov kapitala.

Rezerve iz dobička se pripoznajo s sklepom uprave, nadzornega sveta in skupščine družbe.

Preneseni čisti dobiček prejšnjih let se pripozna, ko je sprejet sklep o razdelitvi dobička posameznega poslovnega leta in so iz njega izločeni zneski 
za rezerve.

Presežek iz prevrednotenja se pripozna na podlagi opravljenega prevrednotenja naložb na koncu poslovnega leta.

Prehodno nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta se pripozna na podlagi potrebnih izračunov za poslovno leto.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 33.495.324 navadnih imenskih kosovnih delnic.
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Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Družba oblikuje dolgoročne rezervacije za pokojnine in odpravnine ob upokojitvi v zneskih, ki izhajajo iz izračuna pooblaščenega aktuarja po stanju 
na začetku in na koncu poslovnega leta. Aktuarski izračun temelji na metodi Projected Unit Credit in se vrši ob koncu vsakega poslovnega leta, ko 
družba uskladi vrednost in stanje rezervacij. 

Dejavnik, ki je pomembno vplival na velikost rezervacij v letu 2007, je sprememba določil Podjetniške kolektivne pogodbe.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve oblikuje družba iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov in obračunanih prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje invalidov v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Družba te prihodke črpa za dejansko 
nastale stroške za izboljšanje delovnih pogojev invalidov.

Družba prav tako oblikuje dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova brezplačno prevzetih osnovnih sredstev, iz naslova povprečnih stroškov 
priključitve ter prispevka za sofinanciranje. Namenjene so pokrivanju stroškov amortizacije. Kot osnovo za porabo in prenos v prihodke družba na 
podlagi izkustva upošteva letno amortizacijsko stopnjo za nizkonapetostno omrežje v višini 3,33 odstotkov.

Dolgovi

Dolgovi so dolgoročni in kratkoročni ter poslovni in finančni.

Dolgoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem sredstev, ki jih je treba vrniti oziroma poravnati v obdobju, daljšem od leta dni.

Kratkoročni dolgovi so finančni in poslovni. Finančne obveznosti predstavljajo kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz financiranja. Obveznosti do 
dobaviteljev, zaposlencev, državnih institucij in drugo pa predstavljajo poslovni del kratkoročnih dolgov.

Dolgoročne in kratkoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo 
njihovo poplačilo. Obveznosti se kasneje povečujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za katere obstaja sporazum z upnikom. Ob-
veznosti se zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave v dogovoru z upnikom.

Knjigovodska vrednost dolgoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšana za odplačila glavnice in prenose med kratkoročne dolgove.

Knjigovodska vrednost kratkoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti in se spremeni le v primeru njihovih povečanj ali zmanjšanj, skladno s 
sporazumi z upniki.

V bilanci stanja so prikazani dolgoročni in kratkoročni dolgovi, v njihovem okviru pa še ločeno kot poslovni in finančni. 

Kratkoročne časovne razmejitve

Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je 
verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena.

Ob svojem nastanku so zneski, ki še ne bremenijo dejavnosti družbe in še ne vplivajo na poslovni izid družbe.

V aktivnih časovnih razmejitvah so zajeti kratkoročno odloženi stroški (odhodki) in prehodno nezaračunani prihodki, ki se izkazujejo posebej in raz-
členjujejo na pomembnejše vrste.

Pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške (odhodke) in kratkoročno odložene prihodke.

Zunajbilančna evidenca

Zunajbilančna evidenca v družbi je sestavljena iz danih menic za najeta posojila, iz danih in prejetih garancij ter iz zneskov drobnega inventarja v 
uporabi.
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Prihodki in odhodki

Prihodki

Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev ali zmanjšanj dolgov, ki prek poslovnega izida vplivajo 
na velikost kapitala. Njihovo povečanje je mogoče zanesljivo izmeriti.

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

Poslovni prihodki zajemajo prihodke od prodaje, ki predstavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov, storitev in materiala v obračunskem ob-
dobju, če je realno pričakovati, da bodo plačane. Merijo se na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, 
odobrene ob prodaji, kasneje pa tudi za vrednosti vrnjenih količin in pozneje odobrenih popustov. 

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter ko so po-
plačane terjatve, katerih popravek je bil oblikovan v preteklih letih.

Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami pa tudi v zvezi s terjatvami 
v obliki obračunanih obresti, deležev v dobičku in kot prevrednotovalni finančni prihodki. 

Finančni prihodki se priznavajo ob obračunu, ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in 
poplačljivosti. Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem in glede na neodplačni del glavnice in veljavno obrestno mero.

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali prihodki, ki povečujejo poslovni izid.

Odhodki

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in 
je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov. Načeloma so enaki vračunanim stroškom v obračun-
skem obdobju. V poslovne odhodke se všteva tudi nabavna vrednost prodanega blaga in materiala.

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje in se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sred-
stvi, neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi in kratkoročnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.

Finančni odhodki so odhodki iz finančnih in odhodki iz poslovnih obveznosti. Finančni odhodki se pripoznajo ob obračunu, ne glede na plačila, 
ki so povezana z njimi.

Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni pokrito s 
presežkom iz prevrednotenja kapitala.

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid.

Davki

Družba Elektro Maribor d. d. je zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednost in Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb.

Davek od dohodka družbe je obračunan na temelju prihodkov in odhodkov, ki so izkazani v izkazu poslovnega izida ob upoštevanju določil Zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb. Tako odmerjen davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto, 
ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih na datum poročanja.

Odložene terjatve za davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih glede na odbitne začasne razlike ter prenos neizrab-
ljenih davčnih izgub in davčnih dobropisov v naslednja obdobja.
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katerega bi bilo mogoče uporabiti odbitne začasne razlike.

Družba pripozna obveznosti za odložene davke le, če gre za bistvene zneske in bi njihova opustitev vplivala na poslovne odločitve uporabnikov.

Poročanje po dejavnostih

Družba Elektro Maribor d. d. ni več zavezana k računovodskemu spremljanju GJS v skladu s SRS 35, je pa na podlagi določil Energetskega zakona 
zavezana k ločeni računovodski spremljavi energetskih in neenergetskih dejavnosti, ki jih opravlja.

Dejavnosti, za kateri družba sestavlja računovodske izkaze, sta dejavnost DEES (distribucijski elektroenergetski sistem) ter dejavnost NIP (nakup in 
prodaja električne energije).

Pojasnila k bilanci stanja

Informacije o podlagi za sestavitev bilance stanja in o posebnih računovodskih usmeritvah ter metodah, uporabljenih pri evidentiranju poslovnih 
dogodkov v družbi, so predstavljene v uvodu in pojasnilih posameznih sredstev in obveznosti do virov sredstev.

Družba ne razpolaga z dodatnimi informacijami, ki bi bile pomembne za pošteno predstavitev družbe in te postavke niso predpisane v obrazcu bilance 
stanja.

Postavke v bilanci stanja so prikazane po neodpisani vrednosti kot razlika med nabavno vrednostjo in odštetim popravkom vrednosti. 

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje premoženje in njegove vire na dan 31. decembra 2007. Kot premoženje so zajete aktivne 
postavke bilance stanja, ki so financirane z viri sredstev. Bilanca stanja nam daje bistvene računovodske informacije za potrebe obvladovanja eko-
nomskega položaja in rasti družbe.

Neopredmetena sredstva    
(pojasnilo 1)

Med neopredmetenimi sredstvi družba izkazuje dolgoročne premoženjske pravice, 
ki izhajajo iz naslova vlaganj v licence sistemske programske opreme in aplikativne 
programske opreme, katerih končna doba koristnosti je tri leta.

V letu 2007 je družba povečala vlaganja v neopredmetena sredstva v višini 15-
3.425 EUR, ki se nanašajo predvsem na računalniške programske rešitve in licence 
v višini 133.777 EUR.

Zmanjšanje vlaganj se nanaša na obračunano amortizacijo v višini 352.902 EUR, ki 
je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja po letni stopnji 
33,33 odstotkov.

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2007    v EUR                     

 PREMOŽENJSKE 
 PRAVICE

Nabavna vrednost  

Stanje 1. 1. 2007                    1.746.401 

Povečanja                      153.425 

Zmanjšanja - 

Stanje 31. 12. 2007                    1.899.826 

  

Odpisana vrednost  

Stanje 1. 1. 2007                    1.327.491 

Zmanjšanja - 

Amortizacija                      352.902 

Stanje 31. 12. 2007                    1.680.393 

  

Neodpisana vrednost  

Stanje 1. 1. 2007                      418.910 

Stanje 31. 12. 2007                      219.433 
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Opredmetena osnovna sredstva                              
(pojasnilo 2)

Stanje opredmetenih osnovnih sredstev družbe je na dan 31. decembra 2007 za 3,8 odstotkov večje, kot je bilo 1. januarja 2007. Predstavljajo 81,8 
odstotkov bilančne vsote, za vlaganja v osnovna sredstva pa je družba namenila 26.289.374 EUR.

