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41 KONKURENČNOST

Zlata lisica

Kot podjetje, vpleteno v širše družbeno okolje, preko sponzorstev in donacij aktivno sodelujemo pri  pomembnih lokalnih dogodkih. Kot že leta poprej, 
smo v letu 2008 sodelovali pri organizaciji Zlate lisice. S 45. jubilejem se v mednarodni smučarski zvezi med tekmami za svetovni pokal uvršča kot 
tekmovanje z najdaljšo tradicijo. 
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1.1 Dosežki družbe Elektro Maribor d. d.

Družba Elektro Maribor d. d. je v letu 2008 kljub svetovni finančni in gospodarski krizi uspešno poslovala, saj je dosegla za 16 odstotkov večji čisti 
poslovni izid, kot je bil načrtovan za leto 2008.

1

Ključni podatki poslovanja

PODATKI 2006 2007 2008

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

2.619.584
1.016.583

19.483.425
26.342.447

2.150.768
564.509

19.373.591
24.890.725

1.463.451
2.960.199

24.340.212
26.593.451

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

173.640.335
202.759

40.775.935
47.614 

 184.711.475
215.778

41.600.176
48.597 

181.280.285
218.450

48.331.390
58.241 

Sredstva na dan 31. 12. - v EUR
Kapital na dan 31. 12. - v EUR
Investicijska vlaganja v EUR
Izplačana dividenda na delnico v EUR 

280.436.676
221.188.123
24.142.159

0,05 

303.043.957
222.681.275
26.289.374

0,02 

321.405.893
222.565.470
31.776.183

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

2.242.484
719.060

1.523.424
204.237

10,98
2.020.984

23,33 % 

2.288.481
708.305

1.580.176
203.125

11,27
2.091.867

22,49 % 

2.000.818
750.286

1.250.532
201.297

9,94
2.164.069

20,91 % 

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.

864
15,0 %

41,4

849
15,2 %

41,8

837
15,2 %

41,9
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1.2 Pomembnejši dogodki v letu 2008

Blagovna znamka OVEN

V zadnjem desetletju se soočamo z vedno večjimi klimatskimi spremembami. Te nastajajo kot posledica vse intenzivnejše uporabe fosilnih goriv in 
s tem povečane koncentracije ogljikovega dioksida ter ostalih toplogrednih plinov v ozračju. Tega se zavedamo tudi v Elektro Maribor d. d., zato smo 
razvili blagovno znamko OVEN, v okviru katere skrbimo za čim lepšo prihodnost. OVEN je celovita ponudba projektiranja in gradnje, proizvodnje in 
trženja električne energije iz obnovljivih virov. Izbira električne energije iz obnovljivih virov energije je velika naložba v okolje in s tem dar za prihodnje 
rodove.

Otvoritev razdelilne transformatorske postaje Koroška vrata

Meseca julija smo v uporabo uradno predali novo RTP Koroška vrata, ki bo razbremenila preobremenjeno postajo RTP Melje in tako povečala zanes-
ljivost, nemotenost in kakovost dobave električne energije odjemalcem levega brega Drave. Povezava med RTP Melje in RTP Koroška vrata je skoraj v 
celoti vzpostavljena s podvodnim oz. morskim kablom, ki se v svetu uporablja pri povezovanju otoka s kopnim in prečkanjem rek, redki pa so primeri, 
ko se morski kabel polaga vzdolž reke v smeri toka.

Fotovoltaika

Ponašamo se z 90-letno tradicijo, izkušnjami in strokovnim kadrom, kar nam omogoča, da svojim odjemalcem nudimo kakovostne in celovite storitve 
ter izdelke. Kot pobudnik razvoja številnih storitev na področju elektrodistribucije z izgradnjo fotovoltaičnih sistemov smo našim odjemalcem ponudili 
nov, naravi prijazen vir za proizvodnjo električne energije – sončno elektrarno na ključ.

Postopek Urada RS za varstvo konkurence

Po podražitvi električne energije s 1. januarjem 2008 je Urad RS za varstvo konkurence (UVK) uvedel postopek zoper elektrodistribucijska podjetja. V 
odločbi, ki jo je izdal avgusta, jim je očital usklajeno delovanje pri dvigu cen električne energije za gospodinjske odjemalce, saj naj bi zvišanje cen 
napovedali sočasno, v skoraj enakem znesku in z začetkom na isti dan. S tem naj bi po mnenju UVK preprečevali in izkrivljali konkurenco v Republiki 
Sloveniji. Oktobra je UVK izdal tudi odločbo z globo, na katero smo pri pristojnem organu vložili zahtevo za sodno varstvo. 

Odgovorni do okolja

Ob skrbi za kakovost dobavljene električne energije in storitev skrbimo tudi za okolje in prostor. Našo družbeno odgovornost izkazujemo z dosled-
nim upoštevanjem zakonskih in drugih zahtev. S tem namenom smo izdali zloženki za naše partnerje in zaposlene, kjer smo jim predstavili politiko 
ravnanja z okoljem. 

Sejem Energetika

Tudi v letu 2008 smo se že tradicionalno predstavili na bienalnem mednarodnem sejmu Energetika v Celju. Na sejmu smo ob naših storitvah in iz-
delkih premierno predstavili tudi novo energijsko znamko obnovljivih virov energije OVEN.

eStoritve

V Elektro Maribor d. d. smo odjemalcem ponudili novo spletno aplikacijo (eStoritve). Spletna aplikacija omogoča, da lahko naši gospodinjski in po-
slovni odjemalci nekatere stvari uredijo kar od doma. Aplikacija omogoča veliko funkcionalnosti 24 ur na dan, brez čakalne vrste in brezplačno.

1
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1.3 Poročilo uprave

Zadnja leta so v elektroenergetskem sektorju zaznamovana z velikimi spremembami. Tudi leto 2008 je bilo leto številnih izzivov, sprememb, notranjih 
procesov, razvoja, predvsem pa leto uresničenih zastavljenih ciljev in dobrih rezultatov. Vse to nam je uspelo z znanjem in izkušnjami, ki smo jih 
pridobili ob prilagajanju številnim spremembam.

Gospodarski načrt, ki ga je potrdil nadzorni svet, je bil osnova za poslovanje v letu 2008. Poslovanje smo zaključili z dobičkom 1.463.451 EUR, kar 
je za 16 odstotkov več, kot je bilo načrtovano.

Prodaja električne energije se je pričela zmanjševati proti koncu leta, prav tako so začele upadati nakupne cene električne energije za prihodnja leta. 
Gospodinjstvom poleg osnovne oskrbe ponujamo več paketov električne energije, v minulem letu pa smo skupaj s hčerinskim podjetjem za proiz-
vodnjo električne energije razvili blagovno znamko OVEN, kar pomeni celovit pristop k obnovljivim virom energije, od proizvodnje do prodaje, kot tudi 
ponudbe za izgradnjo fotonapetostnih elektrarn. Ta projekt kaže na našo veliko zavezanost k varovanju okolja za današnje in vse prihodnje rodove. V 
podjetju se zavedamo, da lahko le s podobnimi projekti pomagamo pri rešitvi vse večje okoljske problematike.

Visoke cene električne energije v osrednjem evropskem prostoru in vse večja poraba, ki v Sloveniji strmo narašča, so nas prisilile, da smo z začetkom 
leta 2008 podražili električno energijo za gospodinjske odjemalce. Našemu koraku, ki se mu nismo mogli izogniti, je sledil presenetljiv začetek po-
stopka Urada RS za varstvo konkurence (UVK). UVK nam očita usklajeno delovanje pri dvigu cen električne energije za gospodinjske odjemalce, saj 
naj bi zvišanje cen napovedali sočasno, v skoraj enakem znesku in z začetkom na isti dan še z ostalimi štirimi elektrodistribucijskimi podjetji, zato nam 
je naložil globo. V podjetju smo delovali tako, da ustvarimo maksimalne koristi za odjemalce in podjetje. Glede na to, da je bilo še nekaj mesecev na-
zaj to področje regulirano, bi bila vsaka drugačna odločitev škodljiva za podjetje. Na odločbi UVK smo se pritožili, tako da postopek še ni zaključen.

Delovanje elektroenergetskega omrežja na območju podjetja Elektro Maribor je bilo v minulem letu v okvirih načrtovanega, v nekaterih kazalcih tudi 
boljše. Poraba električne energije se je v primerjavi z letom 2007 povečala za 2,4 odstotka, kot tudi konična moč, ki je glede na leto 2007 višja za 2,3 
odstotka. Stroški vzdrževanja so v primerjavi z letom 2007 zaradi velike povprečne starosti naprav višji za 5 odstotkov. Realizacija investicij v višini 
31.776.183 EUR je višja od načrta.

Obsežna investicijska vlaganja v elektroenergetsko omrežje so nujna za zagotavljanje zanesljive, nemotene in kakovostne dobave električne energije. 
Potrebna pa so tudi zaradi nezadržne rasti porabe električne energije, zato se trudimo, da bi zagotovili večjo zmogljivost omrežja. Predvsem so v 
ospredju investicije v 110 kV objekte, ki bodo zagotavljale nemoteno oskrbo naših odjemalcev z električno energijo. Ena najpomembnejših investicij 
je izgradnja nove RTP Koroška vrata, ki bo bistveno vplivala na kakovost, zanesljivost in nemotenost oskrbe centra Maribora z električno energijo.

V podjetju se zavedamo, da lahko pomagamo pri osveščanju ljudi k racionalni porabi električne energije. Naše odjemalce redno obveščamo o učin-
koviti rabi energije. Nasvete, kako racionalno uporabljati električno energijo, je mogoče najti na naši spletni strani v rubriki Varčevanje, objavljamo jih 
na dopisih, zloženkah in ostalih promocijskih publikacijah podjetja.

Osnova za dvig kakovosti storitev za odjemalce na nivoju komuniciranja je postavljena s prenovo klicnega centra, ki bo med drugim omogočil hitrejšo 
komunikacijo, krajše čakalne čase in hitrejšo odpravo napak, predvsem pa točne informacije glede motenj pri dobavi električne energije.

V letu 2008 smo vzpostavili in certificirali sistem varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001:2007 in ga združili s sistemom vodenja 
kakovosti v enoten sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve vseh navedenih standardov.

V letu 2009 bomo pričeli z vpeljavo sistema varovanja informacij po zahtevah standarda ISO/IEC 27001:2005 ter s pripravami na vzpostavitev sistema 
samoocenjevanja.

Usposobljenost, znanje in motiviranost zaposlenih so osnove za doseganje ciljev, še posebej pomembna pa je vloga zaposlenih v zaostrenih pogojih 
in težji gospodarski situaciji, ki se kaže v letu 2009 in jo bomo občutili tudi v našem podjetju. To bo zahtevalo še večje angažiranje pri obvladovanju 
negativnih vplivov.

Posebno pozornost bomo namenili prodaji električne energije in s tem povezanim plačilom, kakor tudi komunikaciji z odjemalci. 

Predsednik uprave:
Stanislav Vojsk, univ. dipl. inž. el.
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1.4 Poročilo nadzornega sveta

1

Nadzorni svet družbe je v poslovnem letu 2008 nadzoroval vodenje poslov družbe na podlagi pristojnosti in pooblastil določenih z Zakonom o gospo-
darskih družbah, Statutom delniške družbe Elektro Maribor d. d. in določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Nadzorni svet je v letu 2008 deloval v naslednji sestavi: Rajko Fajt, predsednik, Slavko Visenjak, podpredsednik, Milan Mendaš, član, Matjaž Rutar, 
član, Anton Jaušovec, član, in Miroslav Pečovnik, član.  

Nadzorni svet je na sedmih rednih in šestih korespondenčnih sejah obravnaval in dal soglasje k sledečim aktom in poslovnim odločitvam:

  1. obravnaval in sprejel gospodarski načrt za poslovno leto 2008;
  2. obravnaval poslovno letno poročilo družbe za leto 2007;
  3. soglašal s predlogom uprave družbe o razdelitvi čistega dobička poslovnega leta in bilančnega dobička za leto 2007;
  4. obravnaval gradivo 12. redne letne skupščine družbe, ki je bila 26. avgusta 2008;
  5. soglašal s podpisom Aneksa št. 1 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanje storitev za SODO d. o. o.
      in Aneksa št. 2 k  Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanje storitev za SODO d. o. o.;
  6. soglašal s sklenitvijo pogodb o nakupu električne energije;
  7. se seznanjal z informacijami o poslovanju družbe;
  8. potrdil predlog uprave o imenovanju revizijske družbe;
  9. se seznanil s postopkom pred Uradom RS za varstvo konkurence;
10. soglašal s pričetkom oddaje naročil;
11. soglašal s prodajo nepremičnin, ki se izvede s postopkom zbiranja ponudb v sredstvih javnega obveščanja;
12. soglašal s sklenitvijo pogodbe o zavarovanju za leto 2009 in 2010.

Nadzorni svet je bil redno, pravočasno in izčrpno obveščen o vseh pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje družbe. Nadzorni svet družbe 
je bil s strani uprave družbe v vsakem četrtletju seznanjen s poročili o poslovanju družbe. Sodelovanje z upravo družbe je potekalo profesionalno in 
na ustrezni ravni, kar je omogočilo uspešen in učinkovit nadzor nad vodenjem poslov družbe. 

Družba je v letu 2008 poslovala v skladu s sprejetim Gospodarskim načrtom za leto 2008 in dosegla za 16 odstotkov večji čisti poslovni izid kot je 
bil predviden. Nadzorni svet ocenjuje, da je družba Elektro Maribor d. d. v letu 2008 dosegla začrtane cilje. 

Stališče nadzornega sveta do letnega poročila in poročila o reviziji 

Uprava je nadzornemu svetu predložila osnutek letnega poročila, ki ga je nadzorni svet obravnaval na svoji seji dne 22. aprila 2009.

Revidiranje letnega poročila družbe Elektro Maribor d. d. za leto 2008 je opravila revizijska družba Deloitte revizija d. o. o., ki je dne 17. aprila 2009 
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 2008 ter njegovega poslovnega izida in finančnih tokov za leto 2008 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. 
v vsebini, kot mu ga je predložila uprava družbe.
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Stališča nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička

Nadzorni svet je podal svoj predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2008, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev.

Maribor, 18. maj 2009 

Predsednik nadzornega sveta:
Rajko Fajt



TRADICIJA122

Borštnikovo srečanje

Prisotni smo tudi na področju kulture. Z materialno in moralno podporo pripomoremo k uresničitvi slovenskega gledališkega festivala Borštnikovo 
srečanje. To se imenuje po utemeljitelju sodobnega slovenskega gledališča, Ignaciju Borštniku (1858-1919). Borštnikov prstan, ki velja za največje 
nacionalno priznanje za igralsko umetnost in ga vsako leto prejme igralka oziroma igralec, ki je zapustil globoko umetniško sled, je v letu 2008 prejel 
Aleksander Valič. 
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PREDSTAVITEV DRUŽBE ELEKTRO MARIBOR D. D.

2.1 Osnovni podatki o družbi

Družba Elektro Maribor d. d. je sestavni del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije in eno izmed podjetij za distribucijo električne energije 
v Republiki Sloveniji.

Dejavnost družbe je opredeljena v 2. členu Statuta delniške družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., z dne 26. avgusta 
2008. Določilo statuta družbe je usklajeno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008).

Najpomembnejše dejavnosti družbe so:

• distribucija električne energije (35.130),
• trgovanje z električno energijo (35.140),
• gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije (42.220).

Med glavne cilje družbe pa lahko štejemo zanesljivo in varno oskrbo odjemalcev električne energije, 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 2008 je bilo v družbi zaposlenih 837 ljudi.

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),
• sistem OHSAS 18001:2007.

2.2 Vizija, poslanstvo in vrednote 

Vizija

Družba Elektro Maribor d. d. ostaja drugo največje distribucijsko podjetje v Republiki Sloveniji, ki bo v svojem tržnem, družbenoekonomskem in 
internem okolju prepoznavna kot ugledna, uspešna, dinamična in zaupanja vredna družba.

2

Družba: Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.

Skrajšano ime: Elektro Maribor d. d.

Sedež: Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

Matična številka: 5231698

Davčna številka: 46419853

Transakcijski račun: SI56 0451 5000 0570 965

Osnovni kapital: 139.773.510,27 EUR

Vpis v sodni register: Registrirana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, vložek 1/00847/00

Število zaposlenih: 837

Preskrbovalno območje: severovzhodna Slovenija

Velikost preskrbovalnega območja: 3.992 km2
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Poslanstvo

V družbi Elektro Maribor d. d. skrbimo, da na preskrbovalnem območju družbe:

• zagotavljamo zanesljivo in kakovostno dobavo električne energije vsem odjemalcem v skladu z zahtevami zakonodaje in standardov,
• povečujemo zadovoljstvo uporabnikov omrežja, odjemalcev električne energije in naših storitev,
• poslušamo in se odzivamo na zahteve različnih interesnih skupin zaposlenih, odjemalcev električne energije in poslovnih partnerjev,
• krepimo odgovornost do varovanja okolja in spodbujamo racionalno rabo razpoložljivih energetskih virov ob upoštevanju načela trajnostnega raz-

voja.

Vrednote

V družbi Elektro Maribor d. d. čutimo odgovornost do svojih odjemalcev, poslovnih partnerjev, lastnikov, zaposlenih in družbe kot celote. Dosledno in 
zanesljivo izpolnjujemo pričakovanja zaposlenih tako, da skrbimo za njihovo varnost in motiviranost za doseganje ciljev. Z dolgoročnim načrtovanjem 
in izbiro okolju prijaznih tehnologij skrbimo za okolje. Na vseh področjih delovanja upoštevamo temeljna zakonska in moralna pravila slovenske in 
evropske družbe.

2.3 Upravljanje družbe

Upravljanje družbe Elektro Maribor d. d. deluje po dvotirnem sistemu upravljanja. Družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. 
Upravljanje družbe temelji na zakonskih določilih, statutu kot temeljnem pravnem aktu družbe in internih predpisih, ki so pripravljeni v skladu s 
standardi mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO).

Družba Elektro Maribor d. d. kljub temu, da njene delnice ne kotirajo na borzi, pri svojem poslovanju sledi določbam Kodeksa upravljanja javnih 
delniških družb, ki so ga sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza d. d., Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager dne 18. 
marca 2004 ter spremenili in dopolnili dne 14. decembra 2005 in dne 5. februarja 2007.

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.

Uprava

Družbo Elektro Maribor d. d. vodi predsednik uprave samostojno in na lastno odgovornost v skladu s pooblastili, ki mu jih dajeta Zakon o gospodarskih 
družbah in Statut družbe Elektro Maribor d. d. Uprava zastopa in predstavlja družbo. Statut družbe določa, da ima uprava enega člana, ki ga imenuje 
in razrešuje nadzorni svet družbe. Mandat uprave traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Uprava je odgovorna za doseganje ciljev strategije poslovanja in odloča o vseh vprašanjih organizacije in vodenja družbe ter izvršuje sklepe, ki jih 
sprejme skupščina. Uprava redno poroča in se posvetuje z nadzornim svetom o relevantnih vprašanjih v skladu s predpisi in določili statuta družbe.

Predsednik uprave - Stanislav Vojsk, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike

Nadzorni svet

Nadzorni svet šteje šest članov, od katerih so štirje člani predstavniki kapitala in dva člana predstavnika delavcev. Nadzorni svet imenuje skupščina 
delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov, ki jih izvoli svet delavcev. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 let in 
so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Člani nadzornega sveta so bili imenovani na skupščini družbe Elektro Maribor d. d. dne 30. avgusta 
2005, torej jim mandat poteče v letu 2009. Nadzorniki izmed svojih članov izvolijo predsednika in podpredsednika.

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. Naloga nadzornega sveta je kontrola in spremljanje poslovanja uprave. Imenuje tudi predsednika 
uprave. Člani nadzornega sveta spremljajo poslovanje, letne in polletne plane ter 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 dostopno vsem zaposlenim 
preko letnega poročila.

2
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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
Miro Pečovnik, diplomirani inženir elektrotehnike
Elektro Maribor d. d.

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

Skupščina

Delničarji svoje pravice v zvezi z družbo uresničujejo na skupščini. Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, 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 s pomočjo medletnih poročil, kot tudi s pomočjo interneta.

2.4 Organiziranost

Elektro Maribor d. d. je od leta 1998 delniška družba in je del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. 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 dne 15. marca 2007 sprejela sklep št. 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 GJS dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Družba Elektro Maribor d. d. od 1. julija 2007 
z družbo SODO d. o. o. posluje na podlagi Pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja.

Organizacijska struktura družbe Elektro Maribor d. d. je prilagojena harmonizirani nacionalni energetski zakonodaji z evropsko zakonodajo.

Družba Elektro Maribor d. d. je delniška družba, za katero se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 42/2006, 10/2008 
in 68/2008).

Organizacijska struktura družbe se je spremenila 1. junija 2008, ko je začel veljati Pravilnik o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest, ki je bil 
sprejet 23. maja 2008.   

2
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V okviru posameznih organizacijskih enot se opravljajo temeljne poslovne funkcije in dejavnosti: upravljanje distribucijskega omrežja, distribucija, 
nakup in prodaja električne energije, opravljanje storitev, finance, računovodstvo in ekonomika, informatika, kadrovske, pravne in splošne zadeve, 
varnost in zdravje pri delu in požarna varnost ter zagotavljanje kakovosti.

Za doseganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev družbe so v okviru sektorjev organizirane nižje organizacijske enote: storitvene in območne enote, 
službe in oddelki z natančno razmejenimi in opredeljenimi nalogami, pristojnostmi in odgovornostmi ter cilji, ki se operativno določajo z gospodar-
skim načrtom družbe.

V okviru sektorja distribucije električne energije je organiziranih pet območnih enot (OE):

• OE Elektro Maribor z okolico,
• OE Elektro Ptuj,
• OE Elektro Slovenska Bistrica,
• OE Elektro Gornja Radgona,
• OE Elektro Murska Sobota.

V okviru sektorja storitev sta organizirani dve storitveni enoti (SE):

• SE Elektro Gradnje in remont Maribor,
• SE Elektro Gradnje Ljutomer.

2
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2.5 Lastniška 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. Vsaka delnica 
ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Z delnicami družbe se ne trguje na organiziranem trgu.

Konec leta 2008 je imela družba 1.341 delničarjev, konec leta 2007 jih je bilo 1.299. 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 2007 zmanjšalo s 6 na 4 delničarje.
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ODGOVORNOST

Obnovljivi viri energije

Energetska neodvisnost in varovanje okolja sta glavna cilja, ki spodbujata razvoj obnovljivih virov energije. Proizvodnja električne energije iz obnov-
ljivih virov energije je okolju najbolj prijazna, saj povzroča minimalne emisije toplogrednih plinov ter onesnaževal zunanjega zraka.  

203
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POSLOVNO POROČILO

3.1 Tržne razmere in poslovanje

Ugodno gospodarsko klimo, ki se je v Republiki Sloveniji manifestirala z visoko gospodarsko rastjo, je svetovna finančna kriza s selitvijo svojih ne-
gativnih učinkov v realni sektor izničila. Z občutnim upadom gospodarskih aktivnosti v nekaterih sektorjih bo potrebno računati še kar nekaj časa, v 
letu 2009 pa zagotovo. Slovensko gospodarstvo, ki je v nekaterih panogah izrazito izvozno usmerjeno in vpeto v globalne gospodarske mreže, bo to 
krizo tudi občutilo in bo svoje delovanje prisiljeno prilagoditi novim razmeram. Kriza je bliskovito zadela tudi trg energentov in povzročila dramatičen 
padec njihovih cen. Tako smo po večletnem obdobju naraščanja cen ob koncu leta 2008 priče njihovemu padanju, ki se nadaljuje še v leto 2009. 
Kako dolgo bo še trend padanja cen obveljal, si v tem trenutku nihče ne upa napovedovati, vendar lahko na osnovi preteklih izkušenj trdimo, da se 
bodo cene spet pognale navzgor, ko se bodo pokazali prvi pozitivni učinki ukrepov za blažitev in reševanje krize.

Na slovenskem trgu z električno energijo so se cene skozi leto oblikovale podobno kot na likvidnih trgih EU in jim sledile s pribitkom za uvozne pre-
nosne zmogljivosti, ki so ga ključni akterji ocenili na osnovi njihovih analiz. S padanjem cen električne energije na trgih izven Republike Slovenije in 
s padanjem cen certifikatov CO2 so se tudi ti pribitki zmanjševali in tako imamo ob koncu leta 2008 podobno cenovno situacijo, kot je bila leto poprej. 
Ekstremna volatilnost cen električne energije prinaša za nas v vlogi dobavitelja nove izzive.

