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1   Dosežki družbe  
Elektro Maribor d.d.

Poslovni izid iz  
poslovanja (v EUR)

Čisti poslovni izid (v EUR) Čisti dobiček  
na sredstva (ROA) 

V letu 2011 je prišlo do izčlenitve dejavnosti nakupa in prodaje v hčerinsko družbo Elektro Maribor Energija plus d.o.o.

Dodana vrednost  
na zaposlenega (v EUR) 

Distribuirana  
električna energija (v MWh)

2009 2010 2011

54.641 59.491 63.190

2009 2010 2011

2.078.193
2.164.681 2.195.801

2009 2010 2011

-1.150.057

3.580.807

6.497.442

2009 2010 2011

0,4 %

1,2 %

1,9 %

2009 2010 2011

0,6 %

1,7 %

2,7 %

2009 2010 2011

1.431.493

3.874.376

6.313.075

Čisti dobiček  
na kapital (ROE)
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Podatki Elektro Maribor 
2009

Elektro Maribor  
2010

Elektro Maribor 
2011*

Skupina 
Elektro Maribor 

2011**

Čisti poslovni izid v EUR 1.431.493 3.874.376 6.313.075 4.568.748 

Čisti dobiček na sredstva (ROA) 0,4 % 1,2 % 1,9 % 1,3 % 

Čisti dobiček na kapital (ROE) 0,6 % 1,7 % 2,7 % 2,0 % 

EBIT (poslovni izid iz poslovanja) v EUR -1.150.057 3.580.807 6.497.442 4.209.828

EBITDA (poslovni izid iz poslovanja + odpisi vrednosti) v EUR 20.756.088 23.818.580 25.854.180 25.547.421

Vsi prihodki skupaj v EUR 202.359.760 210.662.826 75.193.463 188.692.425

Poslovni prihodki v EUR 198.719.695 209.128.687 74.385.976 187.237.192

Čisti prihodki od prodaje v EUR 185.014.426 192.605.068 62.443.092 174.597.054

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega iz ur v EUR 226.862 237.562 81.512 214.667

Dodana vrednost v EUR 44.561.955 48.232.422 48.407.351 50.137.675

Dodana vrednost na zaposlenega iz ur v EUR 54.641 59.491 63.190 61.644

Vsi stroški in odhodki skupaj v EUR 200.928.267 206.788.450 68.880.388 184.123.677

Poslovni stroški in odhodki v EUR 199.869.752 205.547.880 67.888.534 183.027.364

Sredstva na dan 31. 12. v EUR 325.829.965 339.678.973 325.272.964 344.134.458 

Kapital na dan 31. 12. v EUR 223.996.963 227.856.970 232.970.045 233.562.687 

Naložbena vlaganja v EUR 21.322.048 27.058.937 22.897.795 23.298.614 

Izplačana dividenda na delnico v EUR 0,00 0,00 0,0358 0,0358 

Distribuirana električna energija v MWh 2.078.193 2.164.681 2.195.801 2.195.801 

Število odjemalcev, priključenih na distribucijsko omrežje 210.434 211.633 212.418 212.418 

Distribuirane MWh na število odjemalcev 9,88 10,23 10,34 10,34 

Število zaposlenih po stanju na dan 31. 12. 821 819 771 817 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 815,54 810,76 766,06 813,34 

Delež žensk v skupnem številu zaposlenih na dan 31. 12. 15,1 % 15,1 % 12,5 % 15,8 %

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v EUR 1.675 1.721 1.678 1.729 

Ključni podatki poslovanja

* Podatki so prikazani samo za družbo Elektro Maribor d.d. in so zaradi izčlenitve tržne dejavnosti omejeno primerljivi s podatki za pretekla leta.
** Podatki so prikazani za skupino Elektro Maribor.



ELEKTRO MARIBOR d.d. • Letno poročilo 2011 9

Najpomembnejše dejavnosti • distribucija električne energije (35.130); 
družbe so: •  gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in  

telekomunikacije (42.220).

Osnovne dejavnosti •   obratovanje in tehnološki razvoj: zanesljiva dobava električne energije 
družbe so:   z minimalnimi časi prekinitev zaradi lastnih vzrokov;
 •   vzdrževanje: ohranjanje kakovosti stanja distribucijskega elektroenergetskega 

sistema, ki omogoča obratovalne sposobnosti in oskrbo odjemalcev z 
električno energijo, kot je določeno s projektnimi parametri ob izgradnji naprav 
in objektov;

 •  storitve distribucijskega omrežja: poslovni odnos z odjemalci je treba v vseh 
sistemskih storitvah gospodarske javne službe (GJS) graditi na enakopraven 
partnerski način. Temeljiti mora na transparentnih, zakonitih in fleksibilnih 
postopkih, kjer ima odjemalec možnost vplivanja na odločitve in njihovo 
sooblikovanje;

 •    elektromontažne storitve in merilni laboratorij: opravljanje elektromontažnih 
storitev za tuje naročnike in izvedba naložb v elektroenergetske objekte.

Družba ima naslednje sisteme •  sistem vodenja kakovosti po standardu SIST ISO 9001:2008;
kakovosti in certifikate: •  sistem ravnanja z okoljem po standardu SIST EN 14001:2005;
 •  sistem vodenja merilnega laboratorija po SIST EN ISO/IEC 17020:2004;
 •  sistem varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001:2007;
 •  certifikat Družini prijazno podjetje.

Družba Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. je sestavni del elektroenergetskega sistema Republike 
Slovenije (RS) in eno od petih podjetij za distribucijo električne energije v RS.

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 na dan 31. 12. 2011: 139.773.510,27 EUR

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

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2011: 771

Preskrbovalno območje: severovzhodna Slovenija

Velikost preskrbovalnega območja: 3.992 km2

Dejavnost družbe je opredeljena v 2. členu Statuta delniške družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije,  
d. d., z dne 25. 8. 2010. Določilo statuta družbe je usklajeno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007, 
17/2008). 

2  Predstavitev in 
organiziranost družbe 
Elektro Maribor d.d.

2.1 Osnovni podatki
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2.2 Organiziranost 
Družba Elektro Maribor d.d. je delniška družba, za katero se 
uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah.

15. redna skupščina družbe Elektro Maribor d.d., ki je potekala 
dne 31. 8. 2011, je soglašala s pogodbo o delitvi in prevzemu 
med prenosno družbo Elektro Maribor d.d. in prevzemno druž-
bo Elektro Maribor Energija plus d.o.o. z dne 28. 6. 2011, skle-
njeno v obliki notarskega zapisa, in z izčlenitvijo s prevzemom 
na podlagi navedene pogodbe. Kot bilančni presečni dan iz-
členitve dela družbe je v skladu z delitvenim načrtom določen 
na dan 31. 12. 2010. Vpis izčlenitve v sodni in poslovni register 
je bil izveden 1. 12. 2011.

Prenosna družba Elektro Maribor d.d. na podlagi pogodbe, 
sklenjene z družbo SODO d.o.o., posredno izvaja tudi nalo-
ge t. i. operaterja distribucijskega sistema (v smislu Direktive 
2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 7. 2009). 
Direktiva 2009/72/ES od operaterja distribucijskega sistema 
med drugim zahteva, da je neodvisen od drugih dejavnosti, ki 
niso povezane z distribucijo, vsaj glede svoje pravne oblike, or-
ganizacije in sprejemanja odločitev. Ta pravila ne predstavljajo 
obveznosti po lastniškem ločevanju nad sredstvi operaterja 
distribucijskega sistema od vertikalno integriranega podjetja.

Podlaga za izvedbo izčlenitve so nadalje ugotovitve Račun-
skega sodišča RS iz njegovega revizijskega poročila št. 1206-
5/2008-29 z dne 24. 3. 2009 in iz tega izhajajoči cilji Vlade RS, ki 
jih je podala v odzivnem poročilu na revizijsko poročilo Račun-
skega sodišča RS. Ti cilji so:

•  izvajalcu GJS družbi SODO d. o. o. je treba zagotoviti de-
jansko (funkcionalno) neodvisnost pri izvajanju GJS SODO;

•  preprečiti je treba notranje subvencioniranje tržnih dejav-
nosti elektro podjetij iz posredno regulirane dejavnosti »di-
stribucijsko omrežje«;

•  zagotoviti je treba namensko porabo omrežnine in omre-
žnine za priključno moč;

•  zagotoviti je treba nediskriminatorno obravnavo uporab-
nikov električne energije.

Za dosego navedenih ciljev se je RS kot večinska lastnica odlo-
čila za reorganizacijo vseh petih elektrodistribucijskih družb v 
Sloveniji, in sicer tako, da se ločijo tržne energetske dejavnosti 
(skupaj s pripadajočim premoženjem in obveznostmi) od po-
sredno regulirane omrežne dejavnosti (in njej pripadajočega 
premoženja ter obveznosti). 

Skladno z navedenimi zahtevami in upoštevajoč usmeritve la-
stnikov (sklep 13. redne skupščine prenosne družbe z dne 28. 
8. 2009) ter nadzornega sveta prenosne družbe (sklep nadzor-
nega sveta prenosne družbe, sprejet na njegovi 15. redni seji, z 
dne 16. 12. 2010) sta uprava prenosne družbe in poslovodstvo 
prevzemne družbe pripravila pogodbo o izčlenitvi in prevze-
mu, na podlagi katere se je v postopku statusnega preobliko-
vanja in upoštevajoč pravilo univerzalne sukcesije na ločeno 
pravno osebo, ki ima samostojno organizacijo in samostojno 
poslovodenje, prenesla celotna tržna energetska dejavnost 
nakupa in prodaje (dobave) električne energije. S tem so se 
na nivoju družbe Elektro Maribor d.d. ločile aktivnosti (dejav-
nosti), povezane z distribucijo električne energije, od drugih 
tržnih energetskih dejavnosti. S tem je nenazadnje v celoti iz-
peljana zahteva iz 23.b člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 
27/2007-UPB2, 70/2008, 22/2010, 37/2011), po kateri sistem-
ski operater distribucijskega omrežja ne sme opravljati tržnih 
energetskih dejavnosti iz prve, šeste ali osme alineje prvega 
odstavka 5. člena Energetskega zakona. 

Izčlenitev dejavnosti nakupa in prodaje električne energije 
omogoča boljše obvladovanje poslovnih tveganj na nivoju 
vsake od zadevnih dejavnosti, saj sta (posredno regulirana) 
distribucijska dejavnost in tržna energetska dejavnost, nakup 
in prodaja električne energije, izvajani v ločenih, samostojnih 
pravnih osebah. Iz istih razlogov lahko govorimo o podlagah 
za transparentnejše spremljanje učinkovitosti in drugih po-
slovnih ter finančnih kazalnikov vsake od dejavnosti oziroma 
vsake od družb (prenosne, prevzemne družbe).  

Organizacijska struktura družbe temelji na veljavnem Pravil-
niku o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest, ki je bil 
sprejet 5. 10. 2010. S Pravilnikom o organiziranosti in sistemi-
zaciji delovnih mest se določa makro organiziranost družbe 
Elektro Maribor d.d. in razdelitev temeljnih poslovnih funkcij 
ter sistemizacija delovnih mest.
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Področja:
•  Področje distribucije in vzdrževanja omrežja;
•  Področje financ, kontrolinga in informatike;
•  Področje človeških virov, prava in organizacije;
•  Področje komerciale, trženja, odnosov z javnostmi in 

inženiringa.

Območne in storitvene enote:
•  Območna enota Elektro Maribor z okolico;
•  Območna enota Slovenska Bistrica;
•  Območna enota Ptuj;
•  Območna enota Gornja Radgona;
•  Območna enota Murska Sobota;
•  Storitvena enota Maribor;
•  Storitvena enota Ljutomer.

Organizacijska struktura družbe Elektro Maribor d.d. na dan 31. 12. 2011

V okviru posameznih organizacijskih enot se opravljajo naslednje temeljne poslovne funkcije in dejavnosti: upravljanje distribu-
cijskega omrežja, distribucija električne energije, opravljanje storitev in podporno strokovne storitve. Področje nakupa in prodaje 
električne energije je s 1. 12. 2011 izčlenjeno v novo hčerinsko družbo, družbo Elektro Maribor Energija plus d.o.o.

Družba je na makro ravni organizirana v naslednje organizacijske enote:

Za doseganje kratkoročnih in dolgoročnih poslovnih ciljev družbe se v okviru področij, območnih ter storitvenih enot organizirajo 
nižje organizacijske enote: službe in oddelki z natančno razmejenimi in opredeljenimi nalogami, pristojnostmi in odgovornostmi 
ter cilji, ki se operativno določajo z letnim gospodarskim načrtom. Mikro organiziranost se postavlja v skladu s poslovnimi potre-
bami družbe. Iz teh organizacijskih enot se oblikujejo naloge in delovna mesta.

OE Maribor z 
okolico

OE Slovenska 
Bistrica OE Ptuj OE Gornja 

Radgona
OE Murska 

Sobota SE Maribor SE Ljutomer

Področje financ, 
kontrolinga in infor-

matike

Področje komerciale, 
marketinga, 

odnosov z javnostmi 
in inženiringa

Področje nakupa in 
prodaje električne 

energije

Področje človeških 
virov, prava in 
organizacije

Uprava

Področje distribucije 
in vzdrževanja 

omrežja

Tajništvo
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Poslanstvo
•  zanesljiva in kakovostna  

dobava električne energije;
•  ozaveščen odjemalec;
•  trajnostni razvoj okolja in 

družbena odgovornost;
•  ustvarjalno in varno okolje za 

zaposlene.

2.3 Vizija, poslanstvo, vrednote in strategija

Vizija

Vrednote

»Energetsko odličnost širimo do vas.«

Družba Elektro Maribor d.d. vse svoje aktivnosti usmerja v 
zagotavljanje odličnosti v odnosu do vseh deležnikov svojega 
poslovnega ekosistema.

Strokovnost, inovativnost, 
učinkovitost, zanesljivost, 
vztrajnost, lojalnost.

Vrednote družbe uresničujejo pričakovanja 
lastnika, postavljajo okvir za razvoj ljudi in 
kolektivne zavesti kot temelja trajnostnega 
razvoja.

Družba Elektro Maribor d.d. s svojim delovanjem vnaša v 
prostor kakovosti sodobnega poslovanja. S sistematično 
komunikacijo ozavešča odjemalca o racionalni rabi energije, 
ekoloških možnostih, spodbuja napredne projekte v okolju 
za razvoj socialnega kapitala in odgovornega ravnanja 
ter sistematično spodbuja razvoj zaposlenih v skladu s 
potrebami družbe in razvojem organizacijske stroke.

12
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Cilji za leto 2011 in njihova realizacija

1.  Razdelitev dejavnosti podjetja na reguliran in tržni del.
Kot bilančni presečni dan izčlenitve dela družbe je v skladu z 
delitvenim načrtom določen na dan 31. 12. 2010. Vpis izčle-
nitve v sodni in poslovni register je bil izveden 1. 12. 2011. 

2.  82 km novega NN-kablovoda v zemlji.
V letu 2011 smo položili 107 km NN-kablovoda v zemljo. Cilj 
je bil presežen za 30 %.

3.  Vzpostavitev sistema sledljivosti reševanja reklamacij, 
pritožb in vlog na osnovi kazalcev kakovosti dobave elek-
trične energije (zahteve regulatorja).
S ciljem sledljivosti dokumentov, ki so povezani s procesom 
informiranja, reševanja reklamacij in pritožb, je bila narejena 
povezava programa klicnega centra EMIC (Elektro Maribor 
informacijski center) in programa EPP (Elektronsko pisarni-
ško poslovanje).

4.  Dvig fizične izvedbe vzdrževanja za 3 % glede na poslov-
no leto 2010 ob ne višjih razpoložljivih finančnih sredstvih 
(zamenjava drogov in revizija TP).
V letu 2011 smo zamenjali 8.809 drogov, kar je za 4,3 % več 
kot v letu 2010, in izvedli 953 revizij transformatorskih po-
staj, kar je za 9 % več, kot je bilo načrtovano. 

5.  Izdelava tehničnega poročila projektne dokumentacije za 
projekt “Smart Grids”.
V teku je pilotni projekt izgradnje Smart Grids omrežja 
Radvanje, ki bo povezoval energetske objekte na podro-
čju Radvanja (TP-je, sončno elektrarno, merilni oddelek, v 
naslednjem letu pa tudi bližnja gospodinjstva). Za potrebe 
projekta Smart Grids in cone Radvanje smo izgradili optično 
povezavo RTP Koroška vrata–RTP Radvanje.

6.  Vrednost zalog ob koncu leta ne sme presegati 2 mio EUR.
Stanje zalog ob koncu leta je 1.994.759 EUR.

7.  Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje.
V začetku meseca maja smo pridobili osnovni certifikat Dru-
žini prijazno podjetje. Na osnovi pridobljenega certifikata in 
potrjenega načrta projekta smo pristopili k izvedbi in spre-
mljanju ukrepov s končnim ciljem pridobitve polnega certi-
fikata (po 3 letih).

8.  Uvajanje sistema ERP, projektne pisarne in inovacijske 
platforme.
Za uvedbo sistema ERP (Enterprise Resource Planning) je 
bila izvedena prva faza razpisa, kjer se je iskala usposoblje-
nost dobaviteljev; narejene in predstavljene so bile tudi štu-
dije izvedljivosti vpeljave rešitev. 
V letu 2011 so dokončani vsi potrebni notranji akti oziro-
ma gradniki za izvajanje inovacijske platforme. Z izvedeno 
predstavitvijo namena, vsebine in ciljev inovacijske plat-
forme na posamezni OE/SE/upravi prehajamo v tretjo fazo 
izvedbe projekta. 

Strategije

•  usmerjenost naložbenega vlaganja v nadgradnjo obstoje-
če infrastrukture, uvajanje novih tehnologij in pristopov;

•  spodbujanje ukrepov učinkovite rabe električne energije in 
drugih zahtev nacionalne zakonodaje;

•  zagotovitev ustreznih rešitev v okolju in pridobivanje ustre-
znih soglasij;

•  zmanjševanje dolgoročnega zadolževanja;
•  analiza poslovno nepotrebnega premoženja in možnost 

dezinvestiranja;
•  optimizacija poslovanja – zagotavljanje finančnih virov, ra-

cionalizacija stroškov poslovanja;
•  zmanjševanje števila zaposlenih, ki je posledica naravnega 

odliva (upokojevanja), in prestrukturiranje zaposlenih zno-
traj družbe;

•  optimizacija zalog;
•  vzpostavitev sistema notranje revizije in upravljanja s tve-

ganji;
•  nadgradnja sistema BSC-kazalnikov poslovanja.

2.4 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 zakon-
skih določilih, statutu kot temeljnem pravnem aktu družbe in 
internih predpisih, ki so pripravljeni v skladu s standardi med-
narodne organizacije za standardizacijo (ISO). 

Družba Elektro Maribor d.d. kljub temu, da njene delnice ne 
kotirajo na borzi, pri svojem poslovanju sledi določbam Kode-
ksa upravljanja javnih delniških družb, ki so ga sporazumno 
oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza d.d., Združenje članov 
nadzornih svetov in Združenje Manager dne 8. 12. 2009.

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

Družbo Elektro Maribor d.d. vodi uprava samostojno in na la-
stno odgovornost. Uprava zastopa in predstavlja družbo. Sta-
tut družbe določa, da ima uprava enega člana, ki ga imenuje in 
razrešuje nadzorni svet družbe. Mandat uprave traja štiri leta, z 
možnostjo ponovnega imenovanja.

Uprava je odgovorna za doseganje ciljev strategije poslovanja 
in odloča o vseh vprašanjih organizacije ter vodenja družbe 
in izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina. Uprava v skladu s 
predpisi in določili statuta družbe redno poroča in se posvetu-
je z nadzornim svetom o relevantnih vprašanjih.
 
Predsednik uprave (do 18. 10. 2011): 

•  mag. Andrej Kosmačin
Zastopnik družbe (od 19. 10. 2011): 

•  Silvo Ropoša, univ. dipl. inž. el.

Nadzorni svet

Nadzorni svet šteje šest članov, od katerih so štirje člani pred-
stavniki delničarjev in dva člana predstavnika delavcev. Nad-
zorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino 
glasov navzočih delničarjev, razen članov, ki jih izvoli svet de-
lavcev. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in 
so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Nadzorniki 
izmed svojih članov izvolijo predsednika in podpredsednika. 

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. Naloga nad-
zornega sveta je nadzor in spremljanje poslovanja uprave. 
Imenuje tudi predsednika uprave. Člani nadzornega sveta 
spremljajo poslovanje, letne in polletne načrte ter strategijo 
poslovanja. Prav tako preverijo letno poročilo in predlog upra-
ve za uporabo bilančnega dobička. O svojem delu javno poro-
čajo v poročilu o poslovanju nadzornega sveta, ki je dostopno 
vsem zaposlenim prek letnega poročila. 

Predstavniki kapitala:
•   mag. Matjaž Madžarac – predsednik do 19. 1. 2011, član do 

30. 8. 2011;
•  Roman Ferenčak – predsednik od 20. 1. 2011;
•  mag. Srečko Kokalj – podpredsednik;
•  Peter Grubelnik – član do 30. 8. 2011;
•  dr. Matjaž Durjava – član od 31. 8. 2011;
•  Drago Naberšnik – član od 31. 8. 2011.

Predstavnika zaposlenih:
•  Miro Pečovnik;
•  Silvo Ropoša (do 18. 10. 2011);
•  Maksimilijan Turin (od 21. 12. 2011).

Skupščina

Delničarji svoje pravice v zvezi z družbo uresničujejo na skup-
ščini. Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na 
zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, 
ki predstavljajo vsaj 5 % osnovnega kapitala družbe. Delničarji 
redno prejemajo informacije o poslovanju in vseh pomemb-
nih terminih, in to tako s pomočjo medletnih poročil kot tudi 
s pomočjo spleta.

Delničarji družbe Elektro Maribor d.d. so se dne 31. 8. 2011 
sestali na 15. redni seji skupščine družbe. Zastopanega je bilo 
84,94 % osnovnega kapitala.

Skupščina se je seznanila z letnim poročilom za leto 2010, z 
mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o 
preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodar-
skih družbah. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih 
družbah je skupščina potrdila in odobrila delo uprave in nad-
zornega sveta v poslovnem letu 2010 ter jima podelila razre-
šnico.

Skupščina je sprejela sklep, da se bilančni dobiček na dan 31. 
12. 2010 v znesku 1.840.328,66 EUR uporabi tako, da se razpo-
redi na naslednji način: 

•  1.200.000 EUR se nameni za delitev družbenikom družbe; 
•  640.328,66 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. 

Dobiček se je izplačal družbenikom do dne 30. 11. 2011. Del-
ničarji so imenovali revizijsko družbo za leto 2011 in določili 
plačilo članom nadzornega sveta ter njegovih komisij.

Skupščina je soglašala s pogodbo o delitvi in prevzemu med 
prenosno družbo Elektro Maribor d.d. in prevzemno družbo 
Elektro Maribor Energija plus d.o.o. z dne 28. 6. 2011, sklenje-
no v obliki notarskega zapisa, in z izčlenitvijo s prevzemom na 
podlagi navedene pogodbe.

S sklepom skupščine je bil spremenjen in dopolnjen statut 
družbe. Skupščina je odpoklicala dva člana nadzornega sveta 
in imenovala dva nova člana.

Uprava in nadzorni svet družbe sta na skupščini odgovorila 
tudi na vprašanja Društva malih delničarjev.
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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 orga-
niziranem trgu.

Konec leta 2011 je družba imela 1.360 delničarjev, konec leta 
2010 pa 1.357. Največji delničar je RS z 79,5-odstotnim dele-
žem. Več kot en odstotni delež imajo štirje delničarji.

2.5 Lastniška struktura 

Lastniška struktura kapitala na dan 31. 12. 2011 

Gibanje knjigovodske vrednosti delnice (v EUR)

6,96

2009 2010 2011

6,806,69

79,5 % Republika 
Slovenija

Manjšinski delničarji  
(pod 1% delež)

Kapitalska 
družba d.d.

Ampelus Holding  
Limited

Pivovarna 
Union d.d.

9,9 %1,6 %

3,3 %

5,7 %
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3   Poročilo predsednika uprave

V skoraj stoletni zgodovini družbe Elektro Maribor d.d. bo leto 
2011 zagotovo zapisano predvsem kot leto pomembnih organi-
zacijskih sprememb. Na novo so bili postavljeni okvirji delovanja 
za družbo samo kot tudi za celotno skupino Elektro Maribor. 

Ob koncu leta 2011 zaključen postopek izčlenitve s prevze-
mom, katerega predmet je bil prenos dejavnosti nakupa in 
prodaje električne energije ter z njo povezanega premoženja 
in obveznosti iz prenosne družbe (Elektro Maribor d.d.) na 
prevzemno družbo (Elektro Maribor Energija plus d.o.o.), je 
zaključek procesa, ki se je aktivno začel že sredi leta 2010. Po 
pomembni organizacijski spremembi bo matična družba Ele-
ktro Maribor d.d. v letu 2012 za uspešno izvedbo ciljev v mar-
sičem primorana spremeniti pristope za dosego postavljenih 
rezultatov. Temu primerno je bil pripravljen tudi poslovni načrt 
družbe za leto 2012.

29. 12. 2010 je Javna agencija Republike Slovenije za energijo 
(AGEN-RS) na osnovi novega Akta o metodologiji za določitev 
omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov 
elektroenergetskega omrežja in metodologiji za obračunava-
nje omrežnine (Ul. 59/10 z dne 23.7.2010), ki je stopil v velja-
vo s 1. 1. 2011, izdala odločbo, ki določa regulativni okvir za 
izvajalca dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja SODO d.o.o. V tej odločbi je za družbo Elektro Maribor 
d.d. določen regulativni okvir poslovanja za leti 2011 in 2012.

Kljub nekaterim manj ljubim dogodkom v letu 2011, kot so 
zaustavitev dveh večjih postopkov javnega naročanja, ki sta 
pomembno vplivala na izvedbo naložbenega načrta družbe, 
hišna preiskava družbe s strani Nacionalnega preiskovalnega 
urada sredi leta, odpoklic predsednika uprave s strani nad-
zornega sveta družbe in imenovanje začasnega predsednika 
uprave za obdobje največ eno leto, začetek postopkov pregle-
da poslovanja družbe na zahtevo Agencije za upravljanje kapi-
talskih naložb RS (AUKN) in nadzornega sveta družbe, je druž-
ba ob veliki angažiranosti zaposlenih v zadnji tretjini leta in ob 
kančku sreče z vremenom leto 2011 zaključila zelo uspešno. Na 
osnovi Pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture 
in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja za leto 2011 je družba SODO d.o.o. na osnovi nerevidi-
ranih podatkov in v skladu z določili Akta izvedla preliminarni 
poračun regulativnega leta 2011 za družbo Elektro Maribor 
d.d. Vrednost preliminarnega poračuna znaša 1.296.606 EUR 
in ga je družba upoštevala v računovodskih izkazih za leto 
2011. S tem je družbi uspelo doseči pozitiven rezultat, ki znaša 
6.313.075 EUR, ob prihodkih v višini 75.193.463 EUR.

Družba je dokazala, da je sposobna izvajati svoje osnovno po-
slanstvo, tj. prebivalstvu in gospodarstvu zagotavljati visoko-
kakovostno električno energijo in hkrati izpolnjevati pričako-
vanja lastnikov. Elektro Maribor d.d. je tudi v letu 2011 svoje 
poslanstvo izvajal v največji možni meri na okoljsko spreje-

mljiv, cenovno konkurenčen, zanesljiv, zadovoljiv in varen na-
čin ter s tem zagotavljal visoko kakovost življenja in spodbujal 
trajnostni gospodarski razvoj. Družba je nadaljevala s progra-
mi spodbujanja učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov ter vlaganji v razvoj in aplikacijo novih tehnologij.

Z vzpostavitvijo sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 
14001:2004 je družba že leta 2010 naredila pomemben traj-
nostni korak. Center za zbiranje in ločevanje demontirane 
opreme je imel odlične rezultate tudi v letu 2011. V začetku 
leta 2011 je bil uveden tudi elektronski dokumentni sistem z 
vhodno pošto, ki se nadgrajuje še za izhodno pošto. Sočasno 
je družba v pridobivanju standarda ISO/IEC 27001:2005 – sis-
tem vodenja varovanja informacij. V letu 2011 je bila v družbi 
vzpostavljena inovacijska platforma. Po zaključenem postop-
ku certificiranja je leta 2011 družba prejela osnovni certifikat 
Družini prijazno podjetje in se tako pridružila skupini več kot 
šestdesetih slovenskih podjetij ter organizacij, ki so že odkrile 
prednosti ukrepov certifikata.

Tudi v letu 2012 bo osrednja prozornost posvečena utrjevanju 
družbe Elektro Maribor d.d. kot vodilne družbe za oskrbo z 
naprednimi elektroenergetskimi storitvami, ki temelji na odlič-
nosti in inovativnosti poslovanja, zagotavljanju trajnostnih in 
konkurenčnih storitev odjemalcem, odgovornosti do družbe-
nega in naravnega okolja ter lastnikov in zaposlenih. Kakovo-
stno poslovanje in razvoj pomembno vplivata na zmanjšanje 
poslovnih, družbenih, zaposlitvenih in naravnih tveganj.

Pri svojem poslovanju v letu 2011 si je družba prizadevala za 
upoštevanje priporočil AUKN oziroma Vlade RS. Od 31. 8. 2011 
ima družba skladno s svojim Statutom tudi zavezo, da je dolžna 
upoštevati tako priporočila AUKN kot tudi Vlade RS. Prav tako 
upošteva Kodeks upravljanja družb v državni lasti in Smernice 
poročanja družb s kapitalskimi naložbami države.

V letu 2012 bo ključnega pomena tudi tesno sodelovanje z 
obema hčerinskima družbama, družbo OVEN Elektro Maribor 
d.o.o. in družbo Elektro Maribor Energija plus d.o.o. Kot sku-
pina bo lahko družba nastopila na trgu celovito, in to v vseh 
želenih segmentih, in dosegala s strani lastnikov pričakovane 
rezultate, hkrati pa krepila svoj položaj na slovenskem elekt-
rodistribucijskem trgu. V ta namen bo potrebna vzpostavitev 
celovitega obvladovanja tveganj na nivoju skupine in še večja 
pozornost bo morala biti namenjena razvoju dejavnosti.

Predsednik uprave družbe

mag. Boris Sovič
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4   Poročilo nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. je v poslovnem letu 2011 nadzoroval vodenje in poslovanje družbe Elektro Maribor d.d. 
na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah, Statutom delniške družbe Elektro Maribor d.d., Kodeksom upravljanja družb s 
kapitalskimi naložbami države ter veljavno zakonodajo.

Nadzorni svet je v letu 2011 opravljal svoje delo v sestavi: mag. Matjaž Madžarac – predsednik do 20.1.2011, do 30.8.2011 član, 
Roman Ferenčak – predsednik od 20.1.2011, mag. Srečko Kokalj – podpredsednik, Peter Grubelnik – član do 30.8.2011, Miroslav 
Pečovnik – član, Silvo Ropoša – član do 18.10.2011, Drago Naberšnik – član od 31.8.2011, dr. Matjaž Durjava – član od 31.8.2011, 
Maksimiljan Turin – član od 21.12.2011.

Dne 20.01.2011 je z mesta predsednika nadzornega sveta odstopil mag. Matjaž Madžarac. Funkcijo predsednika nadzornega sveta 
je prevzel Roman Ferenčak.

Članstvo v organih upravljanja ali nadzora drugih družb je sledeče: predsednik nadzornega sveta Roman Ferenčak je predsednik 
nadzornega sveta družbe Nafta Lendava d.o.o. Član nadzornega sveta Miroslav Pečovnik je predsednik nadzornega sveta družbe 
OVEN d.o.o.

Nadzorni svet, v zgoraj navedeni sestavi, je v letu 2011 svoje delo opravljal skladno s temeljno funkcijo nadzora nad vodenjem 
poslovanja družbe in dolžnostjo skrbnega in vestnega gospodarjenja na podlagi pristojnosti, ki mu jih dajejo veljavni predpisi ter 
akti družbe.

Nadzorni svet je poslovanje družbe med letom preverjal predvsem na podlagi periodičnih poročil uprave družbe in pridobljenih 
podatkov o poslovanju.

Nadzorni svet je na 11. rednih, 4. izrednih in 8. korespondenčnih sejah obravnaval in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
•  obravnaval in sprejel gospodarski načrt za leto 2011,
•  obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2010,
•  soglašal s predlogom uprave družbe za delitev čistega dobička  poslovnega leta 2010 in bilančnega dobička za leto 2010,
•  potrdil revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2011,
•  soglašal s sklenitvijo pravnih poslov v skladu z določilom 28. člena statuta družbe,
•  sprejel Poslovnik o delu nadzornega sveta, 
•  se seznanjal s poročili o poslovanju družbe,
•  se seznanjal z javnimi naročili in odločal o odstopih od izvedbe javnih naročil,
•  pregledoval dolg za električno energijo, omrežino in zamudne obresti,
•  imenoval Komisijo za proučitev izvedbe projekta nakupa zemljišča-odlagališče Pobrežje in izgradnje sončne elektrarne na tem 

zemljišču,
•  spremljal aktivnosti v postopku izčlenitve,
•  potrdil izdelani Delitveni načrt,
•  se seznanil s Pogodbo o izčlenitvi in prevzemu z vsemi prilogami,
•  sprejel Poročilo nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. o pregledu nameravane delitve (izčlenitve) s prevzemom,
•  potrdil gradivo 15. redne seje skupščine družbe,
•  obravnaval Pismo o nameri z družbo HSE d.o.o.,
•  odpoklical predsednika uprave družbe na podlagi prve alineje drugega odstavka 268. člena ZGD-1,
•  imenoval zastopnika družbe,
•  objavil razpis za predsednika(-co) uprave družbe,
•  potrdil Letni poslovni načrt za leto 2012 s projekcijo poslovanja za leti 2013 in 2014,
•  nadzorni svet je skladno z dopisom AUKN št. 4-0027/2011-1804 z dne 20.10.2011 odredil pregled določenih poslov družbe v 

preteklih dveh letih, izvajalci pregleda poslov družbe po zgoraj navedenem nalogu AUKN pa so poročila o izvedenem pregledu 
izdelali in predali v aprilu 2012.
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V skladu s Priporočilom št. 12 AUKN RS je udeležba članov nadzornega sveta po posameznih sejah sledeča:

Redna seja Izredna seja Korespondenčna seja

Roman Ferenčak 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1, 2, 3, 4 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Drago Naberšnik 24, 25, 26   23, 24, 25

mag. Srečko Kokalj 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1, 2, 4 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

dr. Matjaž Durjava 24, 25, 26   23, 24, 25

Miroslav Pečovnik 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1, 3, 4 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

mag. Matjaž Madžarac 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 1, 2, 4 18, 19, 20, 21, 22

Peter Grubelnik 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 1, 2, 3, 4 18, 19, 20, 21, 22

Silvo Ropoša 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 1, 2, 3, 4 18, 19, 20, 21, 22, 23

Nadzorni svet ima ustanovljeno Revizijsko komisijo nadzornega sveta, ki je v letu 2011 imela 11 sej. Revizijska komisija nadzornega 
sveta je na svojih sejah obravnavala: gospodarski načrt za leto 2011, izbiro revizorja, letno poročilo za leto 2010, gradivo 15. redne 
skupščine družbe, pregledala izbrane investicijske projekte, letni poslovni načrt 2012, določila projekte za pregled posameznih 
poslov in pregledala ponudbe za izvajalca.

V letu 2011 je nadzorni svet ustanovil tudi dve posebni komisiji;  Komisijo za proučitev izvedbe projekta nakupa zemljišča – od-
lagališče Pobrežje in izgradnje sončne elektrarne na tem zemljišču in Komisijo za pregled pogodbe – JN 2918/2011-Zavarovanje 
premoženja.

V skladu s Priporočilom št. 9 AUKN RS je nadzorni svet izvedel aktivnosti pregleda poslovanja posameznih poslov. Pregled poslo-
vanja posameznih poslov družbe sta izvedla družba KPMG d.o.o. in Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji. Poročili 
sta bili izdelani v mesecu aprilu 2012.

Nadzorni svet je spremljal poslovanje družbe tudi glede na pričakovanja Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike 
Slovenije.

Glavna usmeritev dela nadzornega sveta v preteklem letu je bila spremljanje poslovanja družbe, v skladu s planiranimi rezultati, na 
podlagi poročil, ki jih je pripravljala uprava družbe. Nadzorni svet ugotavlja, da so bila poročila in informacije pripravljena s strani 
zastopnika družbe Silva Ropoše v obdobju od 19.10.2011 do 31.12.2011 pripravljena in izdelana pravočasno in kvalitetno tako, da 
je nadzorni svet lahko nemoteno opravljal svoje delo, v skladu s statutom družbe in ZGD. 

Revidiranje letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2011 je opravila revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in 
sorodne storitve d.o.o., ki je dne 13.04.2012 izdala pozitivno mnenje k letnemu poročilu družbe  Elektro Maribor d.d.

Nadzorni svet ni soglašal s predlogom razdelitve čistega dobička poslovnega leta 2011 in bilančnega dobička za leto 2011, ki ga je 
predlagala uprava in sprejel drugi sklep. Predlog bo posredoval skupščini delničarjev.

Nadzorni svet je obravnaval letno poročilo družbe za leto 2011 s poročilom revizijske družbe ABC revizija d.o.o..

Nadzorni svet je v skladu z določili 270. in 294. člena ZGD-1 poskrbel zato, da so celotni prejemki uprave v ustreznem sorazmerju 
z nalogami uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko teh prejemkov, ugotovil pa je tudi, da so prejemki članov 
organov vodenja in nadzora v letnem poročilu ustrezno izkazani.



ELEKTRO MARIBOR d.d. • Letno poročilo 2011 19

Nadzorni svet je ugotovil, da vsebina letnega poročila družbe realno prikazuje poslovanje družbe v letu 2011, da se vsebina po-
ročila kot strategije razvoja ujema s stališči nadzornega sveta, zato na osnovi preveritve letnega poročila in pregleda revizijskega 
poročila za leto 2011 pooblaščenega revizorja družbe sprejme naslednje sklepe:

•  Nadzorni svet je ugotovil, da je letno poročilo sestavljeno v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in računovod-
skimi standardi.

•  Nadzorni svet meni, da je letno poročilo in v njem vsebovani podatki verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem po-
slovnem letu.

•  Nadzorni svet nima po končni preveritvi letnega poročila družbe nobenih pripomb in potrjuje Letno poročilo družbe  za leto 
2011.

•  Nadzorni svet daje pozitivno stališče k Revizijskemu poročilu računovodskih izkazov družbe in konsolidiranih računovodskih 
izkazov družbe za leto 2011, saj ugotavlja, da je sestavljeno v skladu z zakonom, izdelano pa je na osnovi skrbnega in celovitega 
pregleda letnega poročila in poslovanja družbe.

•  Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi – zastopniku družbe  Silvu Ropoši za 
obdobje od 19.10.2011 do 31.12.2011 in nadzornemu svetu družbe za leto 2011, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu 
z začrtanimi cilji, ter planom za leto 2011, medtem ko nadzorni svet predlaga, da se upravi – predsedniku uprave Andreju Ko-
smačinu za obdobje od 1.1.2011 do 19.10.2011 razrešnica ne podeli, saj je bil razrešen s funkcije predsednika uprave družbe 
iz razlogov hujše kršitve obveznosti skladno s prvo alinejo prvega odstavka 268. člena ZGD-1. Nadzorni svet ocenjuje, da je 
uprava – zastopnik družbe Silvo Ropoša v obdobju od 19.10.2011 do 31.12.2011 vodil družbo uspešno, skrbno in skladno s 
predpisi ter akti družbe.

V Mariboru, dne 15.5.2012 Predsednik nadzornega sveta

Roman Ferenčak
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5   Izjava o upravljanju

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da družba Elektro Maribor d.d. pri svojem delu in poslovanju spoštuje določila Kodeksa 
upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, ki je bil sprejet dne 13. 1. 2011 in objavljen dne 18. 1. 2011 ter je dostopen na 
spletni strani AUKN.

Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. je določila Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države obravnaval na 
18. redni seji nadzornega sveta dne 30. 3. 2011. Predstavitev določil kodeksa je predstavila uprava družbe, ki se je do spoštovanja 
določil kodeksa opredelila že ob njegovi objavi.

Korporativno upravljanje družbe
Družba Elektro Maribor d.d. se upravlja učinkovito in pregledno, skladno z omenjenim kodeksom. Člani nadzornega sveta ravnajo 
kot pošteni in skrbni gospodarji ter izključno v korist družbe. Uprava in nadzorni svet vse delničarje obravnavata enakopravno.

Odnosi z deležniki
Družba Elektro Maribor d.d. v razmerju z deležniki odgovorno uresničuje svoje pravice in izpolnjuje prevzete obveznosti na način, 
ki je skladen s cilji družbe. Med trajanjem razmerja s predstavniki posameznih deležnikov skrbi za obojestransko varovanje poslov-
nih skrivnosti in vzdrževanje dobrih poslovnih praks.

Preglednost poslovanja in poročanje
Družba Elektro Maribor d.d. konsistentno poroča o svojem poslovanju in uresničitvi zadanih ciljev skladno s smernicami poročanja.

Nadzorni sveti družb s kapitalskimi naložbami
Nadzorni svet ima pooblastila in kompetence ter je objektiven in samostojen pri izvajanju funkcije nadzora nad upravo družbe ter 
poslovanjem družbe. Svoje delo opravlja pošteno in odgovorno. Nadzorni svet svojo funkcijo izvaja v skladu z zakoni in statutom 
družbe. Člani nadzornega sveta so neodvisni v skladu s prilogo C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Prejemki članov uprave
Družba Elektro Maribor d.d. ima enočlansko upravo. Nadzorni svet je pogodbo o zaposlitvi predsednika uprave sklenil na podlagi 
zakonskih določil.

Uprava in nadzorni svet družbe pri upravljanju družbe Elektro Maribor d.d. upoštevata Priporočila in pričakovanja Agencije za 
upravljanje kapitalskih naložb do družbe z lastništvom države.