Večja povečanja opredmetenih osnovnih sredstev se nanašajo predvsem na:
• gradbene objekte v višini 11.855.499 EUR in 
• opremo v višini 9.333.775 EUR.

Zmanjšanja opredmetenih osnovnih sredstev so bila evidentirana v višini 1.137.233 EUR in se nanašajo predvsem na izločitve transportnih sredstev 
in gradbene mehanizacije v višini 539.145 EUR, energetskih transformatorjev v višini 144.440 EUR, računalniške opreme ter specialnega in univer-
zalnega orodja v višini 178.619 EUR in druge opreme v višini 171.340 EUR. 

v EUR

 ZEMLJIŠČA
GRADBENI 

OBJEKTI
OPREMA

INVESTICIJE 
V TEKU

SKUPAJ OS

Nabavna vrednost      

Stanje 1. 1.  2007 7.349.584 567.944.873 120.411.017 3.923.616 699.629.090

Povečanja 127.564 11.855.499 9.333.775 27.629.358 48.946.196

Zmanjšanja –94.023 –78.708 –1.137.233 –24.155.614 –25.465.578

Prenos  10.071 -53.265 43.194   

Prerazvrstitev  na naložb. nep. –33.725 –1.279.907 –1.313.632

Stanje 31. 12. 2007 7.359.471 578.388.492 128.650.753 7.397.360 721.796.076

      

Odpisana vrednost      

Stanje 1. 1. 2007  392.697.799 68.133.295  460.831.094

Prenosi / –18.247 18.247 /  

Zmanjšanja – odpisi / –50 –1.065.522 / –1.065.572 

Zmanjšanja – obnove / –1.817.464 –867.887 / –2.685.351 

Prerazvrstitev na naložb. nep. –606.425 –606.425

Amortizacija / 12.427.920 5.126.559 / 17.554.479 

Stanje 31. 12. 2007  402.683.533 71.344.692  474.028.225

      

Neodpisana vrednost      

Stanje 1. 1. 2007 7.349.584 175.247.074 52.277.722 3.923.616 238.797.996

Stanje 31. 12. 2007 7.359.471 175.704.959 57.306.061 7.397.360 247.767.851

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2007

Vrednost infrastrukture, ki je dana v najem družbi SODO d. o. o. na dan 31. decembra 2007, znaša 217.670.287 EUR.
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(pojasnilo 3)

Družba je v letu 2007 presodila, da se del lastniško uporabljenih nepremičnin prerazvrsti med naložbene nepremičnine. Iz lastniško uporabljenih 
nepremičnin je izločila počitniške kapacitete ter stanovanja, ki jih daje v najem.

Povečanja med letom se nanašajo na  obnove apartmajev v Ribniški koči in Moravcih, zmanjšanja med letom pa se nanašajo predvsem na odprodajo 
počitniškega apartmaja v Termah Ptuj.

Z oddajo počitniških kapacitet v letu 2007 je družba ustvarila 93.106 EUR prihodkov, od najemnin za stanovanja pa 9.296 EUR. 

Stroški, ki so nastali v letu 2007 v zvezi z vzdrževanjem počitniških kapacitet, so znašali 101.088 EUR. Za vzdrževanje stanovanj je družba namenila 
za 1.447 EUR.

Strošek amortizacije naložbenih nepremičnin je v letu 2007 znašal 23.603 EUR.

                                                                        

 
NALOŽBENE 

NEPREMIČNINE

Nabavna vrednost  

Stanje 1. 1. 2007 1.386.352    

Povečanja 5.938    

Zmanjšanja –78.658    

Stanje 31. 12. 2007 1.313.632    

  

Odpisana vrednost  

Stanje 1. 1. 2007 606.425    

Zmanjšanja – odpisi –22.001    

Zmanjšanja  

Amortizacija 23.603    

Stanje 31. 12. 2007 608.027    

  

Neodpisana vrednost  

Stanje 1. 1. 2007 779.927    

Stanje 31. 12. 2007 705.605    

Gibanje naložbenih nepremičnin v letu 2007    v EUR

Dolgoročne finančne naložbe      
(pojasnilo 4)

Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže družbe v skupini, v pridružene družbe ter v druge družbe družba obravnava po načelu nabavne 
vrednosti.

Družba ima naložbo v podjetje v skupini HE Elektro Maribor d. o. o., katere 100-odstotni lastnik je, v višini 1.691.967 EUR, ter v pridružene družbe 
Eldom d. o. o. v višini 185.966 EUR, Informatika d. d. v višini 437.530 EUR, ter v družbo Moja Energija d. o. o. v višini 42.158 EUR, za katero pa ima 
v celoti oblikovan popravek vrednosti.
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v EUR

STANJE 
1. 1. 2007

ZMANJŠANJA POVEČANJA
STANJE 

31. 12. 2007

Naložbe v delnice in deleže družb v skupini 1.691.967 0 0 1.691.967

Naložbe v delnice in deleže pridruženih družb 642.415 19.639 721 623.497

Druge dolgoročne naložbe v delnice in deleže 91.937 897  91.040

Druge dolgoročne finančne naložbe 153.833  12.290 166.123

Skupaj 2.580.152 20.536 13.010 2.572.627

Zmanjšanja vrednosti naložb v deleže in delnice pridruženih družb se nanaša na odprodajo deleža naložbe, ki ga je družba imela v počitniškem 
domu Vela Luka.

Zmanjšanje drugih dolgoročnih naložb v delnice in deleže se nanaša na odpis naložbe v Terme 3000.

Povečanja drugih dolgoročnih finančnih naložb v višini 12.290 EUR se nanaša na vrednotenje naložbe v investicijski sklad Alfa na pošteno vrednost, 
saj je za določitev njene vrednosti objavljena cena na delujočem trgu vrednostnih papirjev.

Dolgoročne poslovne terjatve       
(pojasnilo 5)

Dolgoročne poslovne terjatve se zmanjšujejo za del, ki zapade v plačilo v roku enega leta. Zajemajo predvsem terjatve z naslova prodaje stanovanj 
zaposlenim v skladu s stanovanjskim zakonom, katerih ročnost je 10 do 15 let.

v EUR

2007 2006

Dolgoročne poslovne terjatve 78.537 95.606

Kratkoročni del dolgoročnih poslovnih terjatev –15.897 –17.137

Skupaj 62.640 78.469

Zaloge         
(pojasnilo 6)

Zaloge po stanju na dan 31. decembra 2007 so sestavljene predvsem iz zalog materiala za vgradnjo pri lastnih investicijah in rezervnih delov za 
vzdrževanje osnovnih sredstev. V primerjavi s stanjem leta 2006 so se znižale za 18,5 odstotkov oziroma za 457.123 EUR, kar je posledica izvrševanja 
stroge nabavne politike in vzdrževanje optimalnega stanja zalog, ki še omogoča nemoten delovni proces.

Družba je do 31. decembra 2007 odpisala za 14.454 EUR nekurantnih zalog, ker material ni imel več uporabne vrednosti za opravljanje dejavnosti 
družbe.

Na dan 31. decembra 2007 družba izkazuje za 19.990,37 EUR zalog, pri katerih v obdobju od 1. novembra 2004 do 30. novembra 2007 ni bilo 
gibanja, ker so opredeljene kot zaloge obratovalne rezerve.

Pri popisu materiala je bil v letu 2007 ugotovljen inventurni primanjkljaj zaradi odtujitve sredstva v višini 3.055,38 EUR ter inventurni višek v višini 
266,25 EUR, ki je nastal ob zaprtju skladišča.
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(pojasnilo 7)

Kratkoročne finančne naložbe predstavljajo kratkoročno naložena sredstva pri bankah in kratkoročni del stanovanjskih posojil.

v EUR

2007 2006

Druge kratkoročne finančne naložbe 2.000.000 0

Kratkoročna posojila drugim 2.596 31.324

Skupaj 2.002.596 31.324

v EUR

2007 2006

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 3.317 8.710

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 38.671.115 30.401.237

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 6.026.673 2.336.124

Skupaj 44.701.105 32.746.071

Kratkoročne poslovne terjatve so se v primerjavi s preteklim letom povišale za 36,5 odstotkov oziroma za 11.955.034 EUR. Kratkoročne poslovne 
terjatve do kupcev predstavljajo 86,6 odstotkov delež med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami. Povečanje terjatev do kupcev v letu 2007 je predvsem 
posledica večje količine prodane električne energije in dodatnega evidentiranja terjatev z naslova najemnin in opravljenih storitev za družbo SODO
d. o. o. v drugi polovici leta. Stanje teh terjatev je bilo ob koncu leta v višini 4.381.515 EUR.   