Ključno vlogo pri zagotavljanju konkurenčnosti in krepitve tržnega položaja sta v preteklem letu in bosta tudi v prihodnje odigrali naši strategiji na 
straneh nakupa in prodaje. Ne glede na dokaj nestabilne in nepredvidljive razmere na slovenskem trgu z električno energijo, ki so posledica različnih 
notranjih in zunanjih dejavnikov, lahko z optimizmom zremo v prihodnost, saj nam je odprtje trga ponudilo enkratno priložnost za dokazovanje naše 
inovativnosti, ki se materializira v ponudbi produktov po meri naših kupcev.

Vse bolj prihaja v ospredje krepitev partnerskega odnosa do naših kupcev in ostalih pogodbenih partnerjev. Bližajoča se finančna kriza ter s tem 
povezano znižanje gospodarske aktivnosti tudi na področju gradbeništva ima neposreden vpliv na obseg storitev s področja gradnje energetskih ob-
jektov. Ne glede na to lahko z optimizmom zremo v prihodnost, kajti širok spekter različnih storitev, uveljavljanje novih storitev in razvijanje partnerskih 
odnosov so dober obet za uspešno poslovanje tudi v prihodnje.

3.2 Nakup in prodaja električne energije

Nakup električne energije

Tudi v letu 2008 je družba Elektro Maribor d. d. kupovala električno energijo kot samostojna bilančna skupina. Električno energijo smo kupovali od 
drugih bilančnih skupin po zaprtih pogodbah in od manjših samostojnih proizvajalcev po odprtih pogodbah.

Pretežni delež električne energije smo kupili preko sklepanja dolgoročnih zaprtih in odprtih pogodb skladno z dinamiko prodaje električne energije 
končnim odjemalcem. Glede na dnevna nihanja porabe električne energije smo izdelovali kratkoročne napovedi porabe električne energije in s skle-
panjem kratkoročnih zaprtih pogodb uravnavali nakupni portfelj.

Še vedno je opazna rast količin, proizvedenih v malih elektrarnah.

Leto 2008 je zaznamovala dokaj pričakovana poraba električne energije. V zadnjih mesecih leta 2008 so se pojavila prva opažanja manjše porabe 
električne energije pri posameznih odjemalcih, kar so bila prva znamenja prihajajoče gospodarske krize. Tako so se v jeseni 2008 začele navzdol 
spreminjati tudi cene električne energije za prihodnja leta.
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Odmik količinskega nakupa električne energije v letu 2008 od plana                              

ELEMENTI PLAN 2008 2008

Poslovni kupci 1.189.426 1.248.359

Gospodinjski kupci 745.000 750.286

Skupaj 1.934.426 1.998.645

5,0 %

0,7 %

3,3 %

Odmik od plana

v MWh

Opomba:
Zaradi primerljivosti podatkov v prikazu za leto 2006 in 2007 niso upoštevane količine nakupa električne energije za izgube.
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Prodaja električne energije

Leto 2008 je bilo prvo leto, ko so vsi kupci električne energije lahko za celotno obdobje prosto izbirali dobavitelja električne energije. To pomeni, da 
je bilo poleg poslovnega segmenta tudi gospodinjstvom potrebno posvetiti več pozornosti in ponudbo dopolniti. Poleg že znanega paketa Varčujem!, 
ki je bil v prodajo vpeljan leta 2007, smo v letu 2008 gospodinjstvom ponudili paket OVEN, v sklopu katerega tržimo obnovljive vire energije hčerin-
skega podjetja OVEN Elektro Maribor d. o. o. To energijo ponujamo tudi poslovnim kupcem.

V sodelovanju z zunanjimi izvajalci je bila izvedena tudi tržna raziskava (konec 2007, začetek 2008), na podlagi katere smo dobili pomembne povratne 
informacije o zadovoljstvu kupcev z našim delom ter usmeritvami za v prihodnje.

Razlika med letnim količinskim nakupom in prodajo električne energije je posledica nepredvidljivih odstopanj od napovedane prodaje, kar se s časo-
vnim zamikom odraža na nakupni strani.

V zadnjem kvartalu leta smo močno okrepili aktivnosti na področju izterjave, kar vsekakor ima pozitivne učinke v zmanjševanju dolga.

Glede na zastavljene cilje smo uspeli:

• doseči oz. malenkost preseči količinsko prodajo planirano v gospodarskem načrtu,
• doseči višjo povprečno prodajno ceno od načrtovane, kar posledično pomeni tudi povečanje načrtovane razlike v ceni,
• povečati prodajo iz naslova razpisov ob neupoštevanju dveh večjih razpisov, za katere smo oceno možnosti uspeha podajali že v preteklosti,
• razvili smo produkta OVEN in Razsvetljava zame (za poslovne kupce),l
• v večji meri smo začeli komunicirati z gospodinjskimi kupci in jih nekaj tudi pridobili,
• v sodelovanju s službo za informatiko se je začel razvoj lastnega CRM-ja, katerega začetno verzijo smo v letu 2008 implementirali,
• prenovili smo vsebine pogodb in splošnih pogojev za nakup in prodajo električne energije.

3

Odmik količinske prodaje električne energije v letu 2008 od plana                           

ELEMENTI PLAN 2008 2008

Poslovni kupci 1.189.426 1.250.532

Gospodinjski kupci 745.000 750.286

Skupaj 1.934.426 2.000.818

5,1 %

0,7 %

3,4 %

Odmik od plana

v MWh
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Zagotavljanje zadovoljstva kupcev

Pomembnejši dosežki v letu 2008 na področju prilagajanja potrebam kupcev električne energije so bili:

• Razširitev ponudbe spletnih storitev za odjemalce v okviru spletne aplikacije eStoritve, katere namen je, da lahko odjemalci nekatere stvari uredijo 
kar „od doma”. K temu se med drugim prišteva tudi komercialna implementacija elektronskega računa ter vnos števčnih stanj in proženje izdelave 
obračuna preko spleta. Spletno aplikacijo eStoritve uporablja 7.000 uporabnikov.

• Nadaljevanje projekta omogočanja obračuna uporabe omrežja in električne energije na merilnih mestih brez merjene moči z daljinskim odčita-
vanjem po dejanskem stanju števca za obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu. V sistemu obračunavanja na podlagi daljinskega zajema 
merilnih podatkov je trenutno 20.000 merilnih mest. Ker je na teh merilnih mestih omogočen vsakodnevni daljinski zajem števčnih podatkov, od-
jemalci prejemajo in plačujejo račune na podlagi dejanskega stanja števca. Spremljanje stroškov na merilnem mestu je za odjemalca tako veliko 
lažje. S tem se odjemalci izognejo tudi morebitnim doplačilom in preplačilom, hkrati pa sami lažje načrtujejo ukrepe za varčno rabo električne 
energije. Prednosti za Elektro Maribor d. d. in odjemalce prikazuje spodnja slika.

• Postavljeni so temelji za prenovo sistema obračunavanja električne energije, uporabe omrežja in ostalih storitev. Z izdelanim dokumentom je opi-
san koncept sodobnega obračunskega sistema za potrebe obračuna upravljanja infrastrukture ter obračuna oskrbe z električno energijo in drugih 
storitev.

Tudi v letu 2008 smo za zagotavljanje zadovoljstva kupcev električne energije v procesu oskrbe na področju merjenja električne energije sledili za-
stavljenim ciljem, predvsem na področju nadgradnje obstoječega AMR sistema z novimi funkcijami daljinskega upravljanja odjema.

V proces dela smo vključili nove informacijske rešitve, ki izvajajo potrebne validacijske postopke za hitrejše odkrivanje napak na telemetričnih števcih. 
Na osnovi teh smo odkrili dve večji napaki v vezavi merilne opreme, kar bo pozitivno vplivalo na zmanjšanje izgub v omrežju.

Vse aktivnosti s področja merjenja električne energije in zagotavljanja merilnih podatkov smo izvajali v skladu s Pogodbo o najemu elektrodistribu-
cijske infrastrukture in izvajanju storitev za SODO d. o. o.

3
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Vsekakor so pričakovanja in želje kupcev ter odzivi na delovanje konkurence tisti, ki bodo narekovali naše delovanje tudi v prihodnje. To pomeni, da 
bomo na segmentu gospodinjskih kupcev poskušali uvajati nove produkte, pri poslovnih pa s svetovanjem oz. dodatnim informiranjem doseči višjo 
stopnjo sodelovanja z njihove strani (predvsem vidik napovedovanja in odstopanj).

3.3 Distribucija električne energije in dodatne storitve

Izvajanje distribucije električne energije smo v družbi izvajali v smislu Energetskega zakona, njegovih podzakonskih aktov in v skladu s Pogodbo o 
najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, ki smo jo sklenili s SODO d. o. o.

3.3.1 Obratovanje distribucijskega omrežja

Obratovanje distribucijskega omrežja je v letu 2008 potekalo v skladu s cilji iz gospodarskega načrta in v skladu s temelji poslovne politike in cilji 
poslovanja družbe – zagotovitev zanesljive in kakovostne dobave električne energije vsem odjemalcem na oskrbovalnem območju podjetja v skladu 
z zahtevami standarda, povečanje zadovoljstva odjemalcev, obvladovanje stroškov poslovanja in izboljševanje poslovnih procesov.

V letu 2008 je bila zanesljivost oskrbe (kazalca SAIDI in SAIFI) boljša, kot so bili zastavljeni cilji v zvezi z zanesljivostjo oskrbe:

• kazalec SAIDI (povprečni čas trajanja nenapovedanih prekinitev na odjemalca) je bil v letu 2008 za 2,1 odstotka boljši (nižji) od načrtovanega za 
leto 2008,

• kazalec SAIFI (povprečno število nenapovedanih prekinitev na odjemalca) je bil v letu 2008 za kar 10 odstotkov boljši (nižji) kot v letu 2007.

3

Odmik SAIDI v letu 2008 od plana                       

ELEMENTI PLAN 2008 2008

SAIDI 114,00 111,60 -2,1 %

Odmik od plana

v min/odjemalca
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Prav tako smo dosegli boljše faktorje SAIDI in SAIFI od načrtovanih pri posameznih 20 kV daljnovodih, ki smo jih opredelili v letu 2007 kot kritične 
glede zanesljivosti. Z dobrim vzdrževanjem kritičnih sektorjev daljnovoda se je zanesljivost le-teh izboljšala za več kot 10 odstotkov v primerjavi z 
letom 2007.

V letu 2008 se je povečala poraba električne energije za 2,4 odstotka v primerjavi z letom 2007 in je za 5,9 odstotka večja od plana 2008.

Konična moč v letu 2008 je znašala 378 MW in je za 2,3 odstotka višja v primerjavi z letom 2007. Najvišja konica je bila januarja 2008.

Kakovost napetosti spremljamo skozi stacionarni monitoring v RTP 110/x kV in je v letu 2008 na VN nivoju v celoti ustrezala standardu SIST EN 50160. 
Izvedli smo 450 naključnih meritev kakovosti napetosti v omrežju v skladu s standardom SIST EN 50160 in HD 472 S1.

Z investicijskimi vlaganji v elektroenergetsko omrežje smo število odjemalcev s slabimi napetostnimi razmerami zmanjšali za 0,5 odstotka in nismo 
dosegli želenega cilja 0,6 odstotka. Zaostajanje za postavljenim ciljem je posledica večje investicijske dejavnosti zunanjih investitorjev in s tem več-
jih potreb po vlaganju v investicije za povečanje moči.

3



28

3.3.2 Dostop do omrežja

Dostop do distribucijskega omrežja zagotavljamo oz. urejamo proizvajalcem električne energije in končnim uporabnikom na podlagi veljavne za-
konodaje, predvsem pa določil Energetskega zakona (Ul. RS št. 9/07) in Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega 
omrežja.

Skupno je bilo odjemalcem priključenim na omrežje Elektro Maribor d. d. v letu 2008 distribuirano 2.164.713 MWh električne energije. Uporaba 
omrežja, ki jo v skladu s Pogodbo o najemu elektrodistibucijske infrastrukture in izvajanju storitev za SODO d. o. o. zaračunavamo odjemalcem elek-
trične energije, je znašala 71.763.793 EUR.

3

Zaračunana uporaba omrežja v letu 2008

ELEMENTI VREDNOST STRUKTURA V %

Omrežnina za distribucijsko omrežje 49.328.438 68,7

Omrežnina za prenosno omrežje 11.734.667 16,4

Sistemske storitve 4.141.595 5,8

Delovanje Agencije za energijo 281.329 0,4

Prednostno dispečiranje 5.574.812 7,8

Evidentiranje pogodb 281.329 0,4

Posebne sistemske storitve 421.623 0,6

Skupaj 71.763.793 100,0

v EUR

Distribuirana električna energija v letu 2008

PLAN REALIZACIJA PLAN REALIZACIJA

Elementi v MW v MW indeks v MWh v MWh indeks

Odjemalci - skupaj 22.591 22.890 101 2.154.623 2.164.069 100

 - gospodinjski odjemalci 16.322 16.527 101 726.580 750.475 103

 - poslovni odjemalci 6.269 6.210 99 1.428.043 1.413.594 99
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V obdobju 2004 – 2008 se je distribuirana količina dvignila za 15,72 odstotka glede na leto 2004, od tega poslovni odjem za 17,78 odstotka in 
gospodinjstvo za 12,01 odstotka.

Izgube v omrežju 

Izgube v omrežju so v letu 2008 znašale 5,42 odstotka od distribuirane električne energije oz. 117.389 MWh. Vira energije sta bila v letu 2008 ob-
vezni odkup električne energije od kvalificirane proizvodnje in odkup od proizvodnih podjetij v okviru skupnega nakupa električne energije za potrebe 
Elektro Maribor d. d. Cena energije za pokrivanje izgub iz obveznega odkupa od kvalificirane proizvodnje je v skladu z Uredbo o obveznem odkupu 
električne energije od kvalificirane proizvodnje. Nakup električne energije za izgube je v letu 2008 znašal 7.710.473 EUR, kar je za 14 odstotkov 
manj, kot smo načrtovali.

3
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V letu 2008 smo nadaljevali s testiranjem prisotnosti PCB v vzorcih olja distribucijskih transformatorjev. Izmerili smo 602 vzorca in presegli plan za 
9 odstotkov. Cilj je končati s testiranji vzorcev leta 2009. Izvedli smo revizije v 200 transformatorskih postajah in 150 SN stikalih.

V letu 2008 smo razvili sistem operativnih planov in spremljanje realizacije operativnih vzdrževalnih del. Cilj je ugotoviti lokacijo, vrsto, porabo 
materiala, vrsto storitev, tehniko vzdrževanja in tako pravilno usmerjati proces vzdrževanja, tako stroškovno kot tudi tehnično.

Organizacija dežurne službe za odpravo okvar je nemoteno potekala na celotnem področju Elektro Maribor d. d. in v okviru pričakovane odzivnosti.

V okviru sodobnega telekomunikacijskega omrežja, ki mora zadovoljevati vse tehnične zahteve glede vrste storitev, kakovosti in razpoložljivosti tele-
komunikacijskega sistema in glede na povečanje potreb po prenosu podatkov in govora, smo v letu 2008 realizirali razširitev telekomunikacijskega 
omrežja, TK vozlišč, izvedli namestitev brez prekinitvenih napajalnih sistemov v predvidene RTP za povečanje zanesljivosti delovanja TK omrežja.

3

3.3.3 Vzdrževanje

V letu 2008 smo z uspešnim preventivnim in interventnim kurativnim vzdrževanjem distribucijskega elektroenergetskega sistema skozi celoletno 
obdobje vzdrževali dokaj visok nivo zanesljive oskrbe z električno energijo, ki smo jo zagotavljali vsem odjemalcem.

Preventivno vzdrževanje je obsegalo pregledovanje stanja elektroenergetskih naprav, izvajanje posekov v koridorjih daljnovodov in nizkonapetostnih 
nadzemnih vodov (posekanih je bilo cca 304 km ter očiščenih cca 700 km tras nadzemnih vodov), revizije stikal, transformatorjev in zaščitnih naprav 
ter izvajanje kontrolnih meritev in preizkusov delovanj zaščitnih naprav. Vzdrževalna dela smo izvajali na vseh napetostnih nivojih sistema na celo-
tnem teritoriju Elektro Maribor d. d. Družba finančnih sredstev za vzdrževanje ni zmanjševala, saj kakovostno in preventivno vzdrževanje zagotavlja 
dolgoročno zanesljivo in kakovostno dobavo električne energije odjemalcem. V ta namen smo v letu 2008 porabili 3.532.126 EUR, kar je 5 odstotkov 
več kot leta 2007.
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Prihodki iz naslova prodaje storitev presegajo realizirane v 2007 za 83 odstotkov, kakor tudi načrtovane v letu 2008 za 58 odstotkov. Povečanje pri-
hodkov lahko pripišemo predvsem večjemu obsegu gradbeno montažnih del in inženiringa ter izvajanju nove dejavnosti – gradnji sončnih elektrarn 
na ključ. Povečanje obsega navedenih storitev je predvsem rezultat ustrezne cenovne politike in aktivnega nastopa do potencialnih naročnikov naših 
storitev s poudarkom naših konkurenčnih prednosti, predvsem znanja in izkušenj strokovnega kadra, tako pri pridobivanju naročnikov kot tudi pri 
izvedbi del.

3

3.3.4 Storitve na distribucijskem omrežju in storitve za tuje naročnike

V sektorju storitev smo v letu 2008 izvajali novogradnje in rekonstrukcije na distribucijskem elektroenergetskem omrežju za zagotavljanje zanesljive in 
kvalitetne oskrbe uporabnikov distribucijskega omrežja. Kot dopolnitev ponudbe za naše kupce električne energije opravljamo še razne druge elektro-
montažne storitve, ki smo jih obogatili s storitvami inženiringa. Razen opravljanja storitev s področja elektromontažnih del, v sektorju storitev uspešno 
deluje tudi merilni laboratorij, ki izvaja naloge na področju 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.
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3.4 Investicijska vlaganja

Investicije v regulirani dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja se izvajajo v skladu z desetletnim razvojnim načrtom (2007 
– 2016).

Realizacija investicij je v letu 2008 znašala 31.776.183 EUR in je za 9 odstotkov večja glede na načrtovane investicije. Višja realizacija investicij je 
predvsem posledica večjih intervencijskih vlaganj v elektroenergetske objekte zaradi povečanja moči. Zaradi večje investicijske dejavnosti investitor-
jev na našem preskrbovalnem območju moramo zagotavljati primarno javno elektroenergetsko omrežje.

Najpomembnejša investicija v mestu Maribor, katero smo zaključili, je izgradnja RTP Koroška vrata 110/10 kV, ki je bila vključena v omrežje s pol-
oženim 110 kV kablovodom v reko Dravo iz RTP Melje. V letu 2008 nam ni uspelo pridobiti gradbenih dovoljenj za izgradnjo priključnega DV 110 kV 
za RTP Ptuj-Breg in končati 110 kV kabelske povezave med RTP Koroška vrata in RTP Pekre. Predvidena sredstva smo preusmerili v rekonstrukcije in 
novogradnje SN in NN omrežja ter naprav. Izgradnjo omenjenih objektov načrtujemo v letu 2009. V letu 2008 smo nadaljevali z izgradnjo dveh novih 
RTP 110/20 kV Ptuj-Breg in RTP 110/20 kV Mačkovci. 

Družba sredstva za investicije zagotavlja iz amortizacije in drugih lastnih sredstev, najemov dolgoročnih kreditov in s povračili za nove priključitve.
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Z 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(10) kV stikališča.

V okviru objektov srednje in nizke napetosti (SN in NN) smo s programom izboljšanja slabih napetostnih razmer, zagotavljanja večje obratovalne 
zanesljivosti, zadovoljevanja potreb po večji moči in spremljanja razvojnih prostorskih planov občin zgradili in obnovili 82 km SN daljnovodov, 63 
km SN kablovodov, novo zgradili 36 km NN vodov, obnovili 97 km NN vodov, zgradili 37 novih TP SN/NN in obnovili 31 TP SN/NN. V primerjavi s 
planiranimi količinami za leto 2008 smo le-te presegli za cca 60 odstotkov, kar je posledica preusmeritve finančnih sredstev, ki so bila namenjena 
za izgradnjo 110 kV vodov.

3.5 Poslovna uspešnost družbe

Podatki za leto 2008 so omejeno primerljivi s podatki iz leta 2007 zaradi ustanovitve družbe SODO d. o. o. dne 1. julija 2007. S 1. julijem 2007 je 
družba Elektro Maribor d. d. prenehala opravljati dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO). To dejavnost 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.

3.5.1 Čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid (IPI 20.) družbe je znašal 1.463.451 EUR, kar je za 32 odstotkov oz. 687.318 EUR manj kot leta 2007 in za 16 odstotkov oz. 
205.130 EUR več od načrtovanega. Na čisti poslovni izid so v primerjavi z načrtovanim čistim poslovnim izidom vplivali predvsem:
• višja pozitivna razlika med prihodki od prodaje električne energije in stroški nakupa električne energije, ki je za 3.069.557 EUR višja od načrtovane, 

kar je posledica 2,3 odstotka višjih povprečnih prodajnih cen električne energije poslovnim kupcem,
• višji prihodki od SODO d. o. o., ki so za 2.107.034 EUR višji od načrtovanih zaradi 0,4 odstotka večjih količin distribuirane električne energije in za 

14 odstotkov manjših količin izgub električne energije,
• višji prevrednotovalni poslovni odhodki, ki so za 2.847.965 EUR višji od načrtovanih in se nanašajo na večje popravke vrednosti terjatev zaradi 

dvoma o plačilu,
• višji drugi odhodki, ki so za 2.601.550 EUR višji od načrtovanih, kar je predvsem posledica vračunane globe Urada za varstvo konkurence 

(2.561.720 EUR).

Prihodki družbe (IPI 1.+3.+4.+9.+10.+11.+15.) so znašali 196.727.105 EUR in so za 8 odstotkov večji od načrtovanih. Stroški in odhodki 
družbe (IPI 5.+6.+7.+8.+12.+13.+14.+16.) so znašali 195.263.654 EUR in so za 8 odstotkov večji od načrtovanih. 

3
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3.5.2 Poslovni izid iz poslovanja

Poslovni izid iz poslovanja (IPI 1.+3.+4.-5.-6.-7.-8.) je dobiček v višini 2.960.199 EUR, kar je za 127 odstotkov oz. 1.654.366 EUR bolje od na-
črtovanega, kar je predvsem posledica višje pozitivne razlike med prihodki od prodaje električne energije in stroški nakupa električne energije.

3.5.2.1 Prihodki iz poslovanja

Prihodki iz poslovanja (IPI 1.+3.+4.) so znašali 194.670.645 EUR, kar predstavlja 99 odstotkov vseh prihodkov družbe Elektro Maribor d. d.

3

Odmik prihodkov iz poslovanja v letu 2008 od plana                           

ELEMENTI PLAN 2008 2008

Prihodki od prodaje električne energije 125.048.704 132.056.308

Prihodki od SODO d. o. o. 40.298.419 42.405.453

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 10.543.495 11.701.471

Prihodki od prodaje storitev 4.282.705 6.332.512

Drugi prihodki iz poslovanja 1.804.522 2.174.901

Skupaj 181.977.845 194.670.645

5,6 %

5,2 %

11,0 %

Odmik od plana

v EUR

47,9 %

20,5 %

7,0 %

*   Prihodki od uporabe omrežja so zaradi ustanovitve družbe SODO d. o. o. realizirani samo do 1. julija 2007.
**  Prihodki od SODO d. o. o. so zaradi ustanovitve družbe SODO d. o. o. realizirani samo od 1. julija 2007 dalje.
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Čisti prihodki od prodaje (IPI 1.) družbe so znašali 181.280.285 EUR, kar je za 7 odstotkov več od načrtovanih čistih prihodkov od prodaje. Zaradi 
ustanovitve družbe SODO d. o. o. ti prihodki niso primerljivi s preteklim letom (od 1. julija 2007 ne evidentiramo več prihodkov od uporabe omrežja, 
evidentiramo pa prihodke od SODO d. o. o.).