Maribor, 29. 3. 2012

Predsednik uprave

mag. Boris Sovič

Predsednik nadzornega sveta

Roman Ferenčak
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6   Pomembni dogodki v letu 2011

Energija plus d.o.o. je nova hčerinska družba  
družbe Elektro Maribor d.d. 
Po odločitvi skupščine delničarjev družbe Elektro Maribor d.d., 
je le-ta izvedla postopek delitve družbe z izčlenitvijo dejavno-
sti nakupa in prodaje električne energije. Na osnovi pripravlje-
nega delitvenega načrta je bila v mesecu juniju ustanovljena 
nova družba, v kateri je Elektro Maribor d.d. edini družbenik. 
Nadzorni svet in skupščina delničarjev Elektra Maribor d.d. sta 
sprejela vse potrebne sklepe tako, da je hčerinska družba Ener-
gija plus d.o.o. na osnovi vpisa v sodni register in dokapitaliza-
cije začela s samostojnim poslovanjem 1.12.2011. Poslovanje 
odvisne družbe Elektro Maribor Energija plus d.o.o. je do njene 
izčlenitve evidentirano v skladu s sklepi skupščine, nadzorne-
ga sveta in pravili stroke.

V postopku izčlenitve je družba Elektro Maribor d.d. prenesla 
dejavnost, zaposlene, procese, sredstva in dolgove, ki so funk-
cijsko povezani z izvajanjem energetske dejavnosti nakupa in 
prodaje električne energije, v družbo Elektro Maribor Energi-
ja plus d.o.o.. V delitvenem načrtu so bili predmet razdelitve 
sredstva in dolgovi, ki se po svoji funkcijski pripadnosti nana-
šajo na izvajanje dejavnosti nakupa in prodaje električne ener-
gije. Obračunski dan izčlenitve je, kot bilančni presečni dan, 
določen na dan 31.12.2010. Skladno z določbami ZGD-1 ter 
Pogodbo o delitvi (izčlenitvi) in prevzemu, je prenosna druž-
ba vse posle, ki so vezani na premoženje in dejavnost nakupa 
in prodaje električne energije po tem dnevu oz. od vključno 
1.1.2011, že izvajala za račun prevzemne družbe Elektro Ma-
ribor Energija plus d.o.o.. Zato je družba Elektro Maribor d.d. 
skladno z določbami ZGD-1 ter Pogodbo o delitvi (izčlenitvi) in 
prevzemu, že od vključno 1.1.2011 v delu izvajanja dejavnosti 
nakupa in prodaje električne energije vse stroške, odhodke, 
prihodke in druge s tem povezane aktivnosti v celoti izvaja-
la za račun prevzemne družbe in jih s 1.12.2011 tudi prenesla 
na prevzemno družbo, čemur sledijo tudi letna poročila obeh 
družb za leto 2011 ter tudi davčni obračun za davek od dohod-
ka pravnih oseb obeh družb za leto 2011.

Novo vodstvo družbe
Nadzorni svet je na nadaljevanju svoje redne oktobrske seje 
za začasno vodenje družbe Elektro Maribor d.d. imenoval do-
sedanjega člana nadzornega sveta, Silva Ropošo, ki je družbo 
vodil, dokler ni bil z razpisom v letu 2012 izbran nov predse-
dnik uprave.

Podprli smo humanitarno akcijo 'Veliko srce za mamograf' 
Pridružili smo se obsežni humanitarni akciji 'Veliko srce za ma-
mograf', katere namen je zbrati sredstva za nakup nujno po-
trebnega medicinskega diagnostičnega aparata – digitalnega 
mamografa. Ta bo pripomogel k večji učinkovitosti zgodnjega 
odkrivanja raka na dojki.

Srečanja s poslovnimi partnerji
Poslovne povezave oziroma odnosi s poslovnimi partnerji so 
pomembni za uspešno poslovanje. Prepričani smo, da je naša 
prihodnost odvisna od lastne poslovne sposobnosti, sposob-
nosti sodelovanja in skupne vizije. Kultura poslovnega par-
tnerstva pa prispeva k razvoju družbe. Prav zato smo pripravili 
dve nekoliko bolj lokalno obarvani srečanji s poslovnimi par-
tnerji – eno v Slovenskih Konjicah, drugo v Mačkovcih.

Inovacijska platforma za nove ustvarjalne rešitve
Ustvarjalnost in inovativnost sta nujna pogoja za uspešno de-
lovanje na trgu. Inovativni proces je ključen za dolgoročno rast 
in razvoj družbe. Povezovanje in izboljševanje procesov ino-
viranja smo strnili v tako imenovani 'inovacijski platformi', ki 
spodbuja zaposlene k inovativnemu razmišljanju in selekcio-
nira, usmerja koristne ideje k uresničitvi.

Daljnovod Murska Sobota–Mačkovci za  
kakovostno oskrbo Goričkega
Naš cilj je zagotavljanje kakovostne in zanesljive oskrbe z elek-
trično energijo na našem celotnem področju. Na Goričkem v ta 
namen izvajamo projekt izgradnje 110-kilovoltnega daljnovo-
da Murska Sobota–Mačkovci, ki bo vplival na razvoj območja, 
povečal zanesljivost in kakovost oskrbe z električno energijo, 
vplival na industrijo in drugo infrastrukturo v regiji. Komunika-
cijsko smo projekt še dodatno podprli z novinarsko konferen-
co, informacijsko pisarno in zloženko.

Certifikat Družini prijazno podjetje 
Odločili smo se, da bomo namenili večji poudarek usklajeva-
nju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki nam vsem 
predstavlja vedno večji izziv. Osnovni certifikat Družini prija-
zno podjetje smo prejeli po zaključenem postopku certificira-
nja in se tako pridružili skupini več kot šestdesetih slovenskih 
podjetij in organizacij, ki so že odkrile prednosti ukrepov cer-
tifikata.

Polnilna postaja za električna vozila v Mariboru 
Na območni enoti Maribor z okolico smo svečano predali v 
uporabo svojo prvo polnilno postajo za električna vozila, ki 
predstavlja prvi korak k udejanjanju našega projekta e-mo-
bilnosti in drugih aktivnosti v smeri trajnostnega razvoja. Na 
otvoritvi smo predstavili tudi svoja velikoserijska električna 
avtomobila.
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Festival Lent 2011
Na Festivalu Lent smo se kot pokrovitelj promocijsko predsta-
vili svojo blagovno znamko E-mobil in se tako ponovno aktiv-
no vključili v ozaveščanje potrošnikov o rabi električne energi-
je in varstva okolja. Organizirali smo brezplačne testne vožnje 
z električnim avtomobilom. Pripravili smo tudi nagradno igro, 
ki je zmagovalcu prinesla električni skuter.

E-mobilnost in sončne elektrarne, predstavljene na MOS-u
Na Mednarodnem obrtnem sejmu (MOS) v Celju smo se 
predstavili z dejavnostmi na področju e-mobilnosti, kjer smo 
obiskovalcem predstavili električni avtomobil in polnilne ste-
bričke za električna vozila ter fotovoltaiko, v okviru katere smo 
predstavili fotonapetostne module za izgradnjo sončnih elek-

trarn na ključ in paket toplotnih črpalk.
Evropski teden mobilnosti
Ekipi tekačev in kolesarjev družbe Elektro Maribor d.d. sta 
uspešno zastopali 'barve naše družbe' z udeležbo na EKO ma-
ratonu. Promocijsko smo se predstavili z e-mobilnostjo. Skupaj 
z Zvezo prijateljev mladine smo pripravili nagradni likovni na-
tečaj za otroke.

Delo pod napetostjo
Skupina enaintridesetih sodelavcev se je usposobila za delo 
pod napetostjo in ga uvedla v svoje delo. Pripravili smo tudi 
demonstracijski dogodek, kjer so sodelavci praktično prikazali, 
kako se varno dela pod napetostjo.
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II.  Poslovno 
poročilo družbe
Elektro Maribor d.d.

Če je Velikega travna 
lepo, je dobro za kruh 
in seno. 

Slovenski pregovor

“ “
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1.1  Obratovanje 
distribucijskega 
omrežja

Obratovanje distribucijskega omrežja je v letu 2011 potekalo 
v smeri ciljev, zadanih v gospodarskem načrtu, in v skladu s 
temelji poslovne politike ter cilji poslovanja družbe – zagoto-
vitev zanesljive in kakovostne dobave električne energije vsem 
odjemalcem na oskrbovalnem območju podjetja v skladu z 
zahtevami standarda, povečanje zadovoljstva odjemalcev, 
optimiranje stroškov poslovanja in izboljševanje poslovnih 
procesov. 

V letu 2011 je bila zanesljivost oskrbe (kazalca SAIDI in SAIFI) 
slabša od zastavljenih ciljev v zvezi z zanesljivostjo oskrbe. 
Hkrati je Agencija za energijo RS zaostrila pogoje, s katerimi 
se posamezni izpad klasificira pod višjo silo, kar se pozna pri 
faktorjih napajanja za lastne vzroke.

Kazalec SAIDI (povprečni čas trajanja nenapovedanih prekini-
tev na odjemalca) za lastne vzroke je bil v letu 2011 za 13,2 
% višji (slabši) od načrtovanega za leto 2011, hkrati pa za 28,7 
% višji (slabši) od tistega leto prej. Vrednost kazalnika SAIDI za 
skupne faktorje (sestavljen je iz lastnih vzrokov, tujih vzrokov 
in višje sile) je v letu 2011 znašala 69,3 min/odjemalca.

V letu 2011 je prišlo do večjega dogodka v zvezi s prekinitvami 
napajanja. Dne 19. avgusta se je razbesnela nevihta z močnim 
nalivom, vetrom in udari strel na območju OE Slovenska Bistri-
ca in OE Murska Sobota, v določenem obsegu pa tudi v OE Ma-
ribor z okolico in OE Ptuj.

SAIDI – povprečni čas trajanja nenačrtovanih prekinitev, dalj-
ših od treh minut, na odjemalca v min/odjemalca

2009 2010 2011

289,3

53,7

SAIDI - skupni SAIDI - lastni

52,0
69,3

44,0 50,2

Kazalec SAIDI za leto 2009 močno izstopa zaradi havarije v za-
četku leta. 

Kazalec SAIFI – skupni (povprečno število nenapovedanih pre-
kinitev na odjemalca) je bil v letu 2011 za 15,1 % višji (slabši) 
kot v letu 2010, faktor SAIFI za lastne vzroke pa je bil za 8,4 % 
višji (slabši) kot v predhodnem letu.

Zaradi havarije v začetku leta 2009 izstopa vrednost kazalnika 
za to leto.

1 Distribucija električne energije
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SAIFI – povprečno število nenačrtovanih prekinitev, daljših od 
treh minut, na odjemalca

2009 2010 2011

3,9

1,49

SAIFI - skupni SAIFI - lastni

1,79
2,06

1,55 1,60

V letu 2011 je bil prevzem električne energije v distribucijsko 
omrežje družbe Elektro Maribor d.d. za 0,5 % večji od leta po-
prej.  

Prevzem električne energije v distribucijsko omrežje družbe 
Elektro Maribor d.d. (v GWh)

2009 2010 2011

2.198 2.294 2.305

Kakovost napetosti, ki jo spremljamo skozi stacionarni moni-
toring v RTP 110/x kV, je v lanskem letu na VN-nivoju v celoti 
ustrezala standardu SIST EN 50160, medtem ko je na SN-strani 

le v RTP Slovenska Bistrica napetost odstopala od standarda v 
4 tednih.

Za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja v letu 
2011 lahko izpostavimo tudi:

•  obratovanje DV 20 kV Ljutomer (iz RTP Radenci) je bilo v 
primerjavi z letom 2010 izboljšano za 100 %, saj na njem 
ni bilo izpada; DV Gaberje (iz RTP Lendava) pa ima SAIDI za 
lastne vzroke leta 2011 0,32 minute, kar je 82,2 % bolje od 
enakega faktorja leta 2010, ki je bil 1,8 minute. To je precej-
šnje izboljšanje glede na zastavljeni cilj, ki je zahteval vsaj 
5-odstotno izboljšanje;

•  končanje nadgradnje strojne in programske opreme distri-
bucijskega centra vodenja;

•  izgradnjo sistema, ki omogoča vodenje centralne evidence 
pooblaščenim osebam do podatkov o meritvah kakovosti 
električne napetosti;

•  s trajnim nadzorom kakovosti napetosti smo opremili še 
novi RTP Mačkovci, kar pomeni, da so z omenjenim nadzo-
rom pokriti vsi objekti.
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1.2  Obračun uporabe 
omrežja 

Izvajanje obračuna uporabe omrežja obsega:
•  obračun omrežnine, dodatkov k omrežnini in prispevkov 

za vse uporabnike omrežja, priključene na omrežje družbe 
Elektro Maribor d.d.;

•  obračun nujne oskrbe, zasilne oskrbe, neupravičenega 
odjema in obračun zaradi nepravilne registracije merilnih 
podatkov;

•  kontroliranje in distribuiranje računov za uporabnike 
omrežja;

•  vodenje prodajne statistike za namene poročanja zuna-
njim in notranjim uporabnikom informacij;

•  razvoj in upravljanje s spletnim portalom eStoritve, ki je 
namenjen upravljanju z računi za uporabo omrežja, ki jih 
izdaja družba Elektro Maribor d.d.; 

•  pošiljanje obračunskih podatkov dobaviteljem.

Obračunavanje je kompleksen proces v vseh panogah, zato je 
pomembno, da skozi razvoj sledimo zahtevam trga in zakono-
daje. V okviru tega so v nadaljevanju navedeni pomembnejši 
dosežki v letu 2011:

•  omogočanje obračuna uporabe omrežja in električne ener-
gije na merilnih mestih brez merjene moči z daljinskim 
odčitavanjem po dejanskem stanju števca za obdobje od 
prvega do zadnjega dne v mesecu. Na dan 31. 12. 2011 je 
bilo v sistemu obračunavanja na podlagi daljinskega zaje-
ma merilnih podatkov 46.243 merilnih mest. Ker je na teh 
merilnih mestih omogočen vsakodnevni daljinski zajem 
števčnih podatkov, odjemalci prejemajo in plačujejo raču-
ne na podlagi dejanskega stanja števca. Spremljanje stro-
škov 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;

•  uvedba pošiljanja e-računa v e-banko. Gre za sodobno, 
enostavno in okolju prijazno poslovanje. Uporabnik lahko 
s prejemom elektronskega računa v svojo spletno banko 
na enem mestu pregleduje in z nekaj enostavnimi kliki ter 
brez prepisovanja podatkov poravna svoje obveznosti. E-
-račun je podpisan z varnim elektronskim potrdilom in 
overjen s kvalificiranim digitalnim podpisom. Od septem-
bra 2011 so udeleženke sistema e-račun v glavnem vse 
slovenske banke;

•  uspešno smo izvedli projekt vseh EDP in Informatike v zve-
zi z informacijsko podporo pri izčlenitvi dejavnosti nakupa 
in prodaje (obračun, izterjava, eStoritve), ki se je zgodila 1. 
12. 2011;

•  uspešno je zaključen projekt uvedbe univerzalnega pla-
čilnega naloga (UPN), ki nadomešča posebno položnico 
(PP02).

1.3 Dostop do omrežja
Dostop do distribucijskega omrežja zagotavljamo oz. urejamo 
proizvajalcem električne energije in končnim uporabnikom na 
podlagi veljavne zakonodaje, predvsem pa določil Energetske-
ga zakona (Ur. l. RS, št. 27/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 
št. 70/2008 in št. 22/2010) in Splošnih pogojev za dobavo in 
odjem električne energije iz distribucijskega omrežja (Ur. l. RS, 
št. 126/2007). 

Storitve dostopa do omrežja obsegajo:
•  zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja za proi-

zvajalce električne energije;
•  zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja za 

končne odjemalce;
•  izvajanje postopkov v zvezi z menjavo dobavitelja električ-

ne energije;
•  izmenjavo podatkov z dobavitelji v zvezi z izvajanjem na-

log za družbo SODO d.o.o., ki so potrebne za delovanje trga 
z električno energijo;

•  razvoj in upravljanje s spletnim portalom Perun, ki omo-
goča izmenjavo informacij in podatkov med dobavitelji in 
izvajalci nalog za družbo SODO d.o.o., kot na primer: 

•  izvedbo menjave dobavitelja;
•  posredovanje podatkov dobaviteljem za pripravo po-

nudb;
•  obveščanje o pridobljenih in izgubljenih merilnih me-

stih pri menjavi dobavitelja (mesečno);
•  pregled podatkov s strani dobavitelja za merilna me-

sta, s katerimi ima dobavitelj veljavno pogodbo oz. po-
oblastilo uporabnika omrežja;

•  obveščanje dobaviteljev skladno z določbami Splošnih 
pogojev za dobavo in odjem električne energije (SP-
DOEE).

V okviru razvoja spletnega portala Perun so bile v letu 2011 
dodane naslednje nove funkcionalnosti:

•  izmenjava podatkov z AGEN-RS o menjavah dobaviteljev 
(mesečno poročanje);

•  omogočanje vpogleda v zapise, vnos o skupnem zaračuna-
vanju uporabe omrežja in električne energije v zahtevi za 
zamenjavo dobavitelja ter dostop do podatkov;

•  avtomatsko obveščanje odjemalcev ob odbiranju števca 
pri menjavi dobavitelja in vseh drugih udeležencev v pro-
cesu menjave dobavitelja;

•  uvajanje izmenjave podatkov z dobavitelji za zamenjave 
plačnikov/lastnikov in drugih sprememb na merilnem me-
stu;

•  podajanje odstopa od pogodbe (dobavitelji) in avtomatski 
izpis obvestila o ustavitvi distribucije električne energije.

Uporaba omrežja

V letu 2011 je bilo na 212.418 merilnih mestih, priključenih na 
omrežje družbe Elektro Maribor d.d., distribuirano 2.195.801 
MWh električne energije, kar je za 1,4 % manj od načrtovanega 
in 1,4 % več kot v preteklem letu. Razlog za nižjo izvedbo od 
načrtovane je v manjši porabi električne energije velikih indu-
strijskih odjemalcev, predvsem v mesecih oktober, november 
in december.
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Izgube v omrežju

Nakup za pokrivanje izgub
Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugo-
tavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in 
metodologiji za obračunavanje omrežnine določa, da prizna-
na cena za nakup izgub za leto 2011 znaša 56,32 EUR/MWh. 
Nakup električne energije za pokrivanje izgub je za našo druž-
bo, v skladu s pogodbo, izvajala družba Elektro Ljubljana d.d., 
in to po ceni, ki je bila dosežena na avkciji ter je nižja od prizna-
ne, saj je znašala 51,61 EUR/MWh.

AGEN-RS nam kot upravičene stroške za nakup električne 
energije za izgube v omrežju količinsko prizna 5,86 % od distri-
buirane energije končnim odjemalcem. 

Dejanski nakup električne energije za pokrivanje izgub je v 
letu 2011 znašal 108.832 MWh, kar pomeni 4,72 % od v omrež-
je prevzetih količin (oz. 4,96 % od distribuirane energije), v vre-
dnosti 5.616.835,88 EUR. 

Manjši odstotek dejanskih izgub od priznanih je posledica 
povečanega obsega sistematičnih kontrol na merilnih mestih, 
vse večje razširjenosti merjenja s pametnimi števci in specifike 
letnega obračuna v povezavi z letnim časom. 

Nakup električne energije za izgube v letu 2011

Elementi v MWh v EUR EUR/MWh

Nakup el. 
energije za 
izgube

108.832 5.616.836 51,61

Ostali nakup električne energije za potrebe družbe 
SODO d.o.o.
V okviru nakupa za potrebe družbe SODO d.o.o. je družba Ele-
ktro Ljubljana d.d. izvajala tudi nakup za zasilno oskrbo, nujno 
oskrbo, neupravičen odjem in za primere nepravilno registri-
ranih merilnih podatkov. Omenjen nakup je znašal 399 MWh.

Ostali nakup električne energije za potrebe družbe SODO 
d.o.o. v letu 2011

Elementi v MWh v EUR EUR/MWh

Nakup el. 
energije za 
izgube

399 20.600 51,61

Skupaj je bilo tako v letu 2011 kupljeno 109.231 MWh električ-
ne energije v vrednosti 5.637.436 EUR. V letu 2011 je družba 
prejela in evidentirala tudi poračun izgub za leto 2010 v višini 
107.984 EUR, tako da znašajo skupaj stroški nakupa za izgube 
5.745.421 EUR.

Menjave dobaviteljev električne energije

Od skupno 212.418 merilnih mest, priključenih na omrežje 
družbe Elektro Maribor d.d., je v letu 2011 menjalo dobavitelja 
6.688 merilnih mest, od tega 5.344 gospodinjskih in 1.344 po-
slovnih odjemalcev.

Gibanje količine distribuirane električne energije (v MWh)

2009 2010 2011

2.078.193 2.164.681 2.195.801

1.439.1621.411.000
1.333.478

744.715 753.681 756.639

Skupaj Poslovni odjem Gospodinjski odjem
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1.4  Merjenje električne 
energije in 
zagotavljanje 
podatkov

Merjenje električne energije na merilnih mestih uporabnikov 
omrežja in prevzemno-predajnih mestih z omrežjem sistem-
skega operaterja prenosnega omrežja (SOPO) obsega:

•  zajem in posredovanje merilnih podatkov za potrebe do-
baviteljev električne energije, obračun uporabe omrežja 
in ugotavljanje energijske bilance omrežja družbe Elektro 
Maribor d.d.;

•  ugotavljanje dejanskega odjema in dejanske oddaje po-
samezne bilančne skupine oziroma bilančne podskupine 
za potrebe ugotavljanja odstopanj od voznih redov ter bi-
lančni poračun;

•  vzdrževanje merilne in druge opreme na merilnih mestih;
•  uvajanje sistemskih rešitev in sodobnih sistemov merjenja 

električne energije.

Sistem naprednega merjenja je osnovni gradnik pametnih 
omrežij. Za hitrejšo uvedbo naprednega merjenja  je Evropska 
komisija v tretjem energetskem svežnju državam članicam pri-
poročila, da do 3. septembra 2012 opravijo analizo stroškov in 
koristi uvedbe sistema naprednega merjenja električne ener-
gije in zemeljskega plina. Na področju električne energije Di-
rektiva 2009/72/ES državam članicam nalaga, da v primeru od-
ločitve za uvedbo sistema naprednega merjenja do leta 2020 
s sistemskimi števci opremijo vsaj 80 % odjemalcev. Na osnovi 
priporočil omenjene direktive, Nacionalnega akcijskega načr-
ta za energetsko učinkovitost in zahtev Zakona o meroslovju 
smo v letu 2011 izvajali naslednje:

•  skladno s terminskim načrtom izgradnje sistema napre-
dnega merjenja smo v letu 2011 pospešeno izvajali vgra-
dnjo sistemskih števcev. V tem času smo tako namestili 
12.286 sistemskih števcev, kar je 122,9 % glede na načrto-
vane količine za leto 2011; 

•  v sistem naprednega merjenja smo vključili nekaj več kot 
10.880 gospodinjskih in drugih poslovnih odjemalcev ter jim 
omogočili plačilo porabljene električne energije po dejansko 
izmerjenih količinah. Druge odjemalce, ki smo jim v letu 2011 
namestili sistemske števce, bomo vključili v sistem napredne-
ga merjenja po trimesečnem testnem prehodnem roku;

•  na osnovi določil Uredbe o obveznih meritvah na proizvo-
dnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno 
energijo potrdila o izvoru in podpore, smo v sistem na-
prednega merjenja vključili še 293 novih razpršenih virov. 
Količine mesečne proizvedene energije smo tako sporočali 
proizvajalcem, dobaviteljem, Centru za podpore in Javni 
agenciji RS za energijo;

•  za potrebe obračuna uporabe omrežja, prispevkov in ener-
gij smo s pomočjo sistema AMI zagotovili 510.438 odbir-
kov oziroma več kot 63 % vseh pridobljenih odbirkov za 
potrebe obračuna in kontrolnih izračunov;

•  na osnovi naročila proizvajalca merilne opreme Landis+Gyr 
in Iskraemeco d.d. smo zaključili storitev sanacije sistemskih 
števcev. V letošnjem letu smo tako zamenjali nekaj več kot 
2.020 števcev, ki smo jih poslali proizvajalcem na popravilo;

•  za učinkovitejše izvajanje »Nacionalnega akcijskega 
načrta za energetsko učinkovitost« smo pri večjih odje-
malcih ponovili akcijo spodbujanja ukrepov učinkovite 
rabe energije. V ta namen smo zainteresiranim večjim 
odjemalcem omogočili enomesečno testno spremljanje 
četrturne dinamike porabe električne energije prek sve-
tovnega spleta;

•  izvedli smo pilotni projekt »Integracija AMI v Smart Grids« 
na območju treh transformatorskih postaj, kjer smo v sis-
tem daljinskega merjenja vključili tudi naprave za spre-
mljanje kakovosti električne energije;

•  razvili smo novi podatkovni storitvi, in sicer »spletni ener-
getski prikazovalnik porabe energije« ter »hišni energetski 
prikazovalnik porabe energije in stroškov«, ki ju testno 
uporablja nekaj več kot 50 odjemalcev;

•  na osnovi določil SONDO smo podrobno pregledali 9.321 
merilnih mest poslovnih in gospodinjskih odjemalcev, kar 
je 93,2 % od načrtovane količine za leto 2011;

•  na osnovi določil novega SONDO smo za merilna mesta 
priključne moči 15 MW in več zagotovili potrebno merilno 
opremo za izvedbo zahtevanih kontrolnih merilnih mest;

•  v okviru letnega načrta vzdrževanja smo zamenjali skupaj 
12.359 merilnih naprav. Letni načrt zamenjav smo tako iz-
vedli 99,5-odstotno;

•  na osnovi navodila za izvedbo statističnega vzorčenja štev-
cev električne energije smo pripravili prvo populacijo meril 
in jih prijavili pri Uradu RS za meroslovje. Prvi pregled stati-
stično določenih naključnih vzorcev smo izvedli za potrebe 
razširitve akreditacije merilnega laboratorija družbe Elek-
tro Maribor d.d.; 

•  uspešno smo zaključili prenovo informacijskega sistema v 
merilnem centru, ki nam omogoča učinkovitejše obvlado-
vanje zahtevnih nalog zajema, obdelave in izmenjave me-
rilnih in drugih podatkov.

1.5 Meritve in zaščita
V letu 2011 smo izvajali meritve in opravljali zaščito na elek-
troenergetskih napravah. Na področju meritev smo opravljali 
meritve na energetskih kablih, od preizkusov kablov do is-
kanja napak oz. defektov na samih kablih, s specializiranim 
merilnim vozilom za napetostni nivo do 35 kV. Prav tako smo 
opravljali meritve ozemljitev na transformatorskih postajah 
(TP) in razdelilnih transformatorskih postajah (RTP) kot tudi 
meritve ozemljitev 110-kilovoltnih daljnovodov oz. stebrov. 
Na področju zaščit smo izvajali redno letno periodiko revizij 
vgrajenih zaščitnih naprav, sodelovali smo pri analizi napak 
in okvar v energetskem sistemu skupaj z DCV, sodelovali pa 
smo tudi pri ugotavljanju in odpravljanju okvar na energet-
skih napravah. 

S svojim delom smo sodelovali tudi pri naložbah, kjer smo iz-
vajali zagonske preizkuse in zagon Petersenove dušilke v RTP 
Rače in novega objekta RTP Mačkovci. Sodelovali smo tudi pri 
projektiranju obnove RTP Radvanje in RTP Podvelka.

Storitve smo opravljali tudi za tuje naročnike, predvsem za-
gonske preizkuse na malih fotonapetostnih elektrarnah (MFE) 
in bioelektrarnah (BE), ki so v tuji lasti (skupaj 13 objektov), in 
revizijo zaščite (3 objekti).
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Aktivno smo sodelovali na deseti konferenci slovenskih ener-
getikov CIGRE-CIRED, kjer smo se predstavili s člankom Izku-
šnje s shunt odklopniki na področju Elektra Maribor.

V letu 2011 smo aktivno sodelovali tudi v tehnološki platformi 
Smart Grids na nacionalni ravni.

1.6 Vzdrževanje
Strateško vzdrževanje je načrtovano vzdrževanje 110-kilo-
voltnih energetskih objektov in naprav najvišje obratovalne 
prioritete. Sem prištevamo vzdrževalna dela, ki jih opravljajo 
zunanji izvajalci in so časovno daljša ali periodična, finančno 
intenzivna in organizacijsko zahtevna, ter večje projekte v 
okviru vzdrževanja (npr. pregled DV 11 kV, meritve EMS, revi-
zije RTP itd.).

V letu 2011 smo izvedli naslednja strateška vzdrževalna dela:
•  pregled DV 110 kV; 
•  revizija energetskih TR; 
•  revizija stikal;
•  prenapenjanje vodnikov daljnovodov 110 kV; 
•  TR olja, analiza;
•  preizkus varnostne opreme; 
•  parcialna praznjenja;
•  meritev hrupa in EMS v RTP in TP; 
•  revizija USM in AKU;
•  meritev ozemljitvenih sistemov in strelovodov v RTP;
•  pregled varnostne opreme.

V letu 2011 smo zamenjali 8.809 drogov, kar presega načrt za 
32 % in je skladno s strategijo podjetja, da se v najkrajšem mo-
žnem času zamenjajo kritični drogovi. Izvedli smo 953 revizij 
transformatorskih postaj, kar je za 9 % več od načrtovanega, in 
opravili poseke podrasti v skupni dolžini 336 km.

V službi vzdrževanja potekajo trije projekti:
•  Obvladovanje svetlobnega onesnaževanja objektov Elek-

tro Maribor; projekt se trenutno nahaja v fazi izdelave pro-
jektne dokumentacije;

•  VOR – vzdrževalno obratovalna rezerva: projekt se trenutno 
nahaja v fazi priprave dokumentacije za zagon projekta;

•  Uvedba naložbene postavke za urgentne naložbene pro-
jekte: projekt se trenutno nahaja v fazi izdelave zagonske-
ga elaborata projekta.

V letu 2011 smo za vzdrževanje energetskih in neenergetskih 
objektov porabili 3,8 mio EUR, kar je za 3 % več od načrtova-
nega, predvsem zaradi povečanega obsega del. Dodatno so 
se pojavila naslednja dela: meritve inštalacij in strelovodov ter 
njihova sanacija, parcialna praznjenja, pregled 110-kilovoltne-
ga kablovoda. 

1.7 Telekomunikacije
V letu 2011 smo na področju telekomunikacij opravili nasle-
dnje aktivnosti:

•  izvedli smo izgradnjo in razširitev omrežja za potrebe pro-
cesne in poslovne informatike, ki zajema poslovne in ener-
getske objekte;

•  izvedli smo nadgradnjo in razširitev DMR-omrežja (digital-
ni mobilni radio) in s tem v celoti digitalizirali omrežje;

•  izgradili smo optično povezavo s samonosilnim optičnim 
kablom na relaciji RTP Rače–RTP S. Bistrica–RTP S. Konjice–
TP464 Rogla 7 in optično povezali TP-je na tem območju;

•  izgradili smo optično povezavo s samonosilnim optičnim 
kablom na relaciji RTP M. Sobota–RTP Mačkovci;

•  izvedli smo vključevanje novih RPS-sistemov (rechargea-
ble power supply) z njihovo nadgradnjo in nadzornim sis-
temom;

•  vključevali smo porabnike in TP-je na področju Radvanja 
(SE Maribor) v pilotski projekt Smart Grids Radvanje;

•  izvedli smo optično povezavo RTP Lendava–nadzorništvo 
Lendava in le-to vključili v naše poslovno omrežje;

•  izvedli smo izgradnjo TK kabelske kanalizacije DCV – TP 
Izum in vključitev vmesnih TP-jev;

•  izvedli smo optično povezavo z 288 vlakni OE Maribor z 
okolico–RTP Melje z odcepi (nadaljujemo proti upravi – 
tehnične težave).
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2  Naložbena vlaganja

Plan investicij za leto 2011 je izdelan na osnovi Načrta razvoja 
distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Slove-
niji za 10 letno obdobje - geografsko območje Elektro Maribor 
d.d., za katerega je bilo izdano soglasje s strani Ministrstva za 
gospodarstvo. V tem dokumentu so opredeljene investicije za 
obdobje od leta 2011 do 2020, ki jih utemeljujemo na osnovi 
analize stanja opreme, naprav in vodov ter študij razvoja distri-
bucijskega elektroenergetskega omrežja.

Realizacija investicij je v letu 2011 znašala 22.897.795 EUR in je 
za 16 % nižja glede na načrtovane investicije. 

Strateški objekti, v načrtu za leto 2011
• DV/KB VN – novi

Najbolj pomemben objekt, ki naj bi se po načrtu izvedel 
v letu 2011, je enosistemski 110-kilovoltni kablovod med 
postajama RTP Koroška vrata in RTP Pekre. Z novo 110-ki-
lovoltno kabelsko povezavo se bo zagotovilo dvostransko 
napajanje RTP Koroška vrata, zadostilo kriteriju n-1 in tudi 
zaključilo 110-kilovoltno zanko okoli mesta Maribor. Zaple-
ti pri naročilu gradbenih del premikajo izvedbo kablovoda 
v letu 2012. 

Struktura investicijskih vlaganj v letu 2011

Neenergetski 
objekti

Energetski 
objekti

Dokumentacija

9 %
9 %

82 %

Realizacija investicij po investicijskih skupinah (v EUR)

NN vodi

Študije, razvoj, projekti

TP SN/NN

RTP VN/SN obstoječi

DV VN novi

Merilne naprave in instrumenti

SN vodi - priključni

SN vodi

Telekomunikacije

Računalniška oprema

Delovni prostori

DVC, avtomatizacija SNO

RTP VN/SN novi

Transportna sredstva

Orodja in mehanizacija

Transformatorji - obratovalna rezerva

Odkup infrastrukture

Inventar

DV VN obstoječi

5.630.547
5.237.319

2.138.972
2.490.700

2.114.741
2.284.245

2.026.527
975.684

2.009.908
4.500.000

1.665.666
1.847.445

1.518.427
1.454.777

1.308.207
1.745.759

1.033.865
850.000

832.833
1.100.000

615.260
1.163.801

581.015
584.800

565.297
983.477

318.748
447.069

142.675
135.011

127.470
100.000

126.632
1.100.000

102.096
118.640

38.909
39.000

Dejansko 2011

Plan 2011
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Gibanje investicijskih vlaganj (v EUR) 

2009 2010 2011

21.322.048

27.058.937

22.897.795

• RTP VN/SN – obstoječi 
Nadaljuje se z obnovo oziroma rekonstrukcijo razdelilne 
transformatorske postaje RTP Radvanje. Naročena in do-
bavljena je vsa primarna in sekundarna oprema. Izvedba 
je orientirana na obnovo oz. rekonstrukcijo prve polovice 
postaje, tj. eno DV 110-kilovoltno polje, ½ spojnega polja, 
eno TR 110-kilovoltno polje in en sistem 20-kilovoltnih 
celic. Rekonstrukcija se po načrtu nadaljuje v letu 2012. 

• RTP VN/SN – novi
Začelo se je z izvedbo provizorija razdelilne transformator-
ske postaje RTP Podvelka in rušitvami obstoječe postaje. 
Začeti so bili postopki javnih naročil za strateško opremo 
nove RTP 110/20 kV Podvelka. Pridobljeni so projekti za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in samo dovoljenje za 
gradnjo. Podpisan je pisni sporazum med družbo ELES in 
družbo Elektro Maribor d.d.

Zaključuje se izgradnja RTP Mačkovci in bo do izgradnje 
daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota–Mačkovci prilago-
jena za obratovanje 35/20 kV. Izvesti je treba še zaključna 
gradbena dela na objektu in ustrezno tehnično preverjanje 
s STP in uradnim tehničnim pregledom.

Ostali energetski infrastrukturni objekti in oprema

• DCV, avtomatizacija SN-omrežja
Dobavljena je vsa programska in strojna oprema za celo-
tno prenovo DCV. 
V mesecu avgustu se je začela izgradnja daljinsko vodenih 
stikal na štirih lokacijah, ki je bila izvršena.

• SN-vodi
V letu 2011 smo položili približno 25 km SN-kablovodov in 
sanirali oz. rekonstruirali 58,6 km nadzemnih SN-vodov. V 
nekaterih primerih je omrežje dotrajano, veliko primerov 
pa imamo, kjer gre za vključitev novih TP-jev zaradi priklju-
čitve novih uporabnikov.

• TP
V letu 2011 smo zgradili 38 novih transformatorskih postaj 
in 40 postaj rekonstruirali. 

• NN-vodi
V letu 2011 smo položili približno 107 km NN-kablovodov. 

Od teh 107 km je približno 66 km prekabliranja (iz nadze-
mnega omrežja v podzemno). Cilj je bil presežen za 30 %. 
Rekonstruirali pa smo približno 61 km nadzemnih vodov. 

Elementi 2011 

SN VODI daljnovod 58,57

  kablovod 24,80

TP  SN/NN novogradnja 38

  obnova  40

NNO nadzemni vod 61,17

  kablovod 106,94

• Transformatorji – obratovalna rezerva
Zaradi pomanjkanja obratovalne rezerve se je v letu 2011 
še dodatno nabavilo nekaj transformatorjev, ki bodo pri-
spevali k nemoteni dobavi električne energije.

• TK zveze energetskih objektov
Izvedba dveh večjih JR je zaključena, prav tako sama izved-
ba le-tega. Zaključila se je izgradnja optične povezave v 
smeri Slov. Konjic in proti Rogli ter TP-jev na tem območju. 
Izvedeno je tudi obešanje ADSS-kabla med RTP Slov. Bistri-
ca in RTP Slov. Konjice.
Dela na optični povezavi RTP Studenci–RTP Radvanje so 
izvedena. Optična povezava RTP Koroška vrata–RTP Pekre 
se bo izvajala skupaj s 110-kilovoltnim kablovodom (v letu 
2012).
Za optično povezavo RTP Podvelka–HE Vuhred se izvaja 
projekt, na podlagi katerega se bodo pridobivale služnosti.

• Merilne naprave in instrumenti
Projekt AMI je glede na načrt izveden. Nabavljena je bila 
tudi druga merilna oprema, ki je že v uporabi. 

  
• Orodja in mehanizacija za potrebe v energetiki

Nabavilo se je vse orodje, ki je nujno potrebno za varno 
delo. Prav tako smo nabavili orodje in varnostno opremo 
za delo pod napetostjo.

• Transportna sredstva za potrebe v energetiki
V letu 2011 so se v skladu z načrtom nabavila vsa osebna 
vozila. Za lažje delo pri izvajanju gradbenih del v lastni reži-
ji sta bila nabavljena dva rovokopača. 

•  Inventar in delovni prostori poslovnih in energetskih 
objektov
Polnilna postaja za električna vozila na OE Maribor z okoli-
co je zaključena. Zaključen je sistem ogrevanja in hlajenja 
na SE Maribor v Radvanju in na OE Slovenska Bistrica. 

• Dokumentacija za energetske objekte
Daljnovod 2 x 110 kV M. Sobota–Mačkovci
Za obratovanje nove razdelilne transformatorske posta-
je RTP 110/20 kV Mačkovci, za izboljšanje napetostnih 
razmer in zanesljivosti napajanja z električno energijo 
na območju Goričkega ter za zagotavljanje zadostne 
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količine električne energije za elektrifikacijo železni-
ške proge do Hodoša je treba izvesti novi dvosistemski 
daljnovod na 110-kilovoltnem napetostnem nivoju do 
obstoječe postaje v Murski Soboti. Dolžina prihodnje-
ga daljnovoda znaša slabih 15 km. Postopek umestitve 
daljnovoda v prostor je bil zaključen z uredbo o držav-
nem lokacijskem načrtu. Trenutno se izvajajo aktivnosti 
za pridobitev gradbenega dovoljenja; v ta namen teče-
jo postopki za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in 
dokazil pravice graditi za koridor in stojna mesta pred-
videnega daljnovoda ter izdelava projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD). 

Daljnovod 2 x 110 kV M. Sobota–Lendava
Za izboljšanje napetostnih razmer in zanesljivosti napa-
janja z električno energijo na območju Lendave ter za za-
gotavljanje kriterija n-1 je treba izvesti novi daljnovod na 
110-kilovoltnem napetostnem nivoju med postajo RTP 
110/20 kV Murska Sobota in RTP 110/20 kV Lendava, ki je 
trenutno napajana na 110-kilovoltnem napetostnem nivo-
ju radialno le iz RTP 110/20 kV Ljutomer. Dolžina prihodnje-
ga daljnovoda znaša približno 28 km. Postopek umestitve 
daljnovoda v prostor je bil zaključen z uredbo o državnem 
prostorskem načrtu. Trenutno se nadaljujejo aktivnosti 

za pridobivanje pravice graditi za koridor in stojna mesta 
predvidenega daljnovoda ter izdelavo projekta za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja (PGD), pridobitev GD in okolje-
varstvenega soglasja.

Elektroenergetski objekti SN in NN
V letu 2011 smo nadaljevali s pridobivanjem naložbene 
dokumentacije za izvedbo distribucijskih objektov, ki so 
načrtovani v letih 2012 in 2013.

•  Računalniška oprema za komuniciranje 
Na področju informatike se je v letu 2011 izvajala zamenja-
va tehnološko zastarele opreme, monitorjev, računalnikov, 
dopolnitev opreme za izpisovanje dokumentov v skladu 
s sprejeto standardizacijo, podpora izvajanju opravil na 
terenu (dlančniki in oprema za odčitavanje) in zamenjava 
strežnikov. 

• Odkup elektroenergetske infrastrukture
V prvem četrtletju leta 2011 smo odkupili TP Tovarne slad-
korja v Ormožu. Drugi manjši objekti so bili odkupljeni čez 
leto. Izvedba je nižja od načrtovanih sredstev zaradi ka-
blovoda v Talumu in Bučečovcih, ki v letu 2011 nista bila 
odkupljena.

Gradbeno montažne storitve

Inženiring

Priključki za tuj račun

Projektiranje za tuj račun

Vzdrževanje TP za tuj račun

Dela na javni razsvetljavi

Povračilo neposrednih stroškov priključka

Merilni laboratorij

Ostalo
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3  Storitve za tuje naročnike

Spremenjene tržne razmere, ki so posledica gospodarske 
krize, neposredno vplivajo tudi na rezultate na področju gra-
dnje energetskih objektov. Izziv današnjega časa je iskanje 
novih poslovnih priložnosti, razširitev nabora naših storitev 
z novimi tržnimi produkti in krepitev poslovnih odnosov s 
kupci naših storitev.