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih predstavljajo velik porast predvsem zaradi spremenjenega načina evidentiranja terjatev do družbe SODO d. o. o. 
Na osnovi pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in opravljanju storitev  za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja družba 
Elektro Maribor d. d. v svojem imenu in za račun SODO d. o. o. odkupuje električno energijo za pokrivanje izgub od kvalificiranih proizvajalcev in 
zaračunava povprečne stroške priključitve. Navedene storitve se zaračunajo družbi SODO d. o. o.  

Povečanje stanja kratkoročnih poslovnih terjatev do drugih na dan 31. decembra 2007 je sestavljeno predvsem iz:
• kratkoročnih terjatev iz poslovanja za tuji račun za nakup električne energije za pokrivanje izgub ter za nakup električne energije od kvalificiranih

proizvajalcev v višini 2.011.085 EUR;
• kratkoročnih terjatev iz poslovanja za tuji račun iz naslova povprečnih stroškov priključitve v višini 1.377.061 EUR.

Kratkoročne poslovne terjatve      
(pojasnilo 8)

v EUR

STANJE 
1. 1. 2007

ZMANJŠANJA POVEČANJA
STANJE 

31. 12. 2007

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 8.710 48.175 42.782 3.317

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 30.401.237 264.744.366 273.014.244 38.671.115

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2.336.124 169.253.520 172.944.069 6.026.673

Skupaj 32.746.071 434.046.061 446.001.095 44.701.105

Gibanje kratkoročnih poslovnih terjatev
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Terjatve z naslova električne energije in uporabe omrežja predstavljajo 71,6 odstotkov vseh kratkoročnih poslovnih terjatev.

v EUR

 
KRATKOROČNE POSLOVNE 

TERJATVE
STRUKTURA V %

Nezapadle terjatve 38.500.686 86,1

Zapadle do 30 dni 3.714.521 8,3

Zapadle 31 do 60 dni 1.662.937 3,7

Zapadle 61 do 90 dni 394.997 0,9

Zapadle nad 90 dni 427.963 1,0

Skupaj 44.701.105 100,0

Razčlenitev kratkoročnih poslovnih terjatev po zapadlosti

Za sporne in dvomljive terjatve je družba v skladu s pravilnikom oblikovala popravek vrednosti v višini 725.156 EUR, ki se nanaša predvsem na 
terjatve za prodano električno energijo in uporabo omrežja. Sporne terjatve predstavljajo priglašene terjatve v stečajne postopke in postopke prisilnih 
poravnav, kot dvomljive pa se obravnavajo tiste terjatve, za katere se smatra, da sploh ne bodo ali pa bodo le delno poravnane.

Družba ima terjatve do pomembnejših kupcev električne energije in storitev zavarovane z menicami, katerih menične izjave vsebujejo klavzule »brez 
protesta« in »neprenosljiva« ter so unovčljive na prvi poziv.

Denarna sredstva        
(pojasnilo 9)

v EUR

2007 2006

Denar na poti 44 0

Tolarska sredstva na računih 3.976 260.428

Tolarski depoziti na odpoklic 2.878.972 2.953.774

Skupaj 2.882.992 3.214.202

31. decembra 2007 je imela družba na računih poslovnih bank 2.882.992 EUR sredstev. Za premostitev likvidnostnih težav je družba v letu 2007 
najela okvirno posojilo v višini 6.259.300 EUR, ki ga je družba koristila za poravnavanje svojih obveznosti. Posojilo se je vračalo takoj, ko je bilo na 
razpolago več sredstev, kot je bilo zapadlih obveznosti.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve     
(pojasnilo 10)

Med kratkoročnimi časovnimi razmejitvami so evidentirane predvsem vnaprej plačane šolnine  v višini  35.343 EUR za zaposlene, vnaprej plačane 
storitve tehnične podpore računalniških produktov za leto 2008 v višini 40.385 EUR in vrednotnice v višini 8.464 EUR.

Kapital         
(pojasnilo 11)

Osnovni kapital družbe znaša 139.773.510,27 EUR in je razdeljen na 33.495.324 navadnih imenskih kosovnih delnic.

80



81

5

Ra
ču

no
vo

ds
ko

 p
or

oč
iloGibanje postavk kapitala prikazuje družba v izkazu gibanja kapitala.

v EUR

2007 2006

Osnovni kapital 139.773.510 139.773.510

Kapitalske rezerve 75.121.586 75.121.586

Zakonske rezerve 800.998 693.460

Druge rezerve iz dobička 5.269.617 4.248.002

Presežek iz prevrednotenja 119.553 107.263

Preneseni čisti poslovni izid 574.396 0

Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.021.615 1.244.302

Skupaj 222.681.275 221.188.123

Presežek iz prevrednotenja zajema vrednotenje naložbe v Investicijski sklad Alfa na njeno pošteno vrednost.

Knjigovodska vrednost enega kosa delnice je 6,65 EUR.

Družba je v letu 2007 izkazala dobiček v višini 2.150.768,40 EUR in ga je po sklepu uprave na dan 31. decembra 2007 uporabila za oblikovanje 
zakonskih rezerv v višini 107.538,42 EUR ter za oblikovanje drugih rezerv iz dobička v višini 1.021.614,99 EUR.

Bilančni dobiček je prikazan v prilogi k izkazu gibanja kapitala za leto 2007.

Rezervacije in dolgoročne PČR      
(pojasnilo 12)

v EUR

STANJE 
1. 1. 2007

ZMANJŠANJA POVEČANJA
STANJE 

31. 12. 2007

Rezervacije za jubilejne nagrade 1.450.561 137.849 201.812 1.514.524

Rezervacije za odpravnine 1.682.065 206.695 1.418.474 2.893.844

Skupaj 3.132.626 344.544 1.620.286 4.408.368

Pri aktuarskem izračunu rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine so uporabljene naslednje predpostavke:
• verjetnost smrtnosti, verjetnost invalidnosti, upokojevanje v skladu z modelom na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
• fluktuacija kadrov: 3 odstotke v intervalu do 40 let, 2 odstotka v intervalu od 41 do 50 let, 0 odstotka v intervalu od 51 let,
• diskontna stopnja: 4 odstotke,
• rast plač v RS: 4 odstotke,
• rast plač v družbi Elektro Maribor d. d.: 3 odstotke,
• prispevna stopnja delodajalca: 16,1 odstotkov,
• določila Podjetniške kolektivne pogodbe.

Navedene rezervacije je družba zmanjševala glede na dejansko izplačane obveznosti do zaposlenih, povečala pa jih je za dodatne obveznosti do za-
poslenih na dan 31. decembra 2007, ki ga je pridobila na podlagi izračuna pooblaščenega aktuarja.

Stanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine izkazuje povečanje v primerjavi s stanjem na dan 1. januarja 2007 v višini 1.275.742 EUR. Po-
večanje je nastalo zaradi večjih obveznosti z naslova odpravnin ob upokojitvi na podlagi uveljavitve določil Podjetniške kolektivne pogodbe, do katerih 
je prišlo s spremembo pravne oblike družbe. 



Če ne bi prišlo do omenjenih sprememb določil Podjetniške kolektivne pogodbe, bi bila potrebna uskladitev stanja rezervacij, nižja za 1.237.978 EUR. 
Navedena razlika se v celoti nanaša samo na potrebna rezervirana sredstva za odpravnine ob upokojitvi. 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so oblikovane z naslova brezplačno prevzetih osnovnih sredstev ter iz naslova posrednih stroškov 
priključitve in sofinanciranja. Družba je navedene dolgoročne pasivne časovne razmejitve črpala za pokrivanje stroškov amortizacije z letno amorti-
zacijsko stopnjo 3,33 odstotkov. 

v EUR

STANJE 
1. 1. 2007

ZMANJŠANJA POVEČANJA
STANJE 

31. 12. 2007

Dolgoročno odloženi prihodki z naslova brezplačno prevzetih HP 11.900.911 495.009 988.913 12.394.815

Dolgoročno odloženi prihodki z naslova brezplačno prevzetih OS 2.327.116 93.337 351.072 2.584.851

Dolgoročno odloženi prihodki z naslova povprečnih stroškov 
priključitve

4.583.219 198.161 1.073.183 5.458.241

Dolgoročno odloženi prihodki z naslova sofinanciranja 2.774.459 133.943 1.053.205 3.693.721

Dolgoročno odloženi prihodki z naslova subvencij za odkup 
električne energije od kvalificiranih proizvajalcev

147.557 147.557  

Dolgoročno odloženi prihodki z naslova povpreč. str. priključe-
vanja SODO d. o. o.