Med čiste prihodke od prodaje spadajo predvsem:

• prihodki od prodaje električne energije (IPI del 1.), ki so znašali 132.056.308 EUR, kar je za 4 odstotke več kot v predhodnem letu in za 5,6 
odstotka več od načrtovanih prihodkov. Prihodki so večji od načrtovanih predvsem zaradi 5,1 odstotka večjih prodanih količin električne energije 
poslovnim kupcem in za 2,3 odstotka večjih povprečnih prodajnih cen pri poslovnih kupcih; 

• prihodki od SODO d. o. o. (IPI del 1.), ki so znašali 42.405.453 EUR in so za 5,2 odstotka višji od načrtovanih. Prihodki od najemnin za ener-
getsko infrastrukturo in storitev od SODO d. o. o. so večji zaradi 0,4 odstotka večjih količin distribuirane električne energije in za 14 odstotkov 
manjših količin izgub električne energije. Zaradi ustanovitve SODO d. o. o. ti prihodki niso primerljivi s preteklim letom, saj jih evidentiramo šele 
od 1. julija 2007;

• prihodki od prodaje storitev na trgu (IPI del 1.), ki so bili realizirani v višini 6.332.512 EUR, kar je za 47 odstotkov več kot v predhodnem 
letu in za 48 odstotkov več od načrtovanih prihodkov. Prihodki so višji od načrtovanih na področju gradbeno montažnih storitev, projektiranja za tuj 
račun, del na javni razsvetljavi, vzdrževanja TP za tuj račun, priključkov za tuj račun, inženiringa in fotovoltaike.

Prihodki od usredstvenih lastnih proizvodov in storitev (IPI 3.) so bili realizirani v višini 11.701.471 EUR, kar je za 12 odstotkov več kot v 
predhodnem letu in za 11 odstotkov več od načrtovanih. Od tega so prihodki od investicij v lastni režiji znašali 11.176.129 EUR, prihodki od interne 
realizacije (izdelovanje izdelkov v kovinski delavnici) pa so bili realizirani v znesku 525.342 EUR.

Drugi poslovni prihodki (IPI 4.) so bili realizirani v višini 1.688.889 EUR in so za 31 odstotkov višji od načrtovanih prihodkov. Zaradi ustanovitve 
SODO d. o. o. ti prihodki niso primerljivi s preteklim letom (od 1. julija 2007 ne evidentiramo več prihodkov od premij za kvalificirane proizvajalce). 
Od načrtovanih prihodkov so višji predvsem zaradi višjih izterjanih terjatev električne energije.

3.5.2.2 Stroški in odhodki iz poslovanja

Stroški in odhodki iz poslovanja (IPI 5.+6.+7.+8.) so znašali 191.710.446 EUR, kar predstavlja 98 odstotkov vseh stroškov in odhodkov družbe 
Elektro Maribor d. d.

3

Odmik stroškov in odhodkov iz poslovanja v letu 2008 od plana                           

ELEMENTI PLAN 2008 2008

Nakup električne energije 120.255.782 124.193.830

Stroški dela 23.214.746 23.991.178

Ostali stroški materiala in storitev 17.820.140 20.857.407

Amortizacija 18.074.093 18.208.218

Drugi odhodki iz poslovanja 1.307.251 4.459.813

Skupaj 180.672.012 191.710.446

3,3 %

3,3 %

17,0 %

Odmik od plana

v EUR

0,7 %

6,1 %

241,2 %
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Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala (IPI 5a.) so bili v višini 136.285.303 EUR, kar je za 5 odstotkov 
več, kot je bilo načrtovano.

Med te stroške spadajo predvsem:

• stroški nakupa električne energije (IPI del 5a.), ki so znašali 124.193.830 EUR in so za 3,3 odstotka večji od načrtovanih, kar je posledica 
za 5 odstotkov 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 ne evidentiramo več stroškov nakupa električne energije za izgube);

• stroški materiala pri investicijah (IPI del 5a.), ki so znašali 6.193.402 EUR, kar je za 11 odstotkov več kot v predhodnem letu in za 11 od-
stotkov več od načrtovanih.

Stroški storitev (IPI 5b.) so bili v višini 8.765.934 EUR in so za 4 odstotke večji od načrtovanih, kar je posledica predvsem višjih stroškov storitev 
za nadaljnji obračun (predvsem stroški storitev v zvezi s škodami na elektroenergetskem omrežju). Zaradi ustanovitve SODO d. o. o. stroški storitev 
niso primerljivi s preteklim letom (od 1. julija 2007 ne evidentiramo več stroškov uporabe omrežja).

Stroški dela (IPI 6.) so znašali 23.991.178 EUR, kar je za 8 odstotkov več kot v predhodnem letu in za 3 odstotke več od načrtovanih. Višji od 
načrtovanih so predvsem zaradi vračunanih stroškov iz naslova neizkoriščenih letnih dopustov zaposlenih in zaradi večjega obsega solidarnostnih 
pomoči, ki smo jih izplačali zaposlenim, ki so utrpeli škodo ob elementarni nesreči (neurje s točo). V letu 2008 smo upoštevali določila Kolektivne 
pogodbe glede medletnega usklajevanja plač z gibanjem življenjskih stroškov.

Odpisi vrednosti (IPI 7.) so bili v višini 21.380.013 EUR, kar je za 14 odstotkov več kot v predhodnem letu in za 16 odstotkov več od načrtovanih. 

Med te stroške uvrščamo predvsem:

• stroške amortizacije (IPI 7a.) v višini 18.208.218 EUR, 

3
* Stroški uporabe omrežja so zaradi ustanovitve družbe SODO d. o. o. evidentirani samo do 1. julija 2007.
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• prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sredstvih (IPI 7c.) v znesku 3.121.980 EUR, ki se nanašajo na popravek vrednosti 
terjatev zaradi dvoma o plačilu.

Drugi poslovni odhodki (IPI 8.) v višini 1.288.018 EUR so bili za 41 odstotkov nižji kot v predhodnem letu in za 31 odstotkov oz. 304.597 EUR 
višji od načrtovanih. V skladu s 50. členom Prehodnih in končnih določb EZ - C (Ul. RS št. 70/2008) je upoštevana nenačrtovana obveznost prenosa 
presežnih namenskih sredstev prihodkov nad stroški iz dodatka za obvezni odkup električne energije od kvalificiranih odjemalcev iz obdobja 2002 do 
konca leta 2008 na Center za podpore v višini 311.840 EUR.

3.5.3 Finančni izid

Finančni izid (IPI 9.+10.+11.-13.-14.) je bil pozitiven v višini 163.559 EUR in je za 162.268 EUR večji od načrtovanega, kar je predvsem po-
sledica večjih prihodkov v zvezi z danimi depoziti. 

Finančni prihodki iz deležev (IPI 9.) so bili realizirani v višini 13.994 EUR in se nanašajo na finančne prihodke iz deležev v drugih družbah.

Finančni prihodki iz danih posojil (IPI 10.) so znašali 518.395 EUR in se nanašajo na prihodke v zvezi z danimi depoziti (kratkoročno vezana 
sredstva pri poslovnih bankah).

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (IPI 11.) v znesku 534.026 EUR so bili za 10 odstotkov večji od načrtovanih. Ti prihodki se nanašajo 
predvsem na prihodke od obresti za električno energijo v višini 418.731 EUR.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (IPI 13.), ki se nanašajo predvsem na posojilne obresti od dolgoročnih posojil, so bili v višini 
900.571 EUR in so za 53 odstotkov višji glede na načrtovane.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (IPI 14.) so znašali 2.285 EUR in se nanašajo predvsem na odhodke za zamudne obresti.

3.5.4 Izid iz drugega poslovanja
    
Izid iz drugega poslovanja (IPI 15.-16.) je bil negativen v višini 1.660.307 EUR, kar je za 1.611.505 EUR slabše, kot smo načrtovali in je po-
sledica vračunane globe Urada RS za varstvo konkurence.

Drugi prihodki (IPI 15.) v višini 990.045 EUR se nanašajo predvsem na prihodke iz naslova prejetih zavarovalnin za škodne primere na elektro-
energetskih objektih v višini 963.648 EUR.

Drugi odhodki (IPI 16.) so bili v višini 2.650.352 EUR, nanašajo pa se predvsem na vračunano globo Urada RS za varstvo konkurence (2.561.720 
EUR).

3.5.5 Poslovanje po dejavnostih

Dejavnost DEES je poslovala z dobičkom v višini 1.146.780 EUR, kar je za 1.645.831 EUR bolje, kot smo načrtovali. Pozitivno so na rezultat v 
dejavnosti DEES vplivali predvsem večji prihodki od SODO d. o. o., kar je posledica večjih količin distribuirane električne energije in manjših količin 
izgub električne energije, ter večji prihodki iz naslova prodaje storitev na trgu.

Dejavnost Nakup in prodaja električne energije je dosegla dobiček v višini 316.671 EUR, ki je za 1.440.701 EUR nižji, kot smo načrtovali. 
Negativno so na rezultat v dejavnosti Nakup in prodaja vplivali predvsem višji prevrednotovalni poslovni odhodki (popravki vrednosti terjatev zaradi 
prisilnih poravnav in tožb) in višji drugi odhodki (globa Urada RS za varstvo konkurence).

3

1.645.831

-1.440.701

205.130

Odmik od plana (v EUR)

Rezultat poslovanja po dejavnostih                          

DEJAVNOST PLAN 2008 2008

DEES -499.051 1.146.780

Nakup in prodaja 1.757.372 316.671

Skupaj 1.258.321 1.463.451

v EUR
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Gibanje bilančne vsote 

2006 2007 2008

AKTIVA 280.436.676 303.043.957 321.405.893

Dolgoročna sredstva 241.877.095 251.328.156 266.869.271

Kratkoročna sredstva 38.463.548 51.601.521 54.475.336

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 96.033 114.280 61.286

   

PASIVA 280.436.676 303.043.957 321.405.893

Kapital 221.188.123 222.681.275 222.565.470

Rezervacije in dolgoročne PČR 24.937.295 29.834.108 33.300.816

Dolgoročne obveznosti 3.583.300 8.512.966 16.312.604

Kratkoročne obveznosti 30.459.259 41.868.051 45.727.181

Kratkoročne PČR 268.699 147.557 3.499.822
 

v EUR

3.5.6 Premoženjsko stanje

Bilanca stanja družbe prikazuje sredstva, ki jih ima družba na določen dan na eni strani, na drugi strani pa izvor teh sredstev.

Knjigovodska vrednost družbe na dan 31. decembra 2008 je znašala 222.565.470 EUR.
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Gibanje kratkoročnih sredstev v prikazanih letih poslovanja družbe kaže manj intenzivnejšo rast, kot je bila v letu 2007. Na takšno gibanje je vplivalo 
več dejavnikov:

• stanje zalog materiala, ki se je zniževalo vse od leta 2006, saj smo nabavno politiko prilagajali poslovni politiki družbe, in sicer tako, da smo stanje 
zalog zniževali na optimalno raven s tem, da smo še vedno zagotavljali nemoten delovni proces,

• stanje kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev, kjer smo intenzivneje pristopili k izterjavi terjatev,
• stanje kratkoročnih poslovnih terjatev do drugih, katere smo pričeli evidentirati na takšen način šele v drugi polovici leta 2007.

Na strani obveznosti do virov sredstev beležimo največji porast pri postavkah tako dolgoročnih kot kratkoročnih obveznosti. Gibanje zadolževanja v 
prikazanih letih prikazuje naslednja tabela:

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve so se v prikazanih obdobjih gibale s povprečno rastjo 20,3 odstotka. Poviševanje je predvsem 
posledica prejetih sredstev iz naslova povprečnih stroškov priključitve ter brezplačno pridobljenih osnovnih sredstev, ki se letno zmanjšujejo s stopnjo 
amortizacije v višini 3,33 odstotka.

Kratkoročne poslovne obveznosti se v prikazanih obdobjih povečujejo s povprečno stopnjo 17 odstotkov.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve na dan 31. decembra 2008 izkazujejo vračunane stroške družbe, za katere lahko z gotovostjo trdimo, da bodo 
v prihajajočem letu vplivale na odlive družbe, saj zanje obstajajo že izrečene obveznosti.

Bilančna vsota družbe se je v prikazanih letih povečevala s povprečno stopnjo 6 odstotkov, kar je posledica intenzivnejše investicijske politike. Sred-
stva namenjena za vlaganja v osnovna sredstva družbe so se gibala, kot prikazuje naslednja tabela:

2006 2007 2008

Vrednost sredstev 239.216.905 248.692.889 264.257.079

Znesek vlaganj v osnovna sredstva  
(neopredmetena OS, opredmetena OS in 
naložbene nepremičnine)

24.142.159 26.289.374 31.776.183

v EUR

2006 2007 2008

Zaloge 2.471.951 2.014.828 1.873.433

Kratkoročne finančne naložbe 31.326 2.002.596 1.645

Kratkoročne poslovne terjatve 32.746.069 44.701.105 41.454.133

v EUR

2006 2007 2008

Posojila (dolgoročni + kratkoročni del) 5.090.431 11.506.163 21.652.966

Indeks 242 226 188

v EUR

2006 2007 2008

Kratkoročne poslovne obveznosti 28.950.388 38.872.928 39.800.612

Indeks 115 134 102

v EUR
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3.5.7 Denarni izid

Likvidnostna situacija se v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 ni bistveno spremenila, kar je razvidno tudi iz grafov, ki jih v nadaljevanju prikazuje-
mo.

Končno stanje denarnih sredstev v letu 2008 je bilo pozitivno v višini 11.146.125 EUR.

Delež dolgov v financiranju se nam viša, kar je predvsem posledica najetja dolgoročnih posojil za izgradnjo elektroenergetskih objektov in naprav z 
namenom zagotovitve nemotene in zanesljive oskrbe odjemalcev z električno energijo.

Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev je v vseh letih višji od 1, kar je pozitivno in pomeni, da je spoštovano tako imenovano zlato 
bilančno pravilo o financiranju dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri. Dolgoročne vire povečujemo predvsem z najemanjem dolgoročnih posojil 
in na ta način na drugi strani povečujemo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev.
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Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient) nam po letih narašča, kar pomeni, da ima družba vedno večjo pokritost 
kratkoročnih dolgov z likvidnimi sredstvi.

Čeprav kratkoročni koeficient kaže rahel trend padanja (kratkoročne poslovne terjatve se znižujejo zaradi nižjih prihodkov na domačem trgu), je v ob-
ravnavanih letih večji kot 1, kar pomeni, da kratkoročna sredstva v celoti financiramo s kratkoročnimi obveznostmi od virov sredstev.
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3.5.8 Kazalniki poslovanja

 2006 2007 2008

I. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA)    
Stopnja lastniškosti financiranja v %
= kapital / obveznosti do virov sredstev

78,87 73,48 69,25

Stopnja dolgoročnosti financiranja v %
= kapital + dolg. dolgovi + rezervacije + dolg. PČR / obveznosti do virov sredstev

89,04 86,14 84,68

Stopnja osnovnosti kapitala v %
= osnovni kapital / kapital

63,19 62,77 62,80

II. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA    
Stopnja osnovnosti investiranja v %
= osnovna sredstva / sredstva

85,30 81,83 81,98

Stopnja dolgoročnosti investiranja v %
= osnovna sredstva in dolg. AČR + dolg. fin. naložbe + naložb. neprem. + dolg. posl. terjatve / sredstva

86,25 82,93 83,03

III. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA    
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
= kapital / osnovna sredstva 

0,92 0,90 0,84

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)
= likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti

0,11 0,12 0,24

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)
= likvidna sredstva + kratkoročne terjatve / kratkoročne obveznosti

1,18 1,18 1,15

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)
= kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti

1,26 1,23 1,19

IV. AKTIVNOSTNI KAZALNIKI    
Prodane MWh na število odjemalcev 
= količina prodane el. energije / število odjemalcev

10,98 11,27 9,94

Stroški vzdrževanja na km omrežja
= stroški vzdrževanja / km omrežja

204 211 217

V. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI    
Koeficient gospodarnosti poslovanja 
= poslovni prihodki / poslovni odhodki

1,01 1,00 1,02

Koeficient celotne gospodarnosti 
= celotni prihodki / celotni odhodki

1,01 1,01 1,01

VI. KAZALNIKI DOBIČKONOSTNOSTI    
Dobičkonosnost kapitala (ROE) v %
= čisti poslovni izid / povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida)

1,19 0,97 0,66

Dobičkonosnost sredstev (ROA) v %
= čisti poslovni izid / povprečna sredstva

0,96 0,74 0,47

Stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov v %
= poslovni izid iz poslovanja / poslovni prihodki

0,54 0,28 1,52

Stopnja čiste dobičkovnosti poslovnih prihodkov v %
= čisti poslovni izid / poslovni prihodki

1,39 1,08 0,75

Dividendnost osnovnega kapitala v %
= vsota dividend / povprečni osnovni kapital

1,22 0,48 1,13

VII. KAZALNIKI DENARNE TOKOVNOSTI    
Stopnja čiste prejemkovnosti poslovnih prihodkov v %
= prebitek poslovnih prejemkov / poslovni prihodki

5,36 7,32 11,13
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Stopnja lastniškosti financiranja
Družba se financira pretežno iz lastnih virov. Delež kapitala v financiranju je 69,25-odstotni in je nižji glede na preteklo leto, kar je predvsem posledica 
večjih dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti do bank.

Stopnja dolgoročnosti financiranja
Družba financira 84,68 odstotka svojih sredstev z dolgoročnimi viri. V primerjavi s preteklim letom ima družba nižjo stopnjo dolgoročnega financi-
ranja.

Stopnja osnovnosti kapitala
Delež osnovnega kapitala v kapitalu družbe je 62,80-odstotni in je nekoliko višji glede na preteklo leto zaradi manjšega kapitala (predvsem čistega 
poslovnega izida).

Stopnja osnovnosti investiranja 
Delež osnovnih sredstev v vseh sredstvih družbe je 81,98-odstotni in je nekoliko višji glede na preteklo leto predvsem zaradi večjih opredmetenih 
osnovnih sredstev.

Stopnja dolgoročnosti investiranja
Delež dolgoročnih sredstev v vseh sredstvih družbe je 83,03-odstotni in je nekoliko višji kot preteklo leto.

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med kapitalom in osnovnimi sredstvi. Vrednost kazalnika znaša 0,84, kar pomeni, da so 
s kapitalom skoraj v celoti financirana najbolj nelikvidna sredstva.

Hitri koeficient
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti nam kaže, da ima družba v primerjavi s preteklim letom večjo pokritost kratkoročnih dolgov 
z likvidnimi sredstvi (kratkoročne finančne naložbe in denarna sredstva), kar je posledica večjih kratkoročnih finančnih naložb.

Pospešeni koeficient
Pospešeni koeficient nam kaže, da ima družba nekoliko nižjo pokritost kratkoročnih dolgov z likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi terjatvami kot v pre-
teklem letu, kar je predvsem posledica večjih kratkoročnih obveznosti.

Kratkoročni koeficient
Družba vsa svoja kratkoročna sredstva financira s kratkoročnimi viri. Koeficient je nekoliko nižji kot v preteklem letu, kar je predvsem posledica večjih 
kratkoročnih obveznosti.

Prodane MWh na število odjemalcev 
Prodane MWh na število odjemalcev so v letu 2008 manjše kot v predhodnem letu, kar je posledica manjših prodanih količin električne energije v 
letu 2008.

Stroški vzdrževanja na km omrežja
Stroški vzdrževanja na km omrežja so v letu 2008 večji kot v predhodnem letu, kar je posledica večjih stroškov vzdrževanja v letu 2008.

Koeficient gospodarnosti poslovanja
Koeficient gospodarnosti poslovanja je 1,02, kar pomeni, da je družba na 100 EUR poslovnih stroškov ustvarila 102 EUR poslovnih prihodkov.

Koeficient celotne gospodarnosti 
Koeficient celotne gospodarnosti poslovanja je 1,01, kar pomeni, da je družba na 100 EUR skupnih stroškov ustvarila 101 EUR skupnih prihodkov.

Dobičkonosnost kapitala (ROE)
Dobičkonosnost kapitala nam pove, da je družba na 100 EUR vloženega kapitala ustvarila 0,66 EUR dobička.

Dobičkonosnost sredstev (ROA)
Dobičkonosnost sredstev nam pove, da je družba na 100 EUR vseh sredstev ustvarila 0,47 EUR dobička.

Stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov
Stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov nam pove, da je družba na 100 EUR poslovnih prihodkov ustvarila 1,52 EUR dobička iz poslovanja. 
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Stopnja čiste dobičkovnosti poslovnih prihodkov
Stopnja čiste dobičkovnosti poslovnih prihodkov nam pove, da je družba na 100 EUR poslovnih prihodkov ustvarila 0,75 EUR čistega dobička.

Dividendnost osnovnega kapitala
Dividendnost osnovnega kapitala je v letu 2008 večja kot v predhodnem letu, kar je posledica večjega izplačila dividend v letu 2008.

Stopnja čiste prejemkovnosti poslovnih prihodkov
Stopnja čiste prejemkovnosti poslovnih prihodkov je izračunana kot razmerje med prebitkom poslovnih prejemkov in poslovnih prihodkov. Vrednost 
kazalnika je 11,13 odstotka in nam pove, da na vsakih 100 EUR prihodkov iz poslovanja družba ustvari 11,13 EUR pribitka prejemkov pri poslova-
nju.

3.6 Raziskave in razvoj

Razvoj distribucijskega elektroenergetskega omrežja

Družba je lastnik distribucijskega elektroenergetskega omrežja na območju severovzhodne Slovenije in pogodbeni izvajalec storitev distribucije 
električne energije za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije SODO d. o. o. V okviru tega skrbi za razvoj distribucijskega 
elektroenergetskega omrežja.

V okviru petletnega projekta razvojnih študij distribucijskih elektroenergetskih omrežij v Sloveniji (REDOS 2035) je Elektroinštitut Milan Vidmar v letu 
2008 izdelal študijo prognoze obremenitev in porabe električne energije na območju, na katerem družba izvaja distribucijo električne energije. Za 
območne enote Murska Sobota, Gornja Radgona, Ptuj in delno Maribor z okolico sta izdelana osnutka študij razvoja elektroenergetskega omrežja s 
pripadajočo transformacijo 110/20 kV za obdobje do leta 2035 in začela se je priprava študije razvoja elektroenergetskega omrežja na območju mesta 
Maribor z bližnjo okolico. V letu 2009 pa bosta izdelani še študiji razvoja elektroenergetskega omrežja na območju Dravske doline in na območju OE 
Slovenska Bistrica.

Pri raziskavah na področju vodenja in obratovanja distribucijskega elektroenergetskega sistema, elektromagnetnih vplivov na sekundarne in druge teh-
nične sisteme ter diagnostike stanja elektroenergetskih naprav so bile po področjih navedenih v gospodarskem načrtu za leto 2008 končane nekatere 
naloge iz pogodbenega obdobja 2007/2008 (elektromagnetna združljivost pri vzdrževanju distribucijskih postrojev 110kV/SN, SN/0,4 kV, strateško 
ekonomska študija uvedbe naprednega sistema za merjenje električne energije (AMM) v distribuciji, analiza omrežnine za uporabo distribucijskega 
omrežja Elektro Maribor d. d.).

V letu 2008 se je začela izdelava novih nalog, od katerih velja omeniti naslednje:

• vpliv sončnih elektrarn z razsmerniškim vezjem na distribucijsko omrežje;
• hranilniki energije kot črpalne elektrarne;
• izbira izolacijskih medijev v SN celicah za distribucijska postrojenja in novih ločilnih stikalih;
• nameščanje prenapetostne zaščite v distribucijskem omrežju;
• dimenzioniranje dušilk za obratovanje z resonančno ozemljeno nevtralno točko in oblikovanje enopolnih shem;
• sistem celostnega upravljanja z energetsko infrastrukturo distribucijskega omrežja;
• uporaba led sijalk za razsvetljavo in njihov vpliv na distribucijsko omrežje.

V okviru projekta uvedbe geografskega informacijskega sistema v družbi smo v uporabo uvedli dopolnjeno aplikacijo za zajem in vzdrževanje grafič-
nih in atributnih podatkov o sredstvih distribucijskega elektroenergetskega omrežja vseh napetostnih nivojev vse do merilnega mesta odjemalca na 
nizkonapetostnem omrežju. 

Od projektov velja omeniti tudi projekt ureditve evidence nepremičnin družbe, v okviru katerega smo vzpostavili evidenco dejanskega stanja lastništva 
parcel elektroenergetskih objektov, ki imajo lastne parcele (razdelilne transformatorske postaje VN/SN, transformatorske postaje SN/0,4 kV, razdelilne 
postaje SN/SN). V letu 2009 bo izdelana tudi evidenca neenergetskih objektov in status zemljišč na katerih se nahajajo ter vzpostavljena evidenca 
zemljišč elektroenergetskih in neenergetskih objektov v posebni aplikaciji.

V skladu z zahtevami energetskega zakona in pogodbo o izvajanju storitev distribucije električne energije za sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja smo izdelali načrt razvoja distribucijskega omrežja za obdobje od leta 2009 do 2018 za območje, na katerem družba opravlja distribucijo 
električne energije.



