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1 PISMO DIREKTORJA
Intenzivna konkurenčna borba na trgu električne energije in zemeljskega plina se je 
nadaljevala tudi v letu 2015. Na trg sta pomembno vplivala aktivno delovanje enega 
tujega ponudnika in vstop novega mednarodnega ponudnika energije. Tako je relativno 
število glede na prebivalstvo kot borba med konkurenti ena največjih v Evropski uniji. 
Marže v Sloveniji so ene najnižjih v Evropski uniji, prav tako pa je tudi slovenski trg 
glede na svojo velikost eden najzahtevnejših v Uniji.

Trend padanja cen energentov se je v letu 2015 nadaljeval. Podjetje je zaradi močne 
konkurence nižje nabavne cene prelevilo tudi v nižje prodajne cene in mu tako uspelo 
ohraniti podobno razliko v ceni kot v preteklem letu. Padanje cen zelo dobro vpliva na 
kupce, posredno pa tudi na delo trgovca. Dolgoročno pa je skrb vzbujajoče, saj večina 
slovenskih in evropskih proizvajalcev energije ne more več dobičkonosno proizvajati 
energije po teh cenah. V Evropi je jasen trend upadanja porabe energije kljub rasti bruto 
družbenega produkta, kar v preteklosti ni bilo značilno. Razlog za upadanje porabe 
je predvsem učinkovita raba energije. Realno je pričakovanje, da se bodo nekatere 
klasične elektrarne, ki niso na obnovljive vire, v nekaj letih zaprle. Po tem zaprtju in 
očiščenju trga je pričakovati dvig cen. Tega pa ne bo, če bodo cene obnovljivih virov in 



LETNO POROČILO 2015 6

rešitev za samozadostnost še naprej padali tako, kot so do zdaj. Pred energetiko je 
tako zanimivo in razburljivo obdobje, polno velikih sprememb.

Najpomembnejši dogodek v letu je bil gotovo pripojitev Elektro Gorenjska Prodaja 
k Elektru Celje Energija in preimenovanje v ECE, d. o. o. V praksi je bila to združitev 
dveh sorodnih podjetij. Glavni namen združitve je doseganje sinergijskih učinkov na 
področju stroškov, izboljšanje nabavne in prodajne funkcije zaradi ekonomije obsega 
in povečanje možnosti razvoja podjetja v nove sorodne dejavnosti zaradi boljše 
kapitalske in kadrovske strukture. Tako bo poslovanje podjetja dolgoročno boljše 
in manj tvegano. Po več kot dveh letih priprav, analiz, soglasij institucij in seveda 
potrditvi lastnikov obeh podjetij je 1. oktobra 2015 podjetje začelo delovati kot enovito 
podjetje. Priprave na združitev so bile zelo zahtevne. Treba je bilo združiti informacijsko 
tehnologijo, spremeniti celostno grafično podobo, pravno in računovodsko korektno 
izpeljati vse postopke, povezane z združitvijo, ustrezno obvestiti in navdušiti kupce, 
združiti nabavne portfelje, reorganizirati delo ter seveda pripraviti vse za doseganje 
sinergijskih učinkov. Celotno združitev je podjetje izvedlo z lastnimi zaposlenimi, najelo 
je samo zunanje strokovnjake za izvedbo del na določenih strokovnih področjih. Zaradi 
združitve je v letu 2015 nastalo dodatnih 460 tisoč EUR stroškov, kar je negativno 
vplivalo na sicer odličen poslovni izid.

Podjetje je v januarju prešlo na nov informacijski ERP sistem IS21. Ta je v podjetje 
prinesel številne spremembe in optimizacije tako procesov, stroškov kot tudi storitev 
do strank. ECE ga je uvedlo v samo osmih mesecih. Ravno, ko je podjetje uvedlo 
pravzaprav vse module sistema in odpravilo manjše napake, sta se začeli integracija 
s sistemom Elektra Gorenjska Prodaja in migracija celotnega sistema v oblak. Vse 
skupaj je pomenilo veliko dela tako za informacijske strokovnjake kot vse preostale 
uporabnike v podjetju.