 6.433 1.147.551 1.141.118

Dolgoročno odloženi prihodki z naslova odstopljenih prispevkov 
za invalide

71.407 15.409 96.996 152.994

Skupaj 21.804.669 1.089.849 4.710.920 25.425.740

Dolgoročne finančne obveznosti      
(pojasnilo 13)

Povečanje dolgoročnih finančnih obveznosti do bank v letu 2007 je posledica najetega posojila v višini 8.345.852 EUR.

Dolgoročne finančne obveznosti vsebujejo dolgoročni del posojil, ki jih je družba najela za financiranje investicij. Ročnost posojil je pet let, obrestna 
mera pa se giblje med 3 in 6 - mesečnim EURIBOR-om, povečanim za maržo banke. Vsa posojila so zavarovana z menicami.

v EUR

2007 2006

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 11.506.163 5.090.431

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti do bank –2.993.197 –1.507.131

Skupaj 8.512.966 3.583.300

Kratkoročne finančne obveznosti      
(pojasnilo 14)

Kratkoročne finančne obveznosti do bank vsebujejo kratkoročni del dolgoročno dobljenih posojil pri bankah, ki zapadejo v odplačilo v letu dni od 
dneva bilanciranja.

Druge kratkoročne finančne obveznosti v znesku 1.926 EUR pa predstavljajo obveznosti za še neizplačane dividende iz preteklih let. 
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(pojasnilo 15)

Kratkoročne poslovne obveznosti so v primerjavi s stanjem ob koncu leta 2006 višje za 34,3 odstotkov, kar je predvsem posledica izkazovanja ob-
veznosti iz poslovanja za tuj račun, ki jih v letu 2006 ni bilo.

v EUR

2007 2006

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 72.239 40.520

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 26.910.748 26.941.950

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 9.142.501 0

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 1.562.681 1.223.960

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 414.826 237.809

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 547.136 278.276

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 222.797 227.873

Skupaj 38.872.928 28.950.388

Kratkoročne poslovne obveznosti do družbe v skupini predstavljajo obveznosti za nakup električne energije in so v primerjavi z letom 2006 višje 
za 78 odstotkov. Povišanje je posledica ugodnih hidroloških razmer in pomeni večjo proizvodnjo električne energije v družbi HE Elektro Maribor d. o. o.

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev sestavljajo predvsem obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva, nabavljeno električno 
energijo in obveznosti za obratna sredstva.

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuji račun so se pojavile v drugi polovici leta in so posledica ustanovitve družbe SODO d. o. o., kateri 
družba Elektro Maribor d. d. poravnava obveznosti za uporabo omrežja. Družbi  SODO d. o. o. se zaračunava tudi znesek povprečnih stroškov pri-
ključitve.

Obveznosti do državnih institucij so višje predvsem zaradi obračuna trošarin, ki ga v enakem obdobju preteklega leta še ni bilo in katerega stanje 
na dan 31. decembra 2007 je 124.633 EUR. 

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov so predvsem prejeta predplačila za električno energijo v višini 469.304 EUR ter pre-
dujmi za še neopravljene storitve v višini 77.483 EUR. 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti so predvsem obveznosti za odtegljaje zaposlenih do finančnih inštitucij ter obveznosti za obresti od 
najetih posojil.
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v EUR

STANJE 
1. 1. 2007

ZMANJŠANJA POVEČANJA
STANJE 

31. 12. 2007

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 40.520 875.718 907.437 72.239

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 26.941.950 211.483.088 211.451.886 26.910.748

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 0 69.382.256 78.524.757 9.142.501

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 1.223.960 35.605.478 35.944.199 1.562.681

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 237.809 128.360.700 128.537.717 414.826

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 278.276 3.919.110 4.187.970 547.136

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 227.873 5.337.276 5.332.200 222.797

Skupaj 28.950.388 454.963.626 464.886.166 38.872.928

Gibanje kratkoročnih poslovnih obveznosti

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve    
(pojasnilo 16)

Družba ima na dan 31. decembra 2007 oblikovane kratkoročne pasivne časovne razmejitve v višini 147.557 EUR, ki izhajajo z naslova preveč ob-
računanih subvencij za odkup električne energije v preteklih letih.

Zunajbilančna sredstva / obveznosti     
(pojasnilo 17)

Med zunajbilančnimi sredstvi družba izkazuje predvsem vrednost drobnega inventarja v uporabi v višini 1.021.019 EUR, dane menice za zavarovanje 
posojil v višini 11.506.163 EUR, prejete garancije v višini 3.721.011 EUR ter dane garancije v višini 3.563.259 EUR.

Odloženi davki

Zaradi reorganizacije distribucijskih podjetij in zaradi nejasne opredelitve glede lastništva elektroenergetske infrastrukture v prihodnosti ter drugih 
dejstev ni možno zanesljivo oceniti, ali bo družba v prihodnosti ustvarjala dovolj visoke obdavčljive dobičke, da bi lahko uveljavljala terjatve za od-
ložene davke, zato jih družba Elektro Maribor d. d. v zaključnem računu za leto 2007 ni pripoznala.

Družba je v obračunu davka od dohodka pravnih oseb za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 pripoznala nepokrito davčno izgubo iz preteklih 
davčnih obdobij v višini 16.606.340 EUR, ki izhaja predvsem iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev, ki ga je družba opravila v letu 2000. 
Za pripoznanje terjatev za odložene davke z naslova neizrabljenih davčnih izgub morajo biti bodoči dobički verjetni in v tej zvezi ne smejo obstajati 
pomembni dvomi.

Če bi z gotovostjo lahko trdili, da bo družba v bližnji prihodnosti poslovala z dobičkom, ki bi ga bilo mogoče v doglednem času pokriti z neizrabljenimi 
davčnimi izgubami, bi v bilanci stanja izkazala terjatev s tega naslova v višini 3.321.268 EUR.

Na podlagi načrtovanega poslovnega rezultata v prihodnjem letu predvidevamo, da družba ne bo pripoznala terjatev za odložene davke, ker ne bo šlo 
za bistvene zneske in ker njihova opustitev pripoznanja ne bo vplivala na poslovne odločitve, ki temeljijo na računovodskih izkazih.

Družba prav tako ni pripoznala obveznosti za odložene davke, saj ne gre za bistvene zneske, tako da njihova opustitev ne vpliva na poslovne odločitve 
uporabnikov, ki temeljijo na računovodskih izkazih.
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Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje uspešnost poslovanja družbe v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2007.

Družba sestavlja izkaz poslovnega izida po različici I, kot jo opredeljuje SRS 25.

v EUR

 2007 2006

Čisti prihodki od prodaje 184.711.475 173.640.335

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 10.404.216 10.488.532

Proizvajalni stroški prodanih poslovnih učinkov 191.487.941 180.957.005

   

Kosmati poslovni izid od prodaje 3.627.750 3.171.862

   

Stroški prodajanja 2.383.363 1.949.344

   

Stroški splošnih dejavnosti 4.392.817 3.940.736

 – običajni stroški splošnih dejavnosti 3.514.718 3.234.266

 – prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih  
    dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstvih (7201, 7200)

51.550 158.676

 – prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 
    (7210,11)

826.549 547.794

   

Drugi poslovni prihodki 3.736.542 3.734.801

   

Poslovni izid iz poslovanja 588.112 1.016.583

Priloga k izkazu poslovnega izida

Čisti prihodki od prodaje       
(pojasnilo 18)

v EUR

2007 2006

Prodaja električne energije 126.931.213 100.960.539

Uporaba omrežja 33.343.211 66.566.084

Zaračunane storitve 4.409.181 5.830.384

Zaračunane najemnine 332.654 255.541

Prodaja odpadnega materiala 78.407 27.787

Prihodki od najemnin in zaračunanih storitev od SODO d. o. o. 19.616.809 0

Skupaj 184.711.475 173.640.335
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Prihodki od prodaje so doseženi samo na domačem trgu.

Prihodki od prodaje električne energije so bili za 25,8 odstotkov višji kot v enakem obdobju preteklega leta. Višji prihodki so posledica večjih 
količin prodane električne energije.

V prvi polovici leta je bila družba upravičena še do prihodkov z naslova uporabe omrežja. 1. julija 2007 je bila ustanovljena družba SODO d. o. 
o., ki je izključni nosilec koncesije za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja na območju 
Republike Slovenije. Z ustanovitvijo te družbe so vsi prihodki z naslova uporabe omrežja evidentirani v tej družbi, zato so prihodki z naslova uporabe 
omrežja nižji kot v letu 2006.

Prihodke od prodaje storitev je družba ustvarila s prodajo gradbeno-montažnih, projektantskih in drugih storitev tujim naročnikom.

Prihodki od zaračunanih najemnin zajemajo prihodke od najemnin za lastniška stanovanja ter za druga osnovna sredstva.