463

Razvoj na drugih področjih dejavnosti družbe

V družbi Elektro Maribor d. d. se zavedamo, da moramo slediti spremembam tako v makroekonomskem kot mikroekonomskem okolju. Na nove iz-
zive bomo lahko odgovorili le z učinkovito in inovativno razvojno politiko ob upoštevanju načel družbene odgovornosti, ki temeljijo na zavezanosti k 
etičnemu ravnanju, ekonomskemu razvoju, izboljšanju kakovosti življenja zaposlenih, lokalne skupnosti in družbe nasploh.

Pri tem moramo slediti usmeritvam EU, ki so bile opredeljene v podnebno-energetskem paketu, s katerimi želi ukrepati proti podnebnim spremem-
bam in spodbujati rabo obnovljive energije. Slovenija bo morala do leta 2020 povečati delež obnovljivih virov s sedanjih 16 odstotkov na 25 od-
stotkov. V družbi bomo tako večjo pozornost namenili okoljski razsežnosti nakupa električne energije, z gradnjo sončnih elektrarn pa bomo prispevali 
k znižanju emisij toplogrednih plinov.

Tudi pri umeščanju elektroenergetskih vodov v prostor si bomo prizadevali, da bo ohranjen videz krajine in izboljšano bivalno okolje prebivalcev na 
našem preskrbovalnem območju. Tako smo v smernicah tehnično-tehnološkega razvoja distribucijskega elektroenergetskega sistema Elektro Maribor 
d. d. opredelili strateški cilj, da do leta 2015 dosežemo razmerje 65 : 35 v korist nadzemnih vodov.

S stalnim izboljševanjem notranjih procesov in razvojem novih dodatnih storitev želimo izpolniti pričakovanja tako zaposlenih kot naših poslovnih 
partnerjev, s poudarkom na razvoju partnerskih odnosov, ki temeljijo na dolgoročnem sodelovanju, medsebojnem razumevanju in spoštovanju.

3.7 Informacijska podpora poslovanju

Poslanstvo na področju informacijskih storitev v podjetju je v zagotavljanju kakovostnih in pravočasnih informacij, ki so pogoj za sprejemanje po-
slovnih odločitev.

Z informacijskimi tehnologijami in aplikativnimi rešitvami omogočamo kakovostno upravljanje in vodenje poslovnih procesov. Poleg tega zagotavlja-
mo tudi varnost informacijskega premoženja skladno s predpisi, zakonodajo in organizacijskimi predpisi na področju informacijskih tehnologij.

Informacijska podpora je zasnovana na skupnem integriranem informacijskem sistemu vseh petih distribucijskih podjetij, ki so soustanovitelji pod-
jetja Informatika d. d.

V letu 2008 smo pričeli izvajati aktivnosti na prenovi informacijskega sistema. Odločili smo se za vsebinsko in tehnološko prenovo informacijskega 
sistema v sodelovanju z ostalimi distribucijskim podjetji in hčerinskim podjetjem Informatika d. d., kjer ima Elektro Maribor d. d. 22-odstotni lastniški 
delež. Aktivnosti potekajo v skladu s projektnimi načrti.

V letu 2008 smo izboljšali informacijsko podporo na naslednjih področjih:

• obvladovanja in posredovanja merilnih podatkov,
• izdaje elektronskih računov,
• aktiviranja investicij v povezavi z osnovnimi sredstvi,
• obračuna omrežnine,
• sprejemanja merilnih stanj s pomočjo Radius strežnika,
• varstva in zdravja pri delu,
• sporočanja števčnih stanj preko interneta,
• zaračunavanja različnih storitev na enem računu,
• informacijske podpore na procesu izterjave,
• ravnanja z odpadki,
• vodenja CRM,
• povezave klicnega centra z bazami podatkov v obstoječem informacijskem sistemu.

3.8 Sistem vodenja kakovosti

V družbi Elektro Maribor d. d. se zavedamo pomena sistema kakovosti za uspešno delovanje družbe ter izpolnjevanje potreb in pričakovanj naših 
odjemalcev in poslovnih partnerjev. V letu 2000 smo tako vzpostavili sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000 in ga v začetku 
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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 ter vzpostavili in certificirali sistem ravnanja z 
okoljem po ISO 14001:2004. Ob skrbi za kakovost dobavljene električne energije in storitev skrbimo tudi za okolje in prostor. Našo družbeno od-
govornost izkazujemo z doslednim upoštevanjem zakonskih in drugih zahtev. V letu 2008 smo tako vzpostavili in certificirali sistem varnosti in zdravja 
pri delu po standardu OHSAS 18001:2007 in ga združili s sistemom vodenja kakovosti v enoten sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve vseh navedenih 
standardov.

Poglavitni cilj delovanja sistema vodenja v letu 2008 je bil postavljen tako, da bodo lahko vsi zaposleni s svojimi predlogi in izboljšavami neposredno 
doprinesli k izboljšanju sistema in s tem tudi poslovanju družbe kot celote. 

V letu 2008 je delovanje sistema vodenja kakovosti, sistema ravnanja z okoljem ter sistema varnosti in zdravja pri delu presojal Slovenski inštitut za 
kakovost (SIQ). Iz presoj smo pridobili večje število predlogov za izboljšanje sistema.

V družbi Elektro Maribor d. d. smo trdno prepričani, da uvajanje sistema odličnosti pripomore h krepitvi konkurenčnih prednosti podjetja. Vse naše 
prihodnje aktivnosti so tako usmerjene v dograjevanje obstoječega sistema vodenja kakovosti z elementi poslovne odličnosti. Tako bomo v letu 2009 
pričeli z vpeljavo sistema varovanja informacij po zahtevah standarda ISO/IEC 27001:2005 ter s pripravami na vzpostavitev sistema samoocenjeva-
nja.

3.9 Upravljanje s tveganji

V družbi Elektro Maribor d. d. uspešno prepoznavamo in obvladujemo tveganja, ki lahko ogrožajo uspešnost poslovanja. Za prepoznavanje in obvla-
dovanje tveganj so odgovorni predsednik uprave družbe in direktorji posameznih sektorjev, ki o posameznih tveganjih poročajo na rednih mesečnih 
sestankih z upravo.

V svojem poslovanju prepoznavamo sledeča pomembnejša tveganja, ki so prikazana v tabeli na naslednji strani.
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PODROČJE  
TVEGANJA OPIS TVEGANJA NAČIN OBVLADOVANJA IZPOSTA-

VLJENOST
VIŠINA 
ŠKODE

1. Finančna tveganja

- kreditno tveganje
tveganje neplačila s 
strani kupcev

bonitetne ocene in zahtevanje instrumentov zavaro-
vanja

visoka velika

- likvidnostno tveganje plačilna nesposobnost usklajeno načrtovanje potreb po likvidnih sredstvih srednja zmerna

- tveganje sprememb  
  obrestnih mer

spremembe pogojev fi-
nanciranja in najemanja 
kreditov

spremljanje finančnih trgov in možnost predčasnega 
odplačila kredita

majhna zmerna

2. Tržno tveganje
nelikviden in netrans-
parenten nabavni trg

sočasno zapiranje prodajnega in nakupnega portfelja s 
kombinacijo različnih dobaviteljev

visoka velika

3. Tveganja delovanja

- izvajanje procesov
motnje v izvajanju po-
slovnih procesov

sistem vodenja kakovosti ISO 9001, notranje in zuna-
nje presoje delovanja sistema

nizka nizka

- premoženje družbe in  
   zaposlenih

izpostavljenost vplivom 
iz okolja in vremenskim 
vplivom

zavarovanje premoženja in odgovornosti za opravljanje 
dejavnosti ter zavarovanje oseb s kolektivnim nezgod-
nim zavarovanjem; sistem OHSAS 18001 za področje 
zdravja in varstva pri delu

visoka velika

- kadrovsko
pomanjkanje strokovno 
usposobljenega kadra

štipendiranje, zunanji izvajalci (outsourcing), letni 
razvojni pogovori, merjenje organizacijske klime, 
vzpodbujanje dodatnega izobraževanja, ustrezen si-
stem nagrajevanja in notranjega komuniciranja

visoka zmerna

4. Regulatorno
tveganje

odvisnost od izhodišč 
ekonomskega regu-
liranja omrežnine in 
upravičenih stroškov

aktivno sodelovanje pri pripravi Akta o metodologiji 
za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje 
upravičenih stroškov za elektroenergetsko omrežje in 
metodologije za obračunavanje omrežnine; racionali-
zacija stroškov izvajanja storitev in vzdrževanja distri-
bucijskega omrežja

visoka zmerna

5. Informacijsko   
    tveganje

motnje pri informacijski 
podpori izvajanja po-
slovnih procesov

vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema in 
pristop k prenovi sistema

visoka velika

V negotovih gospodarskih razmerah v letu 2008 smo večjo pozornost namenili obvladovanju finančnih tveganj, ki so povezana s sposobnostjo ustvar-
janja finančnih prihodkov, obvladovanja finančnih odhodkov in obveznosti, kar ima za posledico kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost.

Učinkovito upravljanje s finančnimi tveganji podjetju omogoča:

• višji rating oz. boniteto, kar podjetju omogoča višjo sposobnost najemanja kreditov po nižji obrestni meri in nižjimi stroški odobritve kreditov. Višja 
boniteta tudi vpliva na večjo zaupanje kupcev, dobaviteljev in lastnikov podjetja.

• povišuje se predvidljivost denarnih tokov,
• zmanjšuje se negotovost plačila s strani kupcev,
• manjšo izpostavljenost podjetja različnim finančnim šokom, ki bi lahko ovirali doseganje s poslovno strategijo zastavljenih ciljev.

Med tveganji, kjer obstaja visoka verjetnost nastanka dogodka in imajo lahko velike posledice, prav gotovo sodijo:

• Kreditno tveganje sodi v tisto skupino tveganj, pri katerih na dejavnike tveganja lahko vplivamo in so lahko tudi posledica naših odločitev. Pri 
kreditnem tveganju obstaja možnost, da dolžnik ne bo mogel ali hotel poravnati finančnih obveznosti deloma ali v celoti in v skladu z dogovorjenimi 
roki. Ta negotovost v primeru plačilne nediscipline podjetju povečuje potrebo po denarnih sredstvih za ohranjanje plačilne sposobnosti. V podjetju 
imamo vpeljan sistem sprotnega spremljanja in preverjanja bonitete poslovnega partnerja, ki nam da informacijo o instrumentih, ki jih moramo 
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vključiti v pogodbo pred sklenitvijo posla za zavarovanje pred kupčevo neizpolnitvijo pogodbenih obveznosti. V skladu s splošnimi pogoji Elektro 
Maribor d. d. za sklepanje pogodb o prodaji in nakupu električne energije smo od naših poslovnih partnerjev glede na njihovo boniteto zahtevali 
menico, bančno garancijo ali brezobrestni depozit.

V družbi Elektro Maribor d. d. sistematično spremljamo stanje terjatev po starosti, organizacijskih enotah in po posameznih kupcih. Pri tem upo-
rabljamo računalniške aplikacije za upravljanje s terjatvami, ki nam omogočajo stalen nadzor nad posameznim kupcem ter takojšnje ukrepanje. 
V proces upravljanja tveganj neizpolnitve nasprotne stranke je aktivno vključenih več organizacijskih služb, zaposleni v njih se redno sestajajo in 
sprejemajo ustrezne ukrepe. Večjim dolžnikom smo sproti spremljali plačilni indeks oz. dneve zamude plačila. Izpostavljenost kreditnemu tveganju 
smo poskušali zmanjšati z medsebojnimi verižnimi kompenzacijami, z omejevanjem izpostavljenosti posameznemu kupcu in z ugodnostmi v pri-
meru predplačila. V primeru izterjave dolga pa smo ravnali v skladu s sistemskim postopkom o izterjavi dolga za električno energijo, omrežnino in 
obresti. Z izterjavo po sodni poti pa smo se poskušali izogniti tudi tveganju zastaranja težje izterljivih terjatev.

Največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju predstavljajo kratkoročne poslovne terjatve. V letu 2009 bomo imeli veliko večji delež poslovnih 
terjatev zavarovan z instrumenti zavarovanja, saj smo v letu 2008 šele pričeli s pridobivanjem le-teh, ki pa vstopijo v veljavo šele s 1. januarjem 
2009.

• Likvidnostno tveganje oz. tveganje neusklajene zapadlosti sredstev in obveznosti sodi tudi med tista tveganja, ki jih lahko obvladujemo s skrb-
nim načrtovanjem prihodnjih denarnih tokov. Potrebo po likvidnih sredstvih ugotavljamo s tedenskim, mesečnim in večmesečnim načrtovanjem 
prilivov in odlivov, pri čemer smo morebitne primanjkljaje v denarnih sredstvih, ki jih nismo mogli pokriti iz tekočega poslovanja, zagotavljali z 
najetjem kratkoročnega okvirnega posojila, ki smo ga črpali in vračali v skladu z dnevnimi potrebami po finančnih sredstvih. Presežke denarnih 
sredstev pa smo vlagali v likvidne kratkoročne finančne naložbe. Pri tem smo veliko pozornost namenili optimalni naložbi oziroma zadolževanju 
pod najugodnejšimi pogoji. Pri dobaviteljih poskušamo doseči čim kasnejši rok plačila, na drugi strani pa smo poskušali pri kupcih doseči čim 
prejšnje plačilo tudi s pomočjo popustov za predčasno plačilo.

Tveganje dolgoročne likvidnosti pa smo zmanjšali v mesecu juniju 2008 z najetjem dolgoročnega kredita v višini 14.600.000 EUR. Namenili smo 
ga za izgradnjo elektroenergetskih objektov in naprav. Ker gradnja poteka postopoma, smo del sredstev plasirali pri poslovnih bankah.

• Tveganje obrestne mere sodi med tista tveganja, na katerih dejavnike ne moremo vplivati in izvirajo iz finančnega okolja oz. so odraz tržnih 
zakonitosti. Izpostavljenost obrestnemu tveganju zajema možnost rasti stroškov financiranja pri virih, vezanih na spremenljivo obrestno mero zaradi 
spremembe višine obrestnih mer na trgu. Tej obliki tveganja smo se poskušali izogniti s sprotnim spremljanjem obrestne mere na finančnih trgih in 
z možnostjo predčasnega odplačila kredita brez dodatnih stroškov v primeru neugodnega gibanja spremenljive obrestne mere EURIBOR.



504

Skrb za okolje

Vsaka, še tako majhna stvar, ki zmanjšuje negativne vplive na okolje, je dobrodošla, zato vključujemo odgovorno ravnanje z okoljem v vsa področja 
našega deloovanja. Osrednja skrb  je namenjena zmanjševanju negativnih vplivov na najmanjšo možno mero. Prednostno se pri programih  za okolj-
sko učinkovito delovanje posvečamo Gospodarjenju z odpadki in Centru za zbiranje in ločevanje demontirane opreme.

OKOLJE
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POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

4.1 Zaposleni

Gibanje zaposlenih 
 
Število zaposlenih iz leta v leto pada. Delavci se upokojijo in vseh ne nadomestimo z novimi. Manjkajoči kader rešujemo z notranjimi prerazpore-
ditvami, ko pa se upokojijo monterji, namesto njih zaposlimo nove delavce. Samo v lanskem letu smo jih zaposlili 15. Število zaposlenih se je tudi 
zmanjšalo zaradi sporazumnih prenehanj delovnega razmerja, invalidskih upokojitev in na žalost zaradi smrti delavcev. Vsako leto tudi zaposlimo naše 
štipendiste, saj jih večina po opravljenem pripravništvu ostane v naši družbi.

2006 2007 2008

povprečna starost zaposlenih (v letih) 41,4 41,8 41,9

povprečna delovna doba zaposlenih (v letih) 21,1 21,3 21,6
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Struktura zaposlenih po izobrazbi 
 
Zaradi vlaganj v razvoj in nove zmogljivosti ter konkurenčnosti na trgu se je povečalo tudi število zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo.
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Štipendiranje

Zanimanje za zaposlitev v našem podjetju spodbujamo z dodeljevanjem kadrovskih štipendij za smer energetika in močnostna elektrotehnika. Vsako 
leto dodelimo štipendije za srednje poklicni program elektrikar energetik ter za smer močnostna elektrotehnika, visokošolski program, in močnostna 
elektrotehnika, univerzitetni program. Z leti opažamo, da pada zanimanje za poklic elektrikarja energetika, na primer lani smo dodelili samo dve 
štipendiji. Našim štipendistom omogočimo pripravništvo po zaključenem šolanju in tudi nadaljnjo zaposlitev.

Zadovoljstvo zaposlenih

Zaposleni so ključni dejavnik za razvoj družbe in doseganje zastavljenih ciljev poslovanja. Prav zaradi tega je skrb za zaposlene ena najpomembnejših 
ciljev družbe. Tudi v letu 2008 smo izvedli meritev organizacijske klime, ki je na vseh postavkah pokazala nekoliko nižje rezultate v primerjavi z letom 
2007. Rezultati nam povedo, da je potrebno v letu 2009 določene aktivnosti, predvsem na področju vodenja in komunikacije, razširiti in tako izboljšati 
organizacijsko klimo ter zadovoljstvo zaposlenih.
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Zaposleni so odjemalcem bistvena predstavitev družbe Elektro Maribor d. d. Zaradi velikosti naše družbe in poslovanja na različnih lokacijah si 
prizadevamo, da se zaposleni med seboj poznajo, saj to omogoča učinkovitejše delo in boljše medosebne odnose. Za vzpostavljanje kontaktov 
med zaposlenimi in ohranjanja dobrih odnosov smo ob že dolgoletnih športno-družabnih tekmovanjih organizirali še dan zaposlenih, kjer se imajo 
možnost srečati vsi zaposleni.

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

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

V letu 2008 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 (državni prazniki, vojaške vaje, krvodajalstvo, šolanje, invalidnine in druge plačane odso-
tnosti). Razmerja se glede na leto 2007 niso bistveno spremenila.
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V družbi Elektro Maribor d. d. imamo med zaposlenimi tudi sodelavce, ki imajo priznano invalidnost kot posledico zdravstvenih težav in s tem poveza-
no zmanjšano delovno zmožnost. V ta namen skrbimo, da so omenjeni sodelavci ustrezno obravnavani in da je zanje poskrbljeno v skladu z Zakonom 
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Na podlagi priznanih pravic iz invalidskega zavarovanja oziroma odločb o priznani invalidnosti 
in pravicah pri delu te sodelavce razporejamo na njim ustrezna delovna mesta in pri tem uporabimo vse strokovne aktivnosti.

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov nam kot delodajalcu nalaga odgovornost za zaposlitev invalidov v določenem številu (kvo-
ti). Kvoto izpolnjujemo v celoti oziroma jo celo presegamo, saj imamo zaposlenih skoraj 10 odstotkov invalidov (predpisana kvota je 6 odstotkov).

Strategija, ki smo si jo zastavili v letu 2008 in jo bomo v letu 2009 tudi preverili, je ustanovitev gospodarske družbe (hčerinskega podjetja v 100-
odstotni lasti Elektro Maribor d. d.), v kateri bi bili zaposleni sodelavci in sodelavke s priznano invalidnostjo. V tem podjetju bodo delovna mesta 
posebej prilagojena in zaščitena, delovno okolje pa bo za sodelavce invalide tudi prijaznejše. Sodelavci bodo ohranjali vse pravice in bonitete, ki so 
jih imeli v matičnem podjetju.

Izobraževanje

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih pomeni razvoj zaposlenih v smislu odkrivanja in širjenja njihovih notranjih potencialov in s tem razvoj na 
delovnem področju in razvoj na osebnostnem področju. Posledica tega je, da lahko zaposleni z novimi oziroma dodatno pridobljenimi znanji širijo 
svojo strokovnost in kreativnost pri delu in s tem dosegajo cilje v celoti v prid svojemu osebnemu zadovoljstvu in podjetju. Prav zaradi tega v našem 
podjetju namenjamo veliko pozornost na področju izobraževanja oziroma usposabljanja zaposlenih. Izobraževanja zaposlenih skrbno planiramo in 
izvajamo glede na notranje potrebe, zastavljene cilje oziroma razvoj podjetja in glede na prilagoditev aktualnim pogojem na trgu dela. Pomembno je 
omeniti dejstvo, da je razvoj zaposlenih ena najpomembnejših motivacijskih faktorjev, zato v našem podjetju namenjamo temu veliko pozornost.

Stroške izobraževanja in usposabljanja na zaposlenega smo v obdobju zadnjih treh let nekoliko zmanjševali. Rezultati ne pomenijo, da smo zmanj-
ševali pomen izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, temveč da smo pri pripravi in izvedbi plana upoštevali vse strateško planirane cilje, vendar 
smo bili pri tem učinkovitejši.
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Varstvo pri delu

Samo v varnem delovnem okolju lahko zaposleni učinkovito in z zadovoljstvom opravljajo svoje delo. Naša stalna naloga je, da izvajamo vsa opravila 
v skladu z zakonodajo in standardom OHSAS 18001, ki je procesna podpora vodenju varnosti in zdravja pri delu v naši družbi. Cilje na področju zago-
tavljanja varnosti in zdravja pri delu dosegamo s krepitvijo odgovornosti zaposlenih za lastno varnost, kar dosegamo s permanentnim izobraževanjem 
in usposabljanjem za varno delo. Zaposlenim zagotavljamo tudi preventivne zdravstvene preglede, velik poudarek namenjamo tudi osebni varovalni 
opremi in požarni varnosti.

Osnovni pokazatelj uspešnosti delovanja službe za varnost in zdravje pri delu (SVZD) so podatki o nezgodah pri delu. V letu 2008 se ni zgodila niti 
ena težja delovna nezgoda z električnim tokom ter niti ena težja delovna nezgoda kot posledica delovnega procesa. Vse to nedvoumno kaže, da delavci 
pri svojem delu upoštevajo navodila za varno delo in da SVZD s svojimi pooblaščenimi osebami skrbi, da se predpisani varstveni ukrepi pri delu tudi 
dosledno upoštevajo in izvajajo. V ta namen so bili opravljeni pregledi delovnih skupin in notranje ter zunanje presoje sistema varnosti in zdravja pri 
delu po zahtevah standarda OHSAS 18001.
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4.2 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 pa 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 in družbeno pomembne projekte v energetiki.

Prav tako se zavedamo, da naše delo, dejavnost podjetja, njegova rast in poslovni uspehi vplivajo ne le na kupce, zaposlene in poslovne partnerje, 
temveč tudi na širše okolje, v katerem delujemo. Zato zelo aktivno komuniciramo z lokalno skupnostjo, kjer delujemo, se pravi na območju seve-
rovzhodne Slovenije.

V Elektro Maribor d. d. razvijamo korporativno znamko Elektro Maribor, blagovno znamko OVEN ter posamezne storitve, katerih vrednote in osebnost 
predstavljamo v celotnem marketinškem spletu, ki je zasnovan kot podpora uresničevanju temeljnih ciljev, poslanstva in vizije podjetja.

Cilji, ki jih želimo doseči s sponzorskimi projekti in donacijami, so:

• krepitev prepoznavnosti in ugleda Elektro Maribor d. d.,
• dvig prepoznavnosti in ugleda korporativne znamke kot družbeno odgovornega podjetja,
• dvig prepoznavnosti in ugleda blagovne znamke OVEN in posameznih storitev podjetja,
• krepitev vzajemnih odnosov s ključnimi kupci,
• izkoriščanje promocijskih in prodajnih možnosti ob dogodkih.

Sponzorska in donatorska sredstva smo v letu 2008 namenili projektom s področja:

• sponzoriranja pomembnih lokalnih dogodkov: Festival Lent, Zlata Lisica, Piše se leto, Evropsko prvenstvo v karateju, Kurentovanje 08;
• sponzoriranja kulturnih dogodkov ustanov in dogodkov: Borštnikovo srečanje in ostala sponzoriranja s področja kulture;
• sponzoriranja aktivnosti s področja energetike: Dnevi Energetikov 08, Energija 08, sponzoriranje društev in drugih organizacij s področja energe-

tike.

V Elektro Maribor d. d. del sredstev namenimo tudi za donacije organizacijam in društvom, ki takšno pomoč potrebujejo. Tako pomagamo izobraže-
valnim institucijam, zdravstvenim zavodom itd.

Komuniciranje z mediji

Za prepoznavnost družbe v okolju je pomembno tudi korektno sodelovanje z mediji, zato smo ob pomembnih dogodkih – otvoritvi RTP Koroška vrata 
– za medije pripravili ustrezno gradivo ter medijem poslali sporočilo za javnost.

Ažurno in korektno smo medijem posredovali odgovore in razlage na njihova vprašanja ter jim ponudili in predlagali primerne sogovornike za bolj 
strokovne in natančne razlage in odgovore.