 Za zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe uporabnikov 
distribucijskega omrežja smo tudi v letu 2011 izvajali vzdr-
ževalna dela na elektroenergetskih napravah, predvsem pa 
gradbeno-montažna dela na novogradnjah in rekonstrukcijah 
elektroenergetskih naprav v skladu z načrtovano dinamiko iz-
vajanja načrta naložb družbe Elektro Maribor d.d. 

Tako smo realizirali prihodke iz naslova naložb za lastni račun 
in interne izvedbe v višini 10.529.632 EUR, od tega naložbe za 
lastni račun znašajo 10.151.260 EUR, kar je za 11 % več, kot je 
bilo načrtovano. 

Interna izvedba znaša 378.372 EUR, kar presega načrtovano za 
33 %, in sicer predvsem zaradi izdelave kovinskih konstrukcij 
za obnovo stikališča RTP Radvanje, izdelave kovinskega nad-
streška za trenažni center na OE Maribor z okolico, nizkonape-

tostne razdelilne omare, merilne omarice in omarice za priklju-
čitev sončnih elektrarn.

Prihodke ustvarjamo tudi z izvajanjem storitev na trgu. Prihod-
ki iz naslova prodaje storitev so v letu 2011 znašali 5.950.624 
EUR in presegajo načrtovane za 1 %. Povečanje obsega nave-
denih storitev je predvsem rezultat ustrezne cenovne politike 
in aktivnega nastopa do potencialnih naročnikov naših stori-
tev s poudarkom naših konkurenčnih prednosti, predvsem 
znanja in izkušenj strokovnega kadra, in to tako pri pridobiva-
nju naročnikov kot tudi pri izvedbi del.

V sklopu storitvene dejavnosti deluje merilni laboratorij, ki iz-
vaja 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 RS za me-
roslovje. Kontrolo in overitev meril opravlja v okviru podjetja in 
za tuje naročnike.

Merilni servis poleg rednega vzdrževanja merilnih naprav iz-
vaja tudi vzdrževalna dela na akumulatorjih v TP in RTP Elektro 
Maribor d.d. V letu 2011 je bilo v merilnem servisu in merilnem 
laboratoriju skupaj pregledanih 4.618 meril tujih naročnikov.

Struktura prihodkov od prodaje storitev

Gradbeno montažne storitve

Inženiring

Fotovoltaika

Storitve za uporabnike omrežja

Priključki za tuj račun

Projektiranje za tuj račun

Vzdrževanje TP za tuj račun

Dela na javni razsvetljavi

Povračilo neposrednih stroškov priključka

Merilni laboratorij

Ostalo

36,4 %

5,0 %

25,1 %

3,8 %

8,6 %

2,5

6,8 %

1,9 %

6,2 %

1,4 %

2,2 %

2011

2010

2009

28,5 %

8,7 %

26,8 %

4,3 %

8,3 %

3,8 %

5,2 %

3,5 %

5,9 %

2,0 %

3,0 %

22,7 %

6,7 %

18,7 %

6,0 %

14,9 %

4,9 %

7,3 %

8,5 %

4,7 %

2,0 %

3,5 %
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4  Raziskave in razvoj

5  Informacijska podpora 

Razvoj in načrtovanje

V okviru projekta aktivnega omrežja (Nadzor in vodenje raz-
pršenih virov in porabnikov na nivoju nizkonapetostnega 
distribucijskega omrežja TP SN/0,4 kV) smo opravili analizo 
NN-omrežja TP 10/0,4 kV Remontne delavnice (t-092), raziskali 
možnost regulacije jalove energije sončnih elektrarn in začeli 
z gradnjo nadomestne transformatorske postaje TP Remontne 
delavnice (opremljena z NN-stikali z možnostjo daljinskega 
vodenja in zaščito, merilne naprave za kakovost napetosti na 
NN- in SN-strani transformatorja, merjenje porabe električne 
energije TP). 

V okviru izvajanja storitev za sistemskega operaterja je bilo 
v letu 2011 število izdelanih elektroenergetskih analiz za pri-
ključitev proizvodnih naprav za 35 % večje kot v letu 2010, 
povečalo pa se je tudi število izdanih soglasij za priključitev za 
proizvodne naprave. 

Število drugih izdanih dokumentov v letu 2011, s področja sto-
ritev za sistemskega operaterja, kot so soglasja za priključitev 
za odjemalce, pogodbe o priključitvi, projektni pogoji, soglas-
ja na projektne rešitve, smernice in mnenja, je v primerjavi z 
izdanim številom dokumentov v letu 2010, odvisno od vrste 
dokumenta, nižje za 10–25 %.   

V oddelku načrtovanja je bilo izdelanih 224 projektnih doku-
mentacij (159 za lastne potrebe in 65 za zunanje naročnike), 
kar je 93-odstotno doseganje načrtovanega števila projektnih 
dokumentacij.

Razvoj in projekti

Vzpostavili smo stik z naložbenikom gradnje kogeneracije na 
lesno biomaso moči 5 MW na lokaciji Kobilje, ki je prav tako 
pokazal interes za sodelovanje. 

Prav tako smo vzpostavili stik z lastnikom koncesije za gradnjo 
male HE na Dravinji, moči 78 kW, ki je zainteresiran za skupno 
naložbo v objekt. 

V pripravi je aplikacija za obveščanje odjemalcev o načrtova-
nih prekinitvah prek e-pošte, faksov in SMS sporočil. Testiranje 
pošiljanja obvestil po e-pošti in faksu je zaključeno. Treba je 
izvesti še testiranje pošiljanja SMS sporočil. Izdelali smo tudi 
spletno aplikacijo za vnos podatkov za obveščanje s strani 
odjemalcev. Aplikacija bo v celoti pripravljena predvidoma do 
marca 2012.

Načrt zaščite in reševanja (NZR) smo dopolnili v skladu z ugo-
tovljenimi priporočili inšpekcijskih služb in zunanje presoje ter 
novelirali v skladu z ugotovljenimi organizacijskimi in kadro-
vskimi spremembami.

Dali smo en koristen predlog varčevanja z električno in toplo-
tno energijo, ki pa je večplasten in ima več postavk. Je lahko 
tudi »model« za »svetovalne« storitve in smo ga posredovali 
tudi projektni skupini OVE in URE.

Služba za informatiko zagotavlja informacijsko podporo poslo-
vanju družbe Elektro Maribor d.d., da lahko sledi postavljenim 
strateškim ciljem in poslovni viziji. Srce sistema je integriran 
informacijski sistem (IIS), ki ga razvija in vzdržuje hčerinsko 
podjetje Informatika d.d. IIS predstavlja glavno informacijsko 
podporo vsem distribucijskim podjetjem kot tudi konec leta 
2011 izčlenjenim hčerinskim podjetjem za nakup in prodajo 
električne energije.

IIS doživlja prenovo in v letu 2011 se je razvoj glavnih modulov 
(na področju obračuna in priključevanja odjemalcev) prevesil 
v zaključno fazo. Nadaljevale so se tudi aktivnosti za nakup 
sistema ERP, v katerem bo vključena podpora sistemom, ki ne 
bodo prenovljeni v projektu prenove IIS.

Z lastno ekipo razvijalcev in razvojem lastne programske opre-
me se v družbi zagotavlja podpora poslovnim procesom, dolo-
čen del programske opreme pa je treba kljub vsemu kupiti na 
trgu. Le tako lahko družba učinkovito upravlja svoje procese 
in storitve, tako tiste znotraj družbe kot tiste, ki jih ponuja na 
trgu. Tako je zaživel tudi elektronski dokumentni sistem, ki je 
že zmanjšal količino papirnih dokumentov v družbi in s tem 
bistveno pohitril nekatere procese. Obseg vpeljave se bo v pri-
hodnje še razširil.

Izčlenitev področja nakupa in prodaje električne energije v 
samostojno hčerinsko podjetje Elektro Maribor Energija Plus 
d.o.o. je predstavljalo velik organizacijski in logističen projekt 
v podjetju. Veliko energije je bilo vložene v informacijsko pod-
poro izčlenitvi, in to tako znotraj službe za informatiko kot tudi 
v hčerinskem podjetju Informatika d.d.
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6  Analiza uspešnosti poslovanja 
družbe
Leto 2011 je najbolj zaznamovala izčlenitev dejavnosti nakupa 
in prodaje v hčerinsko družbo, zato so podatki družbe Elektro 
Maribor d.d. za leto 2011 omejeno primerljivi s predhodnimi 
leti. 

Najpomembnejši dejavniki, ki so vplivali na poslovanje družbe 
v letu 2011:

•  Izčlenitev dejavnosti nakupa in prodaje električne energije
Pomemben mejnik v poslovanju družbe Elektro Maribor 
d.d. je v letu 2011 predstavljala izčlenitev družbe Elektro 
Maribor Energija plus d.o.o. Družba Elektro Maribor Energi-
ja plus d.o.o. je bila ustanovljena 15. 6. 2011 in je v 100-od-
stotni lasti družbe Elektro Maribor d.d. S svojim poslova-
njem je začela s 1. 12. 2011, obračunski dan izčlenitve je 
31. 12. 2010.

•  Akt o metodologiji za določitev omrežnine
S 1. 1. 2011 je stopil v veljavo novi Akt o metodologiji za do-
ločitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih 
stroškov elektroenergetskega omrežja in metodologiji za 
obračunavanje omrežnine (Ur. l. RS, št. 59/10, z dne 23. 7. 
2010) – v nadaljevanju Akt.

•  Odločba Javne agencije RS za energijo
29. 12. 2010 je AGEN-RS na osnovi novega Akta izdala od-
ločbo, ki določa regulativni okvir za izvajalca dejavnosti 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, tj. družbo 
SODO d.o.o. V tej odločbi je za družbo Elektro Maribor d.d. 
določen regulativni okvir poslovanja za leti 2011 in 2012. 

•  Poračun omrežnine za regulativno obdobje 2004–2009
Na osnovi Akta (2.8. točka iz priloge 1) je družba Elektro 
Maribor d.d. upravičena do 6.082.159 EUR prihodkov iz 
naslova primanjkljaja prihodkov do upravičenih stroškov 
za regulativno obdobje 2004–2009. Od tega smo v letu 
2010 dobili delno plačilo samo za leto 2009, in sicer v višini 
1.650.947 EUR. Do preostanka sredstev je družba upraviče-
na v letih 2011 in 2012 (vsako leto polovico). Družba tako iz 
tega naslova v računovodskih izkazih za leto 2011 izkazuje 
prihodke za najem, izvajanje storitev in nakup za izgube za 
družbo SODO d.o.o. v višini 2.215.606 EUR. 

•  Dokončen poračun omrežnine za regulativno leto 2010
Družba SODO d.o.o. je na osnovi Aneksa št. 3 k Pogodbi o 
najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju sto-
ritev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja za 
leto 2010 in na podlagi revidiranih podatkov o poslovanju 
leta 2010 izvedla dokončen poračun za najemnino in sto-
ritve regulativnega leta 2010. Razlika med preliminarnim 
poračunom 2010, ki smo ga že upoštevali v poslovnem 
letu 2010, in dokončnim poračunom znaša presežek pri-
hodkov nad upravičenimi stroški v vrednosti 328.290 EUR 
in ga je družba Elektro Maribor d.d. upoštevala v računo-
vodskih izkazih za leto 2011.

•  Preliminarni poračun omrežnine za regulativno leto 2011
Družba je v letu 2012 z družbo SODO d.o.o. podpisala 
Pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in 
izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucij-
skega omrežja za leto 2011. Na osnovi 60. člena navedene 
pogodbe je družba SODO d.o.o. na osnovi nerevidiranih 
podatkov in v skladu z določili Akta izvedla preliminarni 
poračun regulativnega leta 2011. Vrednost primanjkljaja 
prihodkov do upravičenih stroškov znaša 1.296.606 EUR 
in ga je družba Elektro Maribor d.d. upoštevala v računo-
vodskih izkazih za leto 2011. Dokončen poračun bo družba 
SODO d.o.o. izvedla na osnovi revidiranih podatkov družbe 
Elektro Maribor d.d.

6.1 Čisti poslovni izid
V letu 2011 je v družbi prišlo do izčlenitve dejavnosti nakupa 
in prodaje električne energije. Pri analizi čistega poslovnega 
izida se podatki za predhodna leta nanašajo samo na dejav-
nost distribucijski elektroenergetski sistemi (DEES) in so tako 
v glavnem vsebinsko primerljivi s podatki družbe Elektro Mari-
bor d.d. za leto 2011.

Čisti poslovni izid družbe je znašal 6.313.075 EUR, kar je za 
65,5 % več kot leta 2010 in je predvsem posledica višjih pri-
hodkov od družbe SODO d.o.o. 

Čisti poslovni izid (v EUR)

Elementi 2009 2010 2011

Poslovni izid  
iz poslovanja -1.510.631 3.357.554 6.497.442

Finančni izid -205.877 -409.713 -723.295

Izid iz drugega 
poslovanja 2.489.375 867.223 538.928

Čisti poslovni 
izid 772.867 3.815.064 6.313.075

Vsi prihodki družbe Elektro Maribor d.d. so v letu 2011 znašali 
75.193.463 EUR. Največji delež (74 %) med prihodki predsta-
vljajo prihodki od družbe SODO d.o.o. za najemnino, storitve 
in nakup za izgube. 

Sprememba  
2011/2010

93,5 %

65,5 %

-37,9 %

-76,5 %
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Prihodki družbe (v EUR)

Elementi 2009 2010 2011

Poslovni prihodki 56.826.735 70.740.485 74.385.976

Finančni prihodki 258.434 147.319 204.000

Drugi prihodki 2.904.650 918.075 603.487

Skupaj prihodki 59.989.819 71.805.879 75.193.463

Čisti prihodki od prodaje družbe so znašali 62.443.092 EUR. 
Med čiste prihodke od prodaje spadajo predvsem:

•  Prihodki od družbe SODO d.o.o. (prihodki na osnovi regu-
lativnega okvirja), ki so znašali 55.865.045 EUR in so za 9 % 
višji kot v predhodnem letu, in sicer predvsem zaradi 1,4 % 
večjih količin distribuirane električne energije ter delnega 
plačila poračuna za regulativno obdobje 2004–2009 v viši-
ni 2.215.606 EUR in preliminarnega poračuna za leto 2011 
v višini 1.296.606 EUR.

V letu 2009 smo med prihodki izkazovali samo razliko med 
prihodki in stroški nakupa električne energije za izgube.

•  Prihodki od prodaje storitev na trgu, ki so bili realizirani v 
višini 5.950.624 EUR, kar je na ravni leta 2010.

Prihodki od usredstvenih lastnih proizvodov in storitev so 
bili realizirani v višini 10.529.632 EUR, kar je za 4 % manj kot 
v predhodnem letu in je posledica nižjih naložbenih vlaganj 
v letu 2011. 

Drugi poslovni prihodki, ki so bili realizirani v višini 1.413.253 
EUR, so za 30 % nižji kot v predhodnem letu.

Finančni prihodki skupaj so znašali 204.000 EUR in predsta-
vljajo prihodke iz danih posojil in prihodke iz poslovnih ter-
jatev.

Drugi prihodki v višini 603.487 EUR se nanašajo predvsem na 
prihodke iz naslova prejetih zavarovalnin za škodne primere 
na elektroenergetskih objektih in so za 44 % nižji kot v pred-
hodnem letu.

Vsi stroški in odhodki družbe so znašali 68.880.388 EUR. Naj-
večji delež (37 %) med stroški predstavljajo stroški materiala 
in storitev. 

Stroški in odhodki družbe (v EUR)

Elementi 2009 2010 2011

Poslovni stroški  
in odhodki 58.337.366 67.382.931 67.888.534

Finančni odhodki 464.311 557.032 927.294

Drugi odhodki 415.275 50.852 64.560

Skupaj stroški  
in odhodki 59.216.952 67.990.815 68.880.388

Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega 
materiala so bili v višini 16.647.966 EUR. Med te stroške spa-
dajo predvsem:

•  stroški nakupa električne energije, ki so znašali 5.745.421 
EUR in v letu 2011 predstavljajo samo stroške nakupa ele-
ktrične energije za izgube. V letu 2011 je družba prejela 
in evidentirala tudi poračun izgub za leto 2010 v višini 
107.984 EUR;

•  stroški materiala pri naložbah, ki so znašali 5.032.328 EUR, 
kar je za 2 % manj kot v predhodnem letu in je posledica 
manjšega obsega naložb, zaradi česar so sorazmerno nižji 
tudi stroški materiala pri naložbah. 

Stroški storitev so bili v višini 8.531.010 EUR. Največji delež 
med temi stroški predstavljajo stroški storitev v zvezi z vzdr-
ževanjem (26 %), zavarovalne premije (19 %), stroški storitev 
za nadaljnji obračun (14 %) in stroški Informatike d.d. (13 %).

   2009  2010 2011 brez 
poračunov 

Poračun RO 
2004–2009

Poračun RO 
2010

Preliminarni 
poračun RO 

2011

2011 z 
poračuni

Najemnina 24.113.471 28.318.385 27.674.700 1.173.923 2.963 267.315 29.118.901

Opravljanje sto-
ritev 14.331.087 15.399.347 17.738.901 321.304 -331.253 1.029.291 18.758.243

Nakup za izgube 1.291.333 7.535.167 7.267.522 720.379 0 0 7.987.901

Skupaj 39.735.891 51.252.899 52.681.123 2.215.606 -328.290 1.296.606 55.865.045

Sprememba  
2011/2010

Sprememba  
2011/2010

66,5 %

0,8 %

1,3 %

27,0 %

5,2 %

38,5 %

-34,3 %

4,7 %
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Stroški dela so znašali 22.553.171 EUR. V letu 2011 smo upo-
števali določila Podjetniške kolektivne pogodbe glede medle-
tnega usklajevanja plač z gibanjem življenjskih stroškov.

Odpisi vrednosti so bili v višini 19.356.738 EUR. Med te stroške 
spadajo predvsem:

•  stroški amortizacije v višini 18.941.114 EUR;
•  prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 

in opredmetenih osnovnih sredstvih v znesku 77.340 EUR;
•  prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 

v znesku 338.284 EUR, ki se nanašajo na popravek vredno-
sti terjatev zaradi dvoma o plačilu. 

Drugi poslovni odhodki so bili v višini 799.649 EUR. Med te 
stroške spadajo stroški oblikovanja rezervacij za jubilejne na-
grade in odpravnine, stroški štipendij, stroški nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča ter drugi stroški. 

Finančni odhodki so znašali 927.294 EUR in se nanašajo pred-
vsem na posojilne obresti od dolgoročnih posojil ter so za 66 
% višji kot v predhodnem letu.

Drugi odhodki v višini 64.560 EUR so za 27 % višji kot v pred-
hodnem letu, nanašajo pa se predvsem na odškodnine.

6.2 Premoženjsko stanje
Bilanca stanja nam pokaže obseg in strukturo dolgoročnih in 
kratkoročnih sredstev na določen dan ter obseg in strukturo 
njihovega financiranja.

Sredstva in obveznosti družbe so na dan 31. 12. 2011 znašala 
325.272.964 EUR in so se od 1. 1. 2011 povečala za 11.297.122 
EUR oziroma za 4,0 %. 

V procesu izločitve dela družbe se je stanje sredstev znižalo za 
40.984.641 EUR na postavkah:

•  dolgoročna sredstva za 911.072 EUR, od tega:
•  neopredmetena sredstva za 337.151 EUR;
•  opredmetena sredstva za 573.921 EUR;

•  kratkoročna sredstva za 40.065.978 EUR, od tega:
•  kratkoročne poslovne terjatve za 36.426.403 EUR;
•  denarna sredstva za 3.639.575 EUR;

•  kratkoročne aktivne časovne razmejitve za 7.592 EUR.

Dolgoročna sredstva so se v primerjavi s stanjem na dan 1. 
1. 2011 povečala za 4.998.947 EUR, in sicer predvsem zaradi 
novih vlaganj v opredmetena in neopredmetena osnovna 
sredstva. 

31. 12. 2010 Izčlenitev 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Sredstva 339.678.973 -25.703.131 313.975.842 325.272.964

Dolgoročna sredstva 277.165.102 14.370.440 291.535.542 296.534.488

Kratkoročna sredstva 60.107.580 -40.065.978 20.041.602 27.848.303

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 2.406.291 -7.592 2.398.699 890.173

Obveznosti do virov sredstev 339.678.973 -25.703.131 313.975.842 325.272.964

Kapital 227.856.970 0 227.856.970 232.970.045

Rezervacije in dolgoročne PČR 32.641.816 -249.912 32.391.903 33.214.740

Dolgoročne obveznosti 27.044.258 0 27.044.258 32.041.428

Kratkoročne obveznosti 51.380.594 -25.297.832 26.082.762 26.001.363

Kratkoročne PČR 755.335 -155.387 599.948 1.045.388

Struktura sredstev Struktura obveznosti do virov sredstev

Dolgoročna 
sredstva Kapital

Kratkoročna 
sredstva

Rezervacije in  
dolgoročne PČR

Kratkoročne 
AČR

Dolgoročne 
obveznosti

Kratkoročne 
obveznosti

Kratkoročne 
PČR

91,16 % 71,62 %

8,56 % 10,21 %

0,27 % 9,85 %

7,99 %

0,32 %

31.12.2011

31.12.2011

01.01.2011

01.01.2011

31.12.2010

31.12.2010

92,85 % 72,57 %

6,38 % 10,32 %

0,76 % 8,61 %

8,31 %

0,19 %

81,60 % 67,08 %

17,70 % 9,61 %

0,71 % 7,96 %

15,13 %

0,22 %

Gibanje bilančne vsote (v EUR)
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Za vlaganja v osnovna sredstva družbe je bilo v letu 2011 po-
rabljeno 22.897.795 EUR. Gibanje sredstev in znesek vlaganj v 
zadnjih treh letih prikazuje naslednja tabela:

31. 12. 2009 31. 12. 2010 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Vrednost sredstev 269.751.089 274.558.977 273.647.905 277.941.160

Znesek vlaganj v OS družbe 21.322.048 27.058.937 0 22.897.795

% 7,90 9,86 0,00 8,24

Kratkoročna sredstva družbe so na dan 31. 12. 2011 znašala 
27.848.303 EUR in so se v primerjavi s stanjem na dan 1. 1. 2011 
povišala za 7.806.701 EUR.

31. 12. 2009 31. 12. 2010 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Zaloge 2.206.769 2.069.556 2.069.556 1.994.759

Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 8.000.000

Kratkoročne poslovne terjatev 43.824.263 48.433.283 12.006.880 11.656.436

Denarna sredstva 7.395.934 9.604.741 5.965.166 6.197.108

Skupaj 53.426.966 60.107.580 20.041.602 27.848.303

Razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi sredstvi v struk-
turi sredstev se je v primerjavi s koncem leta 2010 nekoliko 
spremenilo v korist dolgoročnih sredstev, saj se je delež krat-
koročnih sredstev zmanjšal za 9 odstotnih točk in znaša 9 % v 
strukturi sredstev.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so se v primerjavi 
s stanjem na dan 1. 1. 2011 znižale za 1.508.526 EUR, in si-
cer predvsem zaradi odprave vnaprej vračunanih prihodkov 
od storitev, najema in izgub sistemskemu operaterju družbi 
SODO d.o.o. na osnovi preliminarnega obračuna regulativne-
ga leta 2010. 

Obveznosti do virov sredstev prikazujejo način financiranja 
sredstev, s katerimi razpolaga družba na določen dan.

Kapital družbe je na dan 31. 12. 2011 znašal 232.970.045 EUR 
in je bil za 5.113.075 EUR višji kot na dan 1. 1. 2011. Na njegovo 
spremembo je vplival predvsem dobiček tekočega leta.

Rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve so se poveča-
le za 822.837 EUR. Zmanjšanje dolgoročnih rezervacij zaradi 
izločitve dela družbe je evidentirano v višini 221.582 EUR pri 
postavki rezervacij za pokojnine in jubilejne nagrade ter za 
28.330 EUR pri postavki dolgoročnih pasivnih časovnih razme-
jitev.

Dolgoročne obveznosti so se povečale zaradi na novo najete-
ga posojila v letu 2011 za financiranje novih naložb v elektroe-
nergetsko infrastrukturo.

Gibanje zadolževanja v obravnavanih letih prikazuje naslednja 
tabela:

31. 12. 2009 31. 12. 2010 31. 12. 2011

Posojila 
(kratkoročni 
+ dolgoročni 
del)

26.199.270 37.078.907 42.357.591

Indeks glede 
na preteklo 
leto

121 142 114

Kratkoročne obveznosti so se v primerjavi s stanjem na dan 1. 
1. 2011 znižale za 81.399 EUR. 

Zaradi izločitve dela družbe so se zneski kratkoročnih poslov-
nih obveznosti znižali za 25.297.832 EUR.

Kratkoročne poslovne obveznosti so se v prikazanih obdobjih 
gibale kot prikazuje naslednja tabela:

31. 12. 
2009

31. 12. 
2010

1. 1.  
2011

31. 12. 
2011

Kratkoročne 
poslovne 
obveznosti

32.386.924 41.335.195 16.037.363 13.568.647

Indeks glede 
na preteklo 
leto

81 128 39 85

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so v višini 1.045.388 
EUR in so višje v primerjavi s stanjem na dan 1. 1. 2011 za 
445.440 EUR. Do povišanje je prišlo predvsem iz naslova pre-
jetega dokončnega poračuna RO za leto 2010 v višini 328.290 
EUR ter iz naslova vračunanih obveznosti za neizkoriščen do-
pust v višini 717.098 EUR.
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6.3 Denarni izid
Pri analizi denarnega izida se podatki za predhodna leta nana-
šajo samo na dejavnost DEES in so tako v glavnem vsebinsko 
primerljivi s podatki družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2011.

Denarni izid v letu 2011 je bil pozitiven, v višini 231.942 EUR, 
končno stanje denarnih sredstev je znašalo  6.197.108 EUR.

Postavka 2009 2010 2011

Denarni tokovi pri poslovanju 10.611.704 6.657.509 19.579.983

 - prejemki pri poslovanju 93.006.025 88.982.831 106.406.669

 - izdatki pri poslovanju -82.394.321 -82.325.322 -86.826.686

Denarni tokovi pri naložbenju -17.674.619 -11.025.641 -22.533.809

 - prejemki pri naložbenju 817.801 872.472 1.656.051

 - izdatki pri naložbenju -18.492.420 -11.898.113 -24.189.860

Denarni tokovi pri financiranju 3.468.818 10.347.896 3.185.768

 - prejemki pri financiranju 18.700.000 62.498.000 14.500.000

 - izdatki pri financiranju -15.231.182 -52.150.104 -11.314.232

Denarni izid v obdobju -3.594.097 5.979.764 231.942

Končno stanje denarnih sredstev -14.596 5.965.168 6.197.108

Začetno stanje denarnih sredstev 3.579.501 -14.596 5.965.166

Denarni tokovi pri poslovanju so v letu 2011 pozitivni in višji 
za 12.922.474 EUR od leta 2010. Višji so predvsem zaradi:

•  višjih prejemkov iz naslova terjatev za najem in storitve po 
pogodbi družbe SODO d.o.o. za 8.278.797 EUR;

•  višjih prejemkov iz naslova uporabe omrežja.

Denarni tokovi pri naložbenju izkazujejo prebitek izdatkov 
nad prejemki v višini 22.533.809 EUR in so višji kot v letu 2010 
predvsem zaradi:

•  izdatkov za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb v vi-
šini 8 mio EUR;

•  višjih izdatkov za naložbe.

Denarni tokovi pri financiranju kažejo prebitek prejemkov 
nad izdatki v višini 3.185.768 EUR, v letu 2010 je znašal pre-
bitek prejemkov nad izdatki 10.347.896 EUR. Manjši prebitek 
prejemkov pri financiranju v letu 2011 v primerjavi z letom 
2010 je predvsem zaradi:

•  nižjega dolgoročnega posojila;
•  višjih odplačil glavnic. 

6.4 Kazalniki poslovanja
Družba je pri poslovanju v letu 2011 sledila zahtevam AUKN 
po vsakoletnem povečanju donosnosti na sredstva s ciljem, da 
se v letu 2015 doseže 4,1 % donosnosti na sredstva in 1 % divi-
dendnosti na kapital.

Donosnost na sredstva je v letu 2011 znašala 2 %, kar pomeni, 
da je družba uspešno upravljala s sredstvi saj je na 100 EUR 
vseh sredstev ustvarila 2 EUR dobička. Dividendnost na kapital 
pa je v letu 2011 znašala 0,5 %. Vrednost obeh kazalnikov je 
večja kot v predhodnem letu, kar pomeni, da se približujemo 
ciljnim vrednostim v letu 2015.

Pri kazalnikih poslovanja se podatki za predhodna leta nana-
šajo samo na dejavnost Distribucijski elektroenergetski siste-
mi (DEES) in so tako v glavnem vsebinsko primerljivi s podatki 
družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2011.

Uspešnost poslovanja družbe Elektro Maribor d.d. merimo s 
kazalniki poslovanja:

•  kazalniki stanja financiranja so usmerjeni v analizo finan-
ciranja družbe;

•  kazalniki stanja investiranja, s katerimi analiziramo struk-
turo sredstev;

•  kazalniki vodoravnega finančnega ustroja, s katerimi preso-
jamo usklajenost sredstev z obveznostmi do virov sredstev;

•  kazalniki gospodarnosti, ki pojasnjujejo dosežene poslov-
ne rezultate glede na vložke, ki so potrebni za njihovo 
ustvaritev;

•  kazalniki dobičkonosnosti, s katerimi ugotavljamo razmer-
je med določenim donosom in povprečnimi vlaganji.



ELEKTRO MARIBOR d.d. • Letno poročilo 201140

  2009 2010 2011

I. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA    

Stopnja lastniškosti financiranja v %

= kapital / obveznosti do virov sredstev
71,84 68,63 71,62

Stopnja dolgoročnosti financiranja v %

= kapital + dolg. dolgovi + rezervacije + dolg. PČR / obveznosti do virov sredstev
91,07 88,52 91,68

Stopnja osnovnosti kapitala v %

= osnovni kapital / kapital
63,11 61,91 60,00

II. KAZALNIKI STANJA NALOŽBENJA      

Stopnja osnovnosti naložbenja v %

= osnovna sredstva / sredstva
93,60 91,35 85,45

Stopnja dolgoročnosti naložbenja v %

= osnovna sredstva in dolg. AČR + dolg. fin. naložbe + naložb. neprem. + dolg. posl. terjatve / sredstva
94,76 92,44 91,16

III. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA      

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev

= kapital / osnovna sredstva 
0,77 0,75 0,84

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)

= likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti
0,09 0,17 0,55

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)

= likvidna sredstva + kratkoročne terjatve / kratkoročne obveznosti
0,52 0,54 0,99

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)

= kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti
0,61 0,60 1,07

IV. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI      

Koeficient gospodarnosti poslovanja 

= poslovni prihodki / poslovni odhodki
0,97 1,05 1,10

Koeficient celotne gospodarnosti 

= celotni prihodki / celotni odhodki
1,01 1,06 1,09

V. KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI      

Čisti dobiček na kapital (ROE) v %

= čisti poslovni izid / povprečni kapital 
0,37 1,85 2,88

Dobičkonosnost kapitala v %

= čisti poslovni izid / povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida)
0,38 1,86 2,91

Čisti dobiček na sredstva (ROA) v %

= čisti poslovni izid / povprečna sredstva
0,27 1,30 2,02

Stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov v %

= poslovni izid iz poslovanja / poslovni prihodki
-2,66 4,75 8,73

Stopnja čiste dobičkovnosti poslovnih prihodkov v %

= čisti poslovni izid / poslovni prihodki
1,36 5,39 8,49

Dividendnost celotnega kapitala v %

= izplačane dividende / povprečni kapital
0,28 0,00 0,54

Dividendnost osnovnega kapitala v %

= izplačane dividende / povprečni osnovni kapital
0,44 0,00 0,88
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7  Upravljanje s tveganji

V družbi Elektro Maribor d.d. prepoznavamo tveganja kot 
negotovost nastanka dogodka, ki lahko negativno vpliva na 
doseganje strateških ciljev družbe. Z obvladovanjem tveganj 
poskuša družba pravočasno prepoznati tveganja in ustrezno 
ukrepati, da bi tako zmanjšala višino škode, ki jo lahko določe-
no tveganje povzroči. 

Tveganja, ki jim je družba izpostavljena, delimo na:
• poslovna tveganja;
• tveganja delovanja; 
• finančna tveganja.

Področje tveganja Opis tveganja Način obvladovanja Izposta-- 
vljenost Višina škode

POSLOVNA TVEGANJA

Tveganje uničenja
Premoženje družbe je izpostavlje-
no vplivom iz okolja in vremenskih 
vplivom.

V letu 2011 je družba zavarovala svoje 
premoženje za dobo štirih let. Visoka Visoka

Naložbeno tveganje

Civilne iniciative aktivno vplivajo 
na umeščanje energetskih objek-
tov v prostor, postopki se podalj-
šujejo in izvedba naložb zaostaja.

Aktivno komuniciranje s civilno ini-
ciativo in drugimi organi, ki določajo 
postopke.

Visoka Visoka

Vedno večja ozaveščenost javnosti 
o različnih virih energije (obnovljivi 
viri) predstavlja pritisk na tehnolo-
ško posodabljanje infrastrukture.

Uvajanje projektov na področju ob-
novljivih virov, predelave odpadkov in 
postavitev platforme za “Smart Grids”.

Srednja Srednja

TVEGANJA DELOVANJA

Izvajanje procesov Motnje v izvajanju procesov.
Družba ima vpeljan sistem vodenja 
kakovosti ISO 9001 in izvaja notranje in 
zunanje presoje delovanja sistema.

Nizka Nizka

Nedostopnost  

Težave pri izterjavi in odklopih na 
merilnih mestih.

Ukrepi v skladu s Splošnimi pogoji za 
dobavo in odjem električne energije 
iz distribucijskega omrežja, dodatna 
komunikacija z odjemalci, namestitev 
števca z daljinskim odklopnikom.

Srednja Visoka

Težave pri izvajanju izklopov in 
zagotavljanju obratovalnih stanj 
mreže na objektih in napravah.

Pregled stanja dostopov do energetskih 
naprav in objektov ter obvladovanje ovir 
v dogovoru z lastniki in inšpekcijskimi 
službami. 

Visoka Srednja

Urejanje lastninskih 
razmer     

Številni vodi in energetski objekti 
so locirani na zemljišču, kjer niso 
urejene služnosti ali odkupi z 
lastniki.

Komunikacija z lastniki in ugotavljanje 
gradnje objektov na osnovi pretekle 
regulative, ki je takšno umeščanje omo-
gočala, sklepanje služnosti ali izvedba 
odkupov v interesu družbe.

Visoka Visoka

Kadrovsko tveganje

Pomanjkanje ustreznega kadra 
(elektromonterjev) in tveganje  
odhodov zaposlenih.

Štipendiranje, zunanji izvajalci (outsour-
cing), letni razvojni pogovori, merjenje 
organizacijske klime, spodbujanje do-
datnega izobraževanja, ustrezen sistem 
nagrajevanja in notranjega komunici-
ranja.

Visoka Zmerna

Izpostavljenost delovnim nesre-
čam.

Zavarovanje oseb s kolektivnim ne-
zgodnim zavarovanjem, izobraževanje, 
OHSAS 18001 za področje zdravja in 
varstva pri delu, usposobljenost za delo 
pod napetostjo. 

Visoka Zmerna

Ravnanje v nasprotju s predpisi in 
internimi akti družbe.

Zavarovanje odgovornosti za opravlja-
nje dejavnosti. Visoka Zmerna
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Področje tveganja Opis tveganja Način obvladovanja Izpostavljenost Višina škode

Regulatorno tveganje

Odvisnost od izhodišč ekonom-
skega reguliranja omrežnine in 
upravičenih stroškov, ki vplivajo 
predvsem na poslovni rezultat 
družbe.

Racionalizacija stroškov izvajanja sto-
ritev in vzdrževanja distribucijskega 
omrežja.

Visoka Zmerna

Informacijsko tve-
ganje

Motnje pri informacijski podpori 
izvajanja poslovnih procesov.

Vzdrževanje obstoječega informacijske-
ga sistema in prenova sistema. Visoka Visoka

Javno naročanje

Vložitev revizijskega zahtevka s 
strani ponudnikov, ki lahko po-
daljšajo čas do sklenitve pogodbe 
za izvedbo storitve oz. nabave 
materiala.

Pravočasno načrtovanje izvedbe javne-
ga naročila in kakovostno pripravljene 
tehnične specifikacije, ki v najvišji možni 
meri preprečuje vložitev  revizijskih 
zahtevkov.

Srednja Visoka

FINANČNA TVEGANJA

Kreditno tveganje
Obstaja tveganje, da bodo terjatve 
do kupcev plačane z zamudo, 
delno ali sploh ne bodo plačane.

Sprotno spremljanje terjatev, bonitetne 
ocene kupcev, zahtevanje instrumen-
tov zavarovanja, izterjava neplačnikov, 
zaračunavanje zamudnih obresti. 

Srednja Zmerna

Likvidnostno tveganje Nepravočasno plačevanje zapadlih 
terjatev.

Tedensko, mesečno in letno spremljanje 
potreb po likvidnih sredstvih. Nizka Zmerna

Obrestno tveganje 
Rast stroškov financiranja pri virih 
zaradi neugodnega gibanja obre-
stnih mer na trgu.

Sprotno spremljanje obrestnih mer 
na  finančnih trgih in v primeru neugo-
dnega gibanja obrestnih mer možnost 
predčasnega odplačila kredita brez 
dodatnih stroškov. 

Nizka Zmerna
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8  Pomembnejši dogodki  
po zaključku leta

Preliminarni obračun regulativnega leta 2011

V začetku meseca marca je bil s strani družbe SODO d.o.o. na-
rejen preliminarni obračun regulativnega leta 2011, ki je znašal 
1.296.606 EUR in je upoštevan v podatkih za leto 2011. Končni 
obračun za regulativno leto še ni znan in bo narejen na podlagi 
revidiranih podatkov.

Imenovanje novega predsednika uprave

Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. je 1. 3. 2012 na 29. 
redni seji za novega predsednika uprave družbe Elektro Mari-
bor d.d. soglasno izbral mag. Borisa Soviča. 12. 3. 2012 je mag. 
Boris Sovič nastopil funkcijo predsednika uprave družbe Elek-
tro Maribor d. d. Funkcijo je prevzel od zastopnika družbe Silva 
Ropoše.

Revizija dogovorjenih postopkov

V mesecu februarju 2012 se je začela izvedba revizije dogo-
vorjenih postopkov v zvezi z izvedbo določenih poslov v letih 
2010–2011. Po nalogu revizijske komisije nadzornega sveta 
družbe Elektro Maribor d.d. v zvezi z dopisom AUKN RS, št. 
4-0027/2011-1804, je v pripravi poročilo o pregledu posa-
meznih poslov s strani odvetniške pisarne.
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Srečen je kdor zna živeti 
z majhnimi željami.  

Slovenski pregovor

“ “

III.  Trajnostno 
Poročilo
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1.1 Stanje zaposlenih
Konec leta 2011 je bilo v družbi Elektro Maribor d.d. zaposlenih 
771 oseb, od tega 675 moških in 96 žensk. Glede na leto 2010 
se je število zaposlenih bistveno spremenilo, in sicer pred-
vsem zaradi odhoda 43 sodelavcev v hčerinsko družbo Elektro 
Maribor Energija plus d.o.o.

Gibanje števila zaposlenih (stanje konec leta)

2009 2010 2011

821 819

771

Povprečna starost zaposlenih v letu 2011 je bila 42,3 leta, od 
tega pri moških 41,9 in pri ženskah 44,8 leta. Povprečna de-
lovna doba je 22,6 leta. Povprečna starost in delovna doba se 
v zadnjih letih dvigujeta minimalno.

2009 2010 2011

Povprečna starost zaposlenih 
(v letih) 42,4 41,9 42,3

Povprečna delovna doba zapo-
slenih (v letih) 22,0 22,2 22,6

V letu 2011 se je povečalo število zaposlenih z visoko izobrazbo 
in zmanjšalo število nekvalificiranih in polkvalificiranih sode-
lavcev.

Struktura zaposlenih glede na izobrazbo na dan 31. 12. 2011

SrednjaVisokokvalificirani

Visoka

Magister 
znanosti

Višja

Kvalificirani

Polkvalificirani

Nekvalificirani

16 %

1 %

19 %

28 %

3 %

4 %

21 %8 %

1.2  Izobraževanje 
zaposlenih

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih pomeni razvoj za-
poslenih v smislu odkrivanja in širjenja njihovih notranjih po-
tencialov ter 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 stro-
kovnost in ustvarjalnost pri delu ter s tem dosegajo cilje v celoti 
v prid svojemu osebnemu zadovoljstvu in podjetju. Prav zaradi 
tega v našem podjetju namenjamo veliko pozornosti področju 
izobraževanja oziroma usposabljanja zaposlenih. Izobraževan-
ja zaposlenih skrbno načrtujemo in izvajamo glede na notran-
je potrebe, zastavljene cilje oziroma razvoj družbe ter glede na 
prilagoditev aktualnim pogojem na trgu dela. Pomembno je 
omeniti dejstvo, da je razvoj zaposlenih ena najpomembnej-
ših motivacijskih faktorjev, zato v našem podjetju namenjamo 
temu veliko pozornost. Za izobraževanje zaposlenih smo tako 
v letu 2011 namenili 259.588 EUR.

1.3  Organizacijska 
klima in 
zadovoljstvo 
zaposlenih 

Spremljanje organizacijske klime je praksa uspešnih podjetij. 
Pozornost je usmerjena predvsem na povezavo zadovoljstva 
z rezultati pri delu. 

1 Odgovornost do zaposlenih

III.  Trajnostno  
Poročilo
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Raziskavo na področju organizacijske klime in zadovoljstva za-
poslenih smo v družbi Elektro Maribor d.d. izpeljali marca 2011, 
in sicer že četrto leto zapored. Uporabili smo vprašalnik SiOK 
(Slovenska organizacijska klima), ki je nastal pod okriljem sve-
tovalnega podjetja AT Adria in njegovih partnerjev in ki poleg 
merjenja organizacijske klime posameznega podjetja omogo-
ča tudi primerjavo med podjetji v Sloveniji (do leta 2010 je bilo 
vključenih približno 380 slovenskih podjetij) ter tudi z rezultati 
merjenja organizacijske klime v podjetju iz prejšnjih let.