Leto 2015 je bilo prvo leto, ko je v skladu z EZ moralo podjetje s svojim denarjem z 
učinkovito rabo energije v Sloveniji doseči prihranke energije. Ti so za leto 2015 morali 
biti v višini 0,25 % od prodaje v letu 2014 oziroma 5,6 GWh na letni ravni. Podjetje 
je te prihranke doseglo in delno tudi preseglo ter jih preneslo v naslednje leto, ko 
mora doseči več kot dvakrat toliko prihrankov. Treba je poudariti, da ustvarjanje teh 
energetskih prihrankov povzroča stroške in dodatno delo ter posledično slabi poslovni 
rezultat podjetja.

Rezultat in vsi drugi podatki v tem letnem poročilu so prikazani, kot da je podjetje vse 
leto delovalo kot združeno, saj se je pravna združitev zgodila z 31. 12. 2014. Ker je bila 
združitev tehnično izvedena šele 1. 10. 2015, v letu 2015 ni mogoče videti sinergijskih 
učinkov iz rezultatov, saj so bili ti manjši od stroškov združevanja. Prve mesece po 
združitvi je podjetje zaradi prehoda moralo plačevati še določene storitve, ki so bile 
povezane s staro organiziranostjo. Učinki združevanja bodo vidni v poslovnem letu 
2016.

ECE je v letu 2015 prodal 2.716.106 MWh električne energije, od tega je znašala 
prodaja poslovnim odjemalcem 2.008.331 MWh, prodaja gospodinjskim odjemalcem 
pa 707.775 MWh. S 23,6-odstotnim tržnim deležem smo se trdno zasidrali na drugem 
mestu med trgovci električne energije v Sloveniji. Podjetje je bilo prisiljeno zmanjšati 
prodajo na poslovnem segmentu na področju javnih razpisov, kjer so bile cene med 5 
in 10 odstotki pod nabavnimi, saj ni želelo ustvariti velike negativne razlike v ceni. 
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Leto 2015 je bilo drugo leto, ko smo vse leto prodajali zemeljski plin. Prodali smo ga 
7.858.529 Sm³, kar je skoraj dvakrat toliko kot leto prej. Število poslovnih in gospodinjskih 
kupcev je med letom nenehno naraščalo in tako podjetju zagotovilo še večjo prodajo v 
naslednjem letu. Podjetje je še vedno med manjšimi igralci na trgu zemeljskega plina, 
vendar si je jasno izborilo mesto in postalo prepoznavno kot ponudnik zemeljskega 
plina tako pri svojih kot drugih kupcih. 

Uspešno smo nadaljevali s prodajo lesnih peletov. Tako smo jih v letu 2015 prodali 2.229 
ton in ustvarili 415.981 EUR prihodkov, kar je precej več kot leto prej, in to kljub zelo 
mili zimi ter s tem manjši porabi tega goriva. Pomembno je, da je podjetje spremenilo 
svoj asortiman, prešlo v višji kakovostni in cenovni razred ter pravzaprav nima nobenih 
reklamacij. Podjetju je uspel tako dvig prodaje, kakovosti kot tudi cen. Peleti ECE zdaj 
veljajo za najboljšo odločitev v razmerju med kakovostjo in ceno, medtem ko peleti RZ, 
ki jih tudi prodajamo, kot najboljši peleti na slovenskem trgu.

Nadgradnja mobilne aplikacije je bil eden od pomembnejših projektov za naše kupce. 
Naša mobilna aplikacija za spremljanje porabe energije je bila prva v Sloveniji in ena 
redkih v Evropi. Nadgradnja je samo še izboljšala njene funkcionalnosti. Predstavitev 
aplikacije je podjetje podprlo z zelo inovativno marketinško in prodajno kampanjo.

Poslovno okolje v letu 2015 so zaznamovali slaba likvidnost kupcev, stečaji in 
prisilne poravnave, s tem povezano pa tudi neplačevanje obveznosti, kar se je 
odrazilo tudi v samem rezultatu poslovanja. Podjetje je bilo zaradi tega prisiljeno 
povečati prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sredstvih. Takšno okolje je 
pomembno vplivalo na zmanjšanje sicer odličnega poslovnega izida. Seveda je tukaj 
treba upoštevati, da je zdaj ECE pomembno večje podjetje in tako podatki iz preteklih 
let niso neposredno primerljivi.