Komuniciranje s kupci

V Elektro Maribor d. d. kupcem nudimo popolne, pravočasne in resnične informacije, ki jih potrebujemo za medsebojni vzajemni odnos. Ključnega 
pomena je pristen odnos s kupci, ki temelji na medsebojnem zaupanju. S pomočjo različnih komunikacijskih kanalov spoznavamo potrebe kupcev ter 
se jim uspešno prilagajamo, saj vemo, da so zadovoljni kupci ključ uspeha.

Odnose z našimi kupci in poslovnimi partnerji smo krepili tudi v času Sejma energetika v Celju in na Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, v 
okviru katerih smo promovirali akciji Upravičeni do ugodnosti, novo energijsko blagovno znamko OVEN, s pomočjo katere družba Elektro Maribor d. 
d. aktivno in strateško vstopa na področje obnovljivih virov energije. Prav tako smo s promocijo aktivno vstopili tudi na trg izgradnje fotovoltaičnih si-
stemov. S storitvijo Sončna elektrarna »na ključ« kupcem ponujamo nov vir za proizvodnjo električne energije, s katerim bodo prispevali k ohranjanju 
okolja, hkrati pa si dolgoročno zagotovili še mesečno sončno rento.
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Spletno stran, ki je pomemben vir informacij, smo ažurno dopolnjevali z vsemi aktualnimi informacijami, ki so pomembne za vse naše kupce. Prav 
tako smo izboljšali tudi področje eStoritev, ki je uporabnikom na voljo na naši spletni strani 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Izvedena raziskava zadovoljstva odjemalcev Elektro Maribor d. d. v letu 2008 je pokazala, da so odjemalci globalno gledano zadovoljni s storitvami in 
ravnanjem podjetja. Ena glavnih ugotovitev raziskave je, da družba Elektro Maribor d. d. in njena blagovna znamka med ljudmi uživata visoko stopnjo 
zaupanja in kredibilnosti.

Stiki z odjemalci

Informiranje odjemalcev je potekalo v okviru delovnih procesov preko klicnega centra, obiskov strank v informacijskih pisarnah po vseh OE in na 
upravi podjetja, preko elektronske pošte info@elektro-maribor.si in spletnega portala eStoritve, ki je dosegljiv preko http://www.elektro-maribor.si.

Opomba: V okviru postavke ostalo so najpogostejše informacije o kontroli višine obroka, informacije glede sprememb naslova, informacije o opo-
minu ipd.

Skupno število stikov z odjemalci preko različnih informacijskih kanalov se je glede na preteklo leto povečalo za 5 odstotkov. Ugotavljamo, da med 
stiki z odjemalci prevladujejo telefonski klici. Povečuje pa se uporaba internetne aplikacije eStoritve, ki odjemalcem omogoča vnos stanja števca 
preko spleta, proženje izdelave obračuna preko spleta, prijavo na e-Račun itd.
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Zahteve odjemalcev smo reševali v najkrajšem možnem roku, zato upravičenih pritožb odjemalcev skorajda nimamo. Nudili smo 24-urni servis za 
prijavo okvar in motenj pri dobavi električne energije, za sprejemanje in posredovanje obvestil o:

• okvarah ali motnjah na omrežju,
• okvarah na merilnih napravah uporabnikov omrežja,
• kakovosti dobavljene električne energije.

V skladu z zahtevami zakonodaje smo odjemalce obveščali tudi o:

• gibanju in karakteristikah porabe električne energije po značilnih skupinah odjemalcev, 
• učinkoviti rabi električne energije,
• deležu proizvodnih virov Elektro Maribor d. d. ter vplivu na okolje v obliki izpusta ogljikovega dioksida ter nastalih radioaktivnih odpadkov, 
• o planiranih prekinitvah dobave, tudi preko spletne strani www.elektro-maribor.si.

V bazo znanja na intranetnem portalu smo vgrajevali potrebne informacije za delavce družbe in posredovali za odjemalce aktualne vsebine v objavo 
na internetnih straneh družbe in na hrbtnih straneh računov za odjemalce. Na spletni strani www.elektro-maribor.si smo dopolnjevali vsebine »Najpo-
gostejša vprašanja in odgovori«. Nadaljevali smo s prenovo klicnega centra s ciljem povečanja učinkovitosti, odzivnosti in zanesljivosti delovanja.

Komuniciranje z delničarji

Za komuniciranje z delničarji in ostalimi finančnimi javnostmi smo pripravili slovensko in angleško različico letnega poročila, ki smo ju poslali vsem 
pomembnim javnostim družbe. Prav tako je letno poročilo dostopno tudi na spletni strani naše družbe.

4.3 Skrb za okolje

Družba Elektro Maribor d. d. je s pridobitvijo certifikata ISO 14001:2004 še aktivneje pristopila k reševanju okoljske problematike. Sistem ravnanja 
z okoljem je sistematično urejen in načrtovan, saj je potrebno vključevanje vseh območnih in storitvenih enot podjetja po vsej severovzhodni Slo-
veniji.

S prepoznavanjem vplivov dejavnosti podjetja na okolje oz. registra okoljskih vidikov skušamo preko različnih aktivnosti in programov zmanjšati te 
vplive na najmanjšo možno mero. Ker zaradi dejavnosti, ki jo opravljamo, nismo velik porabnik naravnih virov, skušamo okoljsko učinkovito delovati 
na osnovi postavljenih ciljev in z njimi povezanih programov, od katerih sta prednostna Gospodarjenje z odpadki in Center za zbiranje in ločevanje 
demontirane opreme. Cilje smo v letu 2008 tudi dosegli.

Center za zbiranje in ločevanje demontirane opreme bo predan v uporabo v mesecu januarju 2009. V letu 2009 bomo poskušali optimirati ravnanje 
z odpadnim materialom, ki se bo zbiral v Centru za zbiranje in ločevanje demontirane opreme, ter poskušali tudi povečati prihodke od prodaje od-
padnega materiala. Nadaljnje ločevanje je vsekakor ključ do zmanjševanja količin odpadkov in zmanjševanja stroškov za ravnanje z njimi.

Odgovornost za naravno okolje in skrb za njegovo ohranjanje je temeljno vodilo naše politike ravnanja z okoljem. Tako si vsako leto zastavimo nove 

 Stiki z odjemalci preko različnih informacijskih kanalov

VRSTA STIKA 2007 2008 INDEKS

Osebni obiski v informacijskih pisarnah 58.272 69.566 119

Klici na telefonsko številko Splošne informacije 66.934 60.934 91

Klici na telefonsko številko Prijava okvar 34.599 37.756 109

Stiki preko elektronske pošte (info predal) 2.321 3.206 138

Stiki preko vhodne pošte (pisni dopisi) 6.660 5.911 89

Skupaj 168.786 177.373 105
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cilje, ki nas vodijo k uresničevanju zadane okoljske politike, ki je dostopna širši javnosti preko spleta. Tako bomo v letu 2009 pričeli s promocijo 
dejavnosti zbirnega centra med potencialnimi dobavitelji znotraj slovenskega elektrogospodarstva in navezali poslovne stike pri opravljanju storitev 
in nabave materiala v smislu zagotavljanja zahtev standarda ISO 14001:2004.

Pri prizadevanju za ohranjanje izgleda krajine in izboljšanje bivalnega okolja je družba v letu 2005 sprejela Smernice tehnično–tehnološkega razvoja 
distribucijskega elektroenergetskega sistema Elektro Maribor d. d. za obdobje 2005 – 2014, v katerih je opredelila strateški cilj, da do leta 2015 
doseže razmerje 65 odstotkov proti 35 odstotkom v korist nadzemnih vodov. Ta cilj smo z intenzivno usmeritvijo investicijske dejavnosti v elektro-
energetska omrežja v kabelski izvedbi v zadnjih letih v letu 2008 presegli in razmerje znaša 64,6 odstotka proti 35,4 odstotka.

Z gradnjo sončnih elektrarn bomo prispevali k znižanju emisij toplogrednih plinov za 99.229 kg, obenem pa bo proizvedena električna energija za-
doščala potrebam 439 gospodinjstev.
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Dnevi energetikov 2008

Jubilejna 10. Konferenca energetskih menedžerjev Slovenije - Dnevi energetikov 2008 je potekala pod naslovom Kako bolje izkoristiti energijo: ener-
getska učinkovitost, prioriteta slovenskega predsedovanja. Posebej je bila poudarjena vloga obnovljivih virov energije. Ti postajajo vse pomembnejši 
za varno energetsko oskrbo, predvsem pa so prijazni do okolja.
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RAČUNOVODSKO POROČILO

5.1 Izjava uprave o odgovornosti in skladnosti računovodskih izkazov

Uprava družbe je odgovorna, da vsako posamezno leto pripravi računovodske izkaze v skladu z zakonodajo ter na način, ki vsej zainteresirani javnosti 
podaja resnično in pošteno sliko poslovanja družbe.

Uprava družbe je odgovorna za vodenje ustreznih evidenc, ki v vsakem trenutku z razumljivo natančnostjo prikazujejo finančni položaj družbe. Od-
govornost uprave zajema naslednje aktivnosti:

• dosledno uporablja izbrano računovodsko politiko,
• razumno in preudarno presoja in ocenjuje poslovanje družbe,
• odgovorna je tudi za izvajanje vseh potrebnih ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja družbe, ter za preprečevanje in od-

krivanje morebitnih nepravilnosti pri poslovanju družbe.

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 so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi ter vsemi ustreznimi stališči 
in pojasnili k njim.

Uprava družbe potrjuje računovodske izkaze in pojasnila oz. računovodske usmeritve k računovodskim izkazom ter predstavljeno letno poročilo.

Maribor, 25. marec 2009

Predsednik uprave:
Stanislav Vojsk, univ. dipl. inž. el.
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5.2 Revizorjevo poročilo
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5.3 Računovodske usmeritve pri pripravi računovodskih izkazov

Računovodski izkazi družbe za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2008 so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalskimi za-
htevami Slovenskih 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.

Slovenski računovodski standardi opredeljujejo temeljne računovodske predpostavke, ki jih družba mora uporabiti in upoštevati pri pripravi 
računovodskih izkazov:

• upoštevanje nastanka poslovnega dogodka ter
• upoštevanje časovne neomejenosti delovanja družbe.

Kakovostne značilnosti celotnega računovodenja, ki jih je družba upoštevala pri sestavitvi računovodskih izkazov, so:

• razumljivost,
• ustreznost, 
• zanesljivost,
• primerljivost.

Zakon o gospodarskih družbah nalaga družbi obvezo, da mora letno poročilo sestaviti na jasen in pregleden način, ter da mora le – to izkazovati 
resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida.

V bilanci stanja in izkazu poslovnega izida so postavke prikazane ločeno in v enakem zaporedju, kot to določata 65. in 66. člen. Vrednost posameznih 
postavk, ki so nepomembne za resničen in pošten prikaz premoženja in poslovnega izida podjetja, smo združili in jih ustrezno pojasnili v prilogah k 
računovodskim izkazom. Postavke, katerih vrednost je enaka 0, nismo prikazovali.

Poslovne knjige so vodene po sistemu dvostavnega knjigovodstva, pri katerem upoštevamo kontni okvir za glavno knjigo, ki ga je sprejel Slovenski 
inštitut za revizijo v soglasju z ministroma pristojnima za gospodarstvo in finance.

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 pa jih je uprava družbe določila s sklepi.

Po merilih 55. člena zakona se družba uvršča med velike družbe in je tako zavezana k reviziji računovodskih izkazov.

Letnemu poročilu sta priložena revizijsko poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je podpisala uprava družbe in dala v javno ob-
javo.

Postavke v računovodskih izkazih so vrednotene, kot določa 67. člen zakona ter prikazane v EUR brez centov.

Priloge k računovodskim izkazom so razčlenjene in pojasnjene, kot določa 69. člen zakona. Prav tako so prikazane in ustrezno pojasnjene vse trans-
akcije s povezanimi osebami. Poleg tega so ustrezno pojasnjene vse vrste in poslovni namen operacij družbe, ki bodo imele vpliv na finančni položaj 
podjetja, in so tudi izkazane v bilanci stanja družbe.

Poslovno leto je enako koledarskemu.

Energetski zakon družbi nalaga, da zagotovi ločeno računovodsko spremljanje vsake izmed energetske dejavnosti na področju oskrbe z električno 
energijo. Družba zagotavlja računovodsko spremljanje poslovnih dogodkov za dejavnost DEES (distribucijski elektroenergetski sistem) in dejavnost 
NIP (nakup in prodaja električne energije).

Merila, ki jih je družba uporabila za razporeditev sredstev in obveznosti do virov sredstev ter prihodkov in stroškov, so opredeljena v Pravilniku o 
notranjih delitvenih razmerjih družbe in so potrjena tudi s strani JARSE (Javne agencije Republike Slovenije za energijo).

Računovodskih usmeritev in ocen družba v poslovnem letu ni spreminjala, prav tako tudi ni ugotovila bistvenih napak pri pripravljanju računo-
vodskih izkazov iz prejšnjih let.
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Pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto je družba v skladu z načelom previdnosti vračunala vse potencialne obveznosti, za katere se z 
gotovostjo predvideva, da bo prišlo do njihove poravnave.

Postavke, ki so s spremembo kontnega okvirja v letu 2008 prerazvrščene, so v preteklih letih prikazane tako, da so vsebinsko primerljive.

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

Dogodki po datumu bilance stanja

Dogodki, ki so se zgodili po datumu bilance stanja, nimajo pomembnega vpliva na računovodske izkaze za leto 2008, so pa pomembni za prikaz 
poštene slike delovanja družbe.

Na podlagi pravnomočne sodbe sodišča je družba dne 2. februarja 2009 izplačala dividende delničarjem, ki se nanašajo na razdelitev bilančnega 
dobička iz leta 2006. Vse spremembe v kapitalu iz tega naslova je družba evidentirala v računovodskih izkazih leta 2008.

Na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije je bil z dnem 1. januarja 2009 ustanovljen Center za podpore. V skladu s 50. členom Prehodnih in konč-
nih določb EZ – C (Uradni list RS št. 70/08) so sistemski operater distribucijskega omrežja in sistemski operater prenosnega omrežja ter distribu-
cijska podjetja dolžna vsa zbrana presežna namenska sredstva prihodkov nad stroški iz dodatka za obvezni odkup električne energije od kvalificiranih 
proizvajalcev iz obdobja 2002 do konca leta 2008 prenesti na Center za podpore. Družba Elektro Maribor d. d. je na osnovi izračuna Ministrstva za 
gospodarstvo za ta namen rezervirala sredstva in jih izkazala v računovodskih izkazih za poslovno leto 2008.

Ob koncu leta 2008 se je iztekla veljavnost regulativnega okvirja, ki je veljal za leta 2006, 2007 in 2008. V času izdelave tega letnega poročila še ni 
znan regulativni okvir za obdobje 2009 - 2010. Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine 
za elektroenergetska podjetja za novo regulativno obdobje Javna agencija RS za energijo še ni uveljavila, kar predstavlja večje regulatorno tveganje 
v poslovanju družbe v letu 2009. Pogoji poslovanja dejavnosti distribucije električne energije so opredeljeni z Aktom o spremembah in dopolnitvah 
Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov 
za elektroenergetska omrežja, po katerem se tarifne postavke za omrežnino za leto 2009 izračunajo na podlagi tarifnih postavk veljavnih na dan 31. 
decembra 2008, povišajo se samo tarifne postavke omrežnine za sistemske storitve (Ul. RS št. 126/08).

Konec meseca januarja 2009 je zaradi večjih količin novozapadlega težkega in mokrega snega, ki je povzročil trganje vodnikov ter zlome in porušitve 
drogov, prišlo do izpada električne energije na več kot 60 odstotkih oskrbovalnega območja (brez elektrike je ostalo približno 35.000 odjemalcev). 
Oskrba z električno energijo je bila motena predvsem na območju Kozjaka, Lenarta, Slovenskih Goric, Haloz in okolice Ptuja. Delavci družbe Elektro 
Maribor d. d. so se skupaj z zunanji izvajalci trudili za čimprejšnjo vzpostavitev oskrbe z elektriko. Odpravljanje napak so delavcem oteževale slabo 
prevozne lokalne ceste in številna porušena drevesa, ki so ležala na cestah. Vso premoženje družbe je zavarovano pri zavarovalnici.

Neugodne razmere na trgu so vplivale na povišanje cen električne energije za gospodinjstva, ki so začele veljati s 1. februarjem 2009. Razkorak med 
nakupno in prodajno ceno je prevelik, zato smo bili prisiljeni zvišati cene za električno energijo, ki jo dobavljamo gospodinjstvom. V Elektro Maribor 
d. d. si v pogajanjih za nakup električne energije nenehno prizadevamo doseči čim ugodnejše pogoje nakupa, kljub temu pa je bilo zaradi neugodnih 
razmer na trgu električne energije povišanje neizogibno.
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Odnosi s povezanimi družbami

Računovodski izkazi družbe Elektro Maribor d. d. in podrejene družbe OVEN Elektro Maribor d. o. o. se ne uskupinjujejo v skladu z 8. odstavkom 
56. člena ZGD-1, ker to ni pomembno za resničen in pošten prikaz poslovnega izida, finančnega položaja, denarnih tokov in gibanja kapitala družbe.

Posamezne postavke so pomembne za resničen in pošten prikaz poslovanja skupine kot celote, kadar odvisna družba:

• ustvari s prodajo električne energije matični družbi več kot 2 odstotka prihodkov matične družbe ali
• kadar bilančna vsota odvisne družbe presega 2 odstotka bilančne vsote matične družbe.

Vse naložbe so razvrščene v skupino za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev.

Družba Elektro Maribor d. d. ima dolgoročne finančne naložbe z več kot 20-odstotnim deležem v:

Uprava družbe ocenjuje, da v razmerjih z obvladujočimi družbami ni bilo sklenjenih nobenih pravnih poslov, ki bi za družbo pomenili prikrajšanje.

v EUR

KAPITAL VREDNOST 
AKTIVE POSLOVNI IZID ZNESEK  

PRIHODKOV

OVEN Elektro Maribor d. o. o., Vetrinjska ul. 2, Maribor 2.718.485 3.170.211 297.402 842.990

Moja energija d. o. o., Jadranska cesta 28, Maribor 771.181 6.938.170 485.873 6.823.383

Eldom d. o. o., Vetrinjska ul. 2, Maribor -88.954 1.801.963 8.773 1.153.745

Informatika d. d., Vetrinjska ul. 2, Maribor  2.001.929 6.520.493  67.437 9.590.844

• Družbo OVEN Elektro Maribor d. o. o., Vetrinjska ul. 2, Maribor                       100,00 odstotkov,
• Družbo Moja Energija d. o. o., Jadranska cesta 28, Maribor        33,33 odstotka,
• Družbo Eldom d. o. o., Vetrinjska ul. 2, Maribor         25,00 odstotkov,
• Družbo Informatika d. d., Vetrinjska ul. 2, Maribor         22,00 odstotkov.
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5.4 Računovodski izkazi

Bilanca stanja

 P O S T A V K A POJASNILO 31. 12. 2008 31. 12. 2007

A. Dolgoročna sredstva (I-VI) 266.869.271 251.328.156

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6) 1 677.473 219.433

 1. Dolgoročne premoženjske pravice 677.473 219.433

II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 6) 2 262.813.505 247.767.851

 1. Zemljišča in zgradbe (a + b) 195.772.221 183.064.430

     a. Zemljišča 7.429.626 7.359.471

     b. Zgradbe 188.342.595 175.704.959

 2. Proizvajalne naprave in stroji 63.939.356 57.306.061

 4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a + b) 3.101.928 7.397.360

     a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 3.101.928 7.397.360

III. Naložbene nepremičnine 3 766.101 705.605

IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2) 4 2.560.453 2.572.627

 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a do č) 2.560.453 2.572.627

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

     b. Naložbe v delnice in deleže pridruženih družb 629.230 623.497

     c. Druge dolgoročne naložbe v delnice in deleže 73.133 91.040

     č. Druge dolgoročne finančne naložbe 166.123 166.123

V.   Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3) 5 51.739 62.640

 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 0 386

 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 51.739 62.254

B. Kratkoročna sredstva (I - V) 54.475.336 51.601.521

II. Zaloge (1 do 4) 6 1.873.433 2.014.828

 1. Material 1.873.433 2.014.828

III. Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2) 7 1.645 2.002.596

 2. Kratkoročna posojila (a do c) 1.645 2.002.596

     b. Kratkoročna posojila drugim 1.645 2.002.596

IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3) 8 41.454.133 44.701.105

 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 412.203 3.317

 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 37.585.809 38.671.115

 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3.456.121 6.026.673

V.    Denarna sredstva 9 11.146.125 2.882.992

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 10 61.286 114.280

 S R E D S T V A (A + B + C) 321.405.893 303.043.957

 Zunajbilančna sredstva 30.526.331 21.455.046

v EUR
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 P O S T A V K A POJASNILO 31. 12. 2008 31. 12. 2007

A. Kapital 11 222.565.470 222.681.275

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) 6.838.927 6.070.615

 1. Zakonske rezerve 874.171 800.998

 5. Druge rezerve iz dobička 5.964.756 5.269.617

IV. Presežek iz prevrednotenja 119.553 119.553

V. Preneseni čisti poslovni izid 16.755 574.396

 1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 16.755 574.396

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 695.139 1.021.615

 1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta 695.139 1.021.615

B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3) 12 33.300.816 29.834.108

 1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 4.332.761 4.408.368

 3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 28.968.055 25.425.740

C. Dolgoročne obveznosti (I do III) 13 16.312.604 8.512.966

I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4) 16.312.604 8.512.966

 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank  in družb 16.312.604 8.512.966

Č. Kratkoročne obveznosti (I do III) 14 45.727.181 41.868.051

II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4) 5.926.569 2.995.123

 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank in družb 5.340.362 2.993.197

 4. Druge kratkoročne  finančne obveznosti 586.207 1.926

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8) 39.800.612 38.872.928

 1. Kratkoročne  poslovne obveznosti do družb v skupini 121.616 72.239

 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 28.534.439 26.910.748

 4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 8.396.147 9.142.501

 5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 1.568.569 1.562.681

 6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij 328.682 414.826

 7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 571.965 547.136

 8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 279.194 222.797

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 15 3.499.822 147.557

 OBVEZNOSTI  DO  VIROV  SREDSTEV  (A do D) 321.405.893 303.043.957

 Zunajbilančne obveznosti 16 30.526.331 21.455.046

v EUR



725

Izkaz poslovnega izida

 P O S T A V K A POJASNILO I-XII 2008 I-XII 2007

1. Čisti prihodki od prodaje (a + b) 17 181.280.285 184.711.475

 a. na domačem trgu 181.280.285 184.711.475

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 18 11.701.471 10.404.216

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 19 1.688.889 3.736.542

5. Stroški blaga, materiala in storitev (a + b) 20 145.051.237 155.051.649

 a. Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala 136.285.303 136.898.624

 b. Stroški storitev 8.765.934 18.153.025

6. Stroški dela (a + b + c + d) 21 23.991.178 22.226.586

 a. Stroški plač 16.856.956 15.511.821

 b. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 848.158 771.279

 c. Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev od plač 2.999.102 3.086.987

 d. Drugi stroški dela 3.286.962 2.856.499

7. Odpisi vrednosti (a + b + c) 22 21.380.013 18.809.082

 a. Amortizacija 18.208.218 17.930.983

 b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred. in opred. OS 49.815 51.550

 c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 3.121.980 826.549

8. Drugi poslovni odhodki 23 1.288.018 2.200.407

9. Finančni prihodki iz deležev (a + b + c + č) 24 13.994 22.438

 b. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 0 22.438

 c. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 13.994 0

10. Finančni prihodki iz danih posojil (a + b) 25 518.395 217.210

 b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 518.395 217.210

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (a + b) 26 534.026 443.716

 b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 534.026 443.716

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

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (a + b + c + č) 27 900.571 408.814

 b. Finančni odhodki iz posojil 900.170 404.668

 č. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 401 4.146

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (a + b + c) 28 2.285 3.887

 b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 1.545 939

 c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 740 2.948

15. Drugi prihodki 29 990.045 1.366.704

16. Drugi odhodki (a + b) 30 2.650.352 50.211

17.
 