Iz rezultatov so razvidna manjša nihanja v organizacijski klimi 
in zadovoljstvu zaposlenih družbe Elektro Maribor d.d. v raz-
ličnih obdobjih. Dejstvo je, da rezultati raziskave organizacij-
ske klime v letu 2011 v vseh postavkah in kategorijah kažejo 
napredek naše družbe glede na prejšnja leta.

V primerjavi z raziskavo SiOK 2010 (ostala slovenska podjetja) 
je ocena posameznih kategorij v družbi Elektro Maribor d.d. 
nad slovenskim povprečjem, nekoliko pod povprečjem pa v 
primerjavi s storitvenimi podjetji.

To pomeni, da se v družbi zavedamo zahtev sodobnega po-
slovnega sveta, da mu sledimo in da bomo v prihodnosti z 
angažiranjem slehernega posameznika presegli sedanje rezul-
tate ter dosegli še boljše.

Povprečne vrednosti kategorij organizacijske klime in zado-
voljstva zaposlenih

Elektro Maribor 
2009 Storitve 2012 SIOK 2010 Elektro Maribor 

2011

2,69

3,45
3,23 3,32

1.4  Zaposlovanje 
invalidov

V družbi Elektro Maribor d.d. imamo med zaposlenimi tudi 
sodelavce, ki imajo priznano invalidnost kot posledico zdrav-
stvenih težav in s tem povezano zmanjšano delovno zmožnost. 
V ta namen skrbimo, da so ti sodelavci ustrezno obravnavani in 
da je zanje poskrbljeno v skladu z Zakonom o zaposlitveni reha-
bilitaciji in zaposlovanju invalidov. Na podlagi priznanih pravic 
iz invalidskega zavarovanja oz. odločb o priznani invalidnosti 
in pravicah pri delu te sodelavce razporejamo na njim ustrezna 
delovna mesta ter pri tem uporabimo vse strokovne aktivnosti.

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
delodajalcu nalaga odgovornost za zaposlitev invalidov v do-
ločenem številu (kvoti). Kvoto izpolnjujemo v celoti oz. jo celo 

presegamo, saj imamo zaposlenih skoraj 10 % invalidov (pred-
pis kvote je 6 %). Zaradi presežene kvote zaposlenih invalidov 
smo upravičeni in deležni sredstev oz. nagrade, ki jo namen-
jamo izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov in 
usposabljanju ter izobraževanju (prekvalifikaciji) za zasedanje 
ustreznega delovnega mesta.  

V letu 2011 smo namenili sredstva za usposabljanje zaposlenih 
invalidov za njihov osebni razvoj in delovni proces.

1.5 Štipendiranje
V letu 2011 smo imeli 22 štipendistov, od tega 18 elektrikarjev 
energetikov – srednješolski poklicni program, 3 za univerzitet-
ni program in 1 za visokošolski program, vsi smer Močnostna 
elektrotehnika. V šolskem letu 2011/12 smo na podlagi razpisa 
štipendij dodelili 10 štipendij za poklic elektrikar energetik.

1.6  Druge aktivnosti 
za zaposlene

Na področju informiranja zaposlenih uporabljamo razne kana-
le, ki so ciljno prilagojeni skupinam zaposlenih. Tako izdajamo 
interno glasilo Infotok, pošiljamo elektronska sporočila, upo-
rabljamo intranet in oglasne deske. 

Pripadnost, medsebojno poznavanje in povezanost krepimo s 
športnimi tekmovanji, delovnimi in novoletnimi srečanji. 

Za otroke zaposlenih smo organizirali lutkovne predstave z 
Božičkom. 

Skrbimo za zdravo in varno delovno okolje, zaposlenim nudi-
mo oddih v svojih počitniških kapacitetah in rekreacijo s spod-
budo našega športnega društva. 

Z inovacijsko platformo zaposlene spodbujamo k podajanju 
inovativnih predlogov. 

Pridobili smo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, kate-
rega osnova je implementacije desetih izbranih ukrepov, ki se 
v prakso uvajajo tri leta.

1.7 Inovacije
Projektna pisarna je novost v organizacijski strukturi družbe 
Elektro Maribor d.d. Nastala je kot resnična potreba podjetja 
po sistematičnem spremljanju razvoja projektnega dela, vred-
notenju rezultatov potrjenih projektov in sistematičnem zaje-
mu pobud zaposlenih na vseh nivojih in sredinah. Projektna 
pisarna nastopa v vlogi skrbnika procesa vodenja projektov in 
v vlogi skrbnika procesa inoviranja. 
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V okviru procesa vodenja projektov je bila v letu 2011 do-
končana metodologija projektnega vodenja (Poslovnik o 
projektnem vodenju, Sistemski postopek s predlogami, Intra-
netna stran), s čimer je omogočen sistematičen pristop v ži-
vljenjskem ciklu projekta (pobuda projekta, priprava projekta, 
izvedba projekta in zaključevanje projekta).  

V procesu inoviranja je inovacijska platforma ključno orodje za 
zagotavljanje razvojne naravnanosti podjetja, prilagodljivosti 
podjetja in celostnega razvoja tako zaposlenih kot organiza-
cije kot celote. V letu 2011 so dokončani vsi potrebni notranji 
akti oziroma gradniki za izvajanje inovacijske platforme. Z 
izvedeno predstavitvijo namena, vsebine in ciljev inovacijske 
platforme na posamezni OE/SE/upravi prehajamo v tretjo fazo 
izvedbe projekta – prototipnega obdobja oziroma uvedbe v 
prakso, ki bo trajala do konca leta 2012.

Strateški projekti družbe Elektro Maribor d.d.

Treba je izpostaviti naslednje strateške projekte družbe v letu 
2011:

•  Uvedba dokumentnega sistema (elektronska vhodno-iz-
hodna pošta in elektronski arhiv) 
Uvedba dokumentnega sistema je razdeljena na tri faze: 
prva je elektronska vhodna pošta, druga je elektronska 
izhodna (odhodna) pošta, tretja pa je e-arhiviranje. Zaklju-
čeni sta prva in druga faza. S ciljem ozaveščanja uporabe, 
namena in koristi uvedbe EPP je bil v okviru druge faze 
projekta izveden nov krog usposabljanja uporabnikov. V 
pripravi je podroben načrt projekta tretje faze v povezavi 
z uvajanjem sistema upravljanja informacijske varnosti po 
zahtevah standarda ISO 27001:2005. 

•  Projekt AMI – sistem naprednega merjenja 
Izvedeni so trije pilotni projekti:
•  integracija AMI v »Smart Grids« na področju treh transfor-

matorskih postaj;
•  prehod na IDIS in OPEN meter skladno opremo na obmo-

čju ene transformatorske postaje;
•  razvoj novih podatkovnih storitev (spletni energetski pri-

kazovalnik in hišni energetski prikazovalnik).

•  Uvajanje varnega dela pod napetostjo
V okviru projekta so uspešno zaključene posamezne faze 
projekta: šolanje za delo pod napetostjo, nabava ustrezne-
ga orodja in priprava potrebnih navodil. Varno delo pod 
napetostjo je uspešno uvedeno v redni delovni proces.

1.8  Varnost in zdravje 
pri delu

Osnovna naloga varnosti in zdravja pri delu je zagotovitev var-
nega delovnega okolja s strani delodajalca, pri čemer so nam 
v veliko pomoč načela standarda OHSAS 18001, ki ga imamo 
vpeljanega v podjetju in integriranega v sistem vodenja.

Služba za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost je 
opravila vsa dela, ki so ji po zakonskih določilih opredeljena 

in ob tem sodelovala z upravo družbe, odborom VZD v okviru 
sveta delavcev in s sindikatom. Da v podjetju izpolnjujemo in 
izvajamo ukrepe v skladu s smernicami OHSAS 18001 in pripa-
dajočo zakonodajo, tako na področju VZD kot na področju PV, 
so potrdili tudi večkrat opravljeni inšpekcijski nadzori s strani 
delovnih in požarnih inšpektorjev v letu 2011.

Odgovornost zaposlenih za lastno varnost spodbujamo tako 
z ustrezno delovno opremo, osebno varovalno opremo kot 
z ustreznim izobraževanjem in usposabljanjem. Zato smo v 
letu 2011 izvedli usposabljanja za delavce, ki opravljajo ne-
varna dela, kot so dela s težko gradbeno mehanizacijo, dela 
z upravljanjem dvižnih naprav, dela z motorno žago, in jih do-
datno usposobili iz varnosti in zdravja pri delu, požarne var-
nosti, prve pomoči ter varovanja okolja. 

Poglaviten namen izobraževanja je posredovanje specifičnih 
znanj s področja varnosti in zdravja pri delu, kjer smo kot prvi v 
Sloveniji začeli izvajati dela pod napetostjo na distribucijskem 
omrežju. S pripravo ustreznih postopkov dela, dokumentacije 
in usposabljanj zaposlenih za delo pod napetostjo so bili 
zagotovljeni pogoji za varnost in zdravje pri delu. 

Z namenom zmanjševanja odsotnosti z dela smo v letu 2011 
na področju preventivnih zdravstvenih pregledov opravi-
li preglede pri 51 % zaposlenih. Na predhodne zdravstvene 
preglede smo poslali tudi študente in dijake, ki so opravljali 
dela na terenu. Za preventivo smo poskrbeli tudi z izvedbo 
cepljenje proti gripi in klopnemu meningoencefalitisu.

Število delovnih nezgod v letu 2011 se je glede na pretekla 
obdobja zmanjšalo. Pri tem je pomembno, da se v letu 2011 ni 
zgodila nobena težja delovna nezgoda z električnim tokom ali 
težja delovna nezgoda kot posledica delovnega procesa, kar 
kaže na zavedanje zaposlenih o nevarnostih in upoštevanje 
navodil za varno delo.

V preteklem letu se je zgodilo 39 nezgod pri delu, vse lažjega 
značaja. Kot posledica je bilo izgubljenih 1.249 delovnih dni, 
kar predstavlja 0,8 odstotka vseh delovnih dni. V letu 2010 smo 
obravnavali 10 nevarnih pojavov in 2 požara na elektroener-
getskih objektih.

Z namenom zmanjševanja števila delovnih nezgod se kon-
stantno izvajajo preventivni pregledi delovnih skupin, kjer 
smo v letu 2011 uvedli nekaj novosti.

Število nezgod pri delu

2009 2010 2011

45 45
39
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2  Odgovornost do okolja

2.1 Družbeno okolje
Trženjske aktivnosti in družbena odgovornost

Blagovna znamka Elektro Maribor je s pomočjo slogana »Širi-
mo energetsko odličnost!«, s katerim smo se pojavljali v različ-
nih kanalih komuniciranja, v okolju prepoznana kot družbeno 
odgovorno podjetje, ki je inovativno in usmerjeno v priho-
dnost. Usmerjenost v prihodnost pa smo v največji meri doka-
zali prav z aktivnostmi na področju blagovne znamke E-mobil.

Na področje trajnostnega razvoja smo z blagovno znamko E-
-mobil vstopili z različnimi aktivnostmi, ki smo jih komunikacij-
sko in promocijsko dobro podprli. Z otvoritvijo dveh polnilnih 
postaj v Mariboru smo uspešno razširilli mrežo polnilnih postaj 
za električna vozila, vozila prihodnosti.

Z uporabo dveh velikoserijskih električnih avtomobilov (Mitsu-
bishi i-MiEV in Citroën C-ZERO) in drugimi ekološko zastavlje-
nimi projekti sledimo ciljem, ki sta si jih zadali Evropska unija in 
Slovenija na področju obnovljivih virov energije in zmanjšanja 
izpustov CO2 v ozračje.

V okviru evropskega tedna mobilnosti in na raznih drugih do-
godkih smo s pomočjo testnih voženj promovirali E-mobil, iz-
dali pa smo tudi novo zloženko, ki nudi več informacij o le-tem 
in polnilni postaji. Prav tako smo v okviru tedna mobilnosti 
pripravili tudi nagradni natečaj.

Ker se zavedamo odgovornosti do javnosti in smo odgovo-
ren partner v družbenem okolju, se vključujemo kot donatorji 
raznih humanitarnih akcij. S svojim prispevkom smo podprli 
akcijo ‘Veliko srce za mamograf’, hkrati pa smo podprli še dru-
ge projekte s področja športa, kulture, energetike, sociale in 
trajnostnega razvoja. Ker se zavedamo pomembnosti okolja, v 
katerem delujemo, in svoje družbene odgovornosti do njega, 
smo se vključevali tudi pri podpori lokalnim dogodkom.

Spodbujanje učinkovite rabe električne energije in 
promocija obnovljivih virov v širši javnosti

S pomočjo energetskih agencij smo za odjemalce na svojih 
območnih enotah organizirali svetovanja o učinkoviti rabi ele-
ktrične energije. Ob tem smo vsem udeležencem energetskih 
svetovanj ponudili še testne vožnje z E-mobilom.

Promocija sončnih elektrarn je potekala kontinuirano v okviru 
komunikacijske akcije »Paket Sonček«. Poseben poudarek smo 
omenjenemu paketu namenili tudi na sejmu MOS v Celju, ki 
smo se ga udeležili kot razstavljavec. 

Odnosi z uporabniki omrežja 

Informiranje odjemalcev je potekalo prek klicnega centra, obi-
skov strank po OE in na upravi podjetja, prek navadne pošte 
in elektronske pošte info@elektro-maribor.si, prek računov, 

hrbtnih strani računov, zloženk in prilog k računom ter prek 
spletnega portala eStoritve, ki je dosegljiv prek http://www.
elektro-maribor.si. 

Nudili smo 24-urni servis za prijavo okvar in motenj pri do-
bavi električne energije ter za sprejemanje in posredovanje 
obvestil o: 

•  okvarah ali motnjah na omrežju;
•  okvarah na merilnih napravah uporabnikov omrežja;
•  izklopih zaradi nujnih vzdrževalnih del.

Odjemalce smo obveščali tudi o: 
•  veljavnih cenah in dejanski porabi energije;
•  cenah drugih storitev;
•  možnostih eStoritev, kjer si lahko odjemalec opravi kon-

trolni obračun, sporoči stanje števca za obračun po dejan-
ski porabi, pridobi informacije o svoji porabi po obdobjih, 
se prijavi na eRačun itd.;

•  kakovosti oskrbe z električno energijo;
•  možnostih varčevanja z energijo;
•  postopku reklamacije računa;
•  možnih načinih plačila računa;
•  učinkoviti rabi energije z opozorilom na dostopnost knjiži-

ce Učinkovita raba energije;
•  primerjavi porabe energije odjemalca s porabo energije v 

istem obdobju prejšnjega leta;
•  primerjavi s povprečnim normaliziranim ali referenčnim 

porabnikom energije iz iste porabniške kategorije;
•  podatkih o pravnih in fizičnih osebah, ki nudijo informacije 

o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije.

Kazalnik ravni strežbe za telefonsko številko 080 2105 (prijava 
okvar) je za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 znašal 58 
% in za telefonsko številko 080 2101 (splošne informacije) za 
obdobje od 1. 12. 2011 do 31. 12. 2011) 84 %, kar pomeni, da je 
bil ta delež strank v čakalni vrsti manj kot 1 minuto.

Število klicev na brezplačno telefonsko številko za prijavo 
okvar in motenj na omrežju se je v letu 2011 v primerjavi z le-
tom 2010 povečalo za 4 % in je znašalo 45.372 klicev.

V skladu z zahtevami zakonodaje smo odjemalce obveščali 
o načrtovanih prekinitvah napajanja, tudi prek spletne strani 
www.elektro-maribor.si.

Pomembni dosežki v letu 2011:
•  razdelitev klicnega centra in aplikacije EMIC (CRM modul) 

v skladu z izčlenitvijo dejavnosti nakupa in prodaje elek-
trične energije;

•  uskladitev sistemskega navodila in sistemskih postopkov 
glede obvladovanje stikov z uporabniki omrežja – PR6;

•  s 1. 12. 2011 je bila uvedena nova brezplačna modra te-
lefonska številka za splošne informacije za Elektro Maribor 
d.d. – 080 2101;

•  uvedba brezplačne modre telefonske številke za prijavo 
okvar, motenj – 080 2105;
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•  centralizacija klicnega centra na upravi podjetja. Vključitev 
operaterjev iz OE je predvidena le v primeru širših izpadov 
električne energije in ob predvidenih konicah ali izrednih 
dogodkih, ko se število klicev bistveno poveča;

•  izvedba projekta »Povezava programa klicnega centra in 
programa Elektroevidence«, ki omogoča optimizacijo pro-
cesa in izmenjavo informacij med programom klicnega 
centra in programom Elektroevidence, ki ga uporabljajo v 
službi vzdrževanja;

•  uvedba knjige pritožb in pohval v informacijskih pisarnah 
na upravi in OE;

•  izdelava zloženke Priključitev na distribucijsko omrežje, ki 
je na voljo v vseh informacijskih pisarnah in prek spletne 
strani www.elektro-maribor.si;

•  vzpostavitev in nadzor kazalnikov za komercialno kako-
vost, ki se merijo prek programa klicnega centra;

•  povezava programa klicnega centra EMIC in programa za 
elektronsko pisarniško poslovanje EPP s ciljem sledljivosti 
dokumentov, ki so povezani s procesom informiranja, reše-
vanja reklamacij in pritožb.

2.2 Naravno okolje
V skrbi, da s svojim delovanjem zmanjša potencialne vplive na 
okolje, družba Elektro Maribor d.d. že od leta 2006 sistematič-
no izvaja ukrepe varovanje okolja v skladu s standardom ISO 
14001:2004. Pri tem je pomembno vključevanje vseh zaposle-
nih, ki s svojimi dejanji tako znotraj družbe kot tudi zunaj nje 
pripomorejo k varovanju okolja.

S prepoznavanjem vplivov na okolje, ki jih s svojo dejavnostjo 
povzroča družba Elektro Maribor d.d., skušamo prek različnih 
programov oz. ukrepov le-te zmanjšati. Največ pozornosti 
namenjamo ravnanju z odpadki, saj ti v večini primerov pred-
stavljajo sekundarno surovino. Na področju gospodarjenja 
z odpadki smo s postavitvijo centra za zbiranje, ločevanje in 
predelavo demontirane opreme povečali prihodke od prodaje 
odpadnega materiala.

Svoje delo na področju varovanja okolja skušamo širiti tudi 
izven družbe. Tako smo v letu 2011 nudili svetovanja in inže-
niring na področju fotovoltaike, zgradili prve polnilne postaje 
za električna vozila v Mariboru ter krepili sodelovanje z raznimi 
civilnimi iniciativami. V želji po zagotavljanju naravnega izgle-
da bivalnega okolja si je družba Elektro Maribor d.d. zadala cilj, 
da do leta 2014 na nivoju NN-omrežja zagotovi delež podze-
mnih vodov v višini 48 % celotne dolžine, na nivoju celotnega 
omrežja pa povečuje delež podzemnih vodov v višini 0,5 % 
letno, kar smo v letu 2011 tudi izpolnili. 

Zraven neposrednih vplivov svoj prispevek k varovanju okolja 
dajemo tudi posredno, saj uspešno izvajamo gradnjo sončnih 
elektrarn na ključ. V letu 2011 smo zgradili 13 sončnih elek-
trarn, inštalirane moči min. 6 kWp in max. 115 kWp, v skupni 
vrednosti 619,22 kWp vršne moči, kar je za 6 % več v primerjavi 
s preteklim letom. 

Skupna moč vseh elektrarn, ki jih je zgradila družba Elektro 
Maribor d.d., znaša 1,8 MWp in pričakovana minimalna letna 
proizvodnja 1,9 GWh.

Letna proizvedena električna energija zadošča potrebam 540 
povprečnih slovenskih gospodinjstev z mesečno porabo 300 
kWh električne energije. Na ta način prispevamo k zmanjšanju 
1.260 ton izpustov CO2 letno.

2.3  Sistem vodenja  
kakovosti

Za izpolnjevanje potreb in pričakovanj svojih odjemalcev, na-
ročnikov in poslovnih partnerjev na eni strani ter zavedanja 
zaposlenih o pomenu zagotavljanja kakovosti na drugi strani 
je družba Elektro Maribor d.d. vzpostavila sistem vodenja ka-
kovosti po standardu ISO 9001:2000 (kasneje dopolnjeno z 
izpolnjevanjem zahtev po standardu ISO 9001:2008). Zahteve 
po vodenju kakovosti so bile v letu 2006 prepoznane tudi v me-
rilnem laboratoriju. S standardom SIST EN ISO 17020:2004 smo 
vzpostavili temelje vodenja kakovosti v merilnem laboratoriju in 
ga akreditirali pri Slovenski akreditaciji kot kontrolnemu organu.

V želji po trajnostnem obvladovanju okolja, v katerem delu-
jemo, smo z vzpostavitvijo standarda ISO 14001:2004 v letu 
2006 stopili tudi na pot okoljskega delovanja. Z upoštevanjem 
zakonskih in drugih zahtev ter svojim delovanjem izkazujemo 
našo okoljsko družbeno odgovornost. 

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

Na področju sistema vodenja je v letu 2011 delo potekalo na 
izboljševanju inovacijske klime oz. pridobivanju inovacijskih 
predlogov, tako da se je vzpostavila inovacijska platforma, ki 
bi neposredno prinesli izboljšanje sistema vodenja oz. izvaja-
nja osnovne dejavnosti. Svojo pozornost smo usmerjali tudi v 
predvideno izčlenitev tržnega dela od regulirane dejavnosti. 

Z namenom izboljšanja odnosa na relaciji zaposleni – podjetje, 
smo s pristopom k vpeljavi in pridobitvijo osnovnega certifikata 
Družini prijazno podjetje določili 10 ukrepov, ki bodo dvignili nivo 
družbene odgovornosti podjetja. Medsebojne odnose bomo prav 
tako izboljševali na osnovi sprejetega Kodeksa poslovno-etičnega 
obnašanja in Pravilnika o preprečevanju mobinga v podjetju.  

V želji po kakovostnejšem in učinkovitejšem delu tudi v pri-
hodnje bomo v letu 2012 nadaljevali z aktivnostmi, ki bodo 
usmerjene v dopolnjevanje obstoječega sistema vodenja. 
Nadaljevali bomo z vpeljavo sistema varovanja informacij po 
zahtevah standarda ISO/IEC 27001:2005.

V družbi Elektro Maribor d.d. smo prepričani, da bo dograjeva-
nje sistema vodenja kakovosti v smislu uvajanja sistema poslov-
ne odličnosti s pripravami na vzpostavitev sistema samoocenje-
vanja pripomoglo h krepitvi konkurenčnih prednosti podjetja.
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Če velikega Šmarna 
sonce peče, dobro 
vince v sod poteče.  

Slovenski pregovor

“ “

IV.  Računovodsko 
poročilo družbe 
Elektro Maribor d.d.
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1 Poročilo neodvisnega revizorja
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Uprava družbe Elektro Maribor d.d. je odgovorna, da vsej zainteresirani javnosti pripravi in predstavi računovodske izkaze tako, da 
le-ti podajajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja ter izidov poslovanja družbe.

Odgovorna je za vodenje ustreznih evidenc, ki v vsakem trenutku z razumljivo natančnostjo prikazujejo finančni položaj družbe. 
Odgovorna je tudi za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja družbe, in za preprečevanje ter 
odkrivanje nepravilnosti pri poslovanju družbe.

Uprava družbe izjavlja:
•  da so vsi računovodski izkazi družbe sestavljeni v skladu s pravili stroke in zakoni s področja poslovanja, računovodenja, davkov 

ter financ;
•  da so računovodski izkazi družbe sestavljeni v skladu z vsemi zahtevami Slovenskih računovodskih standardov 2006 z ustre-

znimi stališči in pojasnili;
•  da so računovodski izkazi pripravljeni ob domnevi, da bo družba nadaljevala poslovanje tudi v prihodnosti;
•  da dosledno uporablja izbrane računovodske politike in da se morebitne spremembe v računovodskih politikah tudi razkrijejo;
•  da so računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja;
•  da letno poročilo družbe predstavlja resnično in pošteno sliko izidov poslovanja ter premoženjskega stanja družbe;
•  računovodski izkazi ne vsebujejo bistvenih ali nebistvenih napak, narejenih, da bi se dosegla izbrana predstavitev poslovanja.

Uprava družbe je dne 30. 3. 2012 potrdila in sprejela računovodske izkaze in pojasnila oziroma računovodske usmeritve k računo-
vodskim izkazom ter predstavljeno letno poročilo za leto 2011.

Maribor, 30. 3. 2012

2 Izjava o odgovornosti uprave

Predsednik uprave družbe

mag. Boris Sovič
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Izjava o skladnosti

Računovodski izkazi družbe so pripravljeni v skladu z računo-
vodskimi in poročevalskimi zahtevami Slovenskih računovod-
skih standardov 2006 (SRS), v skladu z določili Zakona o gospo-
darskih družbah (ZGD-1), v skladu z zahtevami Energetskega 
zakona ter zakonodaje s področja davkov in financ.

Uprava družbe Elektro Maribor d.d. je potrdila računovodske 
izkaze dne 30. 3. 2012.

Funkcijska valuta

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, zaokroženi na enoto 
in za poslovno leto, ki je enako koledarskemu. Zaradi zaokrože-
vanja lahko pri seštevanju nastanejo manjše razlike.

Spremembe računovodskih usmeritev

Sprememb računovodskih usmeritev v letu 2011 ni bilo.

Temeljne računovodske predpostavke in kakovostne 
značilnosti računovodskih izkazov

Pri pripravi računovodskih izkazov sta upoštevani temeljni ra-
čunovodski predpostavki:

•  upoštevanje nastanka poslovnega dogodka; 
•  časovna neomejenost delovanja;

in zahtevane kakovostne značilnosti:
•  razumljivost;
•  ustreznost;
•  zanesljivost;
•  primerljivost.

Za vsa obdobja, ki so prikazana v priloženih računovodskih iz-
kazih, smo uporabili iste računovodske usmeritve. 

V bilanci stanja in izkazu poslovnega izida so postavke prika-
zane ločeno ter v enakem zaporedju kot to določa Zakon o 
gospodarskih družbah. Vrednosti posameznih postavk, ki so 
nepomembne za resničen in pošten prikaz premoženja ter po-
slovnega izida družbe, smo združili in jih ustrezno pojasnili v 
prilogah k računovodskim izkazom.

Poslovne knjige so vodene po sistemu dvostavnega knjigo-
vodstva, pri katerem upoštevamo kontni okvir za glavno knji-
go, ki ga je sprejel Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z mi-
nistroma, pristojnima za gospodarstvo in finance.

Družba Elektro Maribor d.d. je zavezanec za mesečni obračun 
davka na dodano vrednost po Zakonu o davku na dodano vre-
dnost in po Zakonu o dohodku pravnih oseb.

Podlage za sestavitev računovodskih izkazov

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

Predstavitev informacij v izkazu poslovnega izida za preteklo 
poslovno leto je samo prikazana, ni pa neposredno primerljiva 
zaradi izločitve dela družbe. V bilanci stanja so posebej prika-
zane spremembe zaradi  izločitve sredstev in obveznosti do 
virov sredstev na dan 1. 1. 2011. 

V letu 2011 se vrednost naložbe v naložbeni sklad Alfa ni spre-
menila za več kot 10 %, zato sprememb v izkazu vseobsegajo-
čega donosa ne izkazujemo.

Pomembnost razkritij

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

Računovodske usmeritve

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk v računovodskih izka-
zih smo neposredno uporabili določila SRS, razen pri vredno-
tenju postavk, pri katerih določila SRS dajejo možnost izbire 
med različnimi načini vrednotenja. V teh primerih je izbrana 
možnost vrednotenja opredeljena v Pravilniku o računovod-
stvu, Pravilniku o osnovnih sredstvih in amortizaciji ali pa jih je 
uprava družbe določila s sklepi.

V skladu z načelom previdnosti smo pri pripravi računovodskih 
izkazov za poslovno leto vračunali vse potencialne obveznosti, 
za katere se z gotovostjo predvideva, da bo prišlo do njihove 
poravnave.

Primerljivost informacij

Skupščina družbe Elektro Maribor d.d. je dne 31. 8. 2011 podala 
soglasje k delitvi družbe po postopku izčlenitve s prevzemom. 
Dne 20. 6. 2011 je v sodni register vpisana ustanovitev družbe 
Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in 
storitev, d.o.o. Presečni dan izčlenitve družbe je 1. 1. 2011 in 
vsi prometi za obdobje 1. 1.–1. 12. 2011, ko je družba dejansko 
začela poslovati. 

Informacije o poslovanju v preteklem poslovnem letu tako 
niso primerljive, saj jih ni bilo mogoče prilagoditi tako, da bi 
bile v skladu s predstavitvijo informacij v tekočem letu. V bilan-
ci stanja je dodan stolpec „na dan 1. 1. 2011“, ki predstavlja za-
četno stanje prenosne družbe, prav tako pa so pri posameznih 

3   Podlaga za sestavitev 
računovodskih izkazov
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pojasnilih prikazani zneski premoženja in obveznosti zanj, ki 
so v postopku izločitve prešli na prevzemno družbo.

Dogodki po dnevu bilance stanja

Dogodki, ki so se zgodili po datumu bilance stanja, nimajo 
vpliva na računovodske izkaze za leto 2011, so pa pomembni 
za prikaz poštene slike delovanje družbe. 

Do sestave računovodskih izkazov še ni znan dokončen po-
račun regulativnega leta 2011, ki bo temeljil na revidiranih 
podatkih za leto 2011. Upoštevan pa je preliminarni poračun 
regulativnega leta 2011 v višini 1.296.606 EUR.

Odnosi s povezanimi družbami

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

•  družbo Elektro Maribor Energija plus d.o.o.,  
Veselova ul. 10, Maribor 100,00 %;

•  družbo OVEN Elektro Maribor d.o.o.,  
Vetrinjska ul. 2, Maribor 100,00 %;

•  družbo Moja energija d.o.o.,  
Jadranska cesta 28, Maribor 33,33 %;

•  družbo Eldom d.o.o.,  
Vetrinjska ul. 2, Maribor 25,00 %;

•  družbo Informatika d.d.,  
Vetrinjska ul. 2, Maribor 22,00 %.

Družba Elektro Maribor d.d. opravlja konsolidacijo za matično 
družbo, družbo Elektro Maribor Energija plus d.o.o. in družbo 
OVEN Elektro Maribor d.o.o.                     Poslovanje povezanih družb v letu 2011 (v EUR)

Kapital Vrednost 
aktive Poslovni izid Znesek  

prihodkov

Elektro Maribor Energija Plus d.o.o., Veselova ul. 10, Maribor 12.925.781 35.339.999 -2.365.731                 112.366.828    

OVEN Elektro Maribor d.o.o., Vetrinjska ul. 2, Maribor 3.779.577 4.304.689 237.614 998.497

Moja energija d.o.o., Jadranska cesta 28, Maribor 3.010.993 6.470.373 1.113.557 7.419.729

Eldom d.o.o., Vetrinjska ul. 2, Maribor 223.979 424.773 6.713 1.199.059

Informatika d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor 2.199.907  5.392.111 49.827 11.319.924

4   Pomembnejše računovodske 
usmeritve

Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, 
zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti. 

Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo po nabavni vredno-
sti, v katero so vštete tudi vse nakupne dajatve in vsi neposre-
dno pripisljivi stroški do njihove usposodobitve za uporabo.

Dolgoročne premoženjske pravice se amortizirajo posamično 
po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizi-
rati se začnejo, ko so na razpolago za uporabo. Za amortizacijo 
se uporabljajo amortizacijske stopnje, ki so za posamezno vr-
sto dolgoročne premoženjske pravice, opredeljene na podlagi 
predvidene dobe koristnosti.

Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva so del dolgoročnih sredstev 
družbe, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti družbe.

Opredmetena osnovna sredstva so izkazana po nabavni vre-
dnosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti. Na-
bavno vrednost sestavljajo nakupna cena, nevračljive naku-
pne dajatve, ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno 
njegovi usposodobitvi za nameravano uporabo. Nabavno vre-
dnost povečujejo tudi obresti od posojil za pridobitev opred-
metenega osnovnega sredstva do njegove usposodobitve za 
uporabo.

Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva zgra-
jenega ali izdelanega v družbi tvorijo vsi stroški, ki jih povzroči 
njegova zgraditev ali izdelava in posredni stroški, ki so poveza-
ni z njegovo zgraditvijo ali izdelavo. Ne sestavljajo je stroški, ki 
niso povezani z njegovo zgraditvijo ali izdelavo, in stroški, ki jih 
trg ne prizna, sestavljajo pa jo stroški izposojanja za njegovo 
zgraditev ali izdelavo in usposodobitev za uporabo. Nabavna 
vrednost takšnega opredmetenega osnovnega sredstva ni ve-
čja od tiste na trgu.

Deli osnovnih sredstev, ki imajo različno dobo koristnosti, se 
obračunavajo kot posamezna opredmetena osnovna sredstva.
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Stroški, ki pozneje nastanejo v zvezi z opredmetenim osnov-
nim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če se 
prihodnje koristi pri njem povečujejo v primerjavi s prvotno 
ocenjenimi.

Vlaganja v osnovna sredstva družba razmejuje na podlagi sis-
temskega navodila za razmejitev vlaganj v osnovna sredstva in 
stroškov vzdrževanja, ki je priloga Pravilniku o osnovnih sred-
stvih in amortizaciji.

Amortizacija se obračunava posamično po metodi enakomer-
nega časovnega amortiziranja.

Družba nima osnovnih sredstev, ki bi bila pridobljena s finanč-
nim najemom. Vsa osnovna sredstva so v lasti družbe in niso 
zastavljena kot jamstvo za dolgove.

Naložbene nepremičnine

Naložbene nepremičnine se posedujejo, da bi prinašale naje-
mnino ali povečale vrednost dolgoročne naložbe.

Naložbene nepremičnine so izkazane po nabavni vrednosti, 
zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti.

Za potrebe razkrivanja se ugotavlja poštena vrednost le-teh. Ta 
temelji na tržni vrednosti, ki je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri 
bi se nepremičnina na dan cenitve in po ustreznem trženju lahko 
izmenjala v premišljenem poslu med prodajalcem in kupcem.

Uprava družbe aktivno spremlja dogajanje na trgu in ocenjuje, 
da v letu 2011 ni bilo nobenih objektivnih dokazov o dejav-
nikih, ki bi nakazovali potrebo po oslabitvi osnovnih sredstev.

Amortizacija

Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, 
neopredmetenega sredstva in naložbenih nepremičnin se 
zmanjšuje z amortiziranjem.

Družba ima vsa osnovna sredstva razvrščena v amortizacijske 
skupine. Amortizacija se obračunava posamično po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja.

Osnovna sredstva v pridobivanju, zemljišča in umetniška dela 
se ne amortizirajo. 

Družba samostojno določa dobe koristnosti posameznih 
osnovnih sredstev. Pri obračunu amortizacije družba upora-
blja naslednje stopnje:

2011 2010

Zgradbe in gradbeni deli objek-
tov 20–50 let 20–50 let

Oprema 5–35 let 5–35 let

Motorna vozila 7–12 let 7–12 let

Računalniška oprema 3 leta 3 leta

Neopredmetena sredstva 3 leta 3 leta

Finančne naložbe

Finančne naložbe se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne 
in kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročne finančne nalož-
be so tiste, ki jih imamo v posesti v obdobju, daljšem od leta 
dni, in ne v posesti za trgovanje.

Ob začetnem pripoznanju se finančna naložba izmeri po na-
bavni vrednosti, ki je enaka plačanemu znesku denarja ali nje-
govih ustreznikov.

Dolgoročne finančne naložbe v odvisna in pridružena podjetja 
se v računovodskih izkazih vrednotijo po nabavni vrednosti. 

Družba ima vse finančne naložbe razvrščene v skupino za pro-
dajo razpoložljivih finančnih sredstev.

Družba na vsak dan bilance stanja oceni, ali obstajajo nepri-
stranski dokazi o morebitni oslabljenosti finančne naložbe. 
Če tak dokaz obstaja, je treba finančno naložbo prevrednotiti. 
Spremembo poštene vrednosti, ki je posledica prevrednote-
nja, družba pripozna v kapitalu kot povečanje ali zmanjšanje 
presežka iz prevrednotenja.

Zaloge

Količinska enota zaloge materiala se v družbi vrednoti po na-
bavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in 
neposredni stroški nabave, zmanjšani za morebitne dobljene 
popuste.

Pri izkazovanju zalog materiala družba uporablja metodo dr-
sečih povprečnih cen.

Zaloge materiala se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če nji-
hova knjigovodska vrednost presega čisto iztržljivo vrednost.

Terjatve

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v 
zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da 
bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko pozneje povečajo 
ali pa ne glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo tudi 
zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo.

Družba redno preverja ustreznost izkazanih terjatev. 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 sedanje vrednosti pričakovanih pri-
hodnjih denarnih tokov.

Pri oblikovanju popravka vrednosti za dvomljive in sporne ter-
jatve uporablja družba individualni pristop, kar pomeni, da se 
popravek oblikuje za celotno vrednost terjatve do kupca, in 
to ne glede na stopnjo iztržljivosti. Družba oblikuje popravke 
vrednosti terjatev tudi, kadar razpolaga s podatki o uvedenih 
insolventnih postopkih in tožbah.
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V bilanci stanja so terjatve prikazane v neto vrednosti, kar po-
meni, da so zmanjšane za sporne in dvomljive terjatve.

Odloženi davki

Družba terjatev in obveznosti za odložene davke ne oblikuje, 
saj v prihodnosti še ne pričakuje razpoložljivega obdavčljivega 
dobička, v breme katerega bi bilo mogoče uporabiti odbitne 
začasne razlike.

Denarna sredstva

Denarna sredstva predstavljajo denar na transakcijskih raču-
nih pri bankah in denarne ustreznike – naložbe, ki jih je mo-
goče hitro pretvoriti v naprej znani znesek denarnih sredstev.

Ob začetnem pripoznanju se izkažejo v zneskih, ki izhajajo iz 
ustrezne listine, po preveritvi, da ima takšno naravo.

Kratkoročne razmejitve

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 to zneski, ki še ne bremenijo dejavno-
sti družbe in še ne vplivajo na poslovni izid družbe. V bilanci 
stanja so postavke prikazane v realnih zneskih in ne vsebujejo 
skritih rezerv.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vra-
čunane stroške (odhodke) in kratkoročno odložene prihodke. 
Uporabljajo se lahko samo za postavke, ki so bile prvotno pri-
poznane. V bilanci stanja so pripoznane v zneskih, ki so ocenje-
ni z gotovostjo in ne skrivajo nobenih rezerv.

Kapital

Celotni kapital družbe je opredeljen z zneski, ki so jih vložili 
lastniki, in z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo 
lastniku.

Osnovni kapital se vodi v domači valuti. Je kapital, ki je vpisan 
v sodni register in je razdeljen na 33.495.324 navadnih imen-
skih kosovnih delnic. Vse delnice so delnice enega razreda in 
so v celoti vplačane. Izdane so v nematerializirani obliki in se 
vodijo pri družbi KDD – Centralna klirinško depotna družba 
d.d. v skladu s predpisi.

Rezerve iz dobička se pripoznajo s sklepom uprave, nadzorne-
ga sveta in skupščine družbe. 

Presežek iz prevrednotenja se pripozna na podlagi opravljene-
ga prevrednotenja naložb ob koncu poslovnega leta.

Čisti poslovni izid predstavlja nerazporejeni del čistega poslov-
nega izida družbe tekočega leta.

Gibanje postavk kapitala prikazuje družba v izkazu gibanja 
kapitala.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Rezervacije so oblikovane za obveznosti, ki se bodo po predvi-
devanjih na podlagi preteklih dogodkov pojavile v naslednjih 
obdobjih. Njihova vrednost temelji na oceni sedanje vrednosti 
izdatkov, ki bodo potrebni za poravnavo teh obveznosti.

Družba oblikuje rezervacije za odpravnine in jubilejne nagra-
de za zaposlene. Oblikujejo se na podlagi izračuna pooblašče-
nega 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.

Knjigovodska vrednost rezervacije je enaka njeni izvirni vre-
dnosti, zmanjšani za porabljene zneske, dokler se ne pojavi 
potreba po njihovem povečanju ali zmanjšanju.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve oblikuje družba iz na-
slova vnaprej vračunanih stroškov in obračunanih odstoplje-
nih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zapo-
slenih invalidov. Te prihodke družba črpa za dejansko nastale 
stroške pri izboljšanju delovnih pogojev za invalide.

Družba prav tako oblikuje dolgoročne pasivne časovne razme-
jitve iz naslova brezplačno prevzetih osnovnih sredstev in iz 
naslova prispevka za sofinanciranje, ki so namenjeni pokriva-
nju stroškov amortizacije le-teh.

Dolgovi

Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.

Vsi dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo v zneskih, ki 
izhajajo iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ob predpostav-
ki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Kasneje se povečujejo s 
pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za katere obstaja 
sporazum z upnikom. Zmanjšujejo se za odplačane zneske in mo-
rebitne drugačne poravnave v dogovoru z upnikom.

Knjigovodska vrednost dolgov je enaka njihovi izvirni vredno-
sti, zmanjšana za njihova poplačila.

V bilanci stanja so ločeno izkazani zneski dolgoročnih in krat-
koročnih dolgov, v njihovem okviru pa še ločeno finančni in 
poslovni.

Družba najmanj enkrat letno ob sestavi računovodskih izkazov 
presodi pošteno vrednost dolgov. Slabitev dolgov družba ne 
ugotavlja in ne izkazuje.

Zunajbilančna evidenca

Zunajbilančna evidenca izkazuje vrednosti danih menic za 
prejeta posojila, dane in prejete garancije, zneskov potenci-
alnih obveznosti za plačilo, zneskov drobnega inventarja v 
uporabi, vrednosti osnovnih sredstev, prenesenih na družbo 
SODO d.o.o., ter znesek poračuna za RO za leto 2010, ki se bo 
poračunal v naslednjem regulativnem obdobju.
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Pripoznavanje prihodkov

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi 
v obračunskem obdobju povezano s povečanjem vrednosti 
sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče za-
nesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pri-
čakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že 
ob nastanku.

Prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge pri-
hodke.