Prihodki od prodaje električne energije so v letu 2015 znašali 139.232.946 EUR, kar 
je 4,5 % več od načrtovanih. Vsi prihodki podjetja so zanašali 144.448.280 EUR, kar je 
6,01 % več od načrtovanih. Posledično je bila dosežena tudi razlika v ceni od prodaje 
vseh energentov nad načrtovano, tako da je družba uspešno zaključila leto 2015 z 
dobičkom po obdavčitvi v višini 2.729.274 EUR.

Celje, april 2016
  
         mag. Mitja Terče,
         direktor



100-odstotna čista 
energija
Vsa gospodinjstva in male poslovne 
kupce oskrbujemo z okolju prijazno 
energijo. Brez doplačila.
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2 POUDARKI POSLOVANJA

Pomembnejši podatki o družbi so prikazani v tabeli 1.

v EUR

12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014* 12/31/2015

Knjigovodska vredost kapitala 6.339.163 7.289.724 9.036.403 17.384.409

Knjigovodska vrednost sredstev (bilančna vsota) 24.988.437 28.215.279 26.871.840 47.350.864

Čisti dobiček poslovnega leta 838.140 950.561 2.220.656 2.729.274

Tržni delež 14,29 % 15,40 % 14,46 % 23,57 %

Tabela 1: Pomembnejši podatki o družbi ECE, d. o. o. (*ECE pred pripojitvijo EGP)
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3         PREGLED POMEMBNEJŠIH
         DOGODKOV V LETU 2015

JANUAR 
1. 1. 2015 – obračunski datum pripojitve družbe Elektro Gorenjska Prodaja, d. o. o., k 
družbi ECE, d. o. o. V tem mesecu je družba prešla na nov informacijski sistem IS21.

JUNIJ
Podpisala se je družbena pogodba o združitvi. ECE je začel s prodajnimi aktivnostmi 
lesnih peletov za kurilno sezono 2015/16.

SEPTEMBER
Podpis akta o ustanovitvi družbe ECE, d. o. o.
ECE se je predstavil na sejmu MOS 2015, ki je potekal na celjskem sejmišču. 

OKTOBER
Izvedla se je operativna združitev podjetij Elektro Celje Energija in Elektro Gorenjska 
Prodaja v enovito podjetje ECE, d. o. o. 

NOVEMBER
ECE je začel z marketinško kampanjo z mobilnimi telefoni.

3.1 Dogodki po zaključku obračunskega obdobja 
V podjetju ECE je v obdobju po zaključku obračunskega obdobja potekal davčni pregled, 
ki ga je izvedel FURS. Ta je bil vezan na pravilnost obračuna DDV v letu 2015.

Drugih pomembnih dogodkov ni bilo.
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4 STRATEŠKE USMERITVE

Strategije razvoja za obdobje 2015-2019:

• začeti s prodajo novih energentov,

• vsem našim kupcem prodajati električno energijo samo iz obnovljivih virov,

• zmanjšati stroške poslovanja na prodajno enoto za najmanj 20 %,

• doseči 25-odstotni tržni delež pri električni energiji in 10-odstotni tržni delež pri 
 zemeljskem plinu,

• povečati kakovost storitev v maloprodaji in s tem zadovoljstvo kupcev,

• vstopiti na hrvaški trg.
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5 UPRAVLJANJE IN VODENJE

Družbo vodi direktor družbe mag. Mitja Terče, ki ga v skladu z aktom o ustanovitvi 
imenujeta lastnika Elektro Celje, d. d., in Elektro Gorenjska, d. d.

5.1 Izjava o upravljanju družbe
V skladu s 545. in 546. členom ZGD smo razkrili in prikazali vse pravne posle, ki smo jih 
za leto 2014 sklenili z obvladujočo družbo ali na pobudo oziroma v interesu te, pa tudi 
vsa druga dejanja, ki jih je obvladujoča družba storila ali opustila na pobudo oziroma v 
interesu te v navedenem letu.

Po našem mnenju in v danih, nam znanih okoliščinah, pri pravnih in drugih poslih iz 
prejšnjega odstavka nismo utrpeli nikakršne škode ali prikrajšanja, zato tudi nismo 
prejeli nikakršnih nadomestil za prikrajšanje ali odškodnin pa tudi nismo imeli nikakršnih 
zagotovljenih pravic do kakršnihkoli drugih ugodnosti. V vseh primerih je šlo za običajne 
posle.