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

31 1.463.451 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)

1.463.451 2.150.768

v EUR
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Izkaz denarnih tokov

POSTAVKA POJASNILO I-XII 2008 I-XII 2007

A. Denarni tokovi pri poslovanju 32   
a) Prejemki pri poslovanju 330.284.987 271.343.384
aa) Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 328.006.373 268.927.830
ab) Drugi prejemki pri poslovanju 2.278.614 2.415.554
   
b) Izdatki pri poslovanju -308.616.750 -256.779.085
ba) Izdatki za nakupe materiala in storitev -276.934.145 -227.470.597
bb) Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku -13.933.861 -13.033.932
bc) Izdatki za dajatve vseh vrst -16.337.706 -14.824.418
bd) Drugi izdatki pri poslovanju -1.411.038 -1.450.138
   
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri posl. (a + b) 21.668.237 14.564.299
   
B Denarni tokovi pri naložbenju 33   
a) Prejemki pri naložbenju 16.525.101 17.438.970
aa) Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanaš. na 
naložbenje

455.642 212.280

ac) Prejemki od odtujitve opredmetnih osn. sred. 37.559 226.690
ae) Prejemki od odtujitve dolg. fin. naložb 31.900  0
ae) Prejemki od odtujitve kratkor. fin. naložb 16.000.000 17.000.000
   
b) Izdatki pri naložbenju -38.225.929 -37.709.482
ba) Izdatki za pridobitev neopr. sred. -912.897 -140.318
bb) Izdatki za pridobitev opredm. osn. sred. -23.313.032 -18.569.164
bd) Izdatki za pridobitev kratk. fin. naložb -14.000.000 -19.000.000
   
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju  ali prebitek izdatkov pri nalož. (a + b) -21.700.828 -20.270.512
   
C Denarni tokovi pri financiranju 34   
a) Prejemki pri financiranju 61.898.000 88.535.852
ab) Prejemki od povečanja dolg. finan. obveznosti 14.600.000 8.345.852
ac) Prejemki od povečanja kratk. finan. obveznosti 47.298.000 80.190.000
   
b) Izdatki pri financiranju -53.602.276 -83.160.849
ba) Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financ. -868.903 -370.826
bc) Izdatki za odplačila dolgor. finanč. obveznosti -4.453.199 -1.932.265
bd) Izdatki za odplačila kratkor. finanč. obveznosti -47.298.000 -80.190.000
be) Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -982.174 -667.758
   
c) Prebitek prejemkov pri financiranju  ali prebitek izdatkov pri finan-

ciranju (a + b)
8.295.724 5.375.003

   
Č Končno stanje denarnih sredstev 11.146.125 2.882.992
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 8.263.133 -331.210
+   
y) Začetno stanje denarnih sredstev 2.882.992 3.214.202

v EUR
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Izkaz gibanja kapitala

   
VPO-

KLICANI 
KAPITAL

 REZERVE IZ DOBIČKA 
PRENESE-

NI ČISTI 
POSL. IZID

ČISTI PI 
POSLOV-

NEGA LETA
SKUPAJ

 
 

Leto 2008 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 75.121.586 800.998 5.269.617 119.553 1.596.011 0 222.681.275

B. Premiki v kapital 0 0 0 0 0 0 1.463.451 1.463.451
d) Vnos čistega poslovnega 

izida poslovnega leta
      1.463.451 1.463.451

f) Vnos zneska  
prevrednotenj kapitala

C. Premiki v kapitalu 0 0 73.173 695.139 0 0 -768.312 0
a) Razporeditev ČD kot 

sestavine kapitala po 
sklepu uprave in NS

  73.173 695.139   -768.312  

b) Razporeditev ČD za  
oblikovanje dodatnih rezerv 
po sklepu skupščine

        

Č. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 -1.579.256 0 -1.579.256
a) Izplačilo dividend      -1.579.256   
D. Končno stanje v  

obdobju
139.773.510 75.121.586 874.171 5.964.756 119.553 16.755 695.139 222.565.470

v EUR

   
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  
prevrednotenj 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  
oblikovanje 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  

obdobju
139.773.510 75.121.586 800.998 5.269.617 119.553 574.396 1.021.615 222.681.275

v EUR
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BILANČNI DOBIČEK 2008 2007

a) Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.463.451 2.150.768

b) Preneseni dobiček 16.755 574.396

č) Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave 73.173 107.538

Zakonske rezerve 73.173 107.538

d) Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in nadzornega sveta 695.139 1.021.615

Druge rezerve iz dobička 695.139 1.021.615

BILANČNI DOBIČEK 2008 (a + b – č - d) 711.894 1.596.011

v EUR

Ugotovitev in predlog uporabe bilančnega dobička

O razporeditvi bilančnega dobička leta 2007 v višini 1.596.011 EUR je odločala skupščina družbe na seji dne 26. avgusta 2008. Skupščina družbe je 
sprejela predlog uprave in nadzornega sveta in bilančni dobiček v višini 1.596.010,75 EUR razporedila:

• 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.

Družba si nenehno prizadeva, da svojo politiko poslovanja usmerja k zadovoljevanju potreb in pričakovanj svojih kupcev, dobaviteljev, lastnikov in 
celotne širše javnosti. Uprava družbe je zato sklenila, da se del čistega poslovnega izida leta 2008 v višini 1.463.450,83 EUR, ki po uporabi za ob-
likovanje zakonskih rezerv v višini 73.172,54 znaša 1.390.278,29 EUR, uporabi še za oblikovanje drugih rezerv iz dobička v višini 695.139,15 EUR.

Bilančni dobiček v višini 711.894,41 EUR, ki ga sestavljata preneseni dobiček v višini 16.755,27 EUR in bilančni dobiček poslovnega leta v višini 
695.139,14 EUR, je predmet predloga delitve na skupščini delničarjev družbe.

Že ob koncu poslovnega leta smo v družbi zaznali pomanjkanje likvidnih sredstev pri naših kupcih. Po pričakovanjih se globalna gospodarska in 
finančna kriza odraža tudi v poslovanju naše družbe. Pomanjkanje likvidnih sredstev posledično prinaša večjo potrebo po zadolževanju. Kljub temu da 
veliko pozornost namenjamo obvladovanju finančnih tveganj, ne moremo z gotovostjo trditi, da bomo uspeli zagotoviti zadostne vire za financiranje 
investicij.

Zato uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2008, ki znaša 711.894,41 EUR, raz-
poredi za prenos v naslednje leto.

5.5 Pojasnila k računovodskim izkazom

Podlage za sestavitev računovodskih izkazov

Podlage za sestavitev računovodskih izkazov družbe so zakonska in strokovna pravila računovodenja ter v nadaljevanju navedene usmeritve, politike 
in pravila, ki se dosledno uporabljajo skozi vsa obdobja poročanja.

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.
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5.5.1 Pojasnila k bilanci stanja

Informacije o podlagi za sestavitev bilance stanja in o posebnih računovodskih usmeritvah ter metodah, uporabljenih pri evidentiranju poslovnih do-
godkov v družbi, so predstavljeni v nadaljevanju pri pojasnilih stanja in gibanja posameznih sredstev in obveznosti do virov sredstev.

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje premoženje in njegove vire na dan 31. decembra 2008. Kot premoženje so zajete aktivne 
postavke bilance stanja, ki so financirane z viri sredstev. Posameznim uporabnikom bilanca stanja podaja bistvene računovodske informacije za po-
trebe obvladovanja ekonomskega položaja in rasti družbe.

Bilanca stanja ima obliko zaporednega dvostopenjskega izkaza opredeljenega v SRS 24.4 in v ZGD-1. Postavke v bilanci stanja so prikazane po 
neodpisani vrednosti kot razlika med nabavno vrednostjo in odštetim popravkom vrednosti. Pri sestavitvi bilance stanja smo upoštevali načelo po-
samičnega vrednotenja 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.

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 
neizrabljenih davčnih izgub in davčnih dobropisov v naslednja obdobja. Družba pripozna odložene terjatve za davek le, če je verjetno, da se bo v 
prihodnosti zanesljivo pojavil razpoložljivi obdavčljivi dobiček, v breme 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.

Zaradi nejasne opredelitve glede poslovanja družbe 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 odložene davke, zato jih v zaključnem računu za leto 2008 ni pripoznala.

Družba je v obračunu davka od dohodka pravnih oseb za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2008 pripoznala nepokrito davčno izgubo iz preteklih 
davčnih obdobij v višini 11.690.188 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 neizrablje-
nimi davčnimi izgubami, bi v bilanci stanja izkazala terjatev s tega naslova v višini 2.454.939 EUR. Družba je v letu 2008 pokrivala davčno izgubo iz 
preteklih let v višini 4.916.153 EUR.

Na podlagi načrtovanega poslovnega rezultata v prihodnjem letu predvidevamo, da družba ne bo pripoznala terjatev za odložene davke.

Neopredmetena sredstva 
(pojasnilo 1)

Za merjenje vseh skupin neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev 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.

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 nabranim popravkom vrednosti.

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

Družba prevrednoti neopredmetena sredstva zaradi slabitve, kadar njihova knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost. Kot nadomestljiva 
vrednost se upošteva čista prodajna vrednost ali vrednost pri uporabi, in sicer tista, ki je večja.
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Med neopredmetenimi sredstvi družba izkazuje dolgoročne premoženjske pravice v višini 677.473 EUR, ki izhajajo iz naslova vlaganj v licence 
sistemske in aplikativne programske opreme, katerih končna doba koristnosti je 3 leta.

v EUR

Povečanja vlaganj v neopredmetena sredstva so v letu 2008 v višini 894.228 EUR in se nanašajo predvsem na:

• vlaganja v programsko opremo DCV v višini 533.754 EUR,
• vlaganja v računalniške programske rešitve in licence v višini 202.645 EUR,
• vlaganja v programsko opremo za zajem, kontrolo in analizo podatkov v višini 64.200 EUR in
• vlaganja v nadgradnjo sistema avtorizacije dostopa v poslovne objekte v višini 55.545 EUR.

Zmanjšanje se nanaša na obračunano amortizacijo v višini 444.362 EUR.

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev 

Nabavna vrednost  

Stanje 1. 1. 2008                1.899.826

Povečanja                  894.228

Zmanjšanja  

Prenosi                    31.234

Stanje 31. 12. 2008                2.825.288

  

Odpisana vrednost  

Stanje 1. 1. 2008                1.680.393

Zmanjšanja  

Prenosi                    23.060

Amortizacija                  444.362

Stanje 31. 12. 2008                2.147.815

  

Neodpisana vrednost  

Stanje 1. 1. 2008                  219.433

Stanje 31. 12. 2008                  677.473
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Opredmetena osnovna sredstva
(pojasnilo 2)

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

Če je nabavna vrednost osnovnega sredstva velika, se razporedi na njegove dele. Če imajo ti deli različne dobe koristnosti pomembne v razmerju do 
celotne nabavne vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva, se obravnava vsak del posebej.

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

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

V letu 2000 je družba opravila preveritev vrednosti opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev iz katerih so izhajale slabitve le teh, ki so bile 
obvezne.

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.

Stanje opredmetenih osnovnih sredstev družbe na dan 31. decembra 2008 je za 6 odstotkov višje, kot je bilo na začetku poslovnega leta. Opredmete-
na osnovna sredstva predstavljajo 81,7 odstotka bilančne vsote družbe, za vlaganja v osnovna sredstva pa je družba namenila 31.776.183 EUR.
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Stanje in gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2008

 ZEMLJIŠČA GRADBENI  
OBJEKTI OPREMA INVESTICIJE  

V TEKU
SKUPAJ OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA
Nabavna vrednost      
Stanje 1. 1. 2008 7.359.471 578.388.486 128.650.750 7.397.360 721.796.067
Povečanja 70.155 22.504.020 12.034.210 33.830.903 68.439.288
Zmanjšanja  -20.945 -1.603.089 -38.126.335 -39.750.369
Prenos  206.853 -238.087  -31.234
Stanje 31. 12. 2008 7.429.626 601.078.414 138.843.784 3.101.928 750.453.752
      
Odpisana vrednost      
Stanje 1. 1. 2008  402.683.527 71.344.689  474.028.216
Prenosi  50.017 -73.077  -23.060
Zmanjšanja - odpisi  -17.091 -1.548.447  -1.565.538
Zmanjšanja - obnove  -2.350.154 -189.108  -2.539.262
Amortizacija  12.369.520 5.370.371  17.739.891
Stanje 31. 12. 2008  412.735.819 74.904.428  487.640.247
      
Neodpisana vrednost      
Stanje 1. 1. 2008 7.359.471 175.704.959 57.306.061 7.397.360 247.767.851
Stanje 31. 12. 2008 7.429.626 188.342.595 63.939.356 3.101.928 262.813.505

v EUR

Stanje in gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2007

 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

v EUR
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Večja povečanja opredmetenih osnovnih sredstev se nanašajo predvsem na:

• gradbene objekte v višini 22.504.020 EUR, od tega 14.848.423 EUR za izgradnjo kablovodov ter 2.306.704 EUR za izgradnjo gradbenih delov TP 
in RTP,

• opremo v višini 12.034.210 EUR, od tega nakup opreme TP in RTP v višini 6.023.234 EUR, električnih števcev ter merilnih in kontrolnih naprav v 
višini 2.591.335 EUR ter energetskih transformatorjev v višini 1.051.088 EUR.

Zmanjšanja popravkov vrednosti gradbenih objektov so evidentirana v višini 2.367.245 EUR in se nanašajo predvsem na obnove opredmetenih 
osnovnih sredstev, ki omogočajo podaljšanje prvotno opredeljene življenjske dobe.

Zmanjšanje popravkov vrednosti opreme je evidentirano v višini 1.737.555 EUR in se nanaša predvsem na izločitve merilnih in kontrolnih naprav, 
računalniške opreme in transportnih sredstev.

Stopnja odpisanosti gradbenih objektov je 68,7-odstotna, stopnja odpisanosti opreme pa je 53,9-odstotna.

Osnovna sredstva, ki so še v gradnji ali izdelavi in še niso usposobljena za uporabo, so evidentirana v višini 3.101.928 EUR.

Družba je v skladu s pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
oddala v najem elektrodistribucijsko infrastrukturo družbi SODO d. o. o. Ta je na podlagi določil Energetskega zakona in koncesijske pogodbe edini 
nosilec koncesije za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Vrednost v najem družbi SODO 
d. o. o. dane elektrodistribucijske infrastrukture na dan 31. decembra 2008 znaša 235.291.461 EUR.

Stanje in gibanje elektrodistribucijske infrastrukture v letu 2008

 ZEMLJIŠČA
GRADBENI 

OBJEKTI
OPREMA

SKUPAJ OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA

Nabavna vrednost     

Stanje 1. 1. 2008 4.398.567 554.480.287 108.027.695 666.906.549

Povečanja 70.155 21.408.979 9.940.354 31.419.488

Zmanjšanja  -14.285 -591.579 -605.864

Stanje 31. 12. 2008 4.468.722 575.874.981 117.376.470 697.720.173

     

Odpisana vrednost     

Stanje 1. 1. 2008  392.597.942 56.638.320 449.236.262

Zmanjšanja  -1.809.535 -795.939 -2.605.474

Amortizacija  11.904.029 3.893.895 15.797.924

Stanje 31. 12. 2008  402.692.436 59.736.276 462.428.712

     

Neodpisana vrednost     

Stanje 1. 1. 2008 4.398.567 161.882.345 51.389.375 217.670.287

Stanje 31. 12. 2008 4.468.722 173.182.545 57.640.194 235.291.461

v EUR
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Naložbene nepremičnine
(pojasnilo 3)

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in tako povečala vrednost dolgoročne naložbe.

Družba meri naložbene nepremičnine po modelu nabavne vrednosti. Popravek vrednosti se opravi za znesek amortizacije, ki se ugotovi v končnem 
letnem obračunu. Družba uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja. V bilanci stanja so naložbene nepremičnine izkazane po knjigo-
vodski vrednosti, ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti.

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.

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 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.

Povečanje vrednosti naložbenih nepremičnin se nanaša predvsem na nakup počitniškega objekta v Termah Olimia v višini 62.500 EUR.

Strošek amortizacije je v letu 2008 znašal 23.964 EUR.

Z oddajo počitniških kapacitet v letu 2008 je družba ustvarila 107.091 EUR prihodkov, od najemnin za stanovanja pa 9.547 EUR.

Stroški, ki so nastali v letu 2008 v zvezi z vzdrževanjem počitniških kapacitet in amortizacijo, so znašali 122.182 EUR, za vzdrževanje stanovanj in 
amortizacijo pa je družba namenila za 3.821 EUR sredstev.

v EURStanje in gibanje naložbenih nepremičnin

Nabavna vrednost  

Stanje 1. 1. 2008 1.313.632    

Povečanja 84.460    

Zmanjšanja  

Stanje 31. 12. 2008 1.398.092    

 

Odpisana vrednost  

Stanje 1. 1. 2008 608.027    

Zmanjšanja - odpisi  

Zmanjšanja  

Amortizacija 23.964    

Stanje 31. 12. 2008 631.991    

  

Neodpisana vrednost  

Stanje 1. 1. 2008 705.605    

Stanje 31. 12. 2008 766.101    
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Dolgoročne finančne naložbe
(pojasnilo 4)

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

Dolgoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava imeti družba v posesti v obdobju daljšem od leta dni in ne v posesti za trgovanje.

Ob začetnem pripoznanju se finančna naložba izmeri po pošteni vrednosti. Začetni pripoznani vrednosti se pripišejo še stroški posla, ki izhajajo ne-
posredno iz nakupa ali izdaje finančnega sredstva. Poštena vrednost finančne naložbe je njena objavljena vrednost na delujočem trgu vrednostnih 
papirjev.

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

Družba na vsak dan bilance stanja oceni, ali obstajajo nepristranski dokazi o morebitni oslabljenosti finančne naložbe. Če tak dokaz obstaja, je po-
trebno finančno naložbo prevrednotiti. Poštena vrednost finančne naložbe je njena objavljena vrednost na delujočem trgu vrednostnih papirjev. Spre-
membe poštene vrednosti finančnih naložb družba pripozna v kapitalu kot povečanje ali zmanjšanje presežka iz prevrednotenja.

Družba zaradi slabitve prevrednoti dolgoročno finančno naložbo v vseh tistih primerih, ko obstajajo nepristranski in objektivni dokazi, da družba ne bo 
mogla nadomestiti nabavne vrednosti finančne naložbe.

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

Družba ima naložbo v podjetje v skupini OVEN Elektro Maribor d. o. o. v višini 1.691.967 EUR, katere 100-odstotni lastnik je, ter v pridružene družbe 
Informatika d. d. v višini 437.530 EUR, Eldom d. o. o. v višini 191.699 EUR ter v družbo Moja energija d. o. o. v višini 42.158 EUR, za katero pa ima 
v celoti oblikovan popravek vrednosti.

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb

STANJE 
1. 1. 2008 ZMANJŠANJA POVEČANJA STANJE 

31. 12. 2008

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

Naložbe v delnice in deleže pridruženih družb 623.497 0 5.733 629.230

Druge dolgoročne naložbe v delnice in deleže 91.040 17.907 0 73.133

Druge dolgoročne finančne naložbe 166.123 0 0 166.123

Skupaj 2.572.627 17.907 5.733 2.560.453

v EUR

Na podlagi izglasovanega sklepa na 18. skupščini SID (Slovenske izvozne in razvojne banke d. d. Ljubljana) o prenosu delnic preostalih delničarjev 
na glavnega delničarja - Republiko Slovenijo se je izplačala denarna odpravnina manjšinskim delničarjem, do katere je bila upravičena tudi družba 
Elektro Maribor d. d.

Dolgoročne poslovne terjatve
(pojasnilo 5)

Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo plačane.

Del dolgoročnih terjatev, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni po datumu bilance stanja, je izkazan kot kratkoročne terjatve.

Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane ali pa niso poravnane v rednem roku, so izkazane kot dvomljive in sporne.

Družba zaradi oslabitve prevrednoti terjatve takrat, kadar obstajajo nepristranski dokazi, da je dotedanja knjigovodska vrednost terjatve večja od seda-
nje vrednosti pričakovanih prihodnjih denarnih tokov.
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Družba uporablja individualni pristop pri oblikovanju popravkov za dvomljive in sporne terjatve. Popravek vrednosti 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.

V bilanci stanja so terjatve prikazane v neto vrednosti, kar pomeni, da so zmanjšanje za popravke vrednosti za sporne in dvomljive terjatve.

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

Dolgoročne poslovne terjatve v družbi zajemajo predvsem terjatve z naslova prodaje stanovanj zaposlenim v skladu s stanovanjskim zakonom, katerih 
ročnost je 10 do 15 let.

Zmanjšujejo se za tisti del terjatev, ki zapadejo v plačilo v roku enega leta od dneva bilanciranja.

 

2008 2007

Dolgoročne poslovne terjatve 63.579 78.537

Kratkoročni del dolgoročnih poslovnih terjatev -11.840 -15.897

Skupaj 51.739 62.640

v EUR

Zaloge
(pojasnilo 6)

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 njihovo tržno vrednost. Vrednost zalog se zmanjšuje tudi zaradi odpisa 
neuporabnega materiala.

Knjigovodska vrednost zalog v družbi na dan 31. decembra 2008 ne presega čiste iztržljive vrednosti.

Zaloge materiala po stanju na dan 31. decembra 2008 so sestavljene predvsem iz zalog materiala za vgradnjo pri lastnih investicijah in rezervnih delov 
za vzdrževanje osnovnih sredstev. V primerjavi s stanjem leta 2007 so nižje za 8 odstotkov oziroma za 141.395 EUR. Nižje stanje zalog je posledica 
izvrševanja stroge nabavne politike in vzdrževanje optimalnega stanja zalog, ki še omogoča nemoten delovni proces.

Družba je do 31. decembra 2008 odpisala za 12.288 EUR zalog materiala, ker ni imel več uporabne vrednosti za opravljanje dejavnosti družbe.

Na dan 31. decembra 2008 družba izkazuje za 115.225 EUR zalog, pri katerih v obdobju od 01. oktobra 2006 do 30. septembra 2008 ni bilo gibanja, 
ker so opredeljene kot zaloge obratovalne rezerve.

Pri popisu materiala v letu 2008 niso ugotovljeni inventurni primanjkljaji in inventurni viški.

 

2008 2007

Material in drobni inventar 1.873.433 2.014.828

Skupaj 1.873.433 2.014.828

v EUR
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Kratkoročne finančne naložbe
(pojasnilo 7)

Kratkoročne finančne naložbe družba v začetku izkazuje po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena denarna in druga sredstva.

Kratkoročne finančne naložbe družbe predstavljajo kratkoročni del stanovanjskih posojil, danih zaposlenim.

Kratkoročne poslovne terjatve
(pojasnilo 8)

Kratkoročne poslovne terjatve so terjatve, ki zapadejo v plačilo najkasneje v roku enega leta od datuma bilance stanja.

Kratkoročne poslovne terjatve se izvirno izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz verodostojnih knjigovodskih listin in za katere se upravičeno pričakuje, da 
bodo plačane.

V bilanci stanja so kratkoročne poslovne terjatve prikazane v neto vrednosti. Za terjatve, za katere se smatra, da obstaja dvom o plačilu, družba oblikuje 
popravek vrednosti, pri čemer uporablja individualni pristop.

Stanje kratkoročnih poslovnih terjatev na dan 31. decembra 2008 znaša 41.454.133 EUR, kar je za 8 odstotkov manj, kot je bilo stanje na dan 31. 
decembra 2007.

 

2008 2007

Kratkoročna posojila drugim 1.645 2.002.596

Skupaj 1.645 2.002.596

v EUR

 

2008 2007

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 412.203 3.317

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 37.585.809 38.671.115

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3.456.121 6.026.673

Skupaj 41.454.133 44.701.105

v EUR

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev predstavljajo 90-odstotni delež med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami. Med kratkoročnimi poslovnimi 
terjatvami do kupcev so predvsem terjatve za prodano električno energijo in uporabo omrežja v višini 27.653.703 EUR, terjatve za prodane storitve v 
višini 3.418.481 EUR ter terjatve za najem elektrodistribucijske infrastrukture in opravljene storitve družbi SODO d. o. o. v višini 6.445.129 EUR.

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih predstavljajo 43-odstotno znižanje, ki je posledica uskladitve med letom obračunanih akontacij za nakup 
električne energije za izgube, za katere smo ob obračunu ob koncu leta izdali dobropis.

Gibanje kratkoročnih poslovnih terjatev

STANJE 
1. 1. 2008

ZMANJŠANJA POVEČANJA
STANJE 

31. 12. 2008

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 3.317 225.883 634.769 412.203

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 38.671.115 310.660.651 309.575.345 37.585.809

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 6.026.673 206.391.130 203.820.578 3.456.121

Skupaj 44.701.105 517.277.664 514.030.692 41.454.133

v EUR
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Za sporne in dvomljive terjatve je družba v skladu s pravilnikom oblikovala popravek vrednosti v višini 3.121.980 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 vnovčljive na prvi poziv.

Družba nima izkazanih terjatev do uprave in nadzornega sveta, razen rednih faktur za električno energijo. Družba prav tako nima izkazanih terjatev za 
odloženi davek.

V tabeli prikazujemo kratkoročne poslovne terjatve po starosti, od nezapadlih do tistih, ki so starejše od 90 dni. Vidimo, da je v strukturi tako v letu 
2008 (85,8 odstotka) kakor tudi v letu 2007 (86,1 odstotka) največ terjatev nezapadlih.