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje lastnih poslovnih 
učinkov (proizvodov in storitev) ter prihodki od prodaje trgo-
vskega blaga, materiala in opravljenih storitev v obračunskem 
obdobju. Merijo se na podlagi prodajnih cen, navedenih v ra-
čunih in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob 
prodaji, kasneje pa tudi za vrednosti vrnjenih količin in pozne-
je odobrenih popustov.

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi 
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgo-
ročnih sredstev ter ko so poplačane terjatve, katerih popravek 
vrednosti je bil oblikovan v preteklih letih.

Finančni prihodki so prihodki od naložbenja in se pojavljajo v 
zvezi s kratkoročnimi in dolgoročnimi finančnimi naložbami, 
pa tudi v zvezi s terjatvami v obliki obračunanih obresti in kot 
prevrednotovalni finančni prihodki. 

Pripoznajo se ob obračunu, in to 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.

Drugi prihodki so neobičajne postavke in drugi prihodki, ki po-
večujejo poslovni izid.

Pripoznavanje odhodkov

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.

Odhodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge od-
hodke.

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

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznajo, ko je opra-
vljeno ustrezno prevrednotenje, in se pojavljajo v zvezi z 
opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi dol-
goročnimi sredstvi ter s kratkoročnimi sredstvi zaradi njihove 
oslabitve.

Finančni odhodki so odhodki iz finančnih in odhodki iz poslov-
nih obveznosti. Pripoznajo se ob obračunu, in to ne glede na 
plačila, ki so povezana z njimi.

Drugi odhodki so neobičajne postavke in drugi odhodki, ki 
zmanjšujejo poslovni izid.

Stroški dela in stroški povračil zaposlenim

Družba Elektro Maribor d.d. v stroških dela izkazuje:
•  plače;
•  nadomestila plač;
•  strošek dodatnega pokojninskega zavarovanja;
•  strošek prispevkov in drugih dajatev;
•  druge stroške, kot so: regres, povračila za materialne stro-

ške, solidarnostne pomoči in drugo.

Stroški dela in povračil so obračunani in izplačani v skladu z 
zakonom, s kolektivno pogodbo elektrogospodarstva in pod-
jetniško kolektivno pogodbo.

Med stroške dela evidentira družba tudi vračunane stroške in 
naslova neizkoriščenih letnih dopustov zaposlenih.

Davki

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

Davek od dohodka družbe je obračunan na temelju prihodkov 
in odhodkov, ki so izkazani v izkazu poslovnega izida ob upo-
števanju 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 obračuna.

Družba za poslovno leto 2011 ne izkazuje obveznosti za plačilo 
davka od odhodkov pravnih oseb, saj je obveznost, izkazano v 
obračunu, pokrila z nepokrito davčno izgubo iz preteklih ob-
dobij.

Poslovodstvo družbe ne more zanesljivo oceniti, ali bo družba 
v prihodnosti ustvarjala dovolj visoke obdavčljive dobičke, da 
bi lahko uveljavljala terjatve za odložene davke, zato jih v za-
ključnem računu za leto 2011 ni pripoznala.

Družba v letu 2011 prav tako ni pripoznala obveznosti za odlo-
žene davke, saj ne gre za bistvene zneske in njihova opustitev 
nima vpliva na poslovne odločitve uporabnikov.



ELEKTRO MARIBOR d.d. • Letno poročilo 201158

5  Računovodski izkazi družbe 
Elektro Maribor d.d.

Bilanca stanja (v EUR)

  P o s t a v k a Pojas-
nilo 31. 12. 2011 1. 1. 2011 Prenos 31. 12. 2010

A. Dolgoročna sredstva (I do VI) 296.534.488 291.535.542 14.370.440 277.165.102

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6) 1 1.425.755 1.323.602 -337.151 1.660.753

  1. Dolgoročne premoženjske pravice 1.425.755 1.323.602 -337.151 1.660.753

II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 6) 2 276.515.405 271.592.712 -573.921 272.166.633

 1. Zemljišča in zgradbe (a + b) 204.077.849 203.790.044 -498.723 204.288.767

      a. Zemljišča 7.392.527 7.318.843 -128.429 7.447.272

      b. Zgradbe 196.685.322 196.471.201 -370.294 196.841.495

  2. Proizvajalne naprave in stroji 66.000.540 62.571.112 -75.198 62.646.310

  4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 
(a + b) 6.437.017 5.231.556 0 5.231.556

  a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 6.437.017 4.713.361 0 4.713.361

  b. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih 
sredstev 0 518.195 0 518.195

III. Naložbene nepremičnine 3 709.383 731.591 0 731.591

IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2) 4 17.864.602 17.854.603 15.281.512 2.573.091

  1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a do č) 17.864.602 17.854.603 15.281.512 2.573.091

      a. Naložbe v delnice in deleže družb v skupini 16.983.478 16.973.479 15.281.512 1.691.967

      b. Naložbe v delnice in deleže pridruženih družb 672.776 672.776 0 672.776

      c. Druge dolgoročne naložbe v delnice in deleže 56.594 56.594 0 56.594

      č. Druge dolgoročne finančne naložbe 151.754 151.754 0 151.754

V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3) 5 19.343 33.034 0 33.034

  3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 19.343 33.034 0 33.034

B. Kratkoročna sredstva (I do V) 27.848.303 20.041.602 -40.065.978 60.107.580

II. Zaloge (1 do 4) 6 1.994.759 2.069.556 0 2.069.556

  1. Material 1.994.759 2.069.556 0 2.069.556

III. Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2) 7 8.000.000 0 0 0

2. Kratkoročna posojila (a do c) 8.000.000 0 0 0

      b. Kratkoročna posojila drugim 8.000.000 0 0 0

IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3) 8 11.656.436 12.006.880 -36.426.403 48.433.283

  1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 313.692 263.109 0 263.109

  2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 10.024.652 10.200.217 -34.116.773 44.316.990

  3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.318.092 1.543.554 -2.309.630 3.853.184

V. Denarna sredstva 9 6.197.108 5.965.166 -3.639.575 9.604.741

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 10 890.173 2.398.699 -7.592 2.406.291

  S R E D S T V A (A + B + C) 325.272.964 313.975.842 -25.703.130 339.678.973

  Zunajbilančna sredstva 54.712.019 53.461.065 -1.816.647 55.277.712
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  P o s t a v k a Pojas-
nilo 31. 12. 2011 1. 1. 2011 Prenos 31. 12. 2010

A. Kapital  11 232.970.045 227.856.970 0 227.856.970

I. Vpoklicani kapital (1 do 2) 139.773.510 139.773.510 0 139.773.510

  1. Osnovni kapital 139.773.510 139.773.510 0 139.773.510

II. Kapitalske rezerve 75.121.586 75.121.586 0 75.121.586

III. Rezerve iz dobička (1 do 5) 14.285.279 11.016.361 0 11.016.361

  1. Zakonske rezerve 1.455.118 1.139.464 0 1.139.464

  5. Druge rezerve iz dobička 12.830.161 9.876.897 0 9.876.897

IV. Presežek iz prevrednotenja 105.184 105.184 0 105.184

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.684.486 1.840.329 0 1.840.329

  1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta 3.684.486 1.840.329 0 1.840.329

B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3) 12 33.214.740 32.391.903 -249.912 32.641.815

  2. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 3.902.508 3.877.155 -221.582 4.098.737

  3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 29.312.232 28.514.748 -28.330 28.543.078

C. Dolgoročne obveznosti (I do III) 13 32.041.428 27.044.258 0 27.044.258

I.  Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4) 32.041.428 27.044.258 0 27.044.258

  2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank in družb 32.041.428 27.044.258 0 27.044.258

Č. Kratkoročne obveznosti (I do III) 14 26.001.363 26.082.762 -25.297.832 51.380.594

II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4) 12.432.716 10.045.399 0 10.045.399

  1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 2.094.987  0  0  0

  2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank in družb 10.316.163 10.034.649 0 10.034.649

  4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 21.566 10.751 0 10.751

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8) 13.568.647 16.037.363 -25.297.832 41.335.195

  1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 2.262.012 0 -83.421 83.421

  2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 6.935.057 10.646.142 -16.396.370 27.042.512

  4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuji račun 2.151.219 2.454.562 -7.244.272 9.698.834

  5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 1.404.299 2.048.259 -131.007 2.179.266

  6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih insti-
tucij 388.514 541.141 -994.420 1.535.561

  7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi preduj-
mov 111.113 50.345 -427.400 477.745

  8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 316.432 296.915 -20.941 317.856

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 15 1.045.388 599.948 -155.387 755.335

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A do D) 325.272.964 313.975.842 -25.703.130 339.678.973

  Zunajbilančne obveznosti 16 54.712.019 53.461.065 -1.816.647 55.277.712

Bilanca stanja (v EUR)
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Izkaz poslovnega izida (v EUR)

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa (v EUR)

  P o s t a v k a Pojasnilo  I.–XII. 2011 I.–XII. 2010

1. Čisti prihodki od prodaje (a + b) 17 62.443.092 192.605.068

  a. na domačem trgu 62.443.092 192.605.068

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 18 10.529.632 10.927.155

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 19 1.413.253 5.596.464

5. Stroški blaga, materiala in storitev (a + b) 20 25.178.976 159.854.633

  a. Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala 16.647.966 150.390.878

  b. Stroški storitev 8.531.010 9.463.755

6. Stroški dela (a + b + c + d) 21 22.553.171 24.413.842

  a. Stroški plač 15.992.906 17.212.055

  b. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 820.457 905.679

  c. Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev od plač 2.628.930 2.882.412

  d. Drugi stroški dela 3.110.878 3.413.696

7. Odpisi vrednosti (a + b + c) 22 19.356.738 20.237.773

  a. Amortizacija 18.941.114 18.509.118

  b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred. in opred. OS 77.340 67.360

  c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 338.284 1.661.295

8. Drugi poslovni odhodki 23 799.649 1.041.632

10. Finančni prihodki iz danih posojil (a + b) 24 78.901 80.767

  b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 78.901 80.767

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (a + b) 25 125.099 369.549

  b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 125.099 369.549

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (a + b + c + č) 26 924.280 565.032

  a. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 4.644 0

  b. Finančni odhodki iz posojil 919.451 561.397

  č. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 185 3.635

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (a + b + c) 27 3.014 613.332

  b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 3.014 19.931

c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 593.401

15. Drugi prihodki 28 603.487 1.083.823

16. Drugi odhodki (a + b) 29 64.560 62.206

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 30    

  (1 ± 2 +3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11 - 12 - 13 - 14 + 15 - 16 - 17 ± 18) 6.313.075 3.874.376

P o s t a v k a Pojasnilo I.–XII. 2011 I.–XII. 2010

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 6.313.075 3.874.376

21. Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za 
prodajo 0 -14.369

24. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA                 
(19 + 20 +21 + 22 +23) 6.313.075 3.860.007
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Izkaz denarnih tokov (v EUR)

P o s t a v k a Pojasnilo I.–XII. 2011 I.–XII. 2010

A Denarni tokovi pri poslovanju  

a) Prejemki pri poslovanju 31 106.406.669 329.309.635

aa) Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 104.452.773 327.209.181

ab) Drugi prejemki pri poslovanju 1.953.896 2.100.454
     
b) Izdatki pri poslovanju 32 -86.826.686 -326.651.732

ba) Izdatki za nakupe materiala in storitev -56.284.014 -290.410.235

bb) Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku -14.258.118 -14.761.424

bc) Izdatki za dajatve vseh vrst -13.963.330 -19.114.250

bd) Drugi izdatki pri poslovanju -2.321.224 -2.365.824
   
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) 19.579.983 2.657.903
     
B Denarni tokovi pri naložbenju    

a) Prejemki pri naložbenju 33 1.656.051 872.472

aa) Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na nalož-
benje 68.424 70.682

ac) Prejemki od odtujitve opredmetenih osn. sred. 1.587.627 801.790
   
b) Izdatki pri naložbenju 34 -24.189.860 -11.669.463

ba) Izdatki za pridobitev neopr. sred. 0 -1.153.109

bb) Izdatki za pridobitev opredm. osn. sred. -16.179.860 -10.516.354

bc) Izdatki za pridobitev dolg. fin. naložb -10.000  0

bd) Izdatki za pridobitev kratk. fin. naložb -8.000.000 0

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri nalož. (a + b) -22.533.809 -10.796.991
   
C. Denarni tokovi pri financiranju  

a) Prejemki pri financiranju 35 14.500.000 62.498.000

ab) Prejemki od povečanja dolg. finan. obveznosti 14.500.000 18.300.000

ac) Prejemki od povečanja kratk. finan. obveznosti 0 44.198.000
   
b) Izdatki pri financiranju 36 -11.314.232 -52.150.104

ba) Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -913.818 -531.741

bc) Izdatki za odplačila dolgor. finanč. obveznosti -9.221.316 -7.420.363

bd) Izdatki za odplačila kratkor. finanč. obveznosti 0 -44.198.000

be) Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -1.179.098 0
     
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) 3.185.768 10.347.896
     
Č Končno stanje denarnih sredstev 6.197.108 9.604.741

x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 231.942 2.208.807

+    

y) Začetno stanje denarnih sredstev 5.965.166 7.395.934



ELEKTRO MARIBOR d.d. • Letno poročilo 201162

Izkaz gibanja kapitala (v EUR)

 
IZKAZ GIBANJA KAPITA-
LA ZA  POSLOVNO LETO 
2011 

Vpoklicani 
kapital   Rezerve iz dobička  

Preneseni 
čisti po-

slovni izid

Čisti posl. 
izid. posl. 

leta

Skupaj 

 
Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske 
rezerve

Druge 
rezerve iz 
dobička

Presežek iz  
prevreno-

tenja

Preneseni 
čisti dobi-

ček

Čisti  
dobiček

  I/1 II III/1 III/5 IV V/1 VI/1

A.1. Stanje konec prejšnjega 
poročevalskega obdobja 139.773.510 75.121.586 1.139.464 9.876.897 105.184 0 1.840.329 227.856.970

A.2 Začetno stanje poročeval-
skega obdobja 139.773.510 75.121.586 1.139.464 9.876.897 105.184 0 1.840.329 227.856.970

B.1
Spremembe lastniškega 
kapitala – transakcije z 
lastniki

0 0 0 0 0 -1.200.000 0 -1.200.000

g. Izplačilo dividend           -1.200.000 0 -1.200.000

B.2
Celotni vseobsegajoči 
donos poročevalskega 
obdobja

        0 0 6.313.075 6.313.075

a. Vnos čistega poslovnega 
izida poslovnega leta             6.313.075 6.313.075

B.3 Spremembe v kapitalu 0 0 315.654 2.953.264 0 1.200.000 -4.468.918 0

a.

Razporeditev preostalega 
dela čistega dobička pri-
merjanega poročevalskega 
obdobja na druge sestavi-
ne kapitala

    0 0   1.200.000 -1.200.000 0

b.

Razporeditev preostalega 
dela čistega dobička po-
ročevalskega obdobja na 
druge sestavine kapitala 
po sklepu organov vodenja 
in nadzora

    315.654 2.312.935     -2.628.589 0

c.

Razporeditev čistega 
dobička za oblikovanje 
dodatnih rezerv po sklepu 
skupščine

      640.329   0 -640.329 0

D. Končno stanje poročeval-
skega obdobja 139.773.510 75.121.586 1.455.118 12.830.161 105.184 0 3.684.486 232.970.045



ELEKTRO MARIBOR d.d. • Letno poročilo 2011 63

 
IZKAZ GIBANJA 
KAPITALA ZA POSLOVNO 
LETO 2010 

Vpoklicani 
kapital   Rezerve iz dobička  

Preneseni 
čisti po-

slovni izid

Čisti posl. 
izid. posl. 

leta

Skupaj 

 

Osnovni

kapital

Kapitalske 

rezerve

Zakonske

rezerve

Druge 
rezerve

iz dobička

Presežek iz 

prevredno-
tenja

Preneseni 
čisti 

dobiček

Čisti

dobiček

  I/1 II III/1 III/5 IV V/1 VI/1

A.1. Stanje konec prejšnjega 
poročevalskega obdobja 139.773.510 75.121.586 945.746 6.644.715 119.553 711.894 679.959 223.996.963

A.2 Začetno stanje poročeval-
skega obdobja 139.773.510 75.121.586 945.746 6.644.715 119.553 711.894 679.959 223.996.963

B.2
Celotni vseobsegajoči 
donos poročevalskega 
obdobja

        -14.369   3.874.376 3.860.007

a. Vnos čistega poslovnega 
izida poslovnega leta             3.874.376 3.874.376

č.
Sprememba presežka iz 
prevrednotenja finančnih 
naložb

        -14.369     -14.369

B.3 Spremembe v kapitalu 0 0 193.718 3.232.182 0 -711.894 -2.714.006 0

a.

Razporeditev preostalega 
dela čistega dobička pri-
merjanega poročevalskega 
obdobja na druge sestavi-
ne kapitala

    0 0   679.959 -679.959 0

b.

Razporeditev preostalega 
dela čistega dobička po-
ročevalskega obdobja na 
druge sestavine kapitala 
po sklepu organov vodenja 
in nadzora

    193.718 1.840.329     -2.034.047 0

c.

Razporeditev čistega 
dobička za oblikovanje 
dodatnih rezerv po sklepu 
skupščine

      1.391.853   -1.391.853   0

D. Končno stanje poročeval-
skega obdobja 139.773.510 75.121.586 1.139.464 9.876.897 105.184 0 1.840.329 227.856.970

Izkaz gibanja kapitala (v EUR)
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Podlage za sestavo računovodskih izkazov

Podlage za sestavo računovodskih izkazov so zakonska in stro-
kovna pravila računovodenja ter navedene usmeritve, politike 
in pravila, ki se dosledno uporabljajo skozi vsa obdobja poro-
čanja.

6.1  Pojasnila k bilanci 
stanja

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki izkazuje tista 
sredstva in obveznosti do njihovih virov, ki se nanašajo na po-
slovanje družbe. Ima obliko zaporednega stopenjskega izkaza, 
razčlenjenega v skladu s SRS 24.4, vrednosti pa so izkazane za 
tekoče obdobje in preračunane na dan 1. 1. 2011.

Postavke v bilanci stanja so izkazane po neodpisani vrednosti 
kot razlika med nabavno vrednostjo in odštetim popravkom 
vrednosti. Pri sestavitvi bilance stanja smo upoštevali načelo 
posamičnega vrednotenja sredstev in obveznosti do virov 
sredstev.

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

Informacije o podlagi za sestavitev bilance stanja in o poseb-
nih računovodskih usmeritvah in metodah, uporabljenih pri 
evidentiranju poslovnih dogodkov v družbi, so predstavljene v 
nadaljevanju pri pojasnilih stanja in gibanja sredstev ter obve-
znosti do virov sredstev. 

6   Pojasnila in razkritja postavk 
računovodskih izkazov

Neopredmetena sredstva (1.425.755 EUR)
Pojasnilo 1

2011

Nabavna vrednost  

Stanje 31. 12. 2010 4.974.250

Izločitev 1. 1. 2011 -786.401

Stanje 1. 1. 2011 4.187.849

Povečanja 990.095

Stanje 31. 12. 2011 5.177.944

Odpisana vrednost  

Stanje 31. 12. 2010 3.313.497

Izločitev 1. 1. 2011 -449.249

Stanje 1. 1. 2011 2.864.248

Prenosi 0

Amortizacija 887.941

Stanje 31. 12. 2011 3.752.189

Neodpisana vrednost  

Stanje 1. 1. 2011 1.323.601

Stanje 31. 12. 2011 1.425.755

Med neopredmetenimi sredstvi izkazuje družba dolgoročne premoženjske pravice, ki izhajajo iz vlaganj v licence sistemske in 
aplikativne programske opreme, katerih končna doba koristnosti je 3 leta. Stanje in gibanje le-teh je razvidno v tabeli gibanja. 

Povečanja v višini 990.095 EUR se nanašajo na vlaganja v posodobitve aplikativne programske opreme.
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Opredmetena osnovna sredstva (276.515.405 EUR)
Pojasnilo 2

Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo 86-odstotni delež med vsemi sredstvi družbe na dan 31. 12. 2011. Za vlaganja v 
opredmetena osnovna sredstva je družba v letu 2011 namenila za 21.907.700 EUR. Stanje opredmetenih osnovnih sredstev na dan 
31. 12. 2011 izkazuje za 2 % višje vrednosti kot na dan 1. 1. 2011.

Stanje in gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2011

  Zemljišča Gradbeni 
objekti Oprema Naložbe v 

teku
Dani  

predujmi
Skupaj opredmetena 

osnovna sredstva

Nabavna vrednost            

Stanje 31. 12. 2010 7.447.272 630.340.155 146.141.132 4.713.361 518.195 789.160.115

Izločitev 1. 1. 2011 -128.429 -918.440 -276.299 0 0 -1.323.168

Stanje 1. 1. 2011 7.318.843 629.421.715 145.864.833 4.713.361 518.195 787.836.947

Povečanja 73.684 12.532.136 9.289.222 24.618.280 25.059 46.538.380

Zmanjšanja 0 254.869 1.422.243 22.894.624 543.254 25.114.989

Stanje 31. 12. 2011 7.392.527 641.698.982 153.731.812 6.437.017 0 809.260.338
           

Odpisana vrednost            

Stanje 31. 12. 2010   433.498.660 83.494.823     516.993.483

Izločitev 1. 1. 2011   -548.146 -201.101     -749.247

Stanje 1. 1. 2011   432.950.514 83.293.722     516.244.236

Zmanjšanja   228.108 1.348.330     1.576.439

Amortizacija   12.291.253 5.785.880     18.077.133

Stanje 31. 12. 2011   445.013.659 87.731.272     532.744.931
           

Neodpisana vrednost            

Stanje 1. 1. 2011 7.318.843 196.471.201 62.571.111 4.713.361 518.195 271.592.711

Stanje 31. 12. 2011 7.392.527 196.685.322 66.000.540 6.437.017 0 276.515.405

Večje nabave osnovnih sredstev v letu 2011 se nanašajo na gradbene objekte v višini 12.532.136 EUR, od tega 7.880.619 EUR za 
izgradnjo kablovodov in 2.717.227 EUR za izgradnjo daljnovodov, ter v opremo v višini 9.287.409 EUR.

Večje zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na trajne izločitve gradbenih objektov v višini sedanje vrednosti za 
28.478 EUR in opreme v višini sedanje vrednosti za 81.220 EUR.

Osnovna sredstva, ki še niso usposobljena za uporabo, so v višini 6.437.017 EUR.

Stopnja odpisanosti gradbenih objektov je 69-odstotna, stopnja odpisanosti opreme pa 57-odstotna.
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Stanje in gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2010

Stanje in gibanje EE infrastrukture v letu 2011

Družba Elektro Maribor d.d. je v skladu s Pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemske-
ga operaterja distribucijskega omrežja oddala v najem elektrodistribucijsko omrežje družbi SODO d.o.o. Ta je na podlagi določil 
Energetskega zakona in koncesijske pogodbe edini nosilec koncesije za izvajanje GJS dejavnosti sistemskega operaterja distribu-
cijskega omrežja. 

Vrednost v najem dane elektrodistribucijske infrastrukture na dan 31. 12. 2011 znaša 246.603.635 EUR.

  Zemljišča Gradbeni 
objekti Oprema Naložbe v 

teku
Dani  

predujmi
Skupaj opredmetena 

osnovna sredstva

Nabavna vrednost          

Stanje 1. 1. 2010 7.397.855 615.674.564 141.977.993 3.709.296 768.759.708

Povečanja 49.450 16.255.924 10.448.175 28.917.835 518.195 56.189.579

Zmanjšanja 33 1.465.253 27.913.770 29.379.056

Izločitev (SODO d.o.o.) 1.579.668 4.830.449 6.410.117

Prenos  -10.666 10.666 0

Stanje 31. 12. 2010 7.447.272 630.340.154 146.141.132 4.713.361 518.195 789.160.114
 
Odpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2010 421.427.445 79.511.146 500.938.591

Prenosi -746 746 0

Zmanjšanja 1.365.251 1.365.251

Izločitev (SODO d.o.o.) 129.977 261.152 391.129

Amortizacija 12.201.937 5.609.333 17.811.270

Stanje 31. 12. 2010 0 433.498.659 83.494.822 516.993.481
 
Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2010 7.397.855 194.247.119 62.466.847 3.709.296 0 267.821.117

Stanje 31. 12. 2010 7.447.272 196.841.495 62.646.310 4.713.361 518.195 272.166.633

  Zemljišča Gradbeni objekti Oprema Skupaj opredmetena 
osnovna sredstva

Nabavna vrednost        

Stanje 31. 12. 2010 4.527.999 604.569.716 123.475.097 732.572.812

Povečanja 65.423 12.060.777 7.936.781 20.062.981

Zmanjšanja 0 254.869 202.028 456.897

Stanje 31. 12. 2011 4.593.422 616.375.624 131.209.850 752.178.896
       

Odpisana vrednost        

Stanje 31. 12. 2010   423.020.294 66.881.176 489.901.470

Zmanjšanja   228.760 173.186 401.946

Amortizacija   11.814.480 4.261.260 16.075.739

Stanje 31. 12. 2011   434.606.012 70.969.250 505.575.262
       

Neodpisana vrednost        

Stanje 31. 12. 2010 4.527.999 181.549.422 56.593.921 242.671.342

Stanje 31. 12. 2011 4.593.422 181.769.612 60.240.600 246.603.635
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Naložbene nepremičnine (709.383 EUR)
Pojasnilo 3

2011

Nabavna vrednost  

Stanje 31. 12. 2010 1.412.097

Povečanja 2.234

Stanje 31. 12. 2011 1.414.331

Odpisana vrednost  

Stanje 31. 12. 2010 680.506

Amortizacija 24.443

Stanje 31. 12. 2011 704.949

Neodpisana vrednost  

Stanje 31. 12. 2010 731.591

Stanje 31. 12. 2011 709.383

Med naložbami evidentira družba počitniške kapacitete in stanovanja. V letu 2011 je družba z najemom stanovanj ustvarila za 
8.948 EUR prihodkov, z oddajo počitniških kapacitet pa 118.040 EUR prihodkov.

Dolgoročne finančne naložbe (17.864.602 EUR)
Pojasnilo 4

Družba ima dolgoročne finančne naložbe v deleže podjetij v skupini, v pridružene družbe in v druge družbe, ki jih obravnava po 
načelu nabavne vrednosti.

Stanje 
31. 12. 2010 Prenos Stanje 

1. 1. 2011 Povečanja Stanje  
31. 12. 2011

Naložbe v deleže družb v skupini 1.691.967 15.281.511 16.973.478 10.000 16.983.478

Naložba v deleže in delnice pridruženih družb 672.776   672.776   672.776

Druge dolgoročne naložbe v deleže 56.594   56.594   56.594

Druge dolgoročne finančne naložbe 151.754   151.754   151.754

Skupaj 2.573.091 15.281.511 17.854.602 10.000 17.864.602

Naložbe v deleže družb v skupini so naložbe s 100-odstotnim deležem v:
•  družbo Elektro Maribor Energija plus d.o.o. v višini 15.291.511 EUR;
•  družbo OVEN Elektro Maribor d.o.o. v višini 1.691.967 EUR.

Pridružene družbe, v katerih ima družba Elektro Maribor d.d. svoj delež, so:
•  naložba v delež družbe Eldom d.o.o. v višini 235.246 EUR;
•  naložba v delnice družbe Informatika d.d. v višini 437.530 EUR;
•  naložba v delež družbe Moja energija d.o.o. v višini 42.158 EUR, za katero pa ima v celoti oblikovan popravek vrednosti.
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Dolgoročne poslovne terjatve (19.343 EUR)
Pojasnilo 5

Dolgoročne poslovne terjatve zajemajo predvsem terjatve iz naslova prodaje stanovanj zaposlenim v skladu s stanovanjskim za-
konom, katerih ročnost je 10–15 let. 

Dolgoročne poslovne terjatve se zmanjšujejo za del, ki zapade v plačilo v roku enega leta.

31. 12. 2011 31. 12. 2010

Dolgoročne poslovne terjatve 33.034 41.207

Kratkoročni del  dolgoročnih  
poslovnih terjatev -7.130 -8.173

Skupaj 19.343 33.034

Zaloge (1.994.759 EUR)
Pojasnilo 6

Zaloge materiala so v višini 1.994.759 EUR in ne presegajo čiste iztržljive vrednosti. Sestavljene so predvsem iz zalog materiala za 
vgradnjo pri lastnih naložbah, materiala za opravljanje storitev na trgu in rezervnih delov za vzdrževanje osnovnih sredstev.

Družba je do 31. 12. 2011 odpisala za 15.807 EUR zalog materiala, ker ni imel več uporabne vrednosti za opravljanje dejavnosti 
družbe.

Na dan 31. 12. 2011 izkazuje družba za 28.423 EUR zalog, pri katerih v obdobju od 1. 1. 1995 do 31. 10. 2011 ni bilo gibanja, ker so 
opredeljene kot zaloge obratovalne rezerve.

Pri popisu zalog materiala v letu 2011 niso bili ugotovljeni inventurni primanjkljaji ali inventurni viški.

31. 12. 2011 31. 12. 2010

Material in drobni inventar 1.994.759 2.069.556

Skupaj 1.994.759 2.069.556

Kratkoročne finančne naložbe (8.000.000 EUR)
Pojasnilo 7

Kratkoročne finančne naložbe družba v začetku izkazuje po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena denarna in druga sredstva. 
Predstavljajo jih kratkoročno naložena sredstva pri bankah z obrestno mero 3,95–4,15 % in ročnostjo 3 mesecev.

31. 12. 2011 31. 12. 2010

Kratkoročna posojila drugim 8.000.000 0

Skupaj 8.000.000 0
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Kratkoročne poslovne terjatve (11.656.436 EUR)
Pojasnilo 8

Gibanje kratkoročnih poslovnih terjatev 

2011 1. 1. 2011 Prenos 2010

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 313.692 263.109 0 263.109

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 10.024.652 10.200.217 -34.116.773 44.316.990

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.318.092 1.543.554 -2.309.630 3.853.184

Skupaj 11.656.436 12.006.880 -36.426.403 48.433.283

Gibanje popravkov vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev

Stanje  
31. 12. 2010 Prenos Stanje  

1. 1. 2011 Zmanjšanja Povečanja Stanje  
31. 12. 2011

Popravki vrednosti po-
slovnih terjatev 5.690.036 -4.388.964 1.301.072 154.730 322.474 1.468.816

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini so v višini 313.692 EUR in se nanašajo predvsem na zaračunane storitve računo-
vodenja in zaračunane najemnine za poslovne prostore odvisni družbi Elektro Maribor Energija plus d.o.o.

Kratkoročne poslovne terjatev do kupcev so izkazane v višini 10.024.652 EUR in se nanašajo predvsem na terjatve za najem in stori-
tve po pogodbi družbe SODO d.o.o. v višini 5.855.440 EUR, na zaračunano uporabo omrežja v znesku 2.884.761 EUR ter na terjatve 
za druge zaračunane storitve v višini 1.284.450 EUR.

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih so izkazane predvsem terjatve iz poslovanja za tuji račun v višini 798.318 EUR 
in terjatve do državnih institucij v višini 519.774 EUR.

Kupci svoje terjatve večinoma poravnajo v rokih ali z manjšo zamudo. V primeru zamude se kupcem obračunavajo zamudne 
obresti, dogovorjene s pogodbo.

Družba ima terjatve za najem infrastrukture zavarovane z menicami.

Družba konec poslovnega leta 2011 nima terjatev do poslovodstva in članov nadzornega sveta.

Za sporne in dvomljive terjatve je družba v skladu s pravilnikom v letu 2011 oblikovala popravek vrednosti terjatev v višini 322.476 
EUR, ki se nanašajo predvsem na zaračunano uporabo omrežja. Za enak znesek so v izkazu poslovnega izida pripoznani odhodki 
iz tega naslova.

Razčlenitev kratkoročnih poslovnih terjatev po zapadlosti

31. 12. 2011 Struktura v % 31. 12. 2010 Struktura v %

Nezapadle terjatve 10.610.791 91,03 41.067.758 85,4

Zapadle do 30 dni 600.597 5,15 5.308.793 9,7

Zapadle 31–60 dni 282.300 2,42 1.212.774 3,1

Zapadle 61–90 dni 58.580 0,50 261.702 0,6

Zapadle nad 90 dni 104.168 0,89 582.256 1,1

Skupaj 11.656.436 100,00 48.433.283 100,0

Struktura terjatev po rokih zapadlosti z izčlenitvijo dela družbe prikazuje bistveno spremembo v vseh kategorijah zapadlosti, zato 
so podatki omejeno primerljivi.
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Denarna sredstva (6.197.108 EUR)
Pojasnilo 9

31. 12. 2011 1. 1. 2011 Prenos 31. 12. 2010

Sredstva na računih 113.225 16.387 -15.189 31.576

Depoziti na odpoklic 6.083.883 5.948.779 -3.624.386 9.573.165

Skupaj 6.197.108 5.965.166 -3.639.575 9.604.741

Začetno stanje denarnih sredstev družbe na dan 1. 1. 2011 je zmanjšano za prenos denarnih sredstev, ugotovljenem v delitvenem 
načrtu v višini 3.639.575 EUR in znaša 5.965.166 EUR. 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  (890.173 EUR)
Pojasnilo 10

Med kratkoročno odloženimi stroški je evidentiran predvsem vračunan dobropis iz naslova nakupa električne energije za izgube 
v omrežju v višini 832.719 EUR.

2011 1. 1. 2011 Prenos 31. 12. 2010

Kratkoročno odloženi stroški 890.173 40.273 -7.274 47.547

Kratkoročno nezaračunani prihodki 0 2.356.428 0 2.356.428

Vrednostnice 0 1.998 -318 2.316

Skupaj 890.173 2.398.699 -7.592 2.406.291

Kapital (232.970.045 EUR)
Pojasnilo 11

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

31. 12. 2011 31. 12. 2010

Osnovni kapital 139.773.510 139.773.510

Kapitalske rezerve 75.121.586 75.121.586

Zakonske rezerve 1.455.118 1.139.464

Druge rezerve iz dobička 12.830.161 9.876.897

Presežek iz prevrednotenja 105.184 105.184

Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.684.486 1.840.329

Skupaj 232.970.045 227.856.970

Družba je v letu 2011 izkazala dobiček v višini 6.313.075 EUR in ga je po sklepu uprave družbe na dan 31. 12. 2011 uporabila za 
oblikovanje zakonskih rezerv v višini 315.654 EUR ter za oblikovanje drugih rezerv iz dobička v višini 2.312.935 EUR.

Bilančni dobiček je izkazan v višini 3.684.486 EUR in je prikazan v prilogi k izkazu gibanja kapitala za leto 2011.

Knjigovodska vrednost enega kosa delnice je 6,96 EUR.

Rast cen življenjskih potrebščin za leto 2011 znaša 2,0 %. Če bi družba prevrednotila kapital s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin 
za leto 2011, bi izkazala čisti dobiček v višini 1.759.162 EUR (brez upoštevanja vpliva na obračun davka od dohodka pravnih oseb).

Postavka
Znesek 

kapitala na 
začetku leta

% rasti Izračunan 
učinek

Povečanje/ 
zmanjšanje 

kapitala 
med letom

% rasti Izračunan 
učinek

Čisti 
poslovni 
izid pred 

preračunom

Čisti 
poslovni 

izid po 
preračunu

KAPITAL – vse 
kategorije, razen 
tekočega dobička

227.856.970 2,00 4.557.139 -1.840.329 0,1753 -3.227 6.313.075 1.759.162
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Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (33.214.740 EUR)
Pojasnilo 12

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so se gibale kot prikazuje tabela:

Stanje  
31. 12. 2010 Prenos Stanje  

1. 1. 2011 Poraba Povečanja Stanje  
31. 12. 2011

Rezervacije za jubilejne nagrade 1.433.440 -75.728 1.357.712 168.589 181.471 1.370.594

Rezervacije za pokojnine 2.665.297 -145.853 2.519.444 128.480 140.949 2.531.913

Skupaj 4.098.737 -221.582 3.877.155 285.947 322.421 3.902.508

Navedene rezervacije je družba zmanjševala glede na dejansko izplačane obveznosti do zaposlenih, povečala pa jih je za dodatne 
obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2011, ki jih je pridobila na podlagi izračuna pooblaščenega aktuarja.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so na dan 31. 12. 2011 znašale 29.312.232 EUR in so oblikovane iz naslova brezplačno pre-
vzetih osnovnih sredstev ter iz naslova sofinanciranja. Družba črpa navedene dolgoročne pasivne časovne razmejitve za namen 
pokrivanja stroškov amortizacije le-teh z letno amortizacijsko stopnjo 3,33 %. Za oblikovane rezervacije iz naslova brezplačno 
prevzetih osnovnih sredstev in iz naslova sofinanciranja od leta 2010 naprej se za namene pokrivanja stroškov amortizacije črpajo 
zneski, ki ustrezajo dejanski stopnji amortizacije posameznega osnovnega sredstva.

Stanje  
31. 12. 2010

Stanje  
1. 1. 2011 Zmanjšanja Povečanja Stanje  

31. 12. 2011

Dolgoročno odloženi prihodki iz naslo-
va brezplačno prevzetih HP 15.004.126 577.119 1.086.794 15.513.800

Dolgoročno odloženi prihodki iz naslo-
va brezplačno prevzetih OS 4.511.095 159.251 633.587 4.985.431

Dolgoročno odloženi prihodki iz naslo-
va povprečnih stroškov priključitve 4.903.034 178.523 0 4.724.511

Dolgoročno odloženi prihodki iz 
naslova sofinanciranja 3.987.211 145.296 109.817 3.951.732

Dolgoročno odloženi prihodki iz naslo-
va odstopljenih prispevkov za invalide 137.612 109.281 69.880 97.356 136.757

Skupaj 28.543.078 109.281 1.130.069 1.927.554 29.312.232

Dolgoročne obveznosti (32.041.428 EUR)
Pojasnilo 13

Dolgoročne obveznosti se nanašajo na dolgoročne finančne obveznosti do bank za prejeta posojila.

Družba je v letu 2011 prejela dolgoročno posojilo v višini 14.500.000 EUR, ki je najeto za namene financiranja naložb.

Ročnost najetih posojil se giblje med 5 in 10 let. Obrestna mera se giblje med 1- in 3-mesečnim EURIBOR-jem, povečanim za maržo 
banke. Družba ima posojila zavarovana z menicami.

Družba zapadle obroke glavnice in obresti plačuje v rokih.

31. 12. 2011 31. 12. 2010

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 42.357.592 37.078.907

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti do bank -10.316.163 -10.034.649

Skupaj 32.041.428 27.044.258
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Kratkoročne obveznosti (26.001.363 EUR)
Pojasnilo 14

Med kratkoročnimi obveznostmi so izkazane kratkoročne finančne in kratkoročne poslovne obveznosti.

Kratkoročne finančne obveznosti so v višini 12.432.716 EUR in vsebujejo zneske kratkoročnega dela dolgoročno najetih posojil v 
višini 10.316.163 EUR ter zapadejo v plačilo v roku enega leta od dneva bilanciranja. Druge kratkoročne finančne obveznosti so v 
znesku 2.094.987 EUR in zajemajo znesek obveznosti za kratkoročno prejeto posojilo od družbe v skupini, ki izhaja iz pripadajočih 
denarnih sredstev družbe Elektro Maribor Energija plus d.o.o. na dan 1. 12. 2011.

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini so v višini 2.262.012 EUR in se nanašajo na porabljeno električno energijo ter 
na pripadajoči del obveznosti do odvisne družbe Elektro Maribor Energija plus d.o.o., ki so bile poravnane v letu 2012.

Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih dobaviteljev so v višini 11.306.635 EUR. Predstavljajo jih predvsem obveznosti do 
dobaviteljev za osnovna sredstva v višini 3.160.165 EUR, obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva v višini 3.795.888 EUR in 
obveznosti iz poslovanja za tuji račun v višini 2.151.219 EUR. Obveznosti do zaposlencev so v višini 1.404.299 EUR in predstavljajo 
znesek plač, izplačanih v mesecu januarju 2012.

31. 12. 2011 1. 1. 2011 Prenos 31. 12. 2010

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 2.262.012 0 -83.421 83.421

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 6.935.057 10.646.142 -16.396.370 27.042.512

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuji račun 2.151.219 2.454.562 -7.244.272 9.698.834

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 1.404.299 2.048.259 -131.007 2.179.266

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 388.514 541.141 -994.420 1.535.561

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 111.113 50.345 -427.400 477.745

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 316.432 296.915 -20.941 317.856

Skupaj 13.568.646 16.037.363 -25.297.832 41.335.195

Družba obveznosti poravnava ob rokih zapadlosti.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (1.045.388 EUR)
Pojasnilo 15

Družba med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami prikazuje vračunane stroške iz naslova neizkoriščenih letnih dopu-
stov v letu 2011 v višini 717.098 EUR in kratkoročno odloženi odhodek iz naslova dokončnega preliminarnega poračuna za leto 
2010 v višini 328.290 EUR.

31. 12. 2011 1. 1. 2011 Prenos 31. 12. 2010

Vračunani stroški za neizkoriščen letni dopust 717.098 597.448 -30.387 627.835

Drugi vračunani stroški 0 2.500 -125.000 127.500

Kratkoročno odloženi odhodki 328.290

Skupaj 1.045.388 599.948 -155.387 755.335
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Zunajbilančna sredstva/obveznosti (54.712.019 EUR)
Pojasnilo 16

Zunajbilančna evidenca sredstev in obveznosti v družbi izkazuje dane menice za prejeta posojila, dane in prejete garancije, poten-
cialne obveznosti za plačila iz naslova tožb, drobnega inventarja v uporabi ter vrednosti osnovnih sredstev, prenesenih na družbo 
SODO d.o.o., in delnega poračuna regulativnega obdobja 2004–2009, katerega del zapade v plačilo še v letu 2012.

Družba ocenjuje, da je verjetnost odlivov in prilivov iz zgoraj naštetih terjatev in obveznosti zelo majhna, zato evidentirane zneske 
družba zgolj informativno razkriva.