Prihodki od prodaje odpadnega materiala so večji, kar je predvsem posledica odprodaje neuporabnega energetskega transformatorja in ne-
uporabnih bakrenih vodnikov.

Na podlagi pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja družba 
zaračunava najemnino za elektrodistribucijsko omrežje. V obdobju od 1. julija do 31. decembra 2007 je družba z najemnino dosegla 15.104.943 EUR 
prihodkov, z opravljanjem storitev za SODO d. o. o. pa 4.511.866 EUR prihodkov.

Usredstveni lastni proizvodi       
(pojasnilo 19)

v EUR

2007 2006

Usredstveni lastni proizvodi in storitve 10.404.216 10.488.532

Skupaj 10.404.216 10.488.532

Ustredstveni lastni proizvodi so znašali 10.404.216 EUR in zajemajo prihodke investicijske dejavnosti v lastni režiji v višini 9.942.935 EUR ter pri-
hodke internih storitev v višini 461.281 EUR.

Drugi poslovni prihodki       
(pojasnilo 20)

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) so znašali 3.736.542 EUR in se nanašajo predvsem na:
• prihodke od subvencij za odkup električne energije v višini 2.502.046 EUR, ki jih v prihodke prenašamo iz kratkoročno odloženih prihodkov,
• prihodke od črpanja dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v višini 942.291 EUR,
• prihodki od izterjanih terjatev za električno energijo, uporabo omrežja in storitve v višini 231.250 EUR. 
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(pojasnilo 21)

v EUR

2007 2006

Nabavna vrednost prodanega materiala 7.945 14.633

Stroški materiala 136.890.679 117.963.211

Stroški storitev 18.153.025 28.155.831

Skupaj 155.051.649 146.133.675

Stroški blaga, materiala in storitev so bili za 6 odstotkov višji kot v letu 2006. 

Najpomembnejši strošek materiala predstavlja strošek nakupa električne energije v višini 126.787.245 EUR, ki vključuje strošek nakupa električne 
energije za izgube in enotno letno premijo v prvi polovici leta.

Stroški storitev so glede na enako obdobje leta 2006 nižji za 36 odstotkov, kar je posledica spremenjenega načina evidentiranja stroškov za 
uporabo omrežja, ki so med stroške zajeti samo v prvi polovici leta 2007 v višini 9.980.764 EUR, v drugi polovici leta je to strošek družbe SODO d. 
o. o. Pomemben delež pri stroških storitev zajemajo še stroški storitev za tekoče vzdrževanje v višini 1.984.662 EUR in stroški zavarovalnih premij v 
višini 1.000.704 EUR.

Družba je v letu 2007 imela stroške s področja davčnega svetovanja v višini 3.815 EUR, 12.934 EUR stroškov za redno revizijo poslovanja družbe in 
626 EUR stroškov izredne revizije obveznosti družbe za potrebe javnega razpisa.

Stroški dela        
(pojasnilo 22)

Stroški dela so v letu 2007 za 4 odstotke višji kot v enakem obdobju leta 2006. Največji delež med stroški dela predstavljajo stroški plač, in sicer 
69,8 %.

v EUR

2007 2006

Stroški plač 15.511.821 14.969.713

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 771.279 739.951

Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev iz plač 3.086.987 3.120.480

Drugi stroški dela 2.856.499 2.462.365

Skupaj 22.226.586 21.292.509

Največji delež med drugimi stroški dela predstavljajo predvsem:
• regres za letni dopust v višini 1.134.405 EUR,
• strošek prevoza na delo in prehrane v višini 1.556.432 EUR. Porast stroškov prehrane je povezan s spremembo določb Podjetniške kolektivne

pogodbe v delu, ki se nanaša na povračilo stroškov prehrane med delom.

Povprečna bruto plača na zaposlenega po stanju v družbi je v letu 2007 znašala 1.489,23 EUR, leta 2006 pa 1.433,76 EUR, torej se je nominalno povečala 
za 3,9 odstotka. Povprečna mesečna bruto plača v Republiki Sloveniji je v obdobju od januarja do decembra 2007 znašala 1.284,20 EUR. V letu 2007 je 
bila povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v družbi za 15,6 odstotkov višja, kot je bila povprečna mesečna bruto plača v Republiki Sloveniji.
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v EUR

Izplačana sredstva za bruto plače 15.511.821

– osnovna bruto plača 11.798.136

– izplačan dodatek za delovno dobo 1.138.550

– izplačan dodatek za manj ugoden delovni čas 492.255

– izplačan dodatek za posebne delovne pogoje 255.194

– izplačani dodatek za uspešnost 114.980

– izplačana božičnica ali 13. plača 1.046.328

– izplačani dodatek po A1 in A2 h KPE 666.377

Povračila ostalih stroškov (regres za prehrano, prevoz na delo) 1.556.432

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 771.279

Regres 1.134.405

  

ZAPOSLENI PO INDIVIDUALNIH POGODBAH  

Izplačana sredstva za bruto plače 547.982

Povračila stroškov na službenem potovanju 5.436

Povračila ostalih stroškov (regres za prehrano, prevoz na delo) 11.871

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 25.860

Regres 14.788

Od tega izplačana sredstva za bruto plače za upravo družbe 85.741

– osnovna bruto plača 77.503

– izplačan dodatek za delovno dobo 6.527

– izplačana božičnica ali 13. plača 1.710

Povračila stroškov na službenem potovanju 1.998

Povračila ostalih stroškov (regres za prehrano, prevoz na delo) 1.006

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 3.397

Regres 1.838

Od tega izplačana sredstva za bruto plače ostalih zaposlenih 
po IP 462.241

– osnovna bruto plača 402.087

– izplačan dodatek za delovno dobo 48.088

– izplačana božičnica ali 13. plača 12.066

Povračila stroškov na službenem potovanju 3.438

Povračila ostalih stroškov (regres za prehrano, prevoz na delo) 10.865

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 22.462

Regres 12.950

Stroški dela in stroški povračil zaposlenim v letu 2007
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sklepa o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov Vlade Republike Slovenije, ki ga je skupščina družbe sprejela 24. avgusta 2007. 

Do 24. avgusta 2007 je znašala sejnina za predsednika nadzornega sveta 333,83 EUR, za člane pa 238,44 EUR. Od 24. avgusta 2007 pa znaša znesek 
sejnine za predsednika nadzornega sveta za redno in izredno sejo 858 EUR, za člane pa 660 EUR. Za korespondenčno sejo pripada predsedniku nad-
zornega sveta sejnina v višini 686,40 EUR, članom pa 528 EUR. Prejemki članov nadzornega sveta so v letu 2007 znašali 17.509 EUR.

Imena članov nadzornega sveta so navedena v uvodnem delu letnega poročila.
Članu uprave, članom nadzornega sveta in delavcem družbe, zaposlenim na podlagi individualne pogodbe, družba ni odobrila predujmov in posojil 
niti ni dala poroštva za njihove obveznosti.

Odpisi vrednosti       
(pojasnilo 23)

v EUR

2007 2006

Amortizacija  17.907.380 17.760.372

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih

51.550 158.676

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 826.549 547.794

Skupaj 18.785.479 18.466.842

Odpisi vrednosti so bili v primerjavi z letom poprej višji za 2 odstotka. 

Amortizacija je bila obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v znesku 17.907.380 EUR. V celotnih stroških in odhodkih družbe 
predstavlja 9 odstotni strukturni delež. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je bila pri gradbenih objektih 70 odstotkov, pri opremi pa 55 odstotkov.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in pri opredmetenih osnovnih sredstvih se nanašajo na neodpisano 
vrednost odtujenih osnovnih sredstev.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih so bili v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta višji za 51 odstotkov. Povečanje je 
bilo posledica tožbe družbe, ki smo ji izstavili račun za premalo zaračunano električno energijo v preteklih letih, ki pa se ni strinjala, zato se je pojavil 
dvom o plačilu terjatve.

Drugi poslovni odhodki       
(pojasnilo 24)

v EUR

2007 2006

Drugi poslovni odhodki; od tega 2.200.407 954.059

 – rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine 1.620.286 420.436

Skupaj 2.200.407 954.059
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Finančni prihodki iz deležev      
(pojasnilo 25)

v EUR

2007 2006

Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 22.438 0

Finančni prihodki iz drugih naložb 217.210 109.346

Skupaj 239.648 109.346

Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah se nanašajo na dobiček pri prodaji deleža v počitniškem domu.

Finančni prihodki iz drugih naložb so bili doseženi s kratkoročno naloženimi sredstvi pri bankah.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev     
(pojasnilo 26)

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nižji za 11 odstotkov in se nanašajo predvsem na 
zaračunane zamudne obresti od prodane električne energije, uporabe omrežja in storitev.