V skladu z aktom o ustanovitvi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo družba 
posluje samostojno. Soglasje mora pridobiti pri sklenitvi poslov, vrednih več kot 500 
tisoč EUR, in najemanju kreditov v višini nad 250 tisoč EUR.
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6 PREDSTAVITEV DRUŽBE

ECE, energetska družba, d. o. o., je bila z družbeno pogodbo ustanovljena 4. 9. 2015. 
Družbo sta ustanovila družba Elektro Celje, d. d., in Elektro Gorenjska, d. d. Družbenik 
Elektro Gorenjska, d. d., je vstopil v družbo v postopku pripojitve njegove hčerinske 
družbe Elektro Gorenjska Prodaja, d. o. o., kot prevzete družbe k družbi Elektro Celje 
Energija, d. o. o. Ta je bila registrirana 1. 12. 2011 v postopku izčlenitve dejavnosti nakupa 
in prodaje električne energije družbe Elektro Celje, d. d. Poslovni delež posameznega 
družbenika v osnovnem kapitalu znaša:

Družbo ECE, energetska družba, d. o. o., vodi mag. Mitja Terče in nima svojega 
nadzornega sveta.

Elektro Celje, d.d.
74,3256 % 

Elektro Gorenjska, d.d.
25,6744 % 

Poslovni
delež posameznega

družbenika
v osnovnem kapitalu
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6.1 Osnovni podatki o družbi ECE, d. o. o.

DRUŽBA: ECE, energetska družba, d. o. o.
Skrajšano ime: ECE, d. o. o.

Sedež: Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Vpis v sodni register: Sodni register Okrožnega sodišča v Celju, opravilna številka Srg 2011/36741 in 
sprememba ob pripojitvi, opravilna št. Srg 2015/37235

Osnovni kapital družbe: 3.436.767,65 evra

Matična številka: 6064892000

ID-številka za DDV: SI55722679

Direktor: mag. Mitja Terče

Transakcijski računi: 06000-0100121371 pri Banki Celje/Abanki

03118-1000877810 pri SKB banki

02943-0259709385 pri NLB

30000-0009265864 pri Sberbank

19100-0010311251 pri Deželni banki Slovenije

07000-0002705420 pri Gorenjski banki

STIKI Z DRUŽBO ECE

Klicni center 080 22 04

Telefaks (03) 62 09 559

Spletna stran http://www.ece.si

E-naslov info@ece.si, prodaja@ece.si, podjetja@ece.si 

Vodstvo družbe v letu 2015:

Direktor
mag. Mitja Terče       (03) 62 09 502
         mitja.terce@ece.si

Prokurist in pomočnik direktorja
mag. Rudolf Ogrinc       (04) 20 83 218
         rudolf.ogrinc@ece.si

Vodja sektorja finančnih in računovodskih storitev
Mitja Vodeb, univ. dipl. ekon.                            (03) 62 09 541
                                             mitja.vodeb@ece.si

Vodja sektorja prodaje energije    
mag. Sebastijan Roudi      (03) 62 09 511
                                     sebastijan.roudi@ece.si

Vodja sektorja nakupa energije in analiz
mag. Matej Fajgelj                       (03) 62 09 551
         matej.fajgelj@ece.si 

Družba nima svojega nadzornega sveta. 



746.338 MWh
Količina električne energije, proizvedene 
v Sloveniji iz vode, sonca, biomase in 
bioplina, ki smo jo v letu 2015 dobavili 
našim kupcem.
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6.2 Organiziranost družbe ECE
ECE, d. o. o., je dobavitelj električne energije in drugih energentov ter trgovskega blaga 
predvsem na področju Elektra Celje in Elektra Gorenjske, vedno več pa je tudi prehajanja 
odjemalcev iz vseh regij Slovenije, kar je seveda odvisno od naše konkurenčnosti.

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, s katerim se zagotavljata 
strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog družbe ter učinkovit notranji 
nadzor nad opravljanjem nalog, določa organizacijske enote in njihova delovna področja 
ter opise delovnih mest.

Delo je v družbi Elektro Celje Energija, d. o. o., organizirano v treh sektorjih, in sicer v:

• Sektorju prodaje,
• Sektorju nakupa in analiz, 
• Sektorju finančnih in računovodskih storitev.