Prav tako je iz tabele razvidno, da je med vsemi terjatvami najmanj terjatev starejših od 90 dni, kar je vsekakor pozitivno, saj vemo, da so najtežje 
izterljive starejše terjatve. Terjatve starejše od 90 dni so se v letu 2008 glede na predhodno leto znižale za 41,1 odstotka.

Največji delež terjatev predstavljajo terjatve za električno energijo in uporabo omrežja – 67,2 odstotka v letu 2008 in 71,6 odstotka v letu 2007.

Denarna sredstva
(pojasnilo 9)

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.

Ob začetnem pripoznanju se izkažejo v zneskih, 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 transakcijskih računih in dani depoziti na odpoklic.

Gibanje popravkov vrednosti terjatev

 
STANJE 

1. 1. 2008
ZMANJŠANJA POVEČANJA

STANJE 
31. 12. 2008

Popravki vrednosti terjatev 2.419.980 691.642 3.077.432 4.805.770

Skupaj 2.419.980 691.642 3.077.432 4.805.770

v EUR

Razčlenitev kratkoročnih terjatev po zapadlosti

 31. 12. 2008 STRUKTURA V % 31. 12. 2007 STRUKTURA V %

Nezapadle terjatve 35.559.469 85,8 38.500.686 86,1

Zapadle do 30 dni 3.949.405 9,5 3.714.521 8,3

Zapadle 31 do 60 dni 957.426 2,3 1.662.937 3,7

Zapadle 61 do 90 dni 735.810 1,8 394.997 0,9

Zapadle nad 90 dni 252.023 0,6 427.963 1,0

Skupaj 41.454.133 100,0 44.701.104 100,0

v EUR
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Na dan 31. decembra 2008 je imela družba na transakcijskih računih poslovnih bank 3.964 EUR ter za 11.142.161 EUR sredstev, vezanih na odpo-
klic.

Za premostitev likvidnostnih težav, je družba v letu 2008 najela okvirno posojilo v višini 6.300.000 EUR, ki ga je družba koristila za pokrivanje 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)

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva, 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.

V bilanci stanja so postavke prikazane v realnih zneskih in ne vsebujejo skritih rezerv.

 

2008 2007

Denar na poti 0 44

Sredstva na računih 3.964 2.882.948

Depoziti na odpoklic 11.142.161 2.882.948

Skupaj 11.146.125 2.882.992

v EUR

 

2008 2007

Kratkoročno odloženi stroški oz. odhodki 52.724 105.816

Vrednotnice 8.562 8.464

Skupaj 61.286 114.280

v EUR

Med kratkoročnimi časovnimi razmejitvami so evidentirane predvsem vnaprej plačane šolnine zaposlenim v višini 15.263 EUR, razmejeni strošek 
nakupa vinjet v višini 13.429 EUR, vnaprej plačani zneski za naročnine telekomunikacijskih storitev in naročnin v višini 14.152 EUR ter vrednotnice 
v višini 8.562 EUR.

Stanje kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev je v primerjavi s stanjem ob koncu preteklega leta nižje za znesek neobračunanih storitev tehnične 
podpore računalniških produktov, ki so bili obračunani ob koncu leta 2007.

Kapital
(pojasnilo 11)

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. Vse sesta-
vine kapitala zunaj osnovnega kapitala pripadajo lastnikom osnovnega kapitala v sorazmerju z njihovimi lastniškimi deleži.

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

Gibanje postavk kapitala prikazuje družba v izkazu gibanja kapitala.

Osnovni kapital družbe, ki je vpisan v sodni register, znaša 139.773.510,27 EUR in je razdeljen na 33.495.324 navadnih imenskih kosovnih delnic. 
Navadne delnice dajejo imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička (dividende) ter pravico do ustreznega dela 
preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Vse delnice so delnice enega razreda in so v celoti vplačane. Izdane so v nematerializirani 
obliki in se vodijo pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi d. d. v skladu s predpisi.

Kapitalske rezerve so v višini 75.121.586 EUR in so sestavljene iz zneska splošnega prevrednotovalnega popravka osnovnega kapitala pred letom 
2006.

2008 2007

Osnovni kapital 139.773.510 139.773.510

Kapitalske rezerve 75.121.586 75.121.586

Zakonske rezerve 874.171 800.998

Druge rezerve iz dobička 5.964.756 5.269.617

Presežek iz prevrednotenja 119.553 119.553

Preneseni čisti poslovni izid 16.755 574.396

Čisti poslovni izid poslovnega leta 695.139 1.021.615

Skupaj 222.565.470 222.681.275

v EUR

Rezerve iz dobička vključujejo zakonske rezerve v višini 874.171 EUR ter druge rezerve iz dobička, oblikovane v višini 5.964.756 EUR.

Presežek iz prevrednotenja zajema vrednotenje naložbe v Investicijski sklad Alfa na njeno pošteno vrednost v preteklih poslovnih obdobjih. V letu 
2008 družba te naložbe ni slabila, saj se njena poštena vrednost na dan bilanciranja ni znižala za več kot 20 odstotkov vrednosti, kot je bila njena 
nabavna vrednost.

Družba je v letu 2008 izkazala dobiček v višini 1.463.450,83 EUR in ga po sklepu uprave in nadzornega sveta na dan 31. decembra 2008 uporabila 
za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 73.172,54 EUR ter za oblikovanje drugih rezerv iz dobička v višini 695.139,15 EUR.

Knjigovodska vrednost enega kosa delnice na dan 31. decembra 2008 znaša 6,64 EUR.

Bilančni dobiček je prikazan v prilogi k izkazu gibanja kapitala za leto 2008.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
(pojasnilo 12)

Družba oblikuje rezervacije v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov z namenom zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje 
takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov.

Knjigovodska vrednost rezervacije je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšani za porabljene zneske, dokler se ne pojavi potreba po njihovem po-
večanju ali zmanjšanju.
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Družba oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, ki izhajajo iz izračuna pooblaščenega aktuarja po stanju na začetku in 
koncu poslovnega leta. Aktuarski izračun temelji na metodi Unit Credit in se vrši ob koncu vsakega poslovnega leta, ko družba uskladi vrednost in 
stanje rezervacij.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve oblikuje družba iz naslova 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 iz naslova 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 odstotka.

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so na dan 31. decembra 2008 znašale 4.332.761 EUR in so se gibale, kot 
prikazuje naslednja tabela:

Gibanje rezervacij za pokojnine in jubilejne

STANJE 
1. 1. 2008

ZMANJŠANJA POVEČANJA
STANJE 

31. 12. 2008

Rezervacije za jubilejne nagrade 1.514.524 197.165 177.161 1.494.520

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 2.893.844 168.019 112.416 2.838.241

Skupaj 4.408.368 365.184 289.577 4.332.761

v EUR

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 2008, ki jih je pridobila na podlagi izračuna pooblaščenega aktuarja.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so na dan 31. decembra 2008 znašale 28.968.055 EUR in so oblikovane iz naslova brezplačno pre-
vzetih osnovnih sredstev ter iz naslova povprečnih stroškov priključitve in sofinanciranja. Navedene dolgoročne pasivne časovne razmejitve družba 
črpa za pokrivanje stroškov amortizacije z letno amortizacijsko stopnjo 3,33 odstotka.

Gibanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev

    
STANJE 

1. 1. 2008
ZMANJŠANJA POVEČANJA

STANJE 
31. 12. 2008

Dolgoročno odloženi prihodki iz naslova 
brezplačno prevzetih HP

12.394.815 541.049 1.382.587 13.236.353

Dolgoročno odloženi prihodki iz naslova 
brezplačno prevzetih OS

2.584.851 115.719 672.131 3.141.263

Dolgoročno odloženi prihodki iz naslova 
povprečnih stroškov priključitve

5.458.241 198.161 0 5.260.080

Dolgoročno odloženi prihodki iz naslova 
sofinanciranja

3.693.721 141.063 213.815 3.766.473

Dolgoročno odloženi prihodki iz naslova pov-
prečnih stroškov priključevanja SODO d. o. o.

1.141.118 71.574 2.266.835 3.336.379

Dolgoročno odloženi prihodki iz naslova 
odstopljenih prispevkov za invalide

152.994 28.872 103.385 227.507

Skupaj 25.425.740 1.096.438 4.638.753 28.968.055

v EUR
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Dolgoročne obveznosti
(pojasnilo 13)

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

Dolgoročne 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. Obveznosti se zmanjšu-
jejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave v dogovoru z upnikom.

V bilanci stanja so dolgoročne obveznosti prikazane po njihovi izvirni vrednosti, zmanjšane za odplačila in prenose med kratkoročne dolgove. Ločeno 
so prikazane dolgoročne poslovne in dolgoročne finančne obveznosti. Dolgoročne obveznosti izražene v tuji valuti družba na dan bilance stanja 
preračuna v domačo valuto po veljavnem srednjem tečaju banke Slovenije.

Družba najmanj enkrat letno ob sestavitvi računovodskih izkazov presodi pošteno vrednost in v primeru, ko so knjigovodske vrednosti manjše od 
ugotovljenih poštenih vrednosti za razliko opravi obvezno okrepitev. Slabitve dolgoročnih dolgov družba ne ugotavlja in ne izkazuje.

Na dan 31. decembra 2008 izkazuje družba stanje dolgoročnih finančnih obveznosti v višini 16.312.604 EUR.

 

2008 2007

Finančne obveznosti do bank 21.652.966 11.506.163

Kratkoročni del finančnih obveznosti do bank -5.340.362 -2.993.197

Skupaj 16.312.604 8.512.966

v EUR

Povečanje dolgoročnih finančnih obveznosti do bank v letu 2008 je posledica najetega posojila v višini 14.600.000 EUR.

Dolgoročne finančne obveznosti vsebujejo dolgoročni del posojil, ki jih je družba najela za financiranje investicij. Ročnost posojil je pet let, obrestna 
mera se giblje med 1 in 3-mesečnim EURIBOR-om, povečanim za maržo banke. Vsa posojila so zavarovana z menicami.

Kratkoročne obveznosti 
(pojasnilo 14)

Kratkoročne obveznosti so pripoznane obveznosti, ki jih je treba poravnati v obdobju krajšem od leta dni.

Kratkoročne obveznosti vseh vrst se na začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo po-
plačilo.

Knjigovodska vrednost kratkoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti in se spremeni le v primeru njihovih povečanj ali zmanjšanj skladno s 
sporazumi z upniki. Slabitve kratkoročnih obveznosti družba ne ugotavlja in ne izkazuje.

V bilanci stanja so ločeno prikazane kratkoročne finančne in kratkoročne poslovne obveznosti. Kratkoročne obveznosti izražene v tuji valuti družba na 
dan bilance stanja preračuna v domačo valuto po srednjem tečaju banke Slovenije.

Stanje kratkoročnih finančnih obveznosti na dan 31. decembra 2008 je v višini 5.926.569 EUR in vsebuje kratkoročni del dolgoročno dobljenih 
posojil pri bankah, ki zapadejo v odplačilo v letu dni od dneva bilance stanja, v višini 5.340.362 EUR ter obveznosti za še neizplačane dividende, ki 
izhajajo iz preteklih let, v višini 586.207,25 EUR. 

Obveznosti za še neizplačane dividende v višini 574.395,76 EUR izhajajo iz odločbe sodišča, ki je ugodilo tožbi malega delničarja na delitev dobička 
poslovnega leta 2006. Izplačilo dividend je bilo v skladu z upoštevanjem sodišča izvedeno 2. februarja 2009.

Kratkoročne poslovne obveznosti so v višini 39.800.612 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višje za 2,4 odstotka.
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2008 2007

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 121.616 72.239

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 28.534.439 26.910.748

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 8.396.147 9.142.501

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 1.568.569 1.562.681

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 328.682 414.826

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 571.965 547.136

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 279.194 222.797

Skupaj 39.800.612 38.872.928

v EUR

Kratkoročne poslovne obveznosti do družbe v skupini predstavljajo obveznosti za nakup električne energije in so v primerjavi z letom 2007 
višje za 68 odstotkov. Povečanje je posledica ugodnih hidroloških razmer in pomeni večjo proizvodnjo električne energije v družbi OVEN Elektro 
Maribor d. o. o.

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev, ki sestavljajo predvsem obveznosti do dobaviteljev za osnovna in obratna sredstva ter 
nabavljeno električno energijo, so v višini 28.534.439 EUR in so se povečale za 6 odstotkov glede na stanje v letu 2007. Povečanje je predvsem 
posledica višjih obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva za 1.179.436 EUR.

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuji račun so v višini 8.396.147 EUR in zajemajo stanje neporavnanih obveznosti do družbe SODO 
d. o. o. za uporabo omrežja. Družbi SODO d. o. o. se zaračunava tudi znesek povprečnih stroškov priključitve.

Na dan 31. decembra 2008 izkazuje družba obveznost za izplačilo božičnice predsedniku uprave družbe v višini 1.350 EUR in obveznost za vkalkuli-
rane stroške dela iz naslova neizkoriščenih dopustov v višini 461 EUR.

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov izhajajo iz prejetih predujmov za električno energijo in uporabo omrežja v višini 
427.987 EUR ter za še neopravljene storitve v višini 25.441 EUR. Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi na podlagi predujmov evidentira družba 
tudi sredstva, ki si jih zadrži kot garancijo za dobro izvedbo del dobaviteljev. Stanje teh sredstev na dan 31. decembra 2008 je 117.900 EUR.

Gibanje kratkoročnih poslovnih obveznosti

STANJE 
1. 1. 2008

ZMANJŠANJA POVEČANJA
STANJE 

31. 12. 2008

Kratkoročne poslovne obveznosti do 
družb v skupini

72.239 951.421 1.000.798 121.616

Kratkoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev

26.910.748 210.262.590 211.886.281 28.534.439

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
za tuj račun

9.142.501 163.612.250 162.865.896 8.396.147

Kratkoročne poslovne obveznosti do 
zaposlencev

1.562.681 38.366.106 38.371.994 1.568.569

Kratkoročne poslovne obveznosti do 
državnih in drugih inštitucij

414.826 189.219.450 189.133.306 328.682

Kratkoročne poslovne obveznosti na 
podlagi predujmov

547.136 3.959.057 3.983.886 571.965

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 222.797 3.043.741 3.100.138 279.194

Skupaj 38.872.928 609.414.615 610.342.299 39.800.612

v EUR
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Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
(pojasnilo 15)

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške (odhodke) in kratkoročno odložene prihodke. Pasivne časovne razmejitve 
se lahko uporabljajo samo za postavke, za katere so bile prvotno pripoznane. Pasivne časovne razmejitve ne skrivajo nobenih rezerv.

Stanje kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev na dan 31. decembra 2008 je 3.499.822 EUR. Med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami 
na dan 31. decembra 2008 izkazuje družba:

• vračunane stroške za globo, izrečeno s strani Urada RS za varstvo konkurence v višini 2.561.720 EUR,
• vračunane stroške iz naslova neizkoriščenih dopustov zaposlenih v višini 589.662 EUR,
• vračunane stroške zneskov subvencij za kvalificirane proizvajalce električne energije, ki jih mora družba po sklepu Vlade RS nakazati družbi Borzen 

d. o. o., Center za tehnične podpore, v višini 311.840 EUR,
• vračunane stroške storitev notranjega revidiranja terjatev za leto 2008 v višini 11.600 EUR ter vračunane stroške izdelave študije v višini 25.000 

EUR.

Zunajbilančna sredstva/obveznosti 
(pojasnilo 16)

Zunajbilančna evidenca sredstev in obveznosti v družbi je sestavljena iz danih menic za prejeta posojila, iz danih in prejetih garancij ter iz zneskov 
drobnega inventarja v uporabi.

 

2008 2007

Vrednostnice za zavarovanje plačil-garancije 2.392.410 3.721.011

Vrednostnice za zavarovanje plačil-menice 21.652.966 11.506.163

Terjatve za dane bančne garancije 1.596.033 3.563.259

Potencialne obveznosti za izplačila odškodnin 3.823.304 1.643.594

Drobni inventar v uporabi 1.061.618 1.021.019

Skupaj 30.526.331 21.455.046

v EUR
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5.5.2 Pojasnila k izkazu poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje uspešnost poslovanja družbe v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2008. 
Prikazuje prihodke in odhodke družbe ter njen poslovni izid v poslovnem letu.

Družba sestavlja izkaz poslovnega izida po različici 1, kot jo opredeljuje SRS 25.

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.

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.

Priloga k izkazu poslovnega izida

 2008 2007

Čisti prihodki od prodaje 181.280.285 184.711.475

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 11.701.471 10.404.216

Proizvajalni stroški prodanih poslovnih učinkov 181.935.956 191.511.544

   

Kosmati poslovni izid od prodaje 11.045.800 3.604.145

   

Stroški prodajanja 2.610.215 2.383.363

   

Stroški splošnih dejavnosti: 7.164.275 4.392.817

 - normalni stroški splošnih dejavnosti 3.992.480 3.514.718

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

49.815 51.550

 - prevrednotovalni poslovnih odhodki pri obratnih sredstvih 
(7210,11)

3.121.980 826.549

   

Drugi poslovni prihodki 1.688.889 3.736.542

   

Poslovni izid iz poslovanja 2.960.199 564.509

v EUR

Poslovni prihodki

Poslovni prihodki zajemajo prihodke od prodaje, ki predstavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov, storitev in materiala v obračunskem obdo-
bju, če je realno pričakovati, da bodo plačane. Merijo se na podlagi prodajnih cen navedenih v računih in drugih listinah, zmanjšanih za popuste in 
odobrenih 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 in ko so po-
plačane terjatve, katerih popravek je bil oblikovan v preteklih letih.

5
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Čisti prihodki od prodaje
(pojasnilo 17)

Prihodki od prodaje so doseženi samo na domačem trgu.

 

 2008 2007

Prodaja električne energije 132.056.308 126.931.213

Prihodek od uporabe omrežja  0 33.343.211*

SODO d. o. o. storitve po pogodbi 9.115.941 4.511.866**

SODO d. o. o. najemnina za infrastrukturo 33.289.512 15.104.943**

Zaračunane storitve 6.439.603 4.409.181

Zaračunane najemnine 322.937 332.654

Prodaja odpadnega materiala 55.984 78.407

Skupaj 181.280.285 184.711.475

*  do 30. junija 2007  
** od 1. julija 2007 

v EUR

Prihodki od prodaje električne energije so za 4 odstotke višji kot v enakem obdobju preteklega leta. Višji prihodki so posledica večjih povprečnih 
prodajnih cen električne energije.

Z ustanovitvijo družbe SODO d. o. o. z dnem 1. julija 2007, ki je izključni nosilec koncesije za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti si-
stemskega operaterja distribucije električne energije na območju Republike Slovenije, družba Elektro Maribor d. d. ni upravičena več do prihodkov iz 
naslova uporabe omrežja, ki so v letu 2007 izkazani samo za obdobje od 1. januarja 2007 do 30. junija 2007. Omenjene spremembe v poslovanju so 
po 1. juliju 2007 vplivale tudi na izkazovanje stroškov storitev oz. stroškov za uporabo omrežja, ki jih družba od 1. julija 2007 ne evidentira, ker je to 
strošek SODO d. o. o. Vse te spremembe pa niso pomembno vplivale na čisti poslovni izid družbe.

Na podlagi Pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja je družba 
ustvarila 42.405.453 EUR prihodkov, od tega 9.115.941 EUR prihodkov za opravljanje storitev ter 33.289.512 EUR prihodkov z zaračunavanjem 
najemnine za infrastrukturo.

Prihodke od prodaje storitev, ki so za 46 odstotkov višji, kot so bili v enakem obdobju preteklega leta, je družba ustvarila s prodajo gradbeno-mon-
tažnih, projektantskih in drugih storitev tujim naročnikom.

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

Usredstveni lastni proizvodi
(pojasnilo 18)

 

2008 2007

Usredstveni lastni proizvodi in storitve 11.701.471 10.404.216

Skupaj 11.701.471 10.404.216

v EUR

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve so proizvodi, ki jih je družba proizvedla za svoje lastne potrebe in jih je usredstvila med opredmetenimi 
ali neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi. Iz tega naslova družba ne izkazuje dobička.

5

RA
ČU

NO
VO

DS
KO

 P
OR

OČ
IL

O



94

Usredstveni lastni proizvodi zajemajo prihodke investicijske dejavnosti v lastni režiji v višini 11.176.129 EUR ter prihodke internih storitev v višini 
525.342 EUR.

Povečanje v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je posledica intenzivnejše investicijske dejavnosti.

Drugi poslovni prihodki 
(pojasnilo 19)

Drugi poslovni prihodki so v letu 2008 znašali 1.688.889 EUR. Nanašajo se predvsem na:

• prihodke iz naslova črpanja dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v višini 1.137.475 EUR ter na
• prihodke od izterjanih terjatev za električno energijo, uporabo omrežja in opravljene storitve v višini 388.077 EUR.

Poslovni odhodki

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov. Načeloma so enaki vračunanim stroškom v obračunskem 
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.

Stroški blaga, materiala in storitev
(pojasnilo 20)

Stroški blaga, materiala in storitev so bili za 6,4 odstotka nižji kot v letu 2007.

 2008 2007

Nabavna vrednost prodanega materiala 0 7.945

Stroški materiala 136.285.303 136.890.679

Stroški storitev 8.765.934 18.153.025

 - od tega strošek za uporabo omrežja 0 9.980.764*

Skupaj 145.051.237 155.051.649

* do 30. junija 2007

v EUR

Najpomembnejši strošek materiala predstavlja strošek nakupa električne energije v višini 124.193.830 EUR, kar predstavlja 91 odstotkov vseh 
stroškov materiala. Stroški materiala za investicije so znašali 6.193.402 EUR, stroški materiala pri opravljenih storitvah pa 2.429.016 EUR.

Stroški storitev so glede na enako obdobje preteklega leta nižji za 52 odstotkov, kar je posledica v preteklem poslovnem letu evidentiranih stroškov 
za uporabo omrežja, ki jih družba v letu 2008 ni evidentirala, ker je to strošek družbe SODO d. o. o.

Pomemben delež pri stroških storitev zajemajo stroški storitev za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev v višini 2.071.583 EUR, stroški zavarovalnih 
premij v višini 1.076.922 EUR, stroški informacijske podpore v višini 1.814.394 EUR, stroški storitev za nadaljnji obračun v višini 967.260 EUR ter 
stroški poštnih in telekomunikacijskih storitev v višini 822.573 EUR.

Družba je imela v letu 2008 stroške s področja davčnega svetovanja v višini 4.510 EUR, za 16.748 EUR pa je imela družba stroškov za revidiranje 
poslovanja.

5
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Stroški dela
(pojasnilo 21)

Stroški dela so v letu 2008 za 8 odstotkov višji, kot so bili v letu 2007. Največji delež med stroški dela predstavljajo stroški plač in sicer 70 od-
stotkov.

Na povečanje stroškov dela v letu 2008 vplivajo vračunani stroški dela iz naslova neizkoriščenih dopustov, ki so prvič evidentirani v letu 2008 v 
višini 589.662 EUR.

2008 2007

Stroški plač 16.856.956 15.511.821

 - od tega vračunani stroški dela za neizkoriščen letni 
dopust

589.662 0

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 848.158 771.279

Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev iz plač 2.999.102 3.086.987

Drugi stroški dela 3.286.962 2.856.499

Skupaj 23.991.178 22.226.586

v EUR

Drugi stroški dela so v višini 3.286.962 EUR in predstavljajo predvsem:

• regres za letni dopust v višini 1.188.670 EUR,
• strošek prevoza na delo in prehrane v višini 1.860.510 EUR.

Povprečna bruto plača na zaposlenega po stanju v družbi je v letu 2008 znašala 1.606 EUR, leta 2007 pa 1.489 EUR, torej se je nominalno po-
večala za 7,8 odstotka. Povprečna mesečna bruto plača v Republiki Sloveniji je v obdobju od januarja do decembra 2008 znašala 1.391 EUR. V letu 
2008 je bila povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v družbi za 15,4 odstotka višja, kot je bila povprečna mesečna bruto plača v Republiki 
Sloveniji.