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb   
(pojasnilo 27)

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb se nanašajo na odpis naložbe v Terme 3000.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti    
(pojasnilo 28)

v EUR

2007 2006

Finančni odhodki iz posojil 404.668 78.449

Drugi finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 4.146 1.404

Skupaj 408.814 79.853

Izrazito povečanje drugih poslovnih odhodkov je posledica oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine na podlagi izračuna pooblaš-
čenega aktuarja. Izračun je temeljil na upoštevanju določil Podjetniške kolektivne pogodbe, katere členi, ki so se nanašali na izplačilo odpravnin ob 
upokojitvi, so pričeli veljati s spremembo pravne oblike družbe.

Razlika, ki izhaja iz obračunov po določilih starih in novih osnov za določitev odpravnine ob upokojitvi, je bil porast stroškov v višini 1.237.978 
EUR. 

Drugi poslovni odhodki vključujejo še prispevke za nadomestilo stavbnega zemljišča, takse, štipendije in drugo.

Finančni odhodki iz posojil izkazujejo posojilne obresti od kratkoročno prejetih posojil v višini 36.355 EUR in posojilne obresti od dolgoročno 
prejetih posojil v višini 368.313 EUR. Višje so zaradi najetega dolgoročnega posojila v drugi polovici leta.

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti izkazujejo preračun obveznosti iz prejetega dolgoročnega posojila, ki je bil najet leta 2003 v 
EUR po enotnem paritetnem prodajnem tečaju banke.
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(pojasnilo 29)

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti vključujejo odhodke od zamudnih obresti do dobaviteljev in uskladitev obveznosti za prostovoljno pokoj-
ninsko zavarovanje do zaposlenih, ki imajo manj kot pet let do upokojitve na pošteno vrednost.

Drugi prihodki         
(pojasnilo 30)

v EUR

2007 2006

Prihodki od vračil neupravičeno zaračunanega stavbnega zemljišča 8.944 366.955

Izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let 2.955 6.205

Prejete kazni in odškodnine 1.344.388 729.155

Drugi prihodki 10.417 22.140

Skupaj 1.366.704 1.124.456

Drugi prihodki so za 21,5 odstotkov višji kot v enakem obdobju preteklega leta. Na porast so v največji meri vplivale prejete odškodnine od za-
varovalnice, ki so izkazane v višini 1.342.795 EUR.

Drugi odhodki         
(pojasnilo 31)

v EUR

2007 2006

Odhodki iz amortizacije naložbenih nepremičnin 23.603 0 

Denarne kazni in odškodnine 49.385 28.914 

Drugi odhodki 826 7.881 

Skupaj 73.814 36.795 

Drugi odhodki so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta višji za 100 odstotkov, predvsem zaradi spremembe računovodske ocene. Po-
večanje je posledica prerazvrstitve lastniško uporabljenih nepremičnin med naložbene nepremičnine. Amortizacija se v skladu s SRS evidentira kot 
odhodek. 

Družba je za odškodnine, izplačane zaradi povzročene škode na posevkih in kmetijskih zemljiščih, izkazala 27.505 EUR odhodkov. Zaradi pritožb 
dobaviteljev v postopkih javnega naročanja je družba evidentirala 19.168 EUR odhodkov.

Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo     
(pojasnilo 32)

Čisti poslovni izid družbe pred obdavčitvijo je izkazan v višini 2.150.768 EUR. 

Družba zaradi pokrivanja davčne izgube iz preteklih let ne izkazuje obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb.



5

v EUR

2007 2006

Izid iz poslovanja 588.112 1.016.583

Izid iz financiranja 269.766 515.340

Izid iz drugih prihodkov in odhodkov 1.292.890 1.087.661

Skupaj 2.150.768 2.619.584

Poslovni izid je v obravnavanem obdobju za 18 odstotkov nižji kot v enakem obdobju preteklega leta ter za 22 % nižji, kot je družba načrtovala za leto 
2007.

Če bi družba prevrednotila kapital s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin (5,6 odstotkov) za leto 2007, bi izkazala čisto izgubo (brez upoštevanja 
vpliva na obračun davka od dohodka pravnih oseb) v višini 10.225.694 EUR.

v EUR
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Kapital – vse kategorije, razen 
tekočega dobička (za preračun 
cen življenjskih potrebščin)

221.188.123 5,60 12.386.535 -669.906 1,5036 -10.072 2.150.768 -10.225.694

Pojasnila k izkazu denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je sestavljen v skladu s SRS 2006 po neposredni metodi (različica I). Podatki za sestavo izkaza so denarni tokovi, pridobljeni iz 
evidenc o prejemkih in izdatkih denarnih sredstev iz transakcijskih računov družbe pri poslovnih bankah: Nova KBM d. d. in PBS d. d. V letu 2007 je 
družba Elektro Maribor d. d. zaradi racionalizacije stroškov ukinila tri transakcijske račune.

Izkaz denarnih tokov pojasnjuje vplive financiranja, investiranja, definanciranja in dezinvestiranja na spremembe denarnih sredstev v obračunskem 
obdobju.

Družba Elektro Maribor d. d. je imela v letu 2007 377.318.206 EUR prejemkov in 377.649.416 EUR izdatkov. Končno stanje denarnih sredstev je 
31. januarja 2007 znašalo 2.882.992 EUR in je usklajeno s stanjem denarnih sredstev v bilanci stanja.

Denarni tokovi pri poslovanju
(pojasnilo 33)

Denarni tokovi pri prejemkih in izdatkih pri poslovanju so v letu 2007 omejeno primerljivi z enakimi v letu 2006 zaradi ustanovitve družbe  
SODO d. o. o. 1. julija 2007.

Prejemki pri poslovanju so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 29 odstotkov. Prejemki z naslova električne energije in uporabe omrežja v 
višini 232.638.155 EUR predstavljajo 85,7 odstotkov delež prejemkov pri poslovanju.

Med prejemki pri poslovanju je imela družba v letu 2007 prejemkov od zamudnih obresti v višini 297.680 EUR.
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Izdatki pri poslovanju so znašali 256.779.085 EUR in so bili od izdatkov višji za 28 odstotkov kot v enakem obdobju preteklega leta. Izdatki za nakup 
električne energije in uporabo omrežja predstavljajo 78 odstotkov izdatkov pri poslovanju in so bili višji za 35 % glede na leto 2006.

Izdatki pri poslovanju z naslova zamudnih obresti so znašali 1.189 EUR.

Denarni tokovi pri naložbenju
(pojasnilo 34)

Prejemki pri naložbenju so znašali 17.438.970 EUR. Največji delež prejemkov pri naložbenju predstavljajo prejemki od odtujitve kratkoročnih 
finančnih naložb v višini 17.000.000 EUR, ki predstavljajo kratkoročno vezane viške denarnih sredstev pri poslovnih bankah.

Družba Elektro Maribor d. d. je prejela obresti od prejemkov pri naložbenju v znesku 212.280 EUR.

Zaradi visokih izdatkov za investicije, ki so v primerjavi s predhodnim letom višje za 28 %, beležimo pri naložbenju negativni denarni tok v višini 
20.270.512 EUR. Izdatke za investicije smo delno pokrivali s pozitivnim denarnim tokom pri poslovanju, delno pa z najetjem dolgoročnega posojila 
v višini 8.345.852 EUR.

Denarni tokovi pri financiranju
(pojasnilo 35)

Prebitek prejemkov pri financiranju je posledica najetja dolgoročnega posojila v višini 8.345.852 EUR. Posojilo smo najeli za financiranje investicij 
v elektroenergetske objekte in naprave. Stanje dolgoročnih posojil je 31. decembra 2007 znašalo 11.506.163 EUR.

Družba je najela kratkoročno okvirno posojilo v višini 6.259.300 EUR za ohranitev plačilne sposobnosti, ki ga je večkrat črpala in vračala. Tako pre-
jemki kot tudi izdatki izkazujejo denarni tok v znesku 80.190.000 EUR.

V letu 2007 so se v primerjavi z letom 2006 zaradi najetja dolgoročnega posojila v letih 2006 in 2007 zelo povečali izdatki za odplačila dolgoroč-
nih finančnih obveznosti. Vir sredstev za odplačila glavnic predstavlja amortizacija.

Med izdatki pri financiranju so znašale obresti za kratkoročna posojila 34.826 EUR in obresti za dolgoročna posojila 336.000 EUR. Družba je v letu 
2007 izplačala dividende po sklepu skupščine z dne 24. avgusta 2007 v višini 667.608 EUR.

Poročanje po dejavnostih 

Bilanca stanja je za posamezno dejavnost sestavljena ob naslednjih predpostavkah:
• poslovne dogodke, za katere je mogoče nedvoumno opredeliti, na katero dejavnost se nanašajo, se že ob njihovem nastanku evidentirajo na pri-

padajočo dejavnost;
• poslovni dogodki, ki imajo skupen značaj ali jih v trenutku evidentiranja ni mogoče ustrezno opredeliti, so evidentirani na nivoju strokovnih služb.