Sektor prodaje je organiziran tako, da so zaposleni lokacijsko prisotni na vseh za 
podjetje pomembnih lokacijah, kjer so nameščene naše enote. S tem dosežemo boljšo 
kakovost storitev za končne kupce, predvsem za gospodinjstva in manjša podjetja, ki 
lahko vse potrebno za nemoteno dobavo elektrike uredijo na lokacijah, če ne uporabijo 
spletne možnosti.

Sektor nakupa in analiz je organiziran na sedežu podjetja.

Najpomembnejši skupni cilji sektorja prodaje ter sektorja nakupa in analiz so:
• konkurenčnost in tržna usmerjenost, katere glavni namen je konkurenčno in 
 kakovostno servisiranje potreb kupcev;
• optimizacija stroškov poslovanja;
• obvladovanje tveganj.

Cilj sektorja finančnih in računovodskih storitev pa je nudenje učinkovite finančne in 
računovodske podpore.

Ker je v letu 2015 prišlo do združitve podjetij Elektro Celje Energija in Elektro Gorenjska 
Prodaja v enovito podjetje ECE, d. o. o., v podjetju že poteka reorganizacija organizacijske 
strukture podjetja, ki se bo prilagodila enovitemu podjetju pa tudi samim dejavnostim 
podjetja. Reorganizacija bo pričakovano zaključena v letu 2016.

Direktor
družbe

Sektor
prodaje

Sektor 
nabave
in analiz

Sektor 
finančnih in 

računovodskih
storitev

Pomočnik
direktorja
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7 DEJAVNOSTI DRUŽBE

Glavni dejavnosti družbe sta nakup električne energije in drugih energentov ter prodaja 
teh končnim odjemalcem, to je gospodinjstvom in poslovnim odjemalcem.

Prodaja električne energije se izvaja predvsem na področju savinjske, gorenjske, 
koroške in spodnjeposavske regije.

V letu 2015 smo v družbi začeli tudi z dejavnostjo prodaje drugega trgovskega 
blaga, s katerim promoviramo predvsem uporabo varčnih električnih naprav, s čimer 
pripomoremo k še večji odgovornosti do okolja. 

7.1 Nakup električne energije 
Celotni realizirani nakup električne energije je bil v letu 2015 za 4,41 % večji od 
načrtovanega. Do konca leta 2015 smo kupili 2.716.106 MWh oziroma 4,4 % več 
energije od načrtovanih količin. V celotni nakup so vračunana odstopanja od voznih 
redov oziroma poračun odstopanj za leto 2015 (9.452 MWh). V primerjavi z letom 
2014 se je nakup električne energije povečal za 59,55 %.

 
Slika 1: Primerjava načrta in realizacije celotnega nakupa električne 
energije v letu 2015

Slika 2: Struktura nakupa električne energije po 
odjemalcih v letu 2015

V strukturi nakupa električne energije znaša delež za poslovne odjemalce 73,8 % (v 
preteklem letu 69,2 %), za gospodinjstva pa 26,1 % (v letu 2014 pa 30,8 %).
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7.2 Fakturirana prodaja električne energije

Poslovni odjemalci

Gospodinjski odjemalci
708 GWh

Fakturirana
prodaja GO in PO

v letu 2015

2.008 GWh 

Fakturirana prodaja gospodinjskim in poslovnim odjemalcem je v letu 2015 znašala 
2.716 GWh, od tega fakturirana prodaja za gospodinjske odjemalce 708 GWh, za 
poslovne odjemalce pa 2.008 GWh. V fakturirano prodajo sta vključeni tudi prodaja 
na borzi Borzen Southpool in prodaja glede na odstopanja od voznih redov, ki sta v 
celotnem letu obsegali 51 GWh.
 
Realizirana prodaja gospodinjskim odjemalcem je bila v letu 2015 manjša za 2,1 % 
od načrtovane (720 GWh) in za 28,5 % večja od realizirane prodaje gospodinjskim 
odjemalcem v letu 2014. Realizirana prodaja poslovnim odjemalcem (z odprto prodajo 
in prodajo od odstopanj voznih redov) pa je bila v letu 2015 za 5,4 % nad načrtovano 
(1.899 GWh) in za 44,6 % večja od realizirane prodaje poslovnim odjemalcem v letu 
2014.

V letu 2015 je bilo prodanih 2.716.106 MWh električne energije, kar je 40,5 % več kot v 
predhodnem letu predvsem zaradi pripojitve podjetja Elektro Gorenjska Prodaja, d. o. o., 
ki je svoje kupce preneslo na skupno podjetje ECE, d. o. o.