Stroški dela in stroški povračil vsem zaposlenim v letu 2008

Izplačana sredstva za bruto plače 16.267.295

 - osnovna bruto plača 12.820.950

 - izplačan dodatek za delovno dobo 1.263.156

 - izplačan dodatek za manj ugoden delovni čas 626.275

 - izplačan dodatek za posebne delovne pogoje 299.014

 - izplačani dodatek za uspešnost 122.014

 - izplačana božičnica ali 13. plača 1.135.886

Povračila stroškov na službenem potovanju 30.837

Povračila ostalih stroškov (regres za prehrano, prevoz na delo) 1.860.510

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 848.158

Regres 1.188.700

Vračunani stroški dela iz naslova neizkoriščenih dopustov 589.662

v EUR
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Stroški dela in stroški povračil zaposlenim po individualnih pogodbah v letu 2008

ZAPOSLENI PO INDIVIDUALNIH POGODBAH  

Izplačana sredstva za bruto plače 544.912

Povračila stroškov na službenem potovanju 4.259

Povračila ostalih stroškov (regres za prehrano, prevoz na delo) 21.424

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 22.995

Regres 12.564

Od tega izplačana sredstva za bruto plače za upravo družbe 82.142

 - osnovna bruto plača 74.803

 - izplačan dodatek za delovno dobo 7.339

 - izplačana božičnica ali 13. plača 0

Povračila stroškov na službenem potovanju 1.263

Povračila ostalih stroškov (regres za prehrano, prevoz na delo) 3.161

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 2.533

Regres 1.396

Vračunani stroški dela iz naslova neizkoriščenih dopustov 461

Od tega izplačana sredstva za bruto plače ostalih zaposlenih po IP 462.770

 - osnovna bruto plača 405.677

 - izplačan dodatek za delovno dobo 47.643

 - izplačana božičnica ali 13. plača 9.450

Povračila stroškov na službenem potovanju 2.995

Povračila ostalih stroškov (regres za prehrano, prevoz na delo) 18.263

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 20.463

Regres 11.168

Vračunani stroški dela iz naslova neizkoriščenih dopustov 7.845

v EUR

Stroški nadzornega sveta skupaj z dajatvami so v letu 2008 znašali 48.650 EUR. Sejnina za predsednika nadzornega sveta je v letu 2008 znašala za 
redno in izredno sejo bruto 858 EUR, za člane pa 660 EUR bruto. Za korespondenčno sejo pripada predsedniku nadzornega sveta sejnina v višini 686 
EUR bruto, članom nadzornega sveta pa 528 EUR bruto. Višine sejnin so usklajene na podlagi Sklepa o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih 
svetov Vlade Republike Slovenije, ki ga je skupščina družbe sprejela 24. avgusta 2007.

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.
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Odpisi vrednosti
(pojasnilo 22)

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.

Amortizacije se obračunava, dokler se v celoti ne nadomesti vrednost, ki tvori osnovo za obračunavanje amortizacije. Ko se nadomesti vrednost, ki 
tvori osnovo za obračuna amortizacije, se amortizacija ne obračunava več, ne glede na to, ali 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 dolgoročnih 
sredstev se obračunava od posameznega sredstva.

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

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

Pri obračunu amortizacije uporablja družba naslednje dobe koristnosti sredstev:

2008 2007

Amortizacija  18.208.218 17.930.983

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih

49.815 51.550

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 3.121.980 826.549

Skupaj 21.380.013 18.809.082

v EUR

 2008 2007

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

Neopredmetena osnovna sredstva 3 leta 3 leta

Znesek odpisov vrednosti v letu 2008 je znašal 21.380.013 EUR in je bil v primerjavi z letom poprej višji za 13 odstotkov.

Amortizacija je bila obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v višini 18.208.218 EUR. V celotnih stroških in odhodkih družbe 
predstavlja 9-odstotni strukturni delež.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in 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 2.295.431 EUR. Povečanje 
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je posledica oblikovanih popravkov terjatev kupcev za električno energijo, za katere se je upravičeno pojavil dvom o plačilu. Večji kupci, pri katerih 
se je pojavil dvom o plačilu so:

• Paloma d. d., za katero je bil oblikovan popravek terjatev v višini 1.469.198 EUR,
• MTT tekstil d. o. o., za katerega je bil oblikovan popravek terjatev v višini 511.388 EUR in
• Mura d. d., za katerega je bil oblikovan popravek terjatev v višini 431.790 EUR.

Drugi poslovni odhodki
(pojasnilo 23)

2008 2007

Drugi poslovni odhodki, od tega 1.288.018 2.200.407

Rezervacije za pokojnine, jubilejne in odpravnine 289.577 1.620.286

Rezervacije za pokrivanje drugih obvez iz preteklega poslovanja 
Borzen d. o. o.

311.840 0

Druge dajatve in izdatki (stavbno zemljišče, takse, sodni stroški) 291.137 292.408

Ostali odhodki 395.464 287.713

v EUR

Družba je oblikovala rezervacije za sredstva, ki jih bo morala zagotovo plačati družbi Borzen d. o. o. po sklepu Vlade Republike Slovenije.

Finančni prihodki iz deležev 
(pojasnilo 24)

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.

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah so bili doseženi s prodajo deleža v SID – Slovenski izvozni in razvojni banki d. d., Ljubljana.

Finančni prihodki iz danih posojil 
(pojasnilo 25)

Družba je v letu 2008 ustvarila prihodke iz naslova deponiranih viškov sredstev pri poslovnih bankah v višini 518.395 EUR.

2008 2007

Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 0 22.438

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 13.994 0

Skupaj 13.994 22.438

v EUR

2008 2007

Finančni prihodki iz posojil danih drugim 518.395 217.210

Skupaj 518.395 217.210

v EUR

5
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Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
(pojasnilo 26)

2008 2007

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 534.026 443.716

Skupaj 534.026 443.716

v EUR

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih so realizirani v višini 534.026 EUR in se nanašajo predvsem na:

• prihodke od zamudnih obresti za električno energijo v višini 418.731 EUR,
• prihodke od zamudnih obresti za uporabo omrežja v višini 58.169 EUR in
• prihodke od zamudnih obresti pri storitvah ter dobljenih tožbah v višini 56.964 EUR.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
(pojasnilo 27)

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.

Finančni odhodki iz posojil izkazujejo posojilne obresti od dolgoročno prejetih posojil v višini 872.348 EUR ter obresti od kratkoročno prejetih posojil 
v višini 27.822 EUR.

v EUR 

2008 2007

Finančni odhodki iz posojil 900.170 404.668

Drugi finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 401 4.146

Skupaj 900.571 408.814

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
(pojasnilo 28)

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti izkazujejo odhodke za zamudne obresti do dobaviteljev ter odhodke od prevrednotenja obveznosti do zapo-
slencev zaradi uskladitve obveznosti za prostovoljno pokojninsko zavarovanje.

v EUR 

2008 2007

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 1.545 939

Drugi finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 740 2.948

Skupaj 2.285 3.887
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Drugi prihodki
(pojasnilo 29)

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

 

2008 2007

Prihodki od vračil neupravičeno zaračunanega stavbnega zemljišča 0 8.944

Drugi prihodki 19.146 0

Izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let 2.195 2.955

Prejete kazni in odškodnine 964.236 1.344.388

Ostali prihodki 4.468 10.417

Skupaj 990.045 1.366.704

v EUR

Med drugimi prihodki so izkazani subvencionirani zneski štipendij, ki jih je družba prejela od Javnega sklada Republike Slovenije in znašajo 17.769 
EUR.

Prejete kazni in odškodnine so izkazane v višini 964.236 EUR, nanašajo pa se predvsem na prejete odškodnine od zavarovalnice v višini 963.648 
EUR.

Drugi odhodki 
(pojasnilo 30)

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

 

2008 2007

Denarne kazni, globe in odškodnine 2.619.119 49.385 

Ostali odhodki 31.233 826 

Skupaj 2.650.352 50.211 

v EUR

Drugi odhodki so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta višji za vračunan znesek globe, ki jo je družba dolžna poravnati v skladu z odločbo 
Urada RS za varstvo konkurence v višini 2.561.720 EUR.

Ostali odhodki v višini 31.233 EUR izkazujejo predvsem zneske plačanih odškodnin zaradi povzročene škode na posevkih in kmetijskih zemljiščih.

Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo
(pojasnilo 31)

Čisti poslovni izid družbe pred obdavčitvijo je izkazan v višini 1.463.451 EUR.

Družba zaradi pokrivanja davčne izgube iz preteklih let ne izkazuje obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb.
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2008 2007

Izid iz poslovanja 2.960.199 564.509

Izid iz financiranja 163.559 269.766

Izid iz drugih prihodkov in odhodkov -1.660.307 1.316.493

SKUPAJ 1.463.451 2.150.768

v EUR

Poslovni izid družbe v obravnavanem obdobju je za 32 odstotkov nižji kot v enakem obdobju preteklega leta ter za 16 odstotkov višji, kot ga je družba 
načrtovala za poslovno leto 2008.

Če bi družba prevrednotila kapital s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin (2,1 odstotka) za leto 2008, bi izkazala čisto izgubo (brez upoštevanja 
vpliva na obračun davka od dohodkov pravnih oseb) v višini 3.365.483 EUR.
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KAPITAL – vse kategorije 
razen tekočega dobička

222.681.275 2,10 4.676.307 -1.579.255 0,7364 -11.630 1.463.451 -3.365.483

v EUR

5.5.3 Pojasnila k izkazu denarnih tokov

Družba Elektro Maribor d. d. izkazuje denarne tokove skladu s SRS 2006 po neposredni metodi (različica I).

Denarni tokovi pri poslovanju
(pojasnilo 32)

Razlika med prejemki in izdatki pri poslovanju je v obravnavanem obdobju pozitivna in znaša 21.668.237 EUR. Prebitek prejemkov pri poslovanju je 
za 49 odstotkov višji kot v letu 2007 in za 9 odstotkov višji od načrtovanih.

Največji delež prejemkov pri poslovanju predstavljajo prejemki od prodaje električne energije in uporabe omrežja (80 odstotkov), ki so za 13 od-
stotkov višji kakor v letu 2007.

Prejemki od storitev, ki obsegajo 18-odstotni delež prejemkov pri poslovanju, so višji kakor v predhodnem letu za 85 odstotkov, kar je posledica 
ustanovitve družbe SODO d. o. o. v drugi polovici leta 2007. Pojavi se nova kategorija prejemkov – prejemki od najemnin in storitev po pogodbi SODO 
d. o. o. Prejemki od najemnin in storitev SODO d. o. o. so v letu 2008 znašali 48.862.450 EUR, v drugi polovici leta 2007 pa 19.198.759 EUR.

Izdatki pri poslovanju so v letu 2008 za 20 odstotkov višji kakor v letu 2007 in za 5 odstotkov višji, kot smo jih načrtovali. Višji izdatki so predvsem 
posledica višjih nakupnih cen električne energije. Izdatki za nakup električne energije in uporabo omrežja predstavljajo v strukturi izdatkov pri po-
slovanju 78-odstotni delež.
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Denarni tokovi pri naložbenju
(pojasnilo 33)

Med prejemki pri naložbenju predstavljajo največji delež prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb. To so kratkoročno vezana sredstva pri 
poslovnih bankah. Zaradi zamika realizacije plana investicij smo viške denarnih sredstev kratkoročno vezali. Z doseganjem relativno ugodnih obrestnih 
mer so prejemki od obresti znašali 455.642 EUR, kar je za 115 odstotkov več kakor v letu 2007.

Izdatki pri naložbenju so za 1 odstotek višji kot v letu 2007 in za 11 odstotkov nižji od načrtovanih. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih 
sredstev imajo 61-odstotni delež, izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb pa 36,6-odstotni delež v izdatkih pri naložbenju. Izdatki so višji 
kot v predhodnem letu zaradi večjega obsega investicij.

Denarni tokovi pri financiranju
(pojasnilo 34)

V začetku leta 2008 smo za obvladovanje likvidnosti najeli kratkoročno okvirno posojilo v višini 6.300.000 EUR. Posojilo smo večkrat črpali in vračali, 
kar je izkazano v postavki prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti. Posojilo smo vrnili konec leta.

Za plačilo obveznosti iz naslova investicij smo najeli dolgoročno posojilo v znesku 14.600.000 EUR za dobo 5 let s spremenljivo obrestno mero 
EURIBOR plus pribitek.

Za odplačilo kratkoročnih in dolgoročnih posojil so znašale obresti 868.903 EUR, kar je za 134 odstotkov več kot v letu 2007 in za 47 odstotkov 
več, kot smo načrtovali. Zaradi visokega zneska najetega dolgoročnega posojila so se za 130 odstotkov povečali tudi izdatki za odplačila glavnic 
(4.453.199 EUR).

Družba je v letu 2008 izplačala dividende v višini 982.174 EUR.

Saldo dolgoročnih posojil je na dan 31. decembra 2008 znašal 21.652.966 EUR.
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104 66 RAZVOJ

Gradnja sončnih elektrarn 

Učinkovita raba energije, zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in večja raba obnovljivih virov energije so najpomembnejša vodila v energetski 
politiki. Sončne elektrarne predstavljajo eden najčistejših virov proizvodnje električne energije. Z gradnjo sončnih elektrarn bomo prispevali k znižanju 
emisij toplogrednih plinov.

66
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POROČANJE PO DEJAVNOSTIH

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sta 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 evidentira na pri-
padajočo dejavnost;

• poslovni dogodki, ki imajo skupen značaj ali jih v trenutku evidentiranja ni mogoče ustrezno opredeliti, so evidentirani na nivoju skupnih služb;
• stanja sredstev in obveznosti ter prihodke, stroške in odhodke, ki jih evidentiramo na nivoju skupnih služb, delimo na dejavnosti v skladu z merili, 

ki so opredeljena v Pravilniku o notranjih delitvenih razmerjih družbe Elektro Maribor d. d., ki ga je potrdila Javna agencija Republike Slovenije za 
energijo.

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

P O S T A V K A DEES NIP SKUPAJ

A.  Dolgoročna sredstva 266.741.648 127.624 266.869.271

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 676.971 502 677.473

1. Dolgoročne premoženjske pravice 676.971 502 677.473

II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 6) 262.747.758 65.747 262.813.505

1. Zemljišča in zgradbe (a + b) 195.771.140 1.081 195.772.221

a. Zemljišča                                                                                    7.429.622 4 7.429.626

b. Zgradbe                                                                                      188.341.518 1.077 188.342.595

2. Proizvajalne naprave in stroji 63.875.896 63.460 63.939.356

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a + b) 3.100.722 1.206 3.101.928

a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 3.100.722 1.206 3.101.928

III. Naložbene nepremičnine 765.910 191 766.101

IV. Dolgoročne finančne naložbe 2.500.226 60.227 2.560.453

1. Dolgoročne finančne naložbe razen posojil 2.500.226 60.227 2.560.453

a. Naložbe v delnice in deleže družb v skupini 1.649.274 42.693 1.691.967

b. Naložbe v delnice in deleže pridruženih družb 616.526 12.704 629.230

c. Druge dolgoročne naložbe v delnice in deleže 71.657 1.476 73.133

č. Druge dolgoročne finančne naložbe 162.769 3.354 166.123

2. Dolgoročna posojila (a do c) 0 0 0

b. Dolgoročna posojila drugim 0 0 0

V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3) 50.783 956 51.739

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 0 0 0

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 50.783 956 51.739

B. Kratkoročna sredstva 18.309.005 36.166.331 54.475.336

II. Zaloge (1 do 4) 1.862.745 10.688 1.873.433

1. Material                                                                                         1.862.745 10.688 1.873.433

III. Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2) 529 1.116 1.645

1. Kratkoročne finančne naložbe razen posojil 0 0 0

c. Druge kratkoročne finančne naložbe 0 0 0

2. Kratkoročna posojila (a do c) 529 1.116 1.645

b. Kratkoročna posojila drugim 529 1.116 1.645

IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3) 12.866.230 28.587.903 41.454.133

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 409.709 2.494 412.203

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 10.816.857 26.768.952 37.585.809

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.639.664 1.816.457 3.456.121

V. Denarna sredstva 3.579.501 7.566.624 11.146.125

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 21.594 39.692 61.286

S R E D S T V A (A + B + C) 285.072.246 36.333.647 321.405.893

Zunajbilančna sredstva 28.293.980 2.232.351 30.526.331

v EUR
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P O S T A V K A DEES NIP SKUPAJ

A. Kapital (I -VI) 206.287.377 16.278.093 222.565.470

I. Vpoklicani kapital (1 do 2) 130.698.067 9.075.443 139.773.510

1. Osnovni kapital 130.698.067 9.075.443 139.773.510

II. Kapitalske rezerve 70.243.969 4.877.617 75.121.586

III. Rezerve iz dobička (1 do 5) 4.684.086 2.154.841 6.838.927

1. Zakonske rezerve 621.259 252.912 874.171

5. Druge rezerve iz dobička 4.062.827 1.901.929 5.964.756

IV. Presežek iz prevrednotenja 116.535 3.018 119.553

V. Preneseni čisti poslovni izid 0 16.755 16.755

1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 0 16.755 16.755

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 544.720 150.419 695.139

1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta 544.720 150.419 695.139

B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3) 33.239.783 61.033 33.300.816

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 4.271.989 60.772 4.332.761

3. Dolgoročne PČR 28.967.794 261 28.968.055

C. Dolgoročne obveznosti ( I - III) 16.312.604 0 16.312.604

I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4) 16.312.604 0 16.312.604

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank in družb 16.312.604 0 16.312.604

Č. Kratkoročne obveznosti (I - III) 28.372.443 17.354.738 45.727.181

II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4) 5.340.362 586.207 5.926.569

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank in družb 5.340.362 0 5.340.362

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 0 586.207 586.207

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8) 23.032.081 16.768.531 39.800.612

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 121.616 121.616

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 13.045.577 15.488.862 28.534.439

4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuji račun 8.396.147 0 8.396.147

5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 1.525.416 43.153 1.568.569

6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij -343.725 672.406 328.682

7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 134.193 437.772 571.965

8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 274.473 4.722 279.194

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 860.039 2.639.783 3.499.822

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A + B + C + Č + D) 285.072.246 36.333.647 321.405.893

Zunajbilančne obveznosti 28.293.980 2.232.351 30.526.331

v EUR
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Izkaz poslovnega izida po dejavnostih

 P O S T A V K A DEES NIP SKUPAJ

1. Čisti prihodki od prodaje (a + b) 49.082.326 132.197.959 181.280.285

 a. Na domačem trgu 49.082.326 132.197.959 181.280.285

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 11.701.471 0 11.701.471

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 1.320.395 368.494 1.688.889

5. Stroški blaga, materiala in storitev (a + b) 18.960.150 126.091.087 145.051.237

 a. Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala 11.927.791 124.357.512 136.285.303

 b. Stroški storitev 7.032.359 1.733.575 8.765.934

6. Stroški dela (a + b + c + d) 22.597.007 1.394.171 23.991.178

 a. Stroški plač 15.845.426 1.011.530 16.856.956

 b. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 800.830 47.328 848.158

 c. Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev od plač 2.824.287 174.815 2.999.102

 d. Drugi stroški dela 3.126.464 160.498 3.286.962

7. Odpisi vrednosti (a + b + c) 18.806.820 2.573.193 21.380.013

 a. Amortizacija 18.109.972 98.246 18.208.218

 b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred. in opred. OS 48.572 1.243 49.815

 c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 648.276 2.473.704 3.121.980

8. Drugi poslovni odhodki 1.164.496 123.522 1.288.018

9. Finančni prihodki iz deležev (a + b + c + č) 11.279 2.715 13.994

 c. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 11.279 2.715 13.994

10. Finančni prihodki iz danih posojil (a + b) 417.826 100.569 518.395

 b. Finančni prihodki iz posojil danih drugim 417.826 100.569 518.395

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (a + b) 109.651 424.375 534.026

 b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 109.651 424.375 534.026

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (a + b + c + č) 859.916 40.655 900.571

 b. Finančni odhodki iz posojil 859.593 40.577 900.170

 č. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 323 78 401

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (a + b + c) 2.008 277 2.285

 b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 1.280 265 1.545

 c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 728 12 740

15. Drugi prihodki 980.430 9.615 990.045

16. Drugi odhodki (a + b) 86.201 2.564.151 2.650.352

17.
 

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

 1.146.780 316.671 1.463.451

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)

1.146.780 316.671 1.463.451

v EUR
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Stroški po funkcionalnih skupinah po dejavnostih

PROIZVAJALNI STROŠKI

 DEES NIP PROIZVAJALNI STROŠKI

Stroški materiala 11.849.057 124.217.938 136.066.995

Stroški storitev 6.456.318 33.056 6.489.374

Amortizacija 18.109.972 43.455 18.153.427

Stroški dela 20.295.155 0 20.295.155

Drugi stroški 903.184 27.821 931.005

Skupaj 57.613.686 124.322.270 181.935.956

v EUR

v EURSTROŠKI PRODAJE

 DEES NIP STROŠKI PRODAJE 

Stroški materiala 0 120.623 120.623

Stroški storitev 0 1.561.869 1.561.869

Amortizacija 0 54.791 54.791

Stroški dela 0 840.127 840.127

Drugi stroški 0 32.805 32.805

Skupaj 0 2.610.215 2.610.215

STROŠKI UPRAVE

 DEES NIP STROŠKI UPRAVE

Stroški materiala 78.734 18.951 97.685

Stroški storitev 576.041 138.650 714.691

Amortizacija 0  0

Stroški dela 2.301.852 554.044 2.855.896

Drugi stroški 261.312 62.896 324.208

Skupaj 3.217.939 774.541 3.992.480

v EUR

SKUPAJ

 DEES NIP STROŠKI SKUPAJ

Stroški materiala 11.927.791 124.357.512 136.285.303

Stroški storitev 7.032.359 1.733.575 8.765.934

Amortizacija 18.109.972 98.246 18.208.218

Stroški dela 22.597.007 1.394.171 23.991.178

Drugi stroški 1.164.496 123.522 1.288.018

Skupaj 60.831.625 127.707.026 188.538.651

v EUR
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112 77 ZADOVOLJSTVO

Festival Lent 

Že več let podpiramo festival Lent, ki zaznamuje družbeno dogajanje v Mariboru, predvsem pa veliko  prispeva k  prepoznavnosti Maribora in Sloveni-
je. Eden največjih tovrstnih festivalov v Evropi se prične s poletjem. V sklopu festivala se  v štirinajstih dneh v Mariboru zvrsti več kot 400 prireditev. 
Ta multikulturni festival je že prejel  številne nagrade svetovnega festivalskega združenja IFEA, ki združuje več kot 2500 festivalov vsega sveta. 

77
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STIKI Z DRUŽBO ELEKTRO MARIBOR D. D.

Elektro Maribor d. d. 
Vetrinjska ulica 2, SI - 2000 Maribor
 
tel.: (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 nakupa in prodaje električne energije: Bojan Horvat, tel.: (02) 22 00 670
Direktor sektorja storitev: Božidar Govedič, tel.: (02) 22 00 450
Direktor sektorja razvoja: Zvonko Mezga, tel.: (02) 22 00 130
Direktor sektorja strokovnih služb: Bogomil Jelenc, tel.: (02) 22 00 250
Svetovalec uprave: Stanislav Toplak, tel.: (02) 22 00 160
Svetovalka uprave: Tatjana Vogrinec Burgar, tel.: (02) 22 00 280

Območne enote

OE MARIBOR Z OKOLICO
Vodovodna 2, tel.: (02) 22 00 300, faks: (02) 33 26 905 
Vodja OE: Mladen Žmavcar

OE ELEKTRO SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska 21a, tel.: (02) 22 00 500, faks: (02) 81 81 246
Vodja OE: Jože Ferlič

OE ELEKTRO GORNJA RADGONA
Lackova 4, tel.: (02) 22 00 800, faks: (02) 56 11 456
Vodja OE: Ivan Štrakl

OE ELEKTRO MURSKA SOBOTA
Lendavska 31, tel.: (02) 22 00 700, faks: (02) 52 31 443
Vodja OE: Jože Turkl

OE ELEKTRO PTUJ
Ormoška c. 26a, tel.: (02) 22 00 600 faks: (02) 77 60 901
Vodja OE: Franc Šmigoc

Storitveni enoti

SE  ELEKTRO GRADNJE LJUTOMER
Ulica Rada Pušenjaka 5, tel.:(02) 22 00 850, faks: (02) 58 21 492
Vodja SE: Andrej Sraka

SE  GRADNJE IN REMONT MARIBOR
Veselova 6, 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)

CRM Sistem za upravljanje odnosov s strankami (ang. Customer Relationship Management)

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

IPI Izkaz poslovnega izida

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

OVEN Obnovljivi viri energije

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

UVK Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence

VN Visoka napetost

ZGD Zakon o gospodarskih družbah

SLOVAR KRATIC



Letno poročilo družbe Elektro Maribor
za leto 2008

Izšlo: Junij 2009
Založil: Elektro Maribor d. d.

AD & D: Altius d. o. o.
Fotografije: iStockphoto,

M. Ozmec (Zlata lisica), Mediaspeed.net (Lent)
Lektoriranje: Altius d. o. o.

Tisk: Tiskarna Versana