31. 12. 2011 1. 1. 2011 Prenos 31. 12. 2010

Vrednostnice za zavarovanje plačil – garancije 180.312 431.683 -1.816.647 2.248.330

Vrednostnice za zavarovanje plačil – menice 42.357.592 37.078.908 37.078.908

Terjatve za dane bančne garancije 1.740.545 3.864.336 3.864.336

Potencialne obveznosti za izplačilo odškodnin 1.212.765 523.824 523.824

Drobni inventar v uporabi 1.224.044 115.599 1.155.599

PSP SODO d.o.o. – prenos sredstev 1. 7.–31. 12. 2009 4.541.165 4.699.003 4.699.003

PSP SODO d.o.o. – prenos osnovnih sredstev od 1. 1. 2010 1.239.992 1.276.500 1.276.500

Poračun RO 2004–2009 2.215.604 4.431.212 4.431.212

 - priznano v letu 2011 0 2.215.606 2.215.606

 - priznano v letu 2012 2.215.604 2.215.606 2.215.606

Skupaj 54.712.019 52.421.065 -1.816.647 55.277.712

6.2 Pojasnila k izkazu poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida vsebuje tiste prihodke in odhodke, ki so nastali v obračunskem obdobju poslovanja družbe.

Informacije o podlagi za sestavitev izkaza poslovnega izida in o posebnih računovodskih usmeritvah, ki jih družba uporablja, so 
predstavljene v razkritjih posameznih pomembnih prihodkov in odhodkov.

Izkaz poslovnega izida je sestavljen po različici I, opredeljeni v SRS 25.5. V pojasnilih so prikazane vrednosti preteklega obračun-
skega obdobja, vendar so podatki zaradi izčlenitve dela družbe omejeno primerljivi.

Prihodki

Na višino prihodkov vplivajo tudi metode, usmeritve in ocene, pojasnjene v razkritjih bilance stanja. Družba v letu 2011 metod in 
računovodskih ocen ni spreminjala.

Vrste prihodkov

2011 2010

Poslovni prihodki 74.385.976 209.128.687

Finančni prihodki 204.000 450.316

Drugi prihodki 603.487 1.083.823

Skupaj 75.193.463 210.662.826
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Priloga k izkazu poslovnega izida

  2011 2010

Čisti prihodki od prodaje 62.443.092 192.605.068

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 10.529.632 10.927.155

Proizvajalni stroški prodanih poslovnih učinkov 62.508.661 195.094.063
     
Kosmati poslovni izid od prodaje 10.464.062 8.438.160
     
Stroški prodajanja 1.073.271 3.617.222
     
Stroški splošnih dejavnosti 4.306.602 6.836.595

 - normalni stroški splošnih dejavnosti 3.890.978 5.107.940

- prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih (7201, 7200) 77.340 67.360

 - prevrednotovalni poslovnih odhodki pri obratnih sredstvih (7210,11) 338.284 1.661.295
     
Drugi poslovni prihodki 1.413.253 5.596.464
     
Poslovni izid iz poslovanja 6.497.442 3.580.807

Čisti prihodki od prodaje (62.443.092 EUR)
Pojasnilo 17

Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev so doseženi v višini 62.443.092 EUR.

2011 2010

Prodaja električne energije kupcem 0 134.696.768

Prodaja električne energije za izgube 7.987.901 7.535.167

Zaračunane najemnine 29.520.539 28.739.808

 - Sodo d.o.o. – najemnina 29.118.903 28.318.385

 - ostalo 401.636 421.423

Sodo d.o.o. – storitve po pogodbi 18.758.242 15.399.347

Zaračunane storitve 6.068.663 6.142.521

Prodaja odpadnega materiala 107.747 91.457

Skupaj 62.443.092 192.605.068

Znesek prihodkov iz tega naslova predstavlja 83,9 % vseh poslovnih prihodkov, ki jih je družba ustvarila v letu 2011.

Usredstveni lastni proizvodi (10.529.632 EUR)
Pojasnilo 18

Usredstveni lastni proizvodi predstavljajo gradbena dela naložb, ki se izvajajo v lastni režiji, in prihodke internih storitev.

2011 2010

Usredstveni proizvodi 10.151.260 10.570.427

Usredstvene storitve 378.372 356.728

Skupaj 10.529.632 10.927.155
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Drugi poslovni prihodki (1.413.253 EUR)
Pojasnilo 19

2011 2010

Odprava rezervacij in PČR 65.372   2.913.642

Črpanje DPČR 1.172.590 1.252.996

Dobiček pri prodaji osnovnih sredstev 25.363 54.311                

Izterjane terjatve iz preteklih let 149.928 1.375.514

Skupaj 1.413.253 5.596.464

Stroški blaga, material in storitev (25.178.976 EUR)
Pojasnilo 20

2011 2010

Stroški materiala 16.647.966 150.390.878

Stroški storitev 8.531.010 9.463.755

Skupaj 25.178.976 159.854.633

Najpomembnejše stroške materiala predstavljajo nakup električne energije za izgube v višini 5.745.421 EUR, strošek materiala za 
naložbe v višini 5.032.328 EUR, strošek materiala pri storitvah v višini 2.326.778 EUR in strošek materiala za tekoče vzdrževanje 
osnovnih sredstev v višini 1.583.281 EUR.

Stroške storitev predstavljajo predvsem zneski storitev za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev višini 2.224.416 EUR, stroški stori-
tev za nadaljnji obračun v višini 1.229.683 EUR, stroški zavarovalnih premij v višini 1.591.460 EUR in stroški Informatike d.d. v višini 
1.099.697 EUR.

V letu 2011 je družba evidentirala stroške revizorjev v višini 27.810 EUR, in sicer za namene:
•  redne revizije računovodskih izkazov v višini 12.850 EUR;
•  posebne revizije v zvezi z izčlenitvijo družbe v višini 1.750 EUR;
•  davčnega svetovanja v višini 7.010 EUR;
•  notranje revizije službe saldakonti električne energije v višini 6.200 EUR.

Stroški dela (22.553.171 EUR)
Pojasnilo 21

Med stroški dela so izkazani stroški plač in drugih prejemkov zaposlencev, vključno s prispevki delodajalca.

Na družbo niso bile naslovljene dodatne zahteve zaposlencev po izplačilih na podlagi določb zakona, kolektivne pogodbe ali 
podjetniške kolektivne pogodbe.

2011 2010

Stroški plač 15.992.906 17.212.055

 - od tega vračunani stroški dela za neizkoriščen letni dopust 717.829 627.835

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 820.457 905.679

Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev iz plač 2.628.930 2.882.412

Drugi stroški dela 3.110.878 3.413.696

Skupaj 22.553.171 24.413.842

Drugi stroški dela predstavljajo predvsem strošek regresa zaposlencev v višini 1.072.185 EUR in povračila materialnih stroškov 
zaposlencem v višini 1.780.369 EUR.
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Podatki o skupinah oseb – uprava

Bruto prejemki uprave družbe so v letu 2011 znašali 86.927 EUR, od tega so prejemki za povračila materialnih stroškov v višini 
12.018 EUR.

Bruto Neto

Izplačana sredstva za bruto plače za upravo družbe 74.910 41.436

 - osnovna bruto plača 74.910 41.436

 - izplačan dodatek za delovno dobo 0 0

 - izplačana božičnica ali 13. plača 0 0

Povračila stroškov na službenem potovanju 5.826 5.826

Povračila drugih stroškov (regres za prehrano, prevoz na delo) 1.900 1.900

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 2.913 2.913

Regres 1.379 856

Vkalkulirani stroški dela iz naslova neizkoriščenih dopustov 1.277 1.277

Strošek bruto plač uprave družbe predstavljajo plača predsednika uprave družbe g. Andreja Kosmačina za obdobje od 1. 1.–18. 10. 
2011 v višini 59.118 EUR in plača zastopnika družbe g. Silva Ropoša za obdobje        19. 10.–31. 12. 2011 v višini 15.792 EUR. Neto 
prejemki uprave družbe so znašali 41.436 EUR. V letu 2011 je družba poravnala stroške jezikovnega tečaja predsedniku uprave 
družbe g. Andreju Kosmačinu v višini 2.671 EUR.

Družba na dan 31. 12. 2011 izkazuje obveznost do zastopnika družbe v višini 3.566,32 EUR neto.

Podatki o skupinah oseb – drugi zaposleni po individualnih pogodbah

Individualno pogodbo o zaposlitvi je v letu 2011 imelo sklenjeno 10 zaposlenih, od tega na dan 31. 12. 2011 še 6 zaposlenih. Njiho-
vi bruto prejemki so skupaj z materialnimi stroški znašali 443.282 EUR. Sestavljeni so iz zneskov, kot jih prikazuje tabela.

Družba do navedene skupine oseb ne izkazuje nobenih obveznosti in terjatev.

2011

Izplačana sredstva za bruto plače drugih zaposlenih po IP 399.810

 - osnovna bruto plača 360.230

 - izplačan dodatek za delovno dobo 34.386

 - izplačana božičnica ali 13. plača 5.194

Povračila stroškov na službenem potovanju 7.140

Povračila drugih stroškov (regres za prehrano, prevoz na delo) 10.653

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 17.070

Regres 8.608

Vkalkulirani stroški dela iz naslova neizkoriščenih dopustov 6.162
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Podatki o skupinah oseb – nadzorni svet in komisije nadzornega sveta

Bruto prejemki članov nadzornega sveta so v letu 2011 znašali 42.790 EUR. Dodatni prevozni stroški na sestanke in izobraževalna 
srečanja članov nadzornega sveta so evidentirani v višini 1.615 EUR. 

  Bruto sejnina brez 
potnih stroškov

Neto sejnina brez 
potnih stroškov

Bruto potni 
stroški

Neto potni 
stroški

Skupaj  bruto 
stroški sejnin

Skupaj  neto 
stroški sejnin

Matjaž Madžarac 4.521 3.504   4.521 3.504

Peter Grubelnik 5.795 4.491 734 569 6.529 5.060

Matjaž Durjava 1.485 1.151   1.485 1.151

Roman Ferenčak 7.564 5.862 881 682 8.444 6.544

Srečko Kokalj 7.280 5.642   7.280 5.642

Silvo Ropoša 6.083 4.714   6.083 4.714

Pečovnik Miro 6.963 5.396   6.963 5.396

Drago Naberšnik 1.485 1.151   1.485 1.151

Skupaj 41.175 30.760 1.615 1.251 42.790 32.011

Družba je članu nadzornega sveta g. Petru Grubelniku poravnala stroške izobraževanja pri Združenju nadzornikov v višini 360 EUR.

Nadzorni svet je po sklepu skupščine družbe upravičen tudi do nagrade za opravljanje poslovne funkcije. V letu 2011 jim je družba 
izplačala za 22.573 EUR bruto nagrad (16.347 neto).

Ime in priimek  Bruto Neto

Roman Ferenčak (predsednik NS) 5.650 4.379

mag. Srečko Kokalj (podpredsednik NS) 4.143 3.211

dr. Matjaž Durjava (član NS) 3.767 2.919

Drago Naberšnik (član NS) 3.767 2.919

Miroslav Pečovnik (član NS) 3.767 2.919

Silvo Ropoša (član NS) 1.480 1.147

Skupaj 22.573 16.347

V okviru nadzornega sveta družbe deluje revizijska komisija. Strošek sejnin in prevoznih stroškov je v letu 2011 evidentiran v višini 
8.820 EUR, od tega sejnine 7.821 EUR in potni stroški članu revizijske komisije v višini 999 EUR.

Znesek sejnin v letu 2011 

  Bruto Neto

Matjaž Madžarac 1.716 1.330

Srečko Kokalj 2.640 2.046

Brane Podboršek 2.585 2.003

Drago Naberšnik 880 682

Skupaj 7.821 6.061

Odpisi vrednosti (19.356.738 EUR)
Pojasnilo 22

2011 2010

Amortizacija 18.941.114 18.509.118

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih 77.340 67.360

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 15.807 56.799

Popravki vrednosti terjatev 322.476 1.604.496

Skupaj 19.356.738 20.237.773
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Amortizacija, ki predstavlja 97,8 % vseh odpisov vrednosti je sestavljena predvsem iz:
•  amortizacije gradbenih delov opredmetenih osnovnih sredstev v višini 12.264.432 EUR;
•  amortizacije opreme v višini 5.754.882 EUR;
•  amortizacije neopredmetenih osnovnih sredstev v višini 887.941 EUR.

Družba je oblikovala popravke vrednosti terjatev za sporne in dvomljive terjatve iz naslova uporabe omrežja in drugih storitev v 
višini 322.476 EUR.

Drugi poslovni odhodki (799.649 EUR)
Pojasnilo 23

2011 2011

Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine 304.848 384.567

Druge dajatve in izdatki 494.801 300.282

Drugi odhodki 0 356.783

Skupaj 799.649 1.041.632

Družba je dodatno oblikovala rezervacije za jubilejne nagrade v višini 172.114 EUR in rezervacije za odpravnine ob upokojitvi za 
132.734 EUR, ki jih je morala uskladiti na podlagi izračuna pooblaščenega aktuarja.

Finančni prihodki iz danih posojil (78.901 EUR)
Pojasnilo 24

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, so doseženi iz naslova deponiranih sredstev pri poslovnih bankah.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (125.099 EUR)
Pojasnilo 25

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev so doseženi predvsem iz naslova obračunanih zamudnih obresti za uporabo omrežja v 
višini 64.987 EUR, iz naslova opravljenih storitev v višini 20.587 EUR in od obresti, dobljenih iz naslova tožb, v višini 39.483 EUR.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (924.280 EUR)
Pojasnilo 26

2011 2010

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 4.644 0

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od drugih 919.451 561.397

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 185 3.635

Skupaj 924.280 565.032

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini, izkazujejo obračunane obresti prejetega kratkoročnega posojila od družbe 
Elektro Maribor Energija plus d.o.o., ki izhaja iz stanja denarnih sredstev, ki je na dan 1. 12. 2011 pripadalo hčerinski družbi. 

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od drugih, izkazujejo posojilne obresti od dolgoročno prejetih posojil.
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Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (3.014 EUR)
Pojasnilo 27

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti izkazujejo znesek zamudnih obresti do dobaviteljev za obveznosti, ki jih je družba po-
ravnala po roku zapadlosti.

Drugi prihodki (603.487 EUR)
Pojasnilo 28

Drugi prihodki izkazujejo predvsem zneske prejetih odškodnin od zavarovalnice, ki so realizirani v višini 534.291 EUR.

Drugi odhodki (64.560 EUR)
Pojasnilo 29

Drugi odhodki vključujejo predvsem zneske izplačanih odškodnin fizičnim osebam za nastalo škodo na osebnem premoženju in 
so v višini 53.114 EUR.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 
Pojasnilo 30

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je izkazan v višini 6.313.075 EUR.

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

2011 2010

Izid iz poslovanja 6.497.442 3.580.807

Izid iz financiranja -723.295 -728.048

Izid iz drugih prihodkov in odhodkov 538.928 1.021.617

Skupaj 6.313.075 3.874.376

6.3 Pojasnila k izkazu gibanja kapitala
Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala v poslovnem letu. Razdeljen je na postavke, ki izkazujejo 
gibanje med postavkami kapitala in gibanje, ki je povzročilo spremembe v sestavinah kapitala.

Ugotovitev in predlog uporabe bilančnega dobička

BILANČNI DOBIČEK 2011 2010

a) Čisti poslovni izid poslovnega leta 6.313.075 3.874.376

č) Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave 315.654 193.719

Zakonske rezerve 315.654 193.719

d) Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in nadzornega sveta 2.312.935 1.840.328

Druge rezerve iz dobička 2.312.935 1.840.328

BILANČNI DOBIČEK (a + b - č - d) 3.684.486 1.840.329

Skupščina družbe Elektro Maribor d.d. je na seji dne 31. 8. 2011 odločala o razporeditvi bilančnega dobička poslovnega leta 2010. 
Skupščina je sprejela odločitev, da se za dividende delničarjem nameni 1.200.000 EUR, znesek v višini 640.329 EUR pa se razporedi 
v druge rezerve.
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Družba Elektro Maribor d.d. nenehno usmerja svojo politiko 
poslovanja k zadovoljevanju potreb in pričakovanj svojih la-
stnikov, kupcev, dobaviteljev ter celotne širše javnosti.

Uprava družbe je ob soglasju nadzornega sveta družbe čisti 
dobiček v višini 6.313.074,64 EUR že v zaključnem računu raz-
poredila v zakonske rezerve v višini 315.653,73 EUR in v druge 
rezerve iz dobička v višini 2.312.935,27 EUR. Bilančni dobiček 
je v višini 3.684.485,64 EUR, o njegovi razporeditvi pa se bo od-
ločalo na skupščini delničarjev.

Predlog je oblikovan v skladu s priporočilom Agencije za upra-
vljanje kapitalskih naložb in predvideva izplačilo dividend del-
ničarjem v višini 3.684.485,64 EUR (0,11 EUR/delnico). 

6.4 Pojasnila k izkazu 
denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi po 
različici I. Podatki za sestavo izkaza so pridobljeni iz evidenc o 
prejemkih in izdatkih denarnih sredstev iz transakcijskih raču-
nov družbe.

Prejemki pri poslovanju
Pojasnilo 31

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev, ki predstavlja-
jo večino vseh prejemkov pri poslovanju, v letu 2011 niso 
neposredno primerljivi z letom 2010. V letu 2010 so namreč 
največji delež prejemkov od prodaje proizvodov in storitev 
predstavljali prejemki od prodaje električne energije in upora-
be omrežja, kar pa se je z izčlenitvijo hčerinske družbe Elektro 
Maribor Energija plus d.o.o. spremenilo.

Največji delež prejemkov pri poslovanju v letu 2011 izkazuje 
družba s prejemki od najema in storitev po pogodbi družbe 
SODO d.o.o. v višini 56.632.515 EUR in s prejemki od uporabe 
omrežja (gre samo za uporabo omrežja, ko kupec dobi ločen 
račun), ki na drugi strani predstavljajo izdatke pri poslovanju, 
saj je omrežnina prihodek družbe SODO d.o.o.

Izdatki pri poslovanju
Pojasnilo 32

Izdatki pri poslovanju zajemajo izdatke za nakupe materiala in 
storitev, plače in dajatve za prispevke in davke. 

Tudi izdatki pri poslovanju v letu 2011 zaradi izčlenitve hčerin-
ske družbe niso primerljivi z izdatki v letu 2010. Največja razli-
ka izhaja iz izdatkov za nakupe materiala in storitev – v postav-
ki nakup električne energije in uporabe omrežja ter v postavki 
izdatki za dajatve vseh vrst, kjer je izkazana velika razlika zaradi 
plačila trošarin za električno energijo in višjih obveznosti iz na-
slova davka na dodano vrednost v letu 2010.

Prebitek prejemkov pri poslovanju je izkazan v znesku 
19.579.983 EUR, kar pomeni, da družba z osnovno dejavnostjo 
posluje pozitivno in je v letu 2011 lahko poravnala vse obve-
znosti, ki se nanašajo na odplačilo glavnic in obresti iz naslova 
dolgoročnih posojil. Delno je iz tega naslova poravnala tudi 
izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev.

Prejemki pri naložbenju
Pojasnilo 33

V prejemkih pri naložbenju so zajeti prejemki od obresti in pre-
jemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev.

Izdatki pri naložbenju
Pojasnilo 34

Največji delež teh izdatkov predstavljajo izdatki za pridobitev 
opredmetenih osnovnih sredstev v višini 16.179.860 EUR in 
izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb v znesku 
8.000.000 EUR.

Prejemki pri financiranju
Pojasnilo 35

Priliv iz naslova povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 
je dolgoročno posojilo v višini 14,5 mio EUR, ki smo ga najeli za 
financiranje naložb.

Izdatki pri financiranju
Pojasnilo 36

Med izdatki pri financiranju predstavljajo izdatki za dane obre-
sti 913.818 EUR, izdatki, ki se nanašajo na odplačila dolgoroč-
nih finančnih obveznosti 9.221.316 EUR in izdatki za izplačila 
dividend 1.179.098 EUR.

Denarni izid v obravnavanem obdobju je znašal 231.942 EUR, 
končno stanje denarnih sredstev pa 6.197.108 EUR in presta-
vlja denarna sredstva na transakcijskih računih ter sredstva na 
odpoklic.
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V.  Poslovno 
poročilo skupine 
Elektro Maribor

 Če jeseni ni kam devati, 
spomladi ni kje jemati. 

Slovenski pregovor

“ “
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2  Poslovno poročilo družbe  
Elektro Maribor d.d.

Poslovno poročilo družbe Elektro Maribor d.d. je že podano v II. poglavju letnega poročila.

1  Predstavitev skupine  
Elektro Maribor

Skupina Elektro Maribor je nastala z izčlenitvijo dela družbe na dan 1. 1. 2011.

Skupino Elektro Maribor sestavljajo obvladujoča družba Elektro Maribor d.d. in dve odvisni družbi, ki sta v 100-odstotni lasti ob-
vladujoče družbe:

•  Elektro Maribor Energija plus d.o.o.;
•  OVEN Elektro Maribor d.o.o.

Družba Elektro Maribor d.d. kot obvladujoča družba sestavlja konsolidirane računovodske izkaze in konsolidirano letno poročilo. 
V konsolidacijo sta vključeni obe odvisni družbi, Energija Plus d.o.o. in OVEN d.o.o.

Konsolidirano letno poročilo skupine je sestavni del letnega poročila obvladujoče družbe Elektro Maribor d.d. in ga je mogoče 
dobiti na sedežu družbe Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, in na spletni strani družbe.

Skupina Elektro Maribor 

OVEN Elektro 
Maribor d.o.o.

(100 %)

Elektro Maribor 
Energija Plus d.o.o.

(100 %)

Elektro Maribor d.d.
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3.1 Uvod
Leto 2011 je za področje nakupa in prodaje električne energije 
pomenilo prelomnico, saj je v skladu z Direktivo 2009/72ES, ki 
zahteva neodvisnost upravljavca distribucijskega omrežja od 
proizvodnje in dobave električne energije, s 1. 12. 2011 zažive-
lo novo podjetje, Elektro Maribor Energija plus d.o.o. 

Družba Elektro Maribor d.d. je tako s statusnim preoblikova-
njem – ustanovitvijo odvisne družbe v 100-odstotni lasti – v 
postopku univerzalnega pravnega nasledstva prenesla na hče-
rinsko družbo dejavnost nakupa in prodaje električne energije. 

3  Poslovno poročilo družbe 
Elektro Maribor  
Energija plus d.o.o.

Ključni podatki o poslovanju

 2011 

Čisti poslovni izid v EUR -2.365.730 

Čisti dobiček na sredstva (ROA) -6,2 % 

Čisti dobiček na kapital (ROE) -16,8 % 
   
Sredstva na dan 31. 12. v EUR 35.339.998 

Kapital na dan 31. 12. v EUR 12.925.781 

Prihodki v EUR 112.366.828 

Stroški in odhodki v EUR 114.732.559 
   
Število zaposlenih po stanju na dan 31. 12. 42 

Prihodki na zaposlenega iz ur v EUR 2.546.268 

Čisti dobiček na zaposlenega iz ur v EUR -53.608 

Dodana vrednost na zaposlenega iz ur v EUR 22.122 

Delež stroškov dela v DV 193,9 %
   
Prodana električna energija v MWh 1.684.256 

Naziv: Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev, d.o.o.

Skrajšan naziv: Elektro Maribor Energija plus d.o.o.

Naslov:  Veselova ulica 10, 2000 Maribor, Slovenija

Matična številka: 3991008000

Davčna številka:  88157598

TRR/IBAN: SI56 04515 00018 53305 

SWIFT CODA: KBMASI2X 

Osnovni kapital:  8.000.000,00 EUR

Vpis v sodni register:  Okrožno sodišče v Mariboru

Datum vpisa v sodni register:  Srg 2011/23297, 20. 6. 2011; Srg 2011/36929, 1. 12. 2011

Ustanovitelj: Elektro Maribor d.d.

Direktor podjetja: Bojan Horvat

Brezplačna številka klicnega centra:   080 2115

Splošni elektronski naslov:   info@energijaplus.si 

Spletno mesto:  www.energijaplus.si

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2011  42

Osnovni podatki o družbi
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Leto 2011

Na poslovanje podjetij z dejavnostmi distribucije in trženja 
električne energije so v letu 2011 pomembno vplivale aktivno-
sti, povezane z izčlenitvijo dejavnosti nakupa in prodaje elek-
trične energije, pritisk konkurence z nizkimi cenami električne 
energije in negotovosti na svetovnih energetskih trgih.

Izčlenitev dejavnosti nakupa in prodaje električne 
energije

Po odločitvi skupščine delničarjev družbe Elektro Maribor 
d.d. je le-ta izvedla postopek delitve družbe z izčlenitvijo de-
javnosti nakupa in prodaje električne energije. Na osnovi pri-
pravljenega delitvenega načrta je bila v mesecu juniju usta-
novljena nova družba, v kateri je družba Elektro Maribor d.d. 
edini družbenik. Nadzorni svet in skupščina delničarjev družbe 
Elektra Maribor d.d. sta sprejela vse potrebne sklepe, tako da 
je hčerinska družba Energija plus d.o.o. na osnovi vpisa v sodni 
register in dokapitalizacije začela s samostojnim poslovanjem 
1. 12. 2011.  

V postopku izčlenitve je družba Elektro Maribor d.d. prenesla 
dejavnost, zaposlene, procese, sredstva in dolgove, ki so funk-
cijsko povezani z izvajanjem energetske dejavnosti nakupa in 
prodaje električne energije, v družbo Elektro Maribor Energija 
plus d.o.o. V delitvenem načrtu so bili predmet razdelitve sred-
stva in dolgovi, ki se po svoji funkcijski pripadnosti nanašajo 
na izvajanje dejavnosti nakupa in prodaje električne energije. 
Obračunski dan izčlenitve je kot bilančni presečni dan dolo-
čen na dan 31. 12. 2010. Skladno z določbami ZGD-1 je pre-
nosna družba vse posle, ki so vezani na premoženje in dejav-
nost nakupa in prodaje električne energije po tem dnevu oz. 
od vključno 1. 1. 2011, že izvajala za račun prevzemne druž-
be Elektro Maribor Energija plus d.o.o. Zato je družba Elektro 
Maribor d.d. skladno z določbami ZGD-1 že od vključno 1. 1. 
2011 v delu izvajanja dejavnosti nakupa in prodaje električne 
energije vse stroške, odhodke, prihodke in druge s tem pove-
zane aktivnosti v celoti izvajala za račun prevzemne družbe, 
čemur sledijo tudi letna poročila obeh družb za leto 2011 in 
tudi davčni obračun za davek od dohodka pravnih oseb obeh 
družb za leto 2011.

Korekcija prodajnih cen za gospodinjstva

V mesecu aprilu je uprava družbe Elektro Maribor d.d. sprejela 
sklep o korekciji prodajnih cen električne energije za gospo-
dinjstva v povprečju 6 %. Korekcija ni sledila dinamiki prilaga-
janja prodajnih cen iz poslovnega načrta za leto 2011. Posledi-
ce so se odrazile v manjšem prihodku, manjši razliki v ceni in 
negativnem poslovnem rezultatu.

Trženje toplotnih črpalk in svetovanje o učinkoviti 
rabi energije

Področje učinkovite rabe energije predstavlja nove poslovne 
priložnosti, ki smo jih izkoristili na dva načina. Vse leto smo 
sodelovali v akciji trženja toplotnih črpalk in energije zanje v 
okviru posebne ponudbe ter pri tem bili dokaj uspešni. Za vse 
naše kupce smo skupaj z lokalnimi energetskimi agencijami na 

različnih lokacijah v SV Sloveniji v mesecu juniju organizirali 
svetovanja o učinkoviti rabi energije.

Promocija e-mobilnosti

Sprejete zaveze pri trajnostnem razvoju terjajo nove, inovativ-
ne pristope na različnih področjih. Zato smo v preteklih letih 
namenjali posebno pozornost obnovljivim virom energije 
(OVE) in iskanju sodobnih tehnoloških rešitev na tem podro-
čju. Aktualna prizadevanja za korenite spremembe pri trajno-
stni mobilnosti, ki tečejo na različnih ravneh, so nam odprla 
nove možnosti za razvoj infrastrukture in trženje. Promocijske 
aktivnosti, povezane z rabo električnih avtomobilov, in pilot-
ske postavitve polnilnih postaj predstavljajo prvi korak na poti 
do večje uporabe prevoznih sredstev na električni pogon. V 
kombinaciji z OVE in aktivnimi omrežji postaja e-mobilnost 
ena izmed pomembnih razvojnih priložnosti družbe Elektro 
Maribor Energija plus d.o.o.

Krepitev cenovne konkurence

Cenovna konkurenca pri prodaji električne energije se je doda-
tno okrepila z vstopom novega ponudnika končnim kupcem 
električne energije na trg. Dinamika migracije kupcev se je za-
radi tega ponovno povečala in v manjši meri tudi negativno 
vplivala na poslovni rezultat.

Poslanstvo, vizija, vrednote, strategija in cilji

Poslanstvo

Novoustanovljena družba Energija plus d.o.o želi v svojem po-
slanstvu izpostaviti ponudbo izdelkov in storitev z najboljšo 
vrednostjo za svoje kupce. Znanje in motiviranost zaposlenih 
sta ključna temelja, na katerih s svojim profesionalnim odno-
som zadovoljujemo potrebe svojih kupcev, hkrati pa prispeva-
mo k večji kakovosti življenja in trajnostnemu razvoju.

Vizija

Postati verodostojen partner organizacijam, mladim in našim 
zaposlenim v razvoju ter doseganju trajnostne prihodnosti.

Vrednote:
•  odličnost;
•  ustvarjalnost;
•  različnost;
•  trajnostni razvoj.

Strategije 

Družba z diferencirano ponudbo produktov in storitev, razvo-
jem novih produktov na področju obnovljivih virov energije 
in razvojem storitev za učinkovito rabo energije (svetovanje) 
zasleduje strategijo aktivnega  pridobivanja novih strank. 

Z optimizacijo poslovanja, obvladovanjem tveganj, zagota-
vljanjem finančnih virov, uvajanjem sodobnih menedžerskih 
orodij prilagajamo organizacijsko strukturo tržnim razmeram.



ELEKTRO MARIBOR d.d. • Letno poročilo 2011 85

Zaposlenim nudimo ciljno naravnano izobraževanje z zago-
tavljanjem internega prenosa znanj in proaktivni osebnostni 
razvoj posameznika s pomočjo motiviranja ter nagrajevanja.

Z zavezanostjo trajnostnemu razvoju pripravljamo razpise in 
projekte na področju učinkovite rabe energije, financirane iz 
sredstev EKO sklada.

Dejavnost družbe

Glavna stebra dejavnosti družbe Energija plus d.o.o. sta nakup 
in prodaja električne energije. Uravnoteženje obeh dejavnosti 
postaja vedno bolj pomemben dejavnik na konkurenčnem 
elektroenergetskem trgu Slovenije.

Področje nakupa električne energije združuje sklepanje naku-
pnih in prodajnih pogodb z drugimi bilančnimi skupinami ter 
sklepanje odkupnih pogodb z malimi proizvajalci električne 
energije. Pomemben vidik delovanja je napovedovanje pred-
videnih količin energetskega portfelja in upravljanje ener-
getskega portfelja skladno s predvideno porabo električne 
energije prek nakupov in prodaj električne energije. Aktivno-
sti upravljanja energetskega portfelja izvajamo neprestano, s 
sklepanjem dolgoročnih in srednjeročnih terminskih pogodb 
ter mesečnim, tedenskim in dnevnim trgovanjem.

Prodaja poteka v vseh segmentih na slovenskem trgu, tako 
velikim poslovnim sistemom kot tudi gospodinjstvom. Hkrati 
svojim odjemalcem posredujemo vse tiste storitve, ki jih imajo 
odjemalci na razvitih trgih električne energije. Kupcem zagota-
vljamo električno energijo, ki je sorazmerna z njihovo porabo, 

in jim hkrati nudimo individualno obravnavo. S strokovnim 
svetovanjem in informiranjem dosegamo optimalno oblikova-
nje portfelja, da bi se izognili cenovnemu nihanju. 

Gospodinjskim in malim poslovnim kupcem družba Energija 
Plus d.o.o. ponuja cenovno zanimive pakete in občasne poseb-
ne akcijske cene za vnaprej določena obdobja dobave.

Upravljanje družbe

Družba Energija plus d.o.o. je samostojni pravni subjekt v obliki 
družbe z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti matične 
družbe Elektro Maribor d.d. kot edinega družbenika in ustano-
vitelja. V skladu s pravili centralnega upravljanja opravlja funk-
cijo nadzora predsednik uprave ustanoviteljice. Družba nima 
imenovanega nadzornega sveta, prav tako skupščino družbe 
predstavlja predsednik uprave ustanoviteljice, to je družba Ele-
ktro Maribor d.d.

Lastniška struktura

Družba Energija plus d.o.o. je bila ustanovljena v letu 2011 
kot posledica univerzalnega pravnega nasledstva izčlenitve 
sektorja za nakup in prodajo električne energije družbe Elek-
tro Maribor d.d. Družba je v 100-odstotni lasti ustanoviteljice, 
družbe Elektro Maribor d.d., in ima osnovni kapital v višini 8 
mio EUR. 

Preoblikovanje je bilo zaključeno dne 1. 12. 2011, ko je družba 
začela samostojno poslovati.
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Poročilo direktorja družbe

Pisati prvo poročilo o poslovanju družbe v času, ko le-ta beleži 
negativni poslovni rezultat, ni najbolj prijetna naloga, saj so 
bili načrti in pričakovanja v začetku leta 2011 povsem drugač-
ni. Načrtovanega pozitivnega poslovnega izida v višini nekaj 
več kot 660.000 EUR kljub vsem aktivnostim, ki so bile usmer-
jene v doseganje postavljenih ciljev, žal nismo uspeli doseči.

V preteklem letu se je zgodilo kar nekaj dogodkov, ki so po-
membno prispevali k nedoseganju zastavljenih rezultatov.

Kot prvo je sam postopek delitve družbe Elektro Maribor d.d. 
z izčlenitvijo s prevzemom dejavnosti nakupa in prodaje elek-
trične energije v samostojno družbo, v kateri ima družba Ele-
ktro Maribor d.d. 100-odstotni delež, pomembno vplival na 
poslovni rezultat nove družbe v letu 2011. Gospodarski načrt, 
aktivnosti dejavnosti nakupa in prodaje električne energije 
so bile načrtovane v okviru še enovite družbe, zato nekatere 
ocene prihodkov in stroškov v času izdelave poslovnega na-
črta niso odražale njihove realne ravni. Realne vrednosti so 
se pokazale šele v fazi izdelave delitvenega načrta, medtem 
ko je njihov vpliv bilo mogoče zaznati šele po rekonstrukciji 

vseh dogodkov v poslovnih knjigah. Iz tega naslova družba 
beleži negativen učinek na načrtovan poslovni rezultat v višini 
1.300.000 EUR. Tukaj je treba posebej izpostaviti področje ak-
tivnega spremljanja neplačnikov in postopkov izterjave, dru-
gačnih stroškov dela, povečanje stroškov nekaterih storitev ter 
amortizacijo.

Kot drugi pomemben razlog za nedoseganje zastavljenega 
poslovnega rezultata so nekatere poslovne odločitve takratne-
ga vodstva družbe Elektro Maribor d.d., ki načrtovane dinami-
ke prilagajanja prodajnih cen za gospodinjstva ni spoštovala in 
ni sledila načrtu iz Gospodarskega načrta 2011. Na ta način je 
nastal negativen finančni učinek v višini 1.600.000 EUR.

Kljub intenzivnemu in po rezultatih sodeč uspešnemu nev-
traliziranju spremenljivih razmer cen na nabavnem trgu smo 
negativne učinke na nabavne stroške cen električne energije 
uspeli v celoti nevtralizirati, kar pa žal ni zadoščalo za nevtrali-
ziranje negativnega rezultata družbe.

Maribor, 29. 3. 2012

3.2 Poslovno poročilo družbe

Bojan Horvat, univ. dipl. inž. el.

Direktor podjetja
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Razmere v poslovnem okolju

Gospodarska gibanja

Očitno bo svetovno dogajanje na političnem in gospodarskem 
področju tudi v prihodnje zaznamovalo trge z energenti. Dol-
žniška kriza, nejasne gospodarske perspektive in napetosti 
med državami, ki lahko sprožijo vojaške intervencije ali celo 
vojno, so ključni dejavniki, ki destabilizirajo energetske trge. 
V regiji se k tem dejavnikom v zadnjem času pridružuje tudi 
vreme, ki v obliki pomanjkanja padavin precej vpliva na rast 
cen – predvsem električne energije. Takšno stanje na trgu 
neposredno navaja na to, da bo v prihodnjih mesecih, če ne 
letih, izjemnega pomena obvladovanje cenovnih tveganj in 
preudarno gospodarjenje z energijskim portfeljem, ki sega od 
enega leta do treh let vnaprej. Po napovedih naj bi gospodar-
stvo v srednjeročnem obdobju počasi začelo okrevati, čeprav 
je še vedno prisotna visoka stopnja negotovosti. Stopnja rasti 
BDP-ja je temeljni pokazatelj stanja v gospodarstvu, katerega 
sestavni del je tudi domača potrošnja.

Potres na Japonskem z jedrsko katastrofo v Fukošimi je po-
membno vplival na trg z električno energijo po vsem svetu. 
Dodaten vpliv je imela tudi odločitev nemške vlade o posto-
pnem zapiranju nukleark do leta 2022. Cene so se nenadoma 
povzpele za več kot 20 %.

Vpliv na cene električne energije

Cena električne energije na terminskih trgih je močno odvisna 
od cen drugih energentov. Tako na njo močno vplivajo cene 
plina, premoga ter kuponov CO2. Cena nafte se odraža tudi v 
cenah plina. Pomemben vpliv ima tudi valutno razmerje med 
dolarjem in evrom, in sicer zaradi cen nafte in premoga, ki se 
trgujeta v dolarjih.

Cena električne energije za kratkoročne produkte je odvisna 
predvsem od vremenskih vplivov. Temperatura vpliva na po-
rabo električne energije. Padavine, veter in sonce vplivajo na 
proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah, vetrnih 
elektrarnah in sončnih elektrarnah.

Gibanja cen električne energije v letu 2011

Značilno za trg električne energije je, da se znotraj posame-
znega leta največ poslov opravi s produkti pasovne električne 
energije za prihodnja leta. Najbolj likviden trg v Evropski uniji 
je nemški trg. 

V prvih dveh mesecih leta 2011 so bile cene električne energi-
je na sprotnem trgu skladne s pričakovanji. V mesecu marcu, 
ko se je zgodila jedrska nesreča na Japonskem in so v Nemčiji 
ustavili 8 nuklearnih elektrarn s skupno močjo 8 GW, pa so se 
razmere korenito spremenile. Cene električne energije so se na 
kratkoročni in tudi na dolgoročni ravni krepko dvignile (iz 53 na 
60 EUR/MWh). Vpliv na sprotnem trgu pa ni bil tako izrazit, kar 
je dajalo slutiti, da bi se lahko cene v nadaljevanju spet znižale.

V enakem obdobju se je cena električne energije na sprotnem 
trgu v Sloveniji v primerjavi z nemškim trgom začela zviševati 

zaradi zelo slabih hidroloških razmer na področju jugovzho-
dne Evrope, kamor zaradi omejenih prenosnih zmogljivosti iz 
severa cenovno sodi Slovenija. Nastalo razliko med cenami na 
slovenskem in nemškem trgu so ponudniki električne energije 
v Sloveniji hitro vgradili v svoje terminske cene pri dolgoročnih 
ponudbah.

V jeseni so cene električne energije na terminskem trgu v 
Nemčiji začele svojo pot navzdol, proti izhodišču pred spo-
mladansko nuklearno nesrečo. Ocenjujemo, da je na padanje 
cen vplivalo predvsem padanje cen kuponov CO2 in nekaterih 
primarnih energentov. Omenjeni pribitek na ceno električne 
energije za krajša in daljša obdobja v Sloveniji pa se je do kon-
ca leta kontinuirano večal.

Cena pasovne energije za leto 2012 na EEX
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Poslovanje po dejavnostih

Analiza uspešnosti poslovanja in doseganje ciljev v 
letu 2011

Skupni obseg prodaje, ki je bil načrtovan nekoliko nižje kot v 
letu 2010, smo s prodanimi količinami presegli. Načrtovane 
vrednosti prodaje pa zaradi odločitev uprave družbe Elektro 
Maribor d.d. in zmanjšanja prodaje gospodinjstvom nismo 
dosegli. Pričakovan pritisk konkurence, ki se je med letom še 
stopnjeval s ponudbo pod tržno ceno, je vplival na večji odliv 
gospodinjskih kupcev, kot smo ga načrtovali, čeprav smo z 
različnimi ukrepi in aktivnostmi poskušali slediti tržnim raz-
meram in željam kupcev. Naš tržni delež se je navkljub šte-
vilnim načrtnim trženjskim aktivnostim in razširitvi ponudbe 
nekoliko zmanjšal ter je po ocenah ob koncu leta znašal do-
brih 14 %.

Uspešnejši smo bili na nabavni strani, kjer nam je uspelo kljub 
večjemu nakupu obdržati povprečno nabavno ceno v okviru 
načrtovane, izvesti kar nekaj arbitražnih poslov za obdobje 
2012–2014 in doseči cilje, ki smo si jih postavili na izravnalnem 
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trgu – obvladovanje odstopanj od predvidene porabe v spre-
jemljivih mejah.

Nakup električne energije

Obvladovanje tveganj, ki izhajajo iz nepredvidljivih potreb po 
energiji pri naših kupcih, je pomemben dejavnik uspešnosti 
aktivnosti pri nakupu in trgovanju z električno energijo. Pri 
tem je sprejemanje preudarnih odločitev o obsegu terminske-
ga nakupa na letni ravni, o delu količin električne energije za 
končne kupce, ki jih kupujemo sproti po sprotnih cenah, in kje, 
na katerem trgu kupovati, ključnega pomena. 

Na osnovi terminskih pogodb za leto 2011 in s sprotnimi na-
kupi smo kupili 1,68 TWh, drugim bilančnim skupinam prodali 
0,086 TWh in na ta način zagotovili vso energijo, ki smo jo pro-
dali končnim kupcem. 

Z aktivnim upravljanjem nakupnega portfelja smo uspeli pov-
prečno nakupno ceno energije, namenjene za končne kupce, 
znižati za pol odstotka, kar je ugodno vplivalo na nakupne 
stroške, in to kljub rasti cen po jedrski katastrofi na Japonskem.

Ugodno so na nabavne stroške vplivali tudi popusti in nove 
pogodbe za nakup od kvalificiranih proizvajalcev (OVE), ki smo 
jih uspeli izvesti pri dobaviteljih.