7.2.1 Prodaja električne energije poslovnim kupcem
Med poslovne kupce uvrščamo velika podjetja, ki jih obravnavamo z individualno 
določenimi skrbniki za vsako podjetje (približno 500) in individualno prilagojenimi 
ponudbami, ter srednja in manjša podjetja oziroma pravne osebe (približno 15 tisoč), ki 
jih obvladujemo na množični način, s standardizirano ponudbo.

Pri velikih poslovnih kupcih se je tudi v letu 2015 nadaljevala huda konkurenca, vendar 
nam je uspelo pridobiti več novih kupcev (več kot 40 podjetij) kot pa izgubiti obstoječe. 
Kljub dampinški politiki HEP smo našli kupce, kjer nam je uspelo doseči normalne tržne 
cene.

2015
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Slika 3: Fakturirana prodaja GO in PO v letu 2015 Slika 4: Fakturirana prodaja v letih 2012 in 2015
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Skupina malih poslovnih kupcev, ki predstavlja približno 9 % kupcev, se obravnava 
predvsem individualno, kar predstavlja potrebo po dodatnem zaposlovanju prodajnega 
osebja na terenu, hkrati pa večja konkurenca v tej skupini narekuje vedno manjše marže. 
Ta skupina, ki je poleg gospodinjstev najbolj donosna, se zaveda svojih pogajalskih 
možnosti, zato kupci z letno porabo nad 100 MWh dosegajo podobne cene kot 
veliki poslovni kupci (s porabo več GWh letno). V letu 2015 smo za to skupino izvedli 
ponudbeno akcijo z možnostjo fiksiranja cen do izteka leta 2017. Za podpis pogodbe 
se je odločilo 14 % kupcev z letno porabo 30 GWh.

Tabela 2: Število poslovnih odjemalcev in število MM poslovnih odjemalcev

2012 2013 2014 2015

Število poslovnih odjemalcev 10.170 10.423 8.286 15.042

Število MM poslovnega odjema 18.337 25.894 22.145 31.602

7.2.2 Prodaja električne energije gospodinjskim kupcem 
V letu 2015 smo nadaljevali, kot odgovor na akcijo Zveze potrošnikov Slovenije, z 
veliko ponudbo »Prihrani več!«, s katero smo elektriko ponudili po cenah, ki so bile nižje 
od doseženih na licitaciji. Za pristop k akcijski ponudbi se je odločilo približno 20 tisoč 
kupcev. Ob koncu leta 2015 smo z željo, da preprečimo negativni trend rasti števila 
kupcev, pripravili akcijo »Telefon za 1 EUR«, ki je bila v celotnem slovenskem prostoru 
zelo odmevna pa tudi uspešna (prodali smo približno 6.500 telefonov, akcija za nove 
kupce pa se bo nadaljevala tudi v letu 2016).

Na terenu še vedno ohranjamo pogodbene agente z že uveljavljeno ponudbo električne 
energije »Prihranim«, ki ponuja fiksiranje cen do izteka leta 2017. S storitvami agentske 
prodaje mesečno sklenemo do 300 pogodb, s čimer kompenziramo izgubo kupcev na 
račun aktivnosti drugih dobaviteljev.

V nadaljevanju je prikazano število gospodinjskih kupcev po letih.

2012 2013 2014 2015

Število gospodinjskih kupcev 135.315 136.840 138.098 174.224

Tabela 3: Število gospodinjskih kupcev po letih
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7.2.3 Obnovljivi viri energije
V letu 2015 smo, poleg gospodinjstev, tudi malim poslovnim kupcem dobavili električno 
energijo, 100-odstotno proizvedeno iz obnovljivih virov energije.

Z Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki je stopila v veljavo leta 2012, morajo 
zavezanci za nakup električne energije to nabavljati z obveznim deležem proizvodnje 
iz OVE, kar morajo prodajalci dokazovati z unovčevanjem tako imenovanih potrdil o 
izvoru (PoI).

Modra energija kot blagovna znamka je z ukinitvijo projekta »Modra energija za 
toplotne črpalke« doživela dodatno zmanjšanje prodaje in je danes le še na ravni 
teoretične možnosti izbire. Zaradi visoke cene dodatka in splošne cenovne občutljivosti 
odjemalcev znaša število kupcev s tem dodatkom 375.