Stanja sredstev in obveznosti na teh kontih se nato na osnovi meril delijo na ostale dejavnosti.

Merila, ki smo jih uporabili za razporeditev sredstev in obveznosti do virov sredstev, so usklajena z ostalimi distribucijskimi podjetji v okviru GIZ 
distribucije električne energije. Merila so določena v pravilniku o notranjih delitvenih razmerjih družbe Elektro Maribor d. d.

Podbilanci stanja sta pogojeni z izbiro ustreznih meril in z njihovo omejeno izrazno močjo.

Prihodki, stroški in odhodki posameznih dejavnosti so sestavljeni iz neposrednih prihodkov, stroškov in odhodkov ter opravljenih prenosov prihodkov, 
stroškov in odhodkov strokovnih služb in prenosov med dejavnostmi. Merila za delitev prihodkov, stroškov in odhodkov po dejavnostih so opredeljena 
s pravilnikom o notranjih delitvenih razmerjih družbe Elektro Maribor d. d.
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v EUR

P O S T A V K A DEES NIP SKUPAJ

A.  Dolgoročna sredstva 251.195.704 132.452 251.328.156

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 182.280 37.153 219.433

1. Dolgoročne premoženjske pravice 182.280 37.153 219.433

II. Opredmetena osnovna sredstva  (1 do 6) 247.717.715 50.136 247.767.851

1. Zemljišča in zgradbe (a + b) 183.062.924 1.506 183.064.430

    a. Zemljišča                                                                                    7.359.471 0 7.359.471

    b. Zgradbe                                                                                      175.703.453 1.506 175.704.959

2. Proizvajalne naprave in stroji 57.258.637 47.424 57.306.061

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a + b) 7.396.154 1.206 7.397.360

  a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 7.396.154 1.206 7.397.360

III. Naložbene nepremičnine 705.353 252 705.605

IV. Dolgoročne finančne naložbe 2.528.736 43.891 2.572.627

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 2.528.736 43.891 2.572.627

a. Naložbe v delnice in deleže družb v skupini 1.663.101 28.866 1.691.967

b. Naložbe v delnice in deleže pridruženih družb 612.860 10.637 623.497

c. Druge dolgoročne naložbe v delnice in deleže 89.486 1.554 91.040

č. Druge dolgoročne finančne naložbe 163.289 2.834 166.123

V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3) 61.620 1.020 62.640

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 379 7 386

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 61.241 1.013 62.254

B. Kratkoročna sredstva 16.575.748 35.025.774 51.601.521

II. Zaloge (1 do 4) 2.005.421 9.407 2.014.828

1. Material                                                                                         2.005.421 9.407 2.014.828

III. Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2) 728.149 1.274.447 2.002.596

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 727.206 1.272.794 2.000.000

c. Druge kratkoročne finančne naložbe 727.206 1.272.794 2.000.000

2. Kratkoročna posojila (a do c) 943 1.653 2.596

b. Kratkoročna posojila drugim 943 1.653 2.596

IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3) 12.793.884 31.907.221 44.701.105

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0 3.317 3.317

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 8.333.854 30.337.261 38.671.115

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 4.460.030 1.566.643 6.026.673

V. Denarna sredstva 1.048.294 1.834.698 2.882.992

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 43.128 71.152 114.280

S R E D S T V A    (A + B + C) 267.814.580 35.229.377 303.043.957

Zunajbilančna sredstva 17.639.625 3.815.421 21.455.046

Bilanca stanja po dejavnostih
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v EUR

P O S T A V K A DEES NIP SKUPAJ

A. Kapital (I–VI) 201.757.522 20.923.753 222.681.275

I. Vpoklicani kapital (1 do 2) 128.672.933 11.100.577 139.773.510

1. Osnovni kapital 128.672.933 11.100.577 139.773.510

II. Kapitalske rezerve 69.155.556 5.966.030 75.121.586

III. Rezerve iz dobička (1 do 5) 4.082.027 1.988.588 6.070.615

1. Zakonske rezerve 563.920 237.078 800.998

5. Druge rezerve iz dobička 3.518.107 1.751.510 5.269.617

IV. Presežek iz prevrednotenja 117.513 2.040 119.553

V. Preneseni čisti poslovni izid 454.918 119.478 574.396

1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 454.918 119.478 574.396

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta -725.425 1.747.040 1.021.615

1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta -725.425 1.747.040 1.021.615

B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3) 29.730.152 103.956 29.834.108

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 4.304.771 103.597 4.408.368

3. Dolgoročne PČR 25.425.381 359 25.425.740

C. Dolgoročne obveznosti (I–III) 8.512.966 0 8.512.966

I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4) 8.512.966 0 8.512.966

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank in družb 8.512.966 0 8.512.966

Č. Kratkoročne obveznosti (I–III) 27.666.383 14.201.668 41.868.051

II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4) 2.995.090 33 2.995.123

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank in družb 2.993.197 0 2.993.197

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 1.893 33 1.926

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8) 24.671.293 14.201.635 38.872.928

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 72.239 72.239

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 13.436.096 13.474.652 26.910.748

4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuji račun 9.142.501 0 9.142.501

5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 1.508.804 53.877 1.562.681

6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 286.895 127.931 414.826

7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 78.225 468.911 547.136

8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 218.772 4.025 222.797

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 147.557 0 147.557

OBVEZNOSTI  DO  VIROV  SREDSTEV  (A + B + C + Č + D) 267.814.580 35.229.377 303.043.957

Zunajbilančne obveznosti 17.639.625 3.815.421 21.455.046



5

v EUR

 P O S T A V K A DEES NIP SKUPAJ

1. Čisti  prihodki  od  prodaje  (a + b) 57.619.177 127.092.298 184.711.475
 a. Na domačem trgu 57.619.177 127.092.298 184.711.475
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 10.404.216 0 10.404.216

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi po-
slovnimi prihodki) 3.548.844 187.698 3.736.542

5. Stroški blaga, materiala in storitev  (a + b) 32.828.046 122.223.603 155.051.649

 
a. Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porablje-
nega materiala

16.362.886 120.535.738 136.898.624

 b. Stroški storitev 16.465.160 1.687.865 18.153.025
6. Stroški dela  (a + b + c + d) 20.734.438 1.492.148 22.226.586
 a. Stroški plač 14.462.623 1.049.198 15.511.821

 
b. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zapo-
slencev

731.269 40.010 771.279

 
c. Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev od 
plač

2.868.670 218.317 3.086.987

 d. Drugi stroški dela 2.671.876 184.623 2.856.499
7. Odpisi vrednosti (a + b + c) 17.972.204 813.275 18.785.479
 a. Amortizacija 17.770.611 136.769 17.907.380
 b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred. in opred. OS 50.053 1.497 51.550
 c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 151.540 675.009 826.549
8. Drugi poslovni odhodki 2.018.731 181.676 2.200.407
9. Finančni prihodki iz deležev (a + b + c + č) 167.514 72.134 239.648
 b. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 15.684 6.754 22.438
 č. Finančni prihodki iz drugih naložb 151.830 65.380 217.210
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (a + b) 115.416 328.300 443.716
 b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 115.416 328.300 443.716

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naložb 627 270 897

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (a + b + 
c + č) 325.110 83.704 408.814

 b. Finančni odhodki iz posojil 322.268 82.400 404.668
 č. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 2.842 1.304 4.146
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (a + b + c) 3.240 647 3.887

 
b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti

580 359 939

 c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 2.660 288 2.948
15. Drugi prihodki 1.361.754 4.950 1.366.704
16. Drugi odhodki (a + b) 59.949 13.865 73.814

17.
 

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

-725.425  2.876.193  2.150.768

20.
 