V letu 2011 je AGEN-RS prvič izvedla tudi poračun presežka 
prihodkov nad odhodki iz naslova bilančnega obračuna za 
leto 2010, kar je tudi prispevalo k nižjim nabavnim stroškom.

Konec leta smo vstopili v bilančno skupino HSE, in sicer kot 
bilančna podskupina. Odločitev o vstopu v bilančno skupino 
HSE temelji na pričakovanih dodatnih prihrankih pri odstopa-
njih od voznih redov, kar se bo poznalo v prihodnjih letih.

Kot bilančna podskupina smo usmerjeni v nakup in trgovanje 
z električno energijo z vsemi v Sloveniji prisotnimi ponudniki. 
V letu 2011 smo sklepali posle z desetimi ponudniki električne 
energije, ki so prisotni na veleprodajnem trgu. Z veliko večino 
imamo sklenjene krovne pogodbe v obliki EFET-sporazuma, kar 
nam in našim poslovnim partnerjem zagotavlja učinkovito, fle-
ksibilno in varno sklepanje kratkoročnih in terminskih poslov.

Količinski nakup in deleži
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Poleg desetih trgovcev z električno energijo na osnovi letnih in 
večletnih pogodb z različnimi cenovnimi modeli odkupujemo 
električno energijo tudi od več kot 250 manjših proizvajalcev. 
Pri tem poleg ugodne nakupne cene zasledujemo tudi okolj-
ske cilje in si prizadevamo za višanje deleža energije iz OVE v 
našem portfelju. Tako v letu 2012 načrtujemo povečanje odku-
pnih količin od malih proizvajalcev iz OVE (MP OVE) za 90 %.

Struktura virov MP OVE (MWh)
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Prodaja električne energije

Nadaljevanje obdobja gospodarske negotovosti, nestabilni 
cenovni signali na trgih z elektriko in agresivnejša cenovna 
konkurenca dveh domačih ponudnikov so bili tisti dejavniki, ki 
so pomembno vplivali na dogajanja pri prodaji končnim kup-
cem. Zaradi nadaljevanja gospodarske krize in varčevanja na 
vseh področjih je realno načrtovanje prodaje električne ener-
gije postalo v vseh ozirih bolj zahtevno. V takšnih razmerah se 
poleg večno prisotnih pritiskov na znižanje cen soočamo še s 
plačilno nedisciplino, likvidacijami, stečaji in prisilnimi porav-
navami ter povečanim številom osebnih stečajev. Zato postaja 
obvladovanje poslovnega procesa bolj kompleksno in zahteva 
nove pristope pri reševanju težav.

S strokovnim pristopom, nenehnim prilagajanjem procesa 
prodaje in uvajanjem novosti težimo k dvigu učinkovitosti 
ter kakovosti storitev pri prodaji končnim kupcem. V zadnjem 
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času dajemo poseben poudarek področju učinkovite rabe 
energije (URE), kjer vidimo nove poslovne priložnosti, ki smo 
jih v okviru akcije prodaje toplotnih črpalk že začeli izkoriščati.

Skupna prodaja v letu 2011 je znašala 1.684.256 MWh električ-
ne energije, kar je za 3,5 % več od načrtovanih količin in 14,2 
% manj kot v letu 2010. Dosegli smo za 1,25 % višje prihodke 
od načrtovanih, v primerjavi z letom prej pa 18,8 % nižje. Vzrok 
za upad prodaje v letu 2011 je v glavnem v izteku nekaj ve-
čjih pogodb, ki jih zaradi prevelikega tveganja nismo ponov-
no sklenili, in migracije gospodinjstev k cenovno ugodnejšim 
konkurentom (0,6 % količin).

Gibanje količinske prodaje (TWh)
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Ob koncu leta 2011 smo glede na število merilnih mest pro-
dajali električno energijo 175.862 gospodinjstvom in 17.941 
poslovnim kupcem.  

Delež prodajnih količin končnim kupcem

45 %55 %
gospodinjstvaposlovni  

kupci

V letu 2011 je bila prodaja električne energije končnim kup-
cem količinsko za 1,5 % nad in vrednostno za 0,6 % pod na-
črtovano. 

Prodane količine
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Pri poslovnih kupcih je količinska izvedba nad načrtovano za 
4,2 %, vrednostno pa za 2,8 %. Na manjšo povprečno ceno od 
pričakovane pa so v glavnem vplivale strukturne spremembe 
porabe električne energije pri velikih poslovnih kupcih, doda-
tni zakupi električne energije po trenutno veljavnih tržnih ce-
nah in sklepanje novih pogodb po aktualnih cenah.

Tveganja pri prodaji smo obvladovali z individualnim pristo-
pom, strokovnim svetovanjem in informiranjem kupcev o doga-
janju na trgu, aktivnimi trženjskimi aktivnostmi v obliki ponudb 
in udeležbe na razpisih ter z  zbiranjih ponudb, mesečnim spre-
mljanjem gibanja porabe in ugotavljanjem odstopanj, intenziv-
no izterjavo in zavarovanjem plačil kupcev z različnimi instru-
menti, prilagoditvijo pogodb in Splošnih pogojev za sklepanje 
pogodb o prodaji in nakupu električne energije z namenom 
zmanjševanja različnih oblik tveganj, akcijsko prodajo paketov 
s časovno vezavo po fiksnih cenah za male poslovne kupce s 
ciljem njihove tesnejše vezave, prilagajanja njihovim željam in 
potrebam, večanja tržne moči ter prepoznavnosti podjetja.

Pri gospodinjstvih ugotavljamo negativno odstopanje od na-
črtovanih vrednosti, količinsko za 1,57 %, vrednostno pa za 5,2 
%. Povprečna cena zaostaja za 3,6 %. Ključna vzroka sta odsto-
panje dinamike prilagajanja prodajnih cen od načrtovane, ki je 
temeljilo na poslovni odločitvi uprave družbe Elektro Maribor 
d.d., in migracija nekaj tisoč gospodinjstev k cenovno ugo-
dnejšim konkurentom, ki prodajajo energijo pod tržno ceno (3 
% po številu in 0,6 % količin).

Za ustavitev negativnih trendov pri gospodinjstvih smo izvedli 
več različnih ukrepov in aktivnosti, ki se manifestirajo v obliko-
vanju novih paketov za gospodinjstva (toplotne črpalke), ne-
posrednem predstavljanju naše ponudbe v trgovskih centrih 
in na sejmih, brezplačnem svetovanju o učinkoviti rabi energi-
je v sodelovanju z lokalnimi energetskimi agencijami, uvedbi 
brezplačne telefonske številke za splošne informacije, uvedbi 
pošiljanja e-računov v e-banko, organizacijskih izboljšavah pri 
delovanju klicnega centra in drugih organizacijsko-procesnih 
spremembah, ki so povezane z izčlenitvijo dejavnosti v samo-
stojno družbo.

Upravljanje s tveganji

Zaradi velike nevarnosti neplačil končnih odjemalcev in 
stečajev velikih poslovnih sistemov je analiziranje in stalno 
spremljanje zapadlih obveznosti ključna naloga upravljanja s 
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tveganji. Upravljanje s tveganji v letu 2011 se je ob izčlenitvi 
službe za nakup in prodajo električne energije preneslo v sa-
mostojno družbo. Sistem upravljanja s tveganji bomo v novi 
družbi centralizirali in prilagodili tako, da se bo povečala nje-
gova učinkovitost, opažene pomanjkljivosti pa bodo v največji 
možni meri odpravljene.

Največ pozornosti namenjamo naslednjim tveganjem:
•  poslovno tveganje;
•  likvidnostno tveganjem;
•  tveganje delovanja.

Poslovna tveganja

Poslovna tveganja so povezana z izgubami, ki jih povzročijo 
neustrezno izvedeni notranji procesi in neustrezne poslovne 
odločitve, nepravilno ravnanje zaposlenih ali drugi zunanji 
dogodki. Ob tem je treba za leto 2011 izpostaviti tveganje člo-
veških virov, procesna tveganja, tveganje informacijske tehno-
logije, pravna tveganja in regulatorna tveganja.

Upravljanje s tveganjem človeških virov je v družbi Energija 
plus d.o.o. še posebej pomembno zaradi prevzemanja vseh 
poslovnih procesov ob izčlenitvi. Ob tem od zaposlenih priča-
kujemo neprestano nadgrajevanje pridobljenega znanja, tim-
sko delo in veliko mero samoiniciativnosti. Družba skrbi za do-
grajevanje znanja, interni prenos znanja in dokumentiranost 
delovnih procesov.

Procesno tveganje družba omejuje z jasno opredeljenimi pro-
cesi, odgovornostmi, pooblastili in pravilniki.

Tveganje informacijske tehnologije je z vidika neprekinjeno-
sti in neustreznih procesiranj rešeno s celovito informacijsko 
podporo, ki jo za družbo Energija plus izvajata družbi Infor-
matika d.d. in Elektro Maribor d.d. Na ravni vseh distribucijskih 
podjetij poteka izbor za dobavitelja ERP, s čimer bi se zagoto-
vila prenova informacijskih sistemov ob sočasnem zmanjšanju 
tveganja človeškega faktorja.

Pravno tveganje je povezano z izgubami ob nedoslednem 
upoštevanju zakonov, navodil in sklenjenih pogodb. Za potre-
be trgovanja na debelo ima družba sklenjene EFET-pogodbe z 
vsemi pomembnimi dobavitelji, skladno z določili Evropskega 
združenja trgovcev z energijo.

Zakonska tveganja nastopajo ob nenadnih spremembah za-
konov na področju nakupa in trgovanja z električno energijo 
v Sloveniji. Tovrstna tveganja družba obvladuje s proaktivnim 
spremljanjem področne zakonodaje.

Specifična vrsta tveganja je količinsko tveganje v odprtih po-
godbah za nakup in prodajo električne energije, ko nastopi-
jo razlike med pogodbeno napovedano količino in dejansko 
prevzeto ali nabavljeno količino električne energije, kar se po-
javlja pri manjših proizvajalcih električne energije in končnih 
kupcih. Družba z dnevnimi, urnimi, nakupnimi in prodajnimi 
transakcijami finančne posledice, ki izhajajo iz neuravnoteže-
nosti nakupne in prodajne strani, uspešno optimira.

Likvidnostna tveganja

V finančnem smislu gre predvsem za tveganje nesorazmerja 
med načrtovanimi prilivi in dejanskimi obveznostmi. Družba 
se zaveda pomena ukrepov za doseganje plačilne sposobno-
sti za vse obveznosti v dospelih rokih. Na osnovi tega skrbno 
spremljamo napovedovanje denarnih tokov in hkrati skrbimo, 
da so stroški pridobivanja finančnih sredstev za zagotavljanje 
tekoče likvidnosti čim nižji. 

Tveganje delovanja 

Ključna poslovna tveganja pomenijo izgubo vrednosti port-
felja, in sicer zaradi razmer na trgu. Med te spadajo zlasti ce-
novna tveganja. Družba je izpostavljena cenovnemu tveganju 
zaradi spremembe cen električne energije. Leta 2011 je družba 
dosledno skrbela za zapiranje odprtih pozicij med nakupno in 
prodajno stranjo ter tako zmanjševala tovrstna tveganja.

Naložbe v informacijsko tehnologijo 

Družba je v letu 2011 vlagala zgolj v posodobitev informacij-
skega procesa na področju obračuna električne energije. Druž-
ba je skladno z delitveno bilanco ostala naročnik informacij-
skih storitev v okviru že sklenjene dvoletne pogodbe z družbo 
Informatika d.d. 

3.3  Poročilo 
o družbeni 
odgovornosti

Zaposleni

V postopku priprave delitvenega načrta, ki je služil kot podlaga 
za izčlenitev dejavnosti nakupa in prodaje električne energije, 
je bilo s strani svetovalcev, ki so pripravljali postopek izčlenitve, 
ocenjeno, da bi družba za normalno delovanje potrebovala 57 
zaposlenih. Končna delitvena bilanca je predvidela 46 zaposlenih. 
V procesu prevzemanja in dokončnega urejanja poslovnega raz-
merja se je ugotovilo, da določeni kadri enostavno niso bili pri-
merni za delo v novi družbi. Zato je v skladu s tripartitno pogodbo 
med družbama Elektro Maribor d.d., Elektro Maribor Energija plus 
d.o.o. in sindikatom družba prezaposlila tri zaposlene nazaj na ob-
vladujočo družbo in operativno začela poslovati z 42 zaposlenimi. 
Vmes je namreč prišlo še do ene odpovedi delovnega razmerja. 
Družba se je na začetku, v prvem mesecu samostojnega poslova-
nja, srečevala z velikimi kadrovskimi težavami.

Izobrazbena struktura zaposlenih (na dan 31. 12. 2011)

Stopnja izobrazbe Število

Magisterij 7

Visoka 10

Višja 8

Srednja 15

Poklicna kvalifikacija 2

SKUPAJ 42
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Družba je skladno s prakso razvoja vodstvenih kompetenc 
ključnih posameznikov izvedla večjo pretočnost informacij, in 
sicer tudi zaradi boljše organizacijske klime kot ključnega dela 
zadovoljstva zaposlenih.

Zaposleni se vključujejo v izobraževanja za ohranjanje in nad-
gradnjo svoje strokovnosti. Poleg zagotavljanja dodatnega 
znanja, ki je najpomembnejša vrednota družbe Energija Plus 
d.o.o., pripravljamo tudi prenovljeno vrednotenje uspešnosti 
zaposlenih. Spremenjeni evalvacijski postopki bodo rezultate 
pokazali v letu 2012.

Varstvo in zdravje pri delu

Urejenost delovnega okolja in sistematizacija družbe vključu-
jeta varnostne ukrepe, ki zmanjšujejo zdravstvena in varno-
stna tveganja za zaposlene. Pred nastopom dela vsak na novo 
zaposleni opravi predhodni preventivni zdravstveni pregled. 
Zaposleni imajo sklenjeno dodatno kolektivno nezgodno za-
varovanje. 

Komuniciranje

Družba komuniciranje prilagaja potrebam posameznih javno-
sti.

Komuniciranje z okoljem

Leto 2011 je bilo z vidika komuniciranja s kupci in mediji nekaj 
posebnega, saj je bilo treba zaradi začetka delovanja novega 
podjetja izvesti vrsto trženjskih aktivnosti. Tako smo v mese-
cu oktobru začeli s pripravo celostne grafične podobe novega 
podjetja in z oblikovanjem vizualnih konceptov za nadaljnje 
komuniciranje v javnosti. V mesecu novembru smo organizirali 
novinarsko konferenco s sporočili za javnost, kjer smo širšo jav-
nost seznanili z razlogi izčlenitve in prihodnjimi inovativnimi 
načrti novoustanovljenega podjetja. Na morebitna vprašanja, 
ki so nam jih poslali novinarji, smo vselej korektno odgovorili 
in jim pravočasno poslali vse podrobnejše informacije o zah-
tevani zadevi. 

V skladu s pripravljenim načrtom komuniciranja smo vsem 
našim obstoječim kupcem poslali posebno obvestilo z bistve-
nimi informacijami o ustanovitvi novega hčerinskega podjetja 
– gospodinjstvom kot prilogo k računu, poslovnim kupcem pa 
poseben dopis. Ključne kupce smo o navedeni temi seznani-
li tudi z osebnimi obiski, poslanimi elektronskimi sporočili in 
telefonskimi pogovori. Celotno našo ponudbo in aktualne 
vsebine pa so si lahko kupci vedno pogledali tudi na naši novi 
spletni strani www.energijaplus.si.

Spremembe smo objavljali v tiskanih medijih in na lokalni tele-
viziji. Ob začetku poslovanja novega podjetja smo v decembru 
pripravili tudi nagradno igro »Preklopite na plus«. Izžrebancu 
smo povrnili strošek zadnjega mesečnega računa za električno 
energijo.

Komuniciranje z mediji

Družba komuniciranje prilagaja potrebam posameznih jav-
nosti. Zavedamo se, da so mediji glavni kanal komuniciranja 
s širšo javnostjo, ki lahko bistveno vpliva na verodostojno po-
sredovanje informacij. Ob izčlenitvi in posebnih ponudbah ka-
kor tudi pri napovedi spremembe cen smo za medije pripravili 
gradivo in tiskovno konferenco. Ažurno in korektno smo jim na 
njihova vprašanja posredovali odgovore in razlage ter se ves 
čas trudili, da z njimi ohranimo korektno sodelovanje.

Komuniciranje z odjemalci

Zavedamo se, da so zadovoljni in informirani kupci ključ do 
uspeha poslovanja vsakega podjetja. 

Za ključne kupce dnevno skrbi 5 sodelavcev v službi prodaje 
ključnih kupcev, ki z njimi ohranja aktiven stik, skrbi za posre-
dovanje ponudb, informacij, jih osebno obiskuje. Sicer pa prek 
različnih kanalov komuniciranja spoznavamo in raziskujemo 
želje ter potrebe kupcev, da bi ponudbo prilagodili zahtevam 
trga.

Informiranje gospodinjskih in malih poslovnih kupcev elek-
trične energije je potekalo prek klicnega centra, obiskov strank 
v informacijskih pisarnah po vseh OE oz. prodajnih mestih in 
na upravi podjetja, prek klasične in elektronske pošte info@
elektro-maribor.si (od 1. 12. 2011 dalje prek elektronske pošte 
info@energijaplus.si), s prilogami k računom, hrbtnimi stranmi 
računov in prek spletnega portala eStoritve, ki je od 1. 12. 2011 
dalje dosegljiv prek spletne strani http://www.energijaplus.si.

Kupce smo obveščali o:
•  posebnih ponudbah; 
•  paketnih ponudbah;
•  cenah;
•  možnostih, ki jih nudi eStoritev;
•  varčevanju z električno energijo; 
•  možnih načinih plačila računov.

Tabelarična primerjava stikov z odjemalci v letu 2011:  

Vrsta stika Leto 2010 Leto 2011 2011/2010

Število vseh klicev 
na tel. št. 080 2115 87474 83834 0,96

Osebni obiski 
odjemalcev v 
informacijskih 
pisarnah

43812 44640 1,02

Število vseh klicev se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 
zmanjšalo za 4 %, medtem ko se je število osebnih obiskov po-
večalo za 2 %. Zaradi izčlenitve dejavnosti in težje delitve na di-
stributerjev in dobaviteljev del ni navedena primerjava stikov 
tudi za elektronsko in pisno pošto. Sicer beležimo bistveno več 
stikov prek elektronske pošte. V eStoritve je bilo registriranih 
8.066 uporabnikov s skupaj 10.360 merilnimi mesti.
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Kazalnik ravni strežbe je za obdobje od 1. 1.–31. 12. 2011 za 
telefonsko številko 080 2115 (splošne informacije) znašal 72 
%. To pomeni, da je 72 % odjemalcev na prostega operaterja 
klicnega centra čakalo manj kot 1 minuto.

Največ prejetih klicev je bilo zaradi informacij o saldu, izredne-
ga obračuna, posredovanja stanja števca, razlage računa, spre-
membe višine obroka.

Ker nam želje in pričakovanja kupcev veliko pomenijo, smo 
izvedli anketo med vsemi gospodinjstvi, ki so v obdobju 
januar–november 2011 zamenjali dobavitelja električne 
energije. Dobljeni rezultati nam bodo vodilo pri oblikovanju 
smernic v prihodnje.

Skrb za okolje

Družba je zavezana načelom trajnostnega razvoja. Družba 
Energija Plus d.o.o želi s svojimi promocijskimi akcijami vzpo-
staviti večje zavedanje pomena zelene energije in zniževanja 
izpustov C02. Hkrati se zavzemamo za odkup električne ener-
gije, proizvedene pri malih proizvajalcih iz obnovljivih virov 
(OVE), in soproizvodnje toplote ter električne energije.
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4.1 Beseda direktorja
V letu 2011 smo glede na pomanjkanje vode poslovali pozitivno. Zastavljene cilje smo dosegli, odprt ostaja izziv zbirnega centra.

V letu 2012 bomo poslovali v skladu s poslovnim načrtom, s poudarkom na razvoju novih produktov v povezavi z deležniki v okviru 
skupine Elektro Maribor in izven nje.

 Miroslav PREŠERN
 Direktor

Družba ima status kvalifi ciranega proizvajalca električne 
energije in je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču 
v Mariboru, pod vložno št. 1/11291/00, z osnovnim kapitalom 
38.792,00 EUR. Lastnik in edini družbenik je družba Elektro Ma-
ribor d.d. Družba upravlja s štirimi MHE, eno SHE in petnajstimi 
MFE. 

Letno poročilo je pripravljeno na podlagi računovodskih izka-
zov, ki so sestavljeni v skladu s SRS in veljavno zakonodajo s 
področja računovodenja, davkov, fi nanc in delovanja gospo-
darskih družb. Letno poročilo je razdeljeno v dva sklopa (po-
slovno in računovodsko poročilo) in prikazuje resnično ter po-
šteno sliko stanja in premoženja družbe.

4  Poslovno poročilo družbe 
OVEN Elektro Maribor d.o.o.

4.2 Osnovni podatki in uvodna pojasnila

Naziv: OVEN Elektro Maribor d.o.o.

Sedež: Vetrinjska ulica 2

Naslov, poštna številka in kraj: p.p. 1553, 2001 Maribor

Občina: Maribor

Telefon: (02) 22 00 782

Fax: (02) 22 00 781

Spletna stran: www.oven-em.si 

Lastnik: Elektro Maribor d.d.

Direktor: Miroslav Prešern

Matična številka: 1708503

 Davčna številka: SI22034412

Šifra glavne dejavnosti podjetja: 35.111

Številka TRR pri Raiff eisen Banki d.d.: SI56 2410 0900 4370 202

Št. redno zaposlenih na dan 31. 12. 2011: 4
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4.3  Vizija in strateški 
cilji

Vizija in cilji družbe za leto 2012

Vizija:

•  OVEN d.o.o. bo v regiji postal pomemben partner na po-
dročju obnovljivih virov energije;

•  OVEN d.o.o. bo deloval na področju izobraževanja, usposa-
bljanja in svetovanja, predvsem pa na področju učinkovite 
rabe energije;

•  OVEN d.o.o. bo učinkovito upravljal z zbirnim centrom;
•  dejavnosti bo družba izvajala v skladu z najvišjimi ekolo-

škimi standardi.

Cilji:

•  izgradnja novih energetskih kapacitet, 200 kW inštalirane 
moči (MHE in MFE);

•  povprečna letna rast čistega dobička med 9 in 10 %;
•  družba bo ostala pri največ 9 zaposlenih.

Vizija in cilji družbe za obdobje 2013–2015

Vizija:

•  vizija ostaja enaka kot za leto 2012.

Cilji:

•  izgradnja novih energetskih kapacitet, 1.000 kW inštalirane 
moči (MHE in MFE), ob predpostavki: rešitev spora v zadevi 
MHE Vitanje;

•  povprečna letna rast čistega dobička med 9 in 10 %;

•  družba bo ostala pri največ 9 zaposlenih.

4.4 Analiza poslovanja
Družba je poslovno leto 2011 kljub slabim hidrološkim raz-
meram zaključila pozitivno in s svojimi proizvodnimi objekti 
proizvedla 10.206.255 kWh električne energije, kar je za 23,8 
% manj kot je bila prvotno načrtovana proizvodna količina v 
poslovnem načrtu za leto 2011. Zaradi velikega pomanjkanja 
voda v jesenskem in zimskem obdobju je družba v začetku 
meseca decembra pripravila rebalans bilančnih podatkov, v 
katerih je načrtovala 1.020.532 EUR čistih prihodkov od pro-
daje.

Zaradi rekordno najnižje proizvedene količine električne ener-
gije v mesecu decembru (587.301 kWh) je družba v letu 2011 
ustvarila 998.263 EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za 2,2 
% manj od načrtovanih čistih prihodkov od prodaje v rebalan-
su poslovnega načrta.

Kljub že omenjenim slabim hidrološkim razmeram je družba 
s preudarnim in racionalno naravnanim stroškovnim načrto-
vanjem ter posledično z optimizacijo stroškov uspela ustvariti 
čisti dobiček v višini 237.614 EUR, ki je za 3,1 % nižji od načrto-
vanega v rebalansu poslovnega načrta.

Materialni stroški, stroški dela, stroški amortizacije, drugi po-
slovni odhodki in finančni odhodki niso presegli mej načrtova-
nih vrednosti v rebalansu poslovnega načrta, z izjemo stroškov 
storitev, ki so višji za 3,7 % in so v letu 2011 znašali 207.380 
EUR. Stroški storitev so presegli mejo načrtovane vrednosti za-
radi izvedbe nenačrtovanih vzdrževalnih del na MHE Činžat I in 
MHE Činžat II. Vzdrževalna dela so bila predvidena v letu 2012, 
vendar se je izkoristilo stanje nizkega vodostaja in so se dela 
opravila še v decembru leta 2011.
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Čisti prihodki od prodaje in proizvedene količine 
v kWh

Neto čisti prihodki od prodaje v letu 2011 (v EUR)

Jan Maj SepMar Jul NovFeb Jun OktApr Avg Dec
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Graf prikazuje dinamiko gibanja čistih prihodkov od prodaje v 
letu 2011. Najvišje mesečne vrednosti prihodkov so bile dose-
žene v mesecu juniju, juliju in avgustu. V celotnih čistih prihod-
kih od prodaje leta 2011 znaša delež podpor v obliki premij 
(Borzen, d. o. o.) 54,9 %.

Z mesecem decembrom je področje nakupa in prodaje elek-
trične energije matične družbe Elektro Maribor d.d. prevzela 
novoustanovljena hčerinska družba Elektro Maribor Energija 
plus d.o.o. Decembrski prihodki od prodaje električne energi-
je v skupni neto vrednosti 25.882 EUR se nanašajo na prodajo 
hčerinski družbi Elektro Maribor Energija plus d.o.o.

Proizvedena količina EE v letu 2011 v kWh
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Graf prikazuje dinamiko gibanja proizvodnje električne ener-
gije v kWh. Od letne proizvedene količine električne energije v 
višini 10.206.255 kWh je do podpor v obliki premij bila upravi-
čena količina v višini 10.132.123 kWh. Do podpor v obliki pre-
mij je bila upravičena nekolika nižja količina kWh, saj družbi v 
obdobju od januarja do maja še ni uspelo pridobiti ustreznih 
deklaracij za 8 fotonapetostnih elektrarn.

Struktura stroškov in odhodkov ter gibanje poslov-
nega izida iz poslovanja

Struktura stroškov in poslovnih odhodkov v letu 2011
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Stroški in poslovni odhodki so v letu 2011 skupaj znašali 
692.492 EUR. Največji delež v strukturi celotnih stroškov in 
poslovnih odhodkov v letu 2011 dosega amortizacija. Skupaj 
s prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki znaša le-ta 44 %. 
Sledijo stroški storitev s 30-odstotnim deležem in stroški dela 
z 21-odstotnim deležem. Stroški materiala in drugi poslovni 
odhodki skupaj dosegajo 5-odstotni delež. 

Četrtletno gibanje poslovnega izida iz poslovanja v letu 2011
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Graf prikazuje dinamiko gibanja čistih prihodkov od prodaje, 
stroškov in poslovnih odhodkov ter poslovnega izida iz poslo-
vanja v letu 2011. Čisti poslovni izid iz poslovanja je v prvem 
četrtletju znašal 85.578 EUR, v prvi polovici leta 212.899 EUR, v 
obdobju od januarja do septembra 325.590 EUR in v obdobju 
od januarja do decembra 305.771 EUR.  

Naložbe in vzdrževanje
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev so v 
letu 2011 znašali 59.505 EUR. Stroški vzdrževanja so se nanaša-
li na redne letne servise, vzdrževanje vseh malih hidroelektrarn 
in fotonapetostnih elektrarn. Storitve vzdrževanja so zajemale:

•  popravilo regulatorja na MHE Činžat II;
•  pregled generatorja na MHE Oplotnica;
•  pregled in popravilo MFE Elektro Maribor 36,18 kWp;



ELEKTRO MARIBOR d.d. • Letno poročilo 201196

•  izvedbo rednega letnega servisa na vseh MFE;
•  gradbeno-vzdrževalna dela na MHE Oplotnica;
•  vgradnjo regulatorja napona na MHE Oplotnica;
•  letne revizijske preglede na vseh MHE;
•  obnovo gonilnikov na MHE Josipdol;
•  servis in preizkus NN-stikal na vseh MHE;
•  popravilo čistilnega stroja na MHE Josipdol;
•  remont turbin in penetrantski pregled gonilnikov na MHE 

Činžat I in II;
•  izvedbo kontrolnih meritev in manjša popravila na vseh 

MHE.

Storitve vzdrževanja so zajemale tudi kontrolo oz. meritve za-
ščit ločilnih stikal, AKU-baterij, gasilnih aparatov, itd.

Kadrovska struktura
Družba je na dan 1. 1. 2011 zaposlovala eno osebo (vzdrževa-
lec MHE). Prejšnji direktor se je upokojil v mesecu decembru 
leta 2010. Družba je v mesecu maju zaposlila novega direktorja 
družbe, še enega vzdrževalca MHE in poslovno asistentko. Na 
dan 31. 12. 2011 je družba zaposlovala štiri osebe.

Analiza bilančnih kategorij od leta 2007 do leta 2011

v EUR

2007 2008 2009 2010 2011

Prihodki 762.568 842.990 1.087.215 1.276.290 998.497

Stroški in odhodki 382.812 467.432 612.626 727.554 708.351

Čisti poslovni izid iz poslovanja po obdavčitvi 291.442 297.402 379.863 443.616 237.614

Indeks čistega dobička (n/n-1) - 102 128 117 54

Prihodki so naraščali v obdobju od leta 2007 do leta 2010, med-
tem ko so se v letu 2011 znižali iz 1.276.290 EUR na 998.497 
EUR, kar pomeni 21,8-odstotno znižanje. Stroški in odhodki 
so v obdobju od leta 2007 do leta 2010 sorazmerno naraščali, 
medtem ko so se v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 znižali 
za 19.203 EUR, kar pomeni 2,64-odstotno znižanje.

v EUR

2007 2008 2009 2010 2011

Sredstva skupaj 2.602.973 3.170.211 3.219.030 4.465.042 4.304.689

A. Dolgoročna sredstva 2.339.499 2.912.631 3.114.770 4.102.575 3.992.464

B. Kratkoročna sredstva 262.535 252.782 95.743 353.099 309.185

C. Kratkoročne AČR 939 4.798 8.517 9.368 3.040

Obveznosti do virov sredstev skupaj 2.602.973 3.170.211 3.219.030 4.465.042 4.304.689

A. Kapital 2.421.083 2.718.485 3.098.348 3.541.963 3.779.577

B. Dolgoročne obveznosti 0 0 0 319.444 152.777

C. Kratkoročne obveznosti 181.890 451.726 120.682 603.635 372.327

D. Kratkoročne PČR 0 0 0 0 8

Bilančna vsota se je v obdobju od leta 2007 do leta 2010 po-
večevala in se je zaradi novih vlaganj v letu 2010 povečala v 
največji meri. Družba se je v letu 2010 dolgoročno zadolžila in 
s tem so se povečale dolgoročne finančne obveznosti. V letu 
2011 se je bilančna vsota znižala za 3,6 %, kar je posledica niž-
jih vlaganj v osnovna sredstva, nižjega poslovnega izida in zni-
žanja kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti.
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VI.  Računovodsko 
poročilo skupine 
Elektro Maribor

Če se drevje zgodaj obleti, 
polje ob letu dobro rodi. 

Slovenski pregovor

“ “
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1 Poročilo neodvisnega revizorja
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Uprava družbe Elektro Maribor d.d. je odgovorna, da vsej zainteresirani javnosti pripravi in predstavi konsolidirane računovodske 
izkaze tako, da le-ti podajajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja ter izidov poslovanja skupine.

Odgovorna je za vodenje ustreznih evidenc, ki v vsakem trenutku z razumljivo natančnostjo prikazujejo finančni položaj skupine. 
Odgovorna je tudi za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja skupine, in za preprečevanje ter 
odkrivanje nepravilnosti pri poslovanju družbe.

Uprava izjavlja:
•  da so vsi računovodski izkazi skupine sestavljeni v skladu s pravili stroke in zakoni s področja poslovanja, računovodenja, dav-

kov in financ;
•  da so računovodski izkazi skupine sestavljeni v skladu z vsemi zahtevami SRS 2006 in z ustreznimi stališči ter pojasnili;
•  da so računovodski izkazi pripravljeni ob domnevi, da bo skupina nadaljevala poslovanje tudi v prihodnosti;
•  da dosledno uporablja izbrane računovodske politike in da se morebitne spremembe v računovodskih politikah tudi razkrijejo;
•  da so računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja; 
•  da letno poročilo skupine predstavlja resnično in pošteno sliko izidov poslovanja ter premoženjskega stanja skupine;
•  računovodski izkazi ne vsebujejo bistvenih ali nebistvenih napak, narejenih, da bi se dosegla izbrana predstavitev poslovanja.

Uprava je dne 12. 4. 2012 potrdila in sprejela računovodske izkaze in pojasnila oziroma računovodske usmeritve k računovodskim 
izkazom skupine ter predstavljeno letno poročilo skupine za leto 2011.

Maribor, 12. 4. 2012

2  Izjava o odgovornosti uprave 
družbe Elektro Maribor d.d.  
za konsolidirane računovodske 
izkaze

Predsednik uprave družbe

mag. Boris Sovič
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Skupinski računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z ZGD-
1, ki v 56. členu podaja osnovni okvir za konsolidiranje, in v 
skladu s SRS 2006, ki podrobneje določajo vsebino in način 
izvajanja konsolidacije.

V točki 13. uvoda v SRS 2006 je v skupinskih računovodskih 
izkazih skupina predstavljena, kot da bi šlo za eno samo pod-
jetje. Skupinski računovodski izkazi so sestavljeni na podlagi 
posamičnih računovodskih izkazov uskupinjenih podjetij z 
ustreznimi konsolidacijskimi popravki, ki pa niso predmet evi-
dentiranja v računovodskih razvidih uskupinjenih podjetij. 

Ker je treba skupino predstaviti, kot da gre za eno samo pod-
jetje, je treba:

•  izločiti finančne naložbe obvladujočega podjetja v kapital 
oziroma dolgove odvisnih podjetij in deleže obvladujoče-
ga podjetja v kapitalu oziroma dolgovih odvisnih podjetij 
ter tudi druge medsebojne finančne naložbe in deleže v 
kapitalu oziroma dolgovih drugih podjetij v skupini ter v 
tej zvezi obračunati razlike;

•  izločiti medsebojne finančne dolgove in finančne terjatve;
•  izločiti medsebojne poslovne terjatve in poslovne dolgove;
•  izločiti medsebojne prihodke in odhodke;
•  izločiti medsebojne denarne transakcije.

Za izvedbo popolnega uskupinjenja je treba zagotoviti, da:
•  so v posamičnih računovodskih izkazih odvisnih podjetij 

za podobne poslovne dogodke uporabljene enotne raču-
novodske usmeritve;

•  so postavke v posamičnih računovodskih izkazih odvisnih 
podjetij enako formalno predstavljene;

•  so posamični računovodski izkazi uskupinjenih podjetij se-
stavljeni za poslovno leto, ki se konča z istim dnem.

Pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2011 
so upoštevane temeljne računovodske predpostavke, SRS in 
Zakon o gospodarskih družbah.

Ocenjevanje posameznih postavk konsolidiranih računovod-
skih izkazov temelji na enotnih in skupnih računovodskih 
politikah skupine Elektro Maribor, opredeljenih v Pravilniku o 
računovodstvu.

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno upora-
bljajo določila standardov, razen pri vrednotenju postavk, pri 
katerih standardi dajejo možnost izbire med različnimi načini 
vrednotenja, kjer pa je družba uporabila usmeritve, opisane v 
nadaljevanju.

Za vse družbe v skupini so bili izvedeni ustrezni postopki revi-
diranja oziroma preiskovanja.

Računovodski izkazi so izkazani v evrih. Zaradi zaokroževanja 
podatkov na decimalnih mestih se lahko pri seštevanju pojavi-
jo računske razlike. Le-te se v računovodskih izkazih odražajo 
v nepomembni višini.

Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Sprememb računovodskih usmeritev v letu 2011 ni bilo.

Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, 
zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti. Ob začetnem 
pripoznanju se ovrednotijo po nabavni vrednosti, v katero so 
vštete tudi vse nakupne dajatve in vsi neposredno pripisljivi 
stroški do njihove usposodobitve za uporabo.

Družba uporablja metodo enakomernega časovnega amorti-
ziranja. Za amortizacijo se uporabljajo amortizacijske stopnje, 
ki so za posamezno vrsto neopredmetenega sredstva oprede-
ljene na podlagi predvidene dobe koristnosti. Amortizacija se 
obračunava posamično.

Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva so izkazana po nabavni vre-
dnosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti. Na-
bavno vrednost sestavljajo nakupna cena, nevračljive naku-
pne dajatve in stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno 
njegovi usposodobitvi za nameravano uporabo.

Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva zgra-
jenega ali izdelanega v družbi tvorijo vsi stroški, ki jih povzroči 
njegova zgraditev ali izdelava in posredni stroški, ki so poveza-
ni z njegovo zgraditvijo ali izdelavo. Ne sestavljajo je stroški, ki 
niso povezani z njegovo zgraditvijo ali izdelavo, in stroški, ki jih 
trg ne prizna, sestavljajo pa jo stroški izposojanja za njegovo 
zgraditev ali izdelavo in usposodobitev za uporabo. Nabavna 
vrednost takšnega opredmetenega osnovnega sredstva ni ve-
čja od tiste na trgu.

Del osnovnih sredstev, ki ima različno dobo koristnosti, se ob-
računava kot posamezna opredmetena osnovna sredstva.

Za računovodsko usmeritev merjena opredmetenih osnovnih 
sredstev po njegovem pripoznanju je skupina v skladu s SRS 
1.24 izbrala model nabavne vrednosti.

Kasneje nastali stroški v zvezi z opredmetenimi osnovnimi 
sredstvi se izkazujejo kot stroški vzdrževanja ali kot povečanje 
nabavne vrednosti sredstva, če povečujejo njegove prihodnje 
koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi. Vlaganja v osnovna 
sredstva družba razmejuje na podlagi sistemskega navodila za 
razmejitev vlaganj v osnovna sredstva in stroškov vzdrževanja, 
ki je priloga Pravilniku o osnovnih sredstvih in amortizaciji.

Skupina uporablja metodo enakomernega časovnega amorti-
ziranja. Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati 
prvi dan naslednjega meseca, ko je razpoložljivo za uporabo. 

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je zmanjša-
nje njihove knjigovodske vrednosti zaradi njihove oslabitve.

3  Računovodske usmeritve
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Skupina nima osnovnih sredstev, ki bi bila pridobljena s finanč-
nim najemom, prav tako nobeno opredmeteno osnovno sred-
stvo v skupini ni zastavljeno kot jamstvo za dolgove.

Naložbene nepremičnine

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana z na-
menom, da bi prinašala najemnino ali povečala vrednost dol-
goročne naložbe.

Naložbene nepremičnine so izkazane po nabavni vrednosti, 
zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti. 

Pri amortiziranju naložbenih nepremičnin uporablja skupina 
metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizaci-
ja se obračunava posamično.

Za potrebe razkrivanja naložbenih nepremičnin se ugotavlja 
poštena vrednost le-teh. Ta temelji na tržni vrednosti, ki je ena-
ka ocenjeni vrednosti, po kateri bi se nepremičnina na dan ce-
nitve in po ustreznem tečaju lahko izmenjala v premišljenem 
poslu med prodajalcem in kupcem.

Uprava družbe aktivno spremlja dogajanje na trgu in ocenjuje, 
da v letu 2011 ni bilo nobenih objektivnih dokazov o dejav-
nikih, ki bi nakazovali potrebo po oslabitvi osnovnih sredstev, 
opredeljenih kot naložbene nepremičnine.

Finančne naložbe

Finančne naložbe se v bilanci stanja skupine izkazujejo kot 
dolgoročne in kratkoročne. Dolgoročne so tiste, ki jih skupina 
poseduje v obdobju, daljšem od leta dni, in ki niso v posesti 
za trgovanje.

Finančne naložbe v kapital in finančne naložbe v posojila se 
razčlenjujejo na tiste, ki se nanašajo na:

•  uskupinjena odvisna podjetja;
•  pridružena podjetja;
•  druge.

Ob začetnem pripoznanju se razvrstijo v finančne naložbe 
za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. Finančne naložbe 
v skupini so razvrščene v skupino za prodajo razpoložljiva fi-
nančna sredstva.

Na vsak dan bilance stanja se oceni, ali obstajajo nepristran-
ski dokazi o morebitni oslabljenosti finančne naložbe. Če tak 
dokaz obstaja, je treba finančno naložbo prevrednotiti. Spre-
membo poštene vrednosti, ki je posledica prevrednotenja, 
družba pripozna v kapitalu kot povečanje ali zmanjšanje pre-
sežka iz prevrednotenja.

V posamičnih računovodskih izkazih se finančne naložbe v 
odvisna podjetja in pridružena podjetja obračunavajo po na-
bavni vrednosti.

V skupinskih računovodskih izkazih se naložbe v pridružena 
podjetja vrednotijo po kapitalski metodi.

Zaloge

Količinska enota zaloge materiala se vrednoti po nabavni ceni, 
ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni 
stroški nabave, zmanjšani za morebitne odobrene popuste.

Pri izkazovanju zalog se uporablja metoda drsečih povprečnih 
cen. 

Drobni inventar, dan v uporabo, družba takoj prenese med 
stroške.

Prevrednotenje zalog je sprememba njihove knjigovodske 
vrednosti. Zaloge se zaradi slabitve prevrednotujejo, če nji-
hova knjigovodska vrednost presega tržno vrednost. S tržno 
vrednostjo je mišljena nadomestitvena vrednost. V družbi se 
ocenjuje, da knjigovodska vrednost ustreza čisti iztržljivi vre-
dnosti.

Terjatve

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v 
zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da 
bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko pozneje povečajo 
ali pa ne glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo tudi 
zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo.

Skupina redno preverja ustreznost izkazanih terjatev. Terjatve, 
za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane ali pa niso 
poravnane v rednem roku, so izkazane kot dvomljive ali spor-
ne.

Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotijo takrat, kadar obstaja-
jo nepristranski dokazi, da je dotedanja knjigovodska vrednost 
terjatve večja od sedanje vrednosti pričakovanih prihodnjih 
denarnih tokov. Pri oblikovanju popravka vrednosti terjatev 
se uporablja individualni pristop, kar pomeni, da se popravek 
oblikuje za celotno vrednost terjatve do kupca, in to ne glede 
na stopnjo iztržljivosti. 

V družbah v skupini se popravki upoštevajo le v primeru, da je 
družba v stečaju ali prisilni poravnavi, in sicer v celoti.

V postopkih konsolidacije se izločijo vse medsebojne terjatve 
in obveznosti, ki se nanašajo na družbe v skupini in naj bi bile 
medsebojno usklajene.

V bilanci stanja so terjatve prikazane v neto vrednosti, kar po-
meni, da so zmanjšane za sporne in dvomljive terjatve.

Odloženi davki

V skupini se terjatve in obveznosti za odložene davke ne obli-
kujejo, saj v prihodnosti ne pričakuje razpoložljivih obdavčlji-
vih dobičkov, v breme katerih bi bilo mogoče uporabiti odbi-
tne začasne razlike.
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Denarna sredstva

Denarna sredstva predstavljajo denar na transakcijskih raču-
nih pri bankah in denarne ustreznike – naložbe, ki jih je mo-
goče hitro pretvoriti v vnaprej znani znesek denarnih sredstev.

Ob začetnem pripoznanju se izkažejo v zneskih, ki izhajajo iz 
ustrezne listine, po preveritvi, da ima takšno naravo.

Kratkoročne razmejitve

Kratkoročne aktivne razmejitve so terjatve in druga sredstva, ki 
se bodo po predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nasta-
nek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena.

Ob svojem nastanku so to zneski, ki še ne bremenijo dejavno-
sti skupine in še ne vplivajo na poslovni izid. V bilanci stanja so 
prikazani v realnih zneskih in ne vsebujejo skritih rezerv.

Kratkoročne pasivne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane 
stroške (odhodke) in kratkoročno odložene prihodke. Upora-
bljajo se lahko samo za postavke, ki so bile prvotno pripozna-
ne. V bilanci stanja so pripoznane v zneskih, ki so ocenjeni z 
gotovostjo in ne skrivajo nobenih rezerv.

Kapital

Celotni kapital kot obveznost solastnikov sestavljajo vpokli-
cani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, presežek iz 
prevrednotenja in prehodno še nerazdeljeni dobiček poslov-
nega leta.

Osnovni kapital se vodi v domači valuti in se pojavlja kot delni-
ški kapital iz navadnih delnic. 

Rezervacije in dolgoročne pasivne  
časovne razmejitve

Namen rezervacije je v obliki vnaprej vračunanih stroškov ozi-
roma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti omogoči-
li pokritje takrat nastalih stroškov ali odhodkov in se oblikujejo 
z enkratno ali večkratno obremenitvijo stroškov ali odhodkov. 

Med takšne rezervacije v skupini sodijo rezervacije za jubilejne 
nagrade in odpravnine od upokojitvi. Knjigovodska vrednost 
rezervacije je enaka njeni izvirni vrednosti, zmanjšani za po-
rabljene zneske, dokler se ne pojavi potreba po njihovem 
zvečanju ali zmanjšanju. Oblikujejo se na podlagi aktuarskega 
izračuna, ki temelji na metodi Unit Credit in se vrši ob koncu 
vsakega poslovnega leta, ko skupina uskladi vrednost in stanje 
rezervacij.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so oblikovane iz na-
slova vnaprej vračunanih stroškov in obračunanih odstoplje-
nih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zapo-
slenih invalidov. Te prihodke skupina črpa za dejansko nastale 
stroške pri izboljšanju delovnih pogojev za invalide.

V skupini se prav tako oblikujejo dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve iz naslova brezplačno prevzetih osnovnih sredstev 
in iz naslova prispevka za sofinanciranje, ki so namenjene po-
krivanju stroškov amortizacije le-teh.

Dolgovi

Dolgovi so lahko dolgoročni in kratkoročni ter finančni in po-
slovni. Vsi dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo v 
zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ob 
predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo.

Knjigovodska vrednost dolgov skupine je enaka njihovi izvirni 
vrednosti, zmanjšana za njihova poplačila. V konsolidirani bi-
lanci stanja so ločeno izkazani zneski dolgoročnih in kratkoroč-
nih dolgov, v njihovem okviru pa še ločeni finančni in poslovni 
dolgovi.

Najmanj enkrat letno, ob sestavi računovodskih izkazov, se 
presodi poštena vrednost dolgov. Slabitev dolgov skupina ne 
ugotavlja in jih ne izkazuje.

Zunajbilančna evidenca

Zunajbilančna evidenca skupine izkazuje vrednosti danih me-
nic za prejeta posojila, dane in prejete garancije, znesek po-
tencialnih obveznosti za poplačilo, znesek drobnega inventar-
ja v uporabi, vrednosti sredstev, prenesenih na družbo SODO 
d.o.o., ter znesek poračuna za RO za leto 2010, ki se bo poraču-
nal v naslednjem regulativnem obdobju.

Pripoznavanje prihodkov

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi 
v obračunskem obdobju povezano s povečanjem vrednosti 
sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče za-
nesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pri-
čakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že 
ob nastanku.

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje lastnih poslovnih 
učinkov (proizvodov in storitev) ter prihodki od prodaje trgo-
vskega blaga, materiala in opravljenih storitev v obračunskem 
obdobju. Merijo se na podlagi prodajnih cen, navedenih v ra-
čunih ali drugih listinah, zmanjšani za popuste, odobrene ob 
prodaji ali kasneje.

Pripoznavanje odhodkov

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

Merijo se na podlagi proizvajalnih stroškov, ki se ne zadržujejo 
več v zalogah, pa tudi na podlagi obračunanih stroškov naku-
povanja in stroškov prodajanja ter stroškov skupnih služb.
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Konsolidirana bilanca stanja  (v EUR)

  P o s t a v k a Pojasnilo 31. 12. 2011

 A. Dolgoročna sredstva (I do VI) 285.322.285

 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6) 1 1.793.294

  1. Dolgoročne premoženjske pravice 1.793.294

 II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 6) 2 281.048.379

 1. Zemljišča in zgradbe (a + b) 206.241.015

      a. Zemljišča 7.571.706

      b. Zgradbe 198.669.309

  2. Proizvajalne naprave in stroji 68.330.808

  4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a + b) 6.476.556

     a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 6.476.556

     b. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0

III. Naložbene nepremičnine 3 709.383

IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2) 4 1.751.886

  1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a do č) 1.751.886

      b. Naložbe v delnice in deleže pridruženih družb 1.543.538

      c. Druge dolgoročne naložbe v delnice in deleže 56.594

      č. Druge dolgoročne finančne naložbe 151.754

V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3) 5 19.343

  3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 19.343

B. Kratkoročna sredstva (I do V) 57.900.664

II. Zaloge (1 do 4) 6 1.994.759

  1. Material 1.994.759

III. Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2) 7 8.000.000

  2. Kratkoročna posojila (a do c) 8.000.000

      b. Kratkoročna posojila drugim 8.000.000

IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3) 8 40.626.750

  2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 36.671.113

  3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3.955.637

V. Denarna sredstva 9 7.279.155

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 10 911.509

  S R E D S T V A (A + B + C) 344.134.458

  Zunajbilančna sredstva 56.853.858

4  Konsolidirani računovodski  
izkazi skupine Elektro Maribor 
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  P o s t a v k a Pojasnilo 31. 12. 2011

A. Kapital  11 233.562.687

I. Vpoklicani kapital (1 do 2) 139.773.510

  1. Osnovni kapital 139.773.510

II. Kapitalske rezerve 75.121.586

III. Rezerve iz dobička (1 do 5) 16.135.275

  1. Zakonske rezerve 1.455.118

  5. Druge rezerve iz dobička 14.680.157

IV. Presežek iz prevrednotenja 105.184

V. Preneseni čisti poslovni izid 486.974

  1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 486.974

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.940.158

  1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta 1.940.158

B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3) 12 33.494.669

  2. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 4.144.336

  3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 29.350.333

C. Dolgoročne obveznosti (I do III) 32.194.205

I.  Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4) 13 32.194.205

  2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank in družb 32.194.205

Č. Kratkoročne obveznosti (I do III) 42.771.703

II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4) 14 10.504.396

  2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank in družb 10.482.830

  4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 21.566

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8) 15 32.267.307

  2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 27.318.956

  7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 665.285

  8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 4.283.066

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 16 2.111.194

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A do D) 344.134.458

  Zunajbilančne obveznosti 17 56.853.858
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Konsolidiran izkaz poslovnega izida  (v EUR)

  P o s t a v k a Pojasnilo I.–XII. 2011

1 Čisti prihodki od prodaje (a + b) 18 174.597.054

  a. Na domačem trgu 174.597.054

3 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 19 10.529.632

4 Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 20 2.110.506

5 Stroški blaga, materiala in storitev (a + b) 21 136.159.159

  a. Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala 125.400.931

  b. Stroški storitev 10.758.228

6 Stroški dela (a + b + c + d) 22 24.590.254

  a. Stroški plač 17.472.223

  b. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 894.408

  c. Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev od plač 2.871.443

  d. Drugi stroški dela 3.352.180

7 Odpisi vrednosti (a + b + c) 23 21.337.593

  a. Amortizacija 19.510.081

  b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred. in opred. OS 78.093

  c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 1.749.419

8 Drugi poslovni odhodki 24 940.358

9 Finančni prihodki iz deležev (a + b + c + č) 25 383.948

a. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 383.788

  č. Finančni prihodki iz drugih naložb 160

10 Finančni prihodki iz danih posojil (a+b) 25 92.313

  b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 92.313

11 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (a + b) 25 366.264

  b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 366.264

13 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (a + b + c + č) 26 958.887

  b. Finančni odhodki iz posojil 935.305

  č. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 23.582

14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (a + b + c) 26 10.266

  b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 10.266

15 Drugi prihodki 27 612.708

16 Drugi odhodki (a + b) 27 74.628

18 Davek iz dobička 52.532

19 ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 28  

  (1 ± 2 +3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11 - 12 - 13 - 14 + 15 - 16 - 17 ± 18) 4.568.748

Konsolidiran izkaz drugega vseobsegajočega donosa  (v EUR)

P o s t a v k a Pojasnilo I.–XII. 2011

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 4.568.748

21. Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 0

24. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA                 
(19 + 20 +21 + 22 +23) 4.568.748
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Konsolidiran izkaz denarnih tokov (v EUR)

P o s t a v k a I.–XII. 2011

A. Denarni tokovi pri poslovanju  

a) Prejemki pri poslovanju 324.932.429

aa) Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 322.563.348

ab) Drugi prejemki pri poslovanju 2.369.081
   
b) Izdatki pri poslovanju -307.484.617

ba) Izdatki za nakupe materiala in storitev -264.388.273

bb) Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku -15.251.227

bc) Izdatki za dajatve vseh vrst -25.423.172

bd) Drugi izdatki pri poslovanju -2.421.944
   
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) 17.447.812
   
B Denarni tokovi pri naložbenju  

a) Prejemki pri naložbenju 1.667.331

aa) Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 79.093

ac) Prejemki od odtujitve opredmetenih osn. sred. 1.588.238
   
b) Izdatki pri naložbenju -24.620.716

ba) Izdatki za pridobitev neopr. sred. -246.180

bb) Izdatki za pridobitev opredm. osn. sred. -16.374.536

bd) Izdatki za pridobitev kratk. fin. naložb -8.000.000
   
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) -22.953.385
   
C Denarni tokovi pri financiranju  

a) Prejemki pri financiranju 14.510.000

ab) Prejemki od povečanja dolg. finan. obveznosti 14.500.000
   
b) Izdatki pri financiranju -11.496.753

ba) Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financ. -929.672

bc) Izdatki za odplačila dolgor. finanč. obveznosti -9.221.316

bd) Izdatki za odplačila kratkor. finanč. obveznosti -166.667

be) Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -1.179.098
   
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) 3.003.247
   
Č Končno stanje denarnih sredstev 7.279.155

x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) -2.502.330

y) Začetno stanje denarnih sredstev 9.781.485
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Konsolidiran izkaz gibanja kapitala   (v EUR)

 
IZKAZ GIBANJA 
KAPITALA ZA 
POSLOVNO LETO 2011 

Vpoklicani 
kapital      

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid

Čisti posl. izid. 
posl. leta

Skupaj
 

 

 

 
Osnovni 
kapital

Kapitalske  
rezerve

Rezerve  
iz dobička

Presežek iz  
prevredno-

tenja

Preneseni 
čisti  

dobiček

Čisti 
dobiček

    I/1 II III IV V/1 VI/1

A.2 Začetno stanje 
poročevalskega obdobja 139.773.510 75.121.586 12.644.549 105.184 0 2.549.111 230.193.940

B.1
Spremembe lastniškega 
kapitala – transakcije z 
lastniki

0 0 0 0 -1.200.000 0 -1.200.000

g. Izplačilo dividend         -1.200.000 0 -1.200.000

B.2
Celotni vseobsegajoči 
donos poročevalskega 
obdobja

0 0 0 0 0 4.568.748 4.568.748

a.
Vnos čistega poslovnega 
izida poročevalskega 
obdobja

4.568.748 4.568.748

B.3 Spremembe v kapitalu 0 0 3.490.727 0 1.686.974 -5.177.701 0

a.
Razporeditev preostalega 
dela čistega dobička na 
druge sestavine kapitala

    0   1.686.974 -1.686.974 0

b.

Razporeditev preostalega 
dela čistega dobička 
poročevalskega obdobja

na druge sestavine 
kapitala po sklepu 
organov vodenja in 
nadzora

2.628.589 -2.628.589

c.

Razporeditev dela čistega 
dobička za oblikovanje 
dodatnih rezerv po 
sklepu skupščine

    862.138   -862.138 0

D. Končno stanje 
poročevalskega obdobja 139.773.510 75.121.586 16.135.275 105.184 486.974 1.940.158 233.562.688
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Neopredmetena sredstva (1.793.294 EUR)
Pojasnilo 1

Neopredmetena sredstva v skupini so v višini 1.793.294 EUR in se nanašajo na naložbe v pridobitev dolgoročnih pravic v licence 
sistemske in aplikativne programske opreme.

Neopredmetena sredstva so se v skupini zmanjšala predvsem na račun amortizacije. Metoda, ki je v skupini uporabljena, je me-
toda enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava posamično. Letna amortizacijska stopnja je 33,3 %.

Med neopredmetenimi sredstvi izkazuje skupina tudi blagovno znamko OVEN, ki pa je že v celoti amortizirana.

2011

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2011 5.010.251

Povečanja 1.282.440

Zmanjšanja -92.380

Stanje 31. 12. 2011 6.200.311

Odpisana vrednost  

Stanje 1. 1. 2011 3.344.531

Prenosi -5.400

Amortizacija 1.067.886

Stanje 31. 12. 2011 4.407.017

Neodpisana vrednost  

Stanje 1. 1. 2011 1.665.720

Stanje 31. 12. 2011 1.793.294

5  Pojasnila in razkritja postavk 
konsolidiranih računovodskih 
izkazov

5.1  Pojasnila postavk 
konsolidirane 
bilance stanja 

Bilanca stanja skupine je temeljni računovodski izkaz, v kate-
rem je resnično in pošteno prikazano stanje sredstev in obve-
znosti do virov sredstev skupine ob koncu poslovnega leta. 

Postavke v bilanci stanja so izkazane po neodpisani vrednosti 
kot razlika med nabavno vrednostjo in odštetim popravkom 
vrednosti. Pri sestavi konsolidirane bilance stanja smo upošte-
vali načelo posamičnega vrednotenja sredstev in obveznosti 
do virov sredstev.

Pri nobeni postavki bilance stanja ni bilo popravkov bistvenih 
napak.

Izločitve in pripisi v bilanci stanja se nanašajo na:
•  naložbe v podjetja v skupini v višini 16.983.478 EUR in kapi-

tal v enaki višini;
•  kratkoročna posojil, dana družbam v skupini, v višini 

2.094.987 EUR;
•  kratkoročne poslovne terjatve v višini 2.575.490 EUR;
•  kratkoročne finančne obveznosti v višini 2.094.987 EUR;
•  kratkoročne poslovne obveznosti v višini 2.575.490 EUR;
•  pripis vrednosti naložb v pridružene družbe v višini 870.762 

EUR;
•  pripis dobičkov v pridruženih družbah v višini 870.762 EUR.
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Opredmetena osnovna sredstva (281.048.379 EUR)
Pojasnilo 2

Pri pripoznanju opredmetenega osnovnega sredstva uporablja skupina model nabavne vrednosti, kar je v skladu s SRS 1.24.

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se obračunava posamično, po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, ko je razpoložljivo za uporabo. Datum začetka 
uporabe opredmetenega osnovnega sredstva je zapisan na zapisniku o prenosu osnovnega sredstva v uporabo.

2011 2010

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

Oprema 5–35 let 5–35 let

Motorna vozila 7–12 let 7–12 let

Računalniška oprema 3 leta 3 leta

Neopredmetena sredstva 3 leta 3 leta

Skupina Elektro Maribor je imela na dan 31. 12. 2011 naslednje oblike opredmetenih osnovnih sredstev:

31. 12. 2011

Zemljišča in zgradbe 206.241.015

 - zemljišča 7.571.706

 - zgradbe 198.669.309

Proizvajalne naprave in stroji 68.330.808

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi 6.476.556

Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0

Skupaj 281.048.379

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev v skupini je v letu 2011 znašala 18.418.844 EUR.

Skupina nima opredmetenih osnovnih sredstev, ki bi bila zastavljena kot jamstvo za dolgove.

  Zemljišča Gradbeni 
objekti Oprema Naložbe  

v teku
Dani 

predujmi

Skupaj 
opredmetena 

osnovna sredstva

Nabavna vrednost            

Stanje 1. 1. 2011 7.498.022 632.531.063 149.307.912 4.910.804 518.195 794.765.996

Povečanja 73.684 12.533.684 9.650.097 25.019.099 25.059 47.301.623

Zmanjšanja 0 254.869 1.431.384 23.453.347 543.254 25.682.854

Stanje 31. 12. 2011 7.571.706 644.809.878 157.526.625 6.476.556 0 816.384.765
           

Odpisana vrednost            

Stanje 1. 1. 2011   433.994.717 84.507.038     518.501.755

Zmanjšanja   228.108 1.356.107     1.584.215

Amortizacija   12.373.958 6.044.886     18.418.844

Stanje 31. 12. 2011   446.140.567 89.195.817     535.336.384
           

Neodpisana vrednost            

Stanje 1. 1. 2011 7.498.022 198.536.346 64.800.874 4.910.804 518.195 276.264.241

Stanje 31. 12. 2011 7.571.706 198.669.310 68.330.808 6.476.556 0 281.048.379
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Naložbene nepremičnine (709.383 EUR)
Pojasnilo 3

Naložbene nepremičnine so nepremičnine, posedovane, da bi prinašale najemnino. Skupina poseduje naložbe v stanovanja, od-
dana v najem, in počitniške kapacitete, ki jih trži. Za merjenje naložbenih nepremičnin se uporablja metoda nabavne vrednosti. 
Za vrednotenje naložbenih nepremičnin se prav tako uporablja model nabavne vrednosti. Uporabljena metoda amortiziranja je 
metoda enakomerne časovne amortizacije. Amortizacija se obračunava posamično. 

Odgovorne osebe skupine aktivno spremljajo dogajanja na trgu in ocenjujejo, da v letu 2011 ni bilo nobenih objektivnih dokazov 
o dejavnikih, ki bi nakazovali potrebo po oslabitvi naložbenih nepremičnin.

Ocenjena poštena vrednost naložbenih nepremičnin na dan 31. 12. 2011 znaša 709.383 EUR.

2011

Nabavna vrednost  

Stanje 1. 1. 2011 1.412.097

Povečanja 2.234

Stanje 31. 12. 2011 1.414.331

Odpisana vrednost  

Stanje 1. 1. 2011 680.506

Amortizacija 24.443

Stanje 31. 12. 2011 704.949

Neodpisana vrednost  

Stanje 31. 12. 2010 731.591

Stanje 31. 12. 2011 709.382

Zmanjšanje naložbenih nepremičnin se nanaša na obračunano amortizacijo v višini 24.443 EUR.

Skupina je z naložbenimi nepremičninami ustvarila naslednje prihodke:
•  od najemnin stanovanj v višini 8.948 EUR;
•  z oddajo počitniških kapacitet v višini 118.040 EUR.  

Dolgoročne finančne naložbe (1.751.886 EUR)
Pojasnilo 4

Dolgoročna finančna naložba je finančna naložba, ki jo ima podjetje naložbenik v posesti v obdobju, daljšem od leta dni, in s kate-
ro naj bi dolgoročno doseglo donos in ne trgovalo.

Finančne naložbe v kapital se razčlenjujejo na tiste, ki se nanašajo na:
•  uskupinjena odvisna podjetja;
•  pridružena podjetja in skupaj obvladovana podjetja;
•  druge.

V posamičnih računovodskih izkazih se finančne naložbe v odvisna podjetja, skupaj obvladovana in pridružena podjetja obraču-
navajo po nabavni vrednosti. 

Odvisne družbe imajo vse finančne naložbe razvrščene v skupino za prodajo kot to določajo SRS 2006.
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V skupinskih računovodskih izkazih so naložbe v pridružena podjetja vrednotene po kapitalski metodi.

Dolgoročne finančne naložbe skupine Elektro Maribor se nanašajo na:

31. 12. 2011

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 1.751.886

 - naložbe v delnice in deleže pridruženih družb 1.543.538

 - druge dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže 56.594

 - druge dolgoročne finančne naložbe 151.754

Gibanje naložb v pridruženih družbah v letu 2011:

Stanje 1. 1. 2011 Pripis dobičkov Stanje 31. 12. 2011

Naložba v družbo Informatika d.d. 473.018 10.962 483.980

Naložba v družbo Eldom d.o.o. 54.317 1.678 55.995

Naložba v družbo Moja energijo d.o.o. 632.415 371.149 1.003.564

Skupaj 1.159.750 383.789 1.543.538

Dolgoročne poslovne terjatve (19.343 EUR)
Pojasnilo 5

Dolgoročne poslovne terjatve zajemajo predvsem terjatve iz naslova prodaje stanovanj zaposlenim v skladu s stanovanjskim zako-
nom, katerih ročnost je 10–15 let. Dolgoročne terjatve se zmanjšujejo za del, ki zapade v plačilo v roku enega leta.

Zaloge (1.994.759 EUR)
Pojasnilo 6

31. 12. 2011 1. 1. 2011

Material in drobni inventar 1.994.759 2.069.556

Skupaj 1.994.759 2.069.556

Med zalogami so izkazane zaloge materiala za vgradnjo pri lastnih naložbah, zaloge materiala za opravljanje storitev na trgu in 
zaloge rezervnih delov za vzdrževanje osnovnih sredstev.

Zaloge skupine ne presegajo čiste iztržljive vrednosti. V letu 2011 je bilo odpisanih za 15.807 EUR zalog materiala, ker ni imel več 
uporabne vrednosti za opravljanje dejavnosti skupine. 

Pri popisu zalog materiala v letu 2011 niso bili ugotovljeni inventurni primanjkljaji ali inventurni viški.

Kratkoročne finančne naložbe (8.000.000 EUR)
Pojasnilo 7

Kratkoročne finančne naložbe so izkazane po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložbena denarna in druga sredstva. Celotna 
vrednost kratkoročnih finančnih naložb predstavlja kratkoročno naložena sredstva pri bankah. Obrestna mera se je gibala med 
3,95–4,15 % in ročnostjo 3 mesecev.

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami so izločena kratkoročna posojila, dana družbam v skupini, v višini 2.094.987 EUR.
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Kratkoročne poslovne terjatve (40.626.750 EUR)
Pojasnilo 8

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev so v višini 36.671.113 EUR in se nanašajo predvsem na:
•  terjatve za prodano električno energijo in uporabo omrežja v višini 28.520.406 EUR;
•  terjatve za najem in storitve po pogodbi družbe SODO d.o.o. v višini 5.855.440 EUR; 
•  terjatve za druge zaračunane storitve v višini 2.295.267 EUR.

Kupci svoje terjatve večinoma poravnajo v rokih ali z manjšo zamudo. V primeru zamude se kupcem obračunavajo zamudne 
obresti, dogovorjene s pogodbo.

V postopku konsolidacije so izločene vse medsebojne terjatve, ki se nanašajo na družbe v skupini in naj bi bile medsebojno uskla-
jene.

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih so v višini 3.955.637 EUR in se nanašajo predvsem na terjatve za vstopni DDV.

Iz izkazov so bile izločene kratkoročne poslovne terjatve v višini 2.575.490 EUR. 

31. 12. 2011

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 36.671.113

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3.955.637

Skupaj 40.626.750

Skupina ima terjatve v nekaj primerih zavarovane z menicami.

Skupina konec poslovnega leta ne izkazuje terjatev do poslovodstva in članov nadzornega sveta.

V družbah v skupini se popravki upoštevajo le v primeru, da je družba v stečaju ali prisilni poravnavi, in sicer v celoti.

31. 12. 2011 Struktura v %

Nezapadle terjatve 34.946.198 86,02

Zapadle do 30 dni 3.786.698 9,32

Zapadle 31–60 dni 1.123.417 2,77

Zapadle 61–90 dni 346.378 0,85

Zapadle nad 90 dni 424.059 1,04

Skupaj 40.626.750 100,00

Denarna sredstva (7.279.155 EUR)
Pojasnilo 9

Denarna sredstva sestavljajo sredstva na TRR in denarni ustrezniki (depoziti na odpoklic).

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (911.509 EUR)
Pojasnilo 10

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo zneske kratkoročno vračunanih stroškov, ki se bodo po predvidevanjih po-
javili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena. Predstavljajo predvsem znesek vračunanega dobro-
pisa iz naslova nakupa električne energije za izgube v omrežju, ki je vračunan v višini 832.719 EUR.
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Kapital (233.562.687 EUR)
Pojasnilo 11

Celotni kapital kot obveznost lastnikov sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, presežek iz prevredno-
tenja in čisti poslovni izid poslovnega leta.

31. 12. 2011 1. 1. 2011

Osnovni kapital 139.773.510 139.773.510

Kapitalske rezerve 75.121.586 75.121.586

Zakonske rezerve 1.455.118 1.139.464

Druge rezerve iz dobička 14.680.157 11.505.085

Presežek iz prevrednotenja 105.184 105.184

Preneseni čisti poslovni izid 486.974 2.549.111

Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.940.158 0

Skupaj 233.562.687 230.193.940

Gibanje kapitala med letom za leto 2011 je prikazano v izkazu gibanja kapitala. 

Osnovni kapital družbe je delniški kapital in je razdeljen na 33.495.324 navadnih imenskih kosovnih delnic. 

Kapitalske rezerve izkazujejo vplačan presežek kapitala.

Poslovni izid skupine Elektro Maribor, preračunan na podlagi splošnega prevrednotenja – zaradi ohranjanja kupne moči, ki je za 
leto 2011 znašala 2 %, bi bila izkazana izguba v višini 31.515 EUR.

Postavka
Znesek 

kapitala na 
začetku leta

% rasti Izračunan 
učinek

Povečanje/ 
zmanjšanje 

kapitala med 
letom

% rasti Izračunan 
učinek

Čisti poslovni 
izid pred 

preračunom

Čisti 
poslovni 
izid po 

preračunu

KAPITAL– vse 
kategorije, razen 
tekočega dobička

230.193.940 2,00 4.603.879 -2.062.137 0,1753 -3.616 4.568.748 -31.515

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (33.494.669 EUR)
Pojasnilo 12

V skupini so se oblikovale rezervacije za dolgoročne zaslužke, kot so jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, in sicer na 
osnovi opravljenih aktuarskih izračunov v višini 4.144.336 EUR.

Stanje 1. 1. 2011 Poraba Povečanja Stanje 31. 12. 2011

Rezervacije za jubilejne nagrade 1.433.440 175.040 193.676 1.452.076

Rezervacije za pokojnine 2.665.297 128.480 155.443 2.692.260

Skupaj 4.098.737 303.520 349.119 4.144.336

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so v višini 29.350.333 EUR in se nanašajo predvsem na odstopljene prispevke za invalide 
in na brezplačno prevzeta osnovna sredstva. Navedene dolgoročne pasivne časovne razmejitve se črpajo za namene pokrivanja 
stroškov le-teh osnovnih sredstev.

Dolgoročne finančne obveznosti (32.194.205 EUR)
Pojasnilo 13

Dolgoročne finančne obveznosti predstavljajo zneske dolgoročno najetih posojil za namene financiranja naložb. Skupina se je v 
letu 2011 na novo zadolžila za 14.500.000 EUR.

Ročnost najetih posojil se giblje med 5 in 10 let. Obrestna mera se giblje med 1- in 3- mesečnim EURIBOR-jem, povečanim za maržo 
banke. Vsa posojila v skupini so zavarovana z menicami. Zapadli obroki glavnice in obresti se plačujejo v rokih.
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Kratkoročne finančne obveznosti (10.504.396 EUR)
Pojasnilo 14

Kratkoročne finančne obveznosti skupine izkazujejo zneski kratkoročnega dela dolgoročno najetih posojil pri bankah v višini 
10.482.830 EUR in predvsem zneski neizplačanih dividend iz preteklih let v višini 21.566 EUR.

Kratkoročne poslovne obveznosti (32.267.307 EUR)
Pojasnilo 15

31. 12. 2011

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 27.318.956

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 665.285

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 4.283.066

Skupaj 32.267.307

Druge kratkoročne poslovne obveznosti v znesku 4.283.066 EUR izkazujejo zneske obveznosti do zaposlencev, obveznosti za DDV 
in do drugih državnih inštitucij ter druge kratkoročne poslovne obveznosti.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (2.111.194 EUR)
Pojasnilo 16

Pasivne časovne razmejitve skupine so na dan 31. 12. 2011 izkazovale predvsem zneske:
•  vračunanih stroškov iz naslova poračuna odstopanj za nakup električne energije v letu 2011 v višini 952.798 EUR, katerega 

dokončni obračun se pričakuje šele v sredini leta 2012;
•  vračunane stroške za neizkoriščen letni dopust v višini 717.098 EUR;
•  kratkoročno odloženi odhodek iz naslova dokončnega preliminarnega poračuna za leto 2010 v višini 328.290 EUR.

Zunajbilančna sredstva/obveznosti (56.853.858 EUR)
Pojasnilo 17

Zunajbilančna evidenca sredstev in obveznosti skupine izkazuje dane menice za prejeta posojila, dane in prejete garancije, po-
tencialne obveznosti iz naslova tožb, drobnega inventarja v uporabi ter vrednosti osnovnih sredstev, prenesenih na družbo SODO 
d.o.o., in delnega poračuna regulativnega obdobja 2004–2009, katerega del zapade v plačilo še v letu 2012.

V skupini se ocenjuje, da je verjetnost odlivov in prilivov iz zgoraj naštetih terjatev in obveznosti zelo majhna, zato evidentirane 
zneske skupina zgolj informativno razkriva.
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5.2  Pojasnila postavk konsolidiranega izkaza 
poslovnega izida 

Izkaz poslovnega izida skupine Elektro Maribor po funkcionalnih skupinah

  2011

Čisti prihodki od prodaje 174.597.054

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 10.529.632

Proizvajalni stroški prodanih poslovnih učinkov 172.416.715
   
Kosmati poslovni izid od prodaje 12.709.971
   
Stroški prodajanja 4.824.940
   
Stroški splošnih dejavnosti 5.785.709

 - normalni stroški splošnih dejavnosti 3.958.197

 - prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstvih 
(7201, 7200) 78.093

 - prevrednotovalni poslovnih odhodki pri obratnih sredstvih (7210,11) 1.749.419
   
Drugi poslovni prihodki 2.110.506
   
Poslovni izid iz poslovanja 4.209.828

Čisti prihodki od prodaje (174.597.054 EUR)
Pojasnilo 18

Konsolidirani čisti prihodki iz prodaje skupine Elektro Maribor so znašali 174.597.054 EUR in so doseženi predvsem iz naslova:
•  prodaje električne energije v višini 111.271.327 EUR;
•  zaračunane najemnine družbi SODO d.o.o. v višini 29.118.903;
•  zaračunane storitve družbi SODO d.o.o. v višini 18.758.242 EUR.

Prihodki od prodaje, doseženi znotraj skupine, so evidentirani in izločeni v višini 245.507 EUR. 

Usredstveni lastni proizvodi in storitve (10.529.632 EUR)
Pojasnilo 19

Usredstveni lastni proizvodi predstavljajo gradbena dela naložb, ki se izvajajo v lastni režiji, in prihodke internih storitev.

Drugi poslovni prihodki (2.110.506 EUR)
Pojasnilo 20

Drugi poslovni prihodki izkazujejo predvsem zneske izterjanih terjatev iz preteklih let v višini 823.365 EUR in prihodke iz naslova 
črpanja dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v višini 1.172.590 EUR.
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Stroški blaga, materiala in storitev (136.159.159 EUR)
Pojasnilo 21

2011

Stroški materiala 125.400.931

Stroški storitev 10.758.228

Skupaj 136.159.159

Stroški materiala skupine so v višini 125.400.931 EUR in izkazujejo predvsem zneske:
•  nakupa električne energije v višini 108.809.934 EUR;
•  nakupa električne energije za izgube v višini 5.745.421 EUR. 

Izločeni stroški materiala v skupini so v višini 207.163 EUR.

Stroški storitev so izkazani v višini 10.758.228 EUR in vsebujejo predvsem zneske storitev vzdrževanja osnovnih sredstev, zavaro-
valnih premij ter informatike.

Med stroški storitev so izkazani tudi zneski, porabljeni za:
•  revizijo letnega poročila v višini 15.495 EUR;
•  druge storitve revidiranja v višini 3.500 EUR;
•  storitve davčnega svetovanja v višini 7.010 EUR;
•  revizijske storitve notranjih kontrol v višini 6.200 EUR.

V poslovanju skupine je izločenih za 38.344 EUR stroškov storitev.

Stroški dela (24.590.254 EUR)
Pojasnilo 22

2011

Stroški plač 17.472.223

 - od tega vračunani stroški dela za neizkoriščen letni dopust 717.829

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 894.408

Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev iz plač 2.871.443

Drugi stroški dela 3.352.180

Skupaj 24.590.254

Pri izplačevanju plač so družbe sledile določilom splošne in podjetniške kolektivne pogodbe ter individualnim pogodbam o za-
poslitvi.

Drugi stroški dela predstavljajo predvsem strošek regresa in povračila materialnih stroškov zaposlencev.

Bruto prejemki posebnih skupin delavcev

Število Znesek

Člani uprav in poslovodstev družb 3 207.460

Drugi zaposleni po individualni pogodbi 9 535.560

Člani nadzornih svetov družb skupine Elektro Maribor d.d. 9 67.277

Revizijska komisija 3 8.820

Skupaj 24 819.117

Imena članov uprave in nadzornega sveta so razkrita v letnih poročilih posameznih odvisnih družb.

Družbe v skupini Elektro Maribor nimajo odprtih terjatev in obveznosti do članov uprave ter nadzornih svetov, razen za zneske 
decembrskih plač, katerih izplačilo je bilo v mesecu januarju 2012.
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Odpisi vrednosti (21.337.593 EUR)
Pojasnilo 23

2011

Amortizacija 19.510.081

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih 78.093

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 1.749.419

Skupaj 21.337.593

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi sredstvi in obra-
tnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.

V skupini oblikovani popravki vrednosti terjatev se nanašajo predvsem na terjatve, pri katerih je bil ugotovljen dvom o njihovem 
poplačilu iz naslova prodaje električne energije in uporabe omrežja.

Drugi poslovni odhodki (940.338 EUR)
Pojasnilo 24

Največji delež med drugimi poslovnimi odhodki predstavljajo oblikovane rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine po ak-
tuarskih izračunih, ki so v višini 331.545 EUR. Druge dajatve in izdatki se nanašajo na zneske nadomestil za uporabo stavbnega 
zemljišča ter zneske sodnih taks. 

Finančni prihodki iz deležev, danih posojil in poslovnih terjatev (458.737 EUR)
Pojasnilo 25

2011

Finančni prihodki iz deležev 383.948

Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 383.788

Finančni prihodki iz drugih naložb 160

Finančni prihodki iz danih posojil 92.313

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 92.313

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 366.264

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 366.264

Skupaj 842.525

Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah se nanašajo na pripisan dobiček iz naslova udeležbe v kapitalu pridruženih 
družb.

Finančni prihodki iz danih posojil se nanašajo na prihodke iz naslova deponiranih sredstev pri poslovnih bankah.

V poslovanju skupine je izločeno za 4.646 EUR finančnih prihodkov in finančnih odhodkov.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev so v višini 366.264 EUR in se nanašajo na obračunane zamudne obresti za prepozno porav-
nane terjatve iz poslovanja.
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Finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti (969.153 EUR)
Pojasnilo 26

2011

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 958.887

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od drugih 935.305

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 23.582

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 10.266

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 10.266

Skupaj 969.153

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so v višini 958.887 EUR in izkazujejo predvsem posojilne obresti za dolgoročno najeta 
posojila.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so izkazani v višini 10.266 EUR in predstavljajo zneske zamudnih obresti do dobaviteljev 
za obveznosti, ki so bile poravnane po roku zapadlosti.

Drugi prihodki in odhodki 
Pojasnilo 27

2011

Drugi prihodki 612.708

Drugi odhodki 74.628

Drugi prihodki izkazujejo predvsem zneske prejetih odškodnin od zavarovalnice.

Čisti poslovni izid skupine Elektro Maribor
Pojasnilo 28

Skupina Elektro Maribor je v letu 2011 dosegla čisti poslovni izid v višini 4.568.748 EUR. 

Elektro Maribor d.d. Energija plus d.o.o. OVEN d.o.o. Pridružene 
družbe Skupaj

Poslovni izid pred obdavčitvijo 6.313.075 -2.365.730 290.146 383.788 4.621.280

Davek od dohodka pravnih oseb 52.532 52.532

Čisti poslovni izid 6.313.075 -2.365.730 237.614 383.788 4.568.748
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5.3  Pojasnila postavk konsolidiranega izkaza 
denarnih tokov
Skupinski izkaz denarnega toka je sestavljen po neposredni metodi iz podatkov prometa in stanja na poslovnih računih. 
Predstavlja spremembe denarnih sredstev v obračunskem obdobju.

V konsolidiran izkaz denarnega toka v skladu s SRS niso uvrščene postavke prejemkov in izdatkov med družbami v 
skupini v višini 1.268.829 EUR.

Denarni izid v obdobju izkazuje razliko med začetnim in končnim stanjem denarnih sredstev v letu 2011. Denarni izid 
skupine je negativen v višini 2.502.330 EUR.

Iz poslovanja in financiranja ugotavlja skupina prebitek prejemkov nad izdatki. Prebitek izdatkov pri naložbenju je po-
sledica visokega naložbenja, ki ga skupina pokrije s prebitkom prejemkov pri financiranju in poslovanju.
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VII.  kontaktni 
podatki

 Če vidiš rimsko cesto 
na sveto noč sijati, se je 
dobre letine nadejati.  

Slovenski pregovor

“ “
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VII.  kontaktni  
podatki

Sedež družbe
 

 Elektro Maribor d.d.
 Vetrinjska ulica 2, SI – 2000 Maribor

Telefon: (02) 22 00 000 

Faks: (02) 25 22 241 in (02) 22 00 108

Brezplačni telefonski  
številki: 

080 2105 – 24-urni servis za prijavo okvar in motenj na omrežju
080 2101 – splošne informacije

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

Območne enote

OE Maribor z okolico
Vodovodna ulica 2, 2000 Maribor,  
tel. št.: (02) 22 00 300, faks: (02) 33 26 905

OE Slovenska Bistrica
Kolodvorska ulica 21a, 2310 Slovenska Bistrica,  
tel. št.: (02) 22 00 500, faks: (02) 81 81 246

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

OE Murska Sobota
Lendavska ulica 31a, 9000 Murska Sobota,  
tel. št.: (02) 22 00 700, faks: (02) 52 31 443

OE Ptuj
Ormoška cesta 26a, 2250 Ptuj,  
tel. št.: (02) 22 00 600, faks: (02) 77 60 901

Storitveni enoti

SE Ljutomer
Ulica Rada Pušenjaka 5, 9240 Ljutomer,  
tel. št.: (02) 22 00 850, faks: (02) 58 21 492

SE Maribor
Veselova ulica 6, 2000 Maribor,  
tel. št.: (02) 22 00 451, faks: (02) 42 01 369
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Slovar kratic
AČR Aktivne časovne razmejitve

AGEN-RS Javna agencija Republike Slovenije za energijo

AMI Infrastruktura za sisteme daljinskega merjenja in upravljanja porabe (angl. Advanced Metering Infrastructure)

AUKN Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije

DCV Distribucijski center vodenja

DEES Distribucijski elektroenergetski sistem

DV Daljnovod

EMIC Elektro Maribor – informacijski center

EMS Elektromagnetna sevanja

EPP Elektronsko pisarniško poslovanje

ERP Programska oprema za podporo poslovanju (angl. Enterprise Resource Planning)

EU Evropska unija

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

GJS Gospodarska javna služba

IIS Integriran informacijski sistem 

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

MOS Mednarodni obrtni sejem

NN Nizka napetost

NS Nadzorni svet

OE Območna enota

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

OS Osnovna sredstva

OVE Zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov

OVEN Obnovljivi viri energije

PČR Pasivne časovne razmejitve

RO Regulativni okvir

ROA Čisti dobiček na sredstva (angl. Return On Assets)

ROE Čisti dobiček na kapital (angl. Return On Equity)

RS Republika Slovenija

RTP Razdelilna transformatorska postaja

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

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

SE Storitvena enota

SIST Slovenski inštitut za standardizacijo

SN Srednja napetost

SODO Sistemski operater distribucijskega omrežja

SONDO Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije

SPDOEE Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije 

SRS Slovenski računovodski standardi

TP Transformatorska postaja

URE Povečanje učinkovitosti rabe električne energije 

VN Visoka napetost

ZGD Zakon o gospodarskih družbah



En dan poučuje drugega.    
Slovenski pregovor

“ “



Vetrinjska ulica 2, SI - 2000 Maribor

www.elektro-maribor.si
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