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
(1 + 2 +3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11 - 12 
- 13 - 14 + 15 - 16 - 17 - 18 + 19)

 -725.425 2.876.193  2.150.768

Izkaz poslovnega izida po dejavnostih
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 DEES NIP
PROIZVAJALNI 

STROŠKI

Stroški materiala 16.302.818 120.419.987 136.722.805

Stroški storitev 16.074.355 25.942 16.100.296

Amortizacija 17.770.611 83.170 17.853.781

Stroški dela 18.894.973 0 18.894.973

Drugi stroški 1.858.512 57.574 1.916.086

Skupaj 70.901.268 120.586.673 191.487.941

PROIZVAJALNI STROŠKI

v EUR

 DEES NIP STROŠKI PRODAJE 

Stroški materiala 0 88.127 88.127

Stroški storitev 0 1.481.338 1.481.338

Amortizacija 0 53.599 53.599

Stroški dela 0 741.042 741.042

Drugi stroški 0 19.257 19.257

Skupaj 0 2.383.363 2.383.363

STROŠKI PRODAJE

v EUR

 DEES NIP STROŠKI UPRAVE

Stroški materiala 60.068 27.624 87.692

Stroški storitev 390.805 180.585 571.390

Amortizacija 0 0 0

Stroški dela 1.839.465 751.106 2.590.571

Drugi stroški 160.219 104.845 265.065

Skupaj 2.450.557 1.064.161 3.514.718

STROŠKI UPRAVE

v EUR

 DEES NIP STROŠKI SKUPAJ

Stroški materiala 16.362.886 120.535.738 136.898.624

Stroški storitev 16.465.159 1.687.865 18.153.025

Amortizacija 17.770.611 136.769 17.907.380

Stroški dela 20.734.438 1.492.148 22.226.586

Drugi stroški 2.018.731 181.676 2.200.407

Skupaj 73.351.825 124.034.197 197.386.022

SKUPAJ

Stroški po funkcionalnih skupinah po dejavnostih



5 2007 2006

I. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA)   

Stopnja lastniškosti financiranja v % 73,48 78,87

Stopnja dolgoročnosti financiranja v % 86,14 89,04

  

II. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA   

Stopnja osnovnosti investiranja v % 81,83 85,30

Stopnja dolgoročnosti investiranja v % 82,70 86,25

  

III. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA   

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 0,90 0,92

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri 
koeficient)

0,12 0,11

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (po-
spešeni koeficient)

1,18 1,18

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti 
(kratkoročni koeficient)

1,23 1,26

  

IV. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI   

Koeficient gospodarnosti poslovanja 1,00 1,01

  

V. KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI   

Dobičkonosnost kapitala (ROE) v % 0,97 1,19

Dividendnost  osnovnega kapitala v % 0,72 0,48

Računovodski kazalniki

Stopnja lastniškosti financiranja
Družba se financira predvsem iz lastnih virov. V letu 2007 je delež kapitala v financiranju 73,48 odstotkov. Zmanjšanje stopnje v letu 2007 glede na 
leto 2006 je predvsem posledica večjih kratkoročnih obveznosti (s 1. julijem 2007 so se pojavile kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun, 
ki se nanašajo na obveznosti iz poslovanja za SODO d. o. o.).

Stopnja dolgoročnosti financiranja
Družba financira 86,14 odstotkov svojih sredstev z dolgoročnimi viri. V primerjavi z letom 2006 je imela družba nižjo stopnjo dolgoročnega financi-
ranja zaradi večjih kratkoročnih obveznosti.

Stopnja osnovnosti investiranja
Delež osnovnih sredstev (neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva) v vseh sredstvih družbe je 81,83 odstotni in je glede na leto 
2006 manjši zaradi večjih kratkoročnih poslovnih terjatev. 

Stopnja dolgoročnosti investiranja
Delež dolgoročnih sredstev v vseh sredstvih družbe je 82,70 odstotni in je glede na leto 2006 manjši zaradi večjih kratkoročnih poslovnih terjatev. 
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Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev je 0,90, kar pomeni, da družba svoja osnovna sredstva skoraj v celoti financira s kapitalom.

Hitri koeficient
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti nam kaže, da je družba v letu 2007 (glede na leto 2006) nekoliko povečala pokritost krat-
koročnih dolgov z likvidnimi sredstvi. 

Pospešeni koeficient
Pospešeni koeficient nam kaže, da je imela družba v letu 2007 enako pokritost kratkoročnih dolgov z likvidnimi sredstvi in s kratkoročnimi terjatvami 
kot v letu 2006.

Kratkoročni koeficient
Družba vsa svoja kratkoročna sredstva financira s kratkoročnimi viri. Koeficient je v letu 2007, glede na leto 2006, nekoliko nižji.

Koeficient gospodarnosti poslovanja
Kazalnik gospodarnosti poslovanja družbe je 1,00, kar pomeni, da je družba na 100 EUR poslovnih stroškov ustvarila 100 EUR poslovnih prihodkov.

Dobičkonosnost kapitala (ROE)
Dobičkonosnost kapitala nam pove, da je družba v letu 2007 na 100 EUR vloženega kapitala ustvarila 0,97 EUR dobička. Vrednost kazalnika je glede 
na leto 2006 nižja zaradi nižjega dobička.

Dividendnost osnovnega kapitala
Dividendnost osnovnega kapitala nam kaže, da je pri enakem osnovnem kapitalu predlagana vsota dividend za poslovno leto 2007 večja kot je bila 
dejanska vsota dividend za poslovno leto 2006.
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Stiki z družbo Elektro Maribor d. d.
Elektro Maribor d. d. 
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor 
Telefon: (02) 22 00 000 
Faks: (02) 25 22 241 in (02) 22 00 108
Spletna stran: http://www.elektro-maribor.si
Elektronska pošta: info@elektro-maribor.si
Matična številka: 5231698
Davčna številka: 46419853
Transakcijski račun: SI56 0451 5000 0570 965

Vodstvo družbe
Predsednik uprave: Stanislav Vojsk, tel.: (02) 22 00 110
Direktorica finančno ekonomskega sektorja: mag. Andreja Zelenič Marinič, tel.: (02) 22 00 220
Direktor sektorja distribucije: Marjan Zorman, tel.: (02) 22 00 120
Direktor sektorja upravljanje distribucijskega omrežja: Zvonko Mezga, tel.: (02) 22 00 130
Direktor sektorja nakupa in prodaje električne energije: Bojan Horvat, tel.: (02) 22 00 670
Direktor sektorja odjema električne energije: Stanislav Toplak, tel.: (02) 22 00 160
Direktor sektorja storitev: Božidar Govedič, tel.: (02) 22 00 450
Svetovalec uprave: Bogomil Jelenc, tel.: (02) 22 00 250
Svetovalec uprave: Franc Toplak, tel.: (02) 22 00 150

Območne enote
OE Maribor z okolico
Vodovodna ulica 2, 2000 Maribor, tel.: (02) 22 00 300, faks: (02) 33 26 905 
Vodja OE: Mladen Žmavcar

OE Elektro Slovenska Bistrica
Kolodvorska ulica 21/a, 2310 Slovenska Bistrica, tel.: (02) 22 00 500, faks: (02) 81 81 246
Vodja OE: Jože Ferlič

OE Elektro Gornja Radgona
Lackova ulica 4, 9250 Gornja Radgona, tel.: (02) 22 00 800, faks: (02) 56 11 456
Vodja OE: Ivan Štrakl

OE Elektro Murska Sobota
Lendavska ulica 31/a, 9000 Murska Sobota, tel.: (02) 22 00 700, faks: (02) 52 31 443
Vodja OE: Jože Turkl

OE Elektro Ptuj
Ormoška cesta 26/a, 2250 Ptuj, tel.: (02) 22 00 600, faks: (02) 77 60 901
Vodja OE: Franc Šmigoc

Storitveni enoti:
SE Elektro gradnje Ljutomer
Ulica Rada Pušenjaka 5, 9240 LJutomer, tel.: (02) 22 00 850, faks: (02) 58 21 492
Vodja SE: Andrej Sraka

SE Gradnje in remont Maribor
Veselova ulica 6, 2000 Maribor, tel.: (02) 22 00 451, faks: (02) 42 01 369
Vodja SE: Marjan Kampl
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AMR Daljinsko odčitavanje števcev (ang. Automatic Meter Reading)

DCV Distribucijski center vodenja

DEES Distribucijski elektroenergetski sistem

DTO Dobava tarifnim odjemalcem

DV Daljnovod

EU Evropska unija

EURIBOR Medbančna referenčna obrestna mera (ang. Euro Interbank Offered Rate) 

GJS Gospodarska javna služba

HE Hidroelektrarna

ISO Mednarodna organizacija za standardizacijo  (ang. International Organization for Standardization)

NIP Nakup in prodaja

NN Nizka napetost

OE Območna enota

OHSAS Sistem varnosti in zdravja pri delu (ang. Occupational Health and Safety Advisory Services)

OS Osnovna sredstva

PČR Pasivne časovne razmejitve

REDOS Razvoj elektrodistribucijskega omrežja Slovenije

RS Republika Slovenija

RTP Razdelilna transformatorska postaja

SAIDI Povprečni čas trajanja nenapovedanih prekinitev na odjemalca (ang. System Average Interruption Duration Index)

SAIFI Povprečno število nenapovedanih prekinitev na odjemalca (ang. System Average Interruption Frequency Index)

SE Storitvena enota

SIST Slovenski inštitut za standardizacijo

SN Srednja napetost

SODO Sistemski operater distribucijskega omrežja

SRS Slovenski računovodski standardi

TP Transformatorska postaja

VN Visoka napetost

ZGD Zakon o gospodarskih družbah

Slovar kratic
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