Ker smo energijo iz obnovljivih virov zagotovili za vsa gospodinjstva in male poslovne 
kupce ter vse kupce na javnih razpisih, kjer zakonodaja predpisuje tovrstno obvezo 
nakupa, nam v prihodnje ostaja izziv skupina velikih poslovnih kupcev.

7.3 Nakup in prodaja zemeljskega plina 
Na trgu zemeljskega plina je v primerjavi s trgom električne energije bistveno manj 
dinamike. Glavni razlog je v tem, da je število kupcev bistveno manjše, pri velikih 
poslovnih kupcih pa so še vedno prisotne dolgoročne pogodbe z Geoplinom, zaradi 
česar ti ne povprašujejo tako množično po tem energentu.

2013 2014 2015

Količina (Sm³) 52.851 3.911.434 7.858.529

Vrednost (EUR) 22.376 1.337.119 2.770.986

Pri majhnih poslovnih kupcih in gospodinjstvih pa smo med ponudniki vedno med 
najcenejšimi, večinoma najcenejši. Elastičnost trga je precej majhna, kupci pa se ne 
odločajo za zamenjavo dobavitelja tako kot pri elektriki, ne glede na to, da vložek v 
oglaševanje in prodajne aktivnosti ni bil tako majhen, kot kažejo prodajne številke.

Poslovnim kupcem smo v letu 2015 prodali 7.278.610 Sm³ plina, gospodinjstvom pa 
579.919 Sm³, skupaj torej 7.858.529 Sm³. Vrednost prodaje gospodinjstvom je znašala 
169.372 EUR, poslovnim kupcem pa 2.601.614 EUR, skupaj torej 2.770.986 EUR.

Tabela 4: Nakup in prodaja zemeljskega plina
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7.4 Nakup in prodaja lesnih peletov 
Na podlagi izkušnje preteklih kurilnih sezon smo se odločili, da v sezono 2015/16 
vstopimo s ponudbo zelo kakovostnih lesnih peletov po ugodnih cenah in z dobro 
storitvijo (plačilo na obroke, vključenost prevoza v ceno in zanesljivost partnerja pri 
logistiki). Nadaljevali smo s prodajo avstrijskih lesnih peletov kakovosti A1 iz čistega 
smrekovega lesa. V razredu A2 smo se odločili za domačega dobavitelja, saj je, z vidika 
formalnosti in tveganj, sodelovanje preprostejše. Kakovost peletov je potrjena tudi s 
certifikatom ENplus.

Začetek prodaje je bil precej obetaven, vendar sta mila zima in zasičenost trga s 
ponudniki, ki jih je v tej sezoni mnogo več, kot jih je bilo v pretekli, ob hkratnem padcu 
rasti prodaje peletov pomenili, da ciljev količine prodaje nismo dosegli.

Ker prodaja lesnih peletov statistično ni ustrezno pokrita, lahko samo na podlagi 
določenih podatkov in mnenj, ki smo jih pridobili od preostalih udeležencev na trgu, ter 
statistike o lesni biomasi na splošno ocenimo, da je tržni delež naše prodaje med enim 
in dvema odstotkoma celotnega trga v Sloveniji.

2012 2013 2014 2015

Količina (T) 378 1.852 1.672 2.229

Vrednost (EUR) 66.879 366.863 346.457 415.981

7.5 Investicije
ECE, d. o. o., je v letu 2015 investicije usmeril predvsem v posodobitev računalniške in 
druge opreme (90.038 EUR) ter nakup vozil (6.202 EUR). Drugih pomembnih aktiviranih 
investicij v tem letu ni bilo. 

Tabela 5: Nakup in prodaja lesnih peletov



Hidroenergija
Eden najstarejših in najcenejših virov energije. Ne onesnažuje 
ozračja in ne proizvaja toksinov. Predstavlja edini obnovljivi 
vir, ki omogoča shranjevanje velike količine energije na okolju 
prijazen način.
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8 POGOJI POSLOVANJA 
8.1 Analiza gospodarskega okolja 
V letih 2016 in 2017 so napovedani trendi rahle gospodarske rasti.

Tabela 6: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2016

KAZALNIKI ZA RS

2015 2016 2017 2018

Pomladanska napoved 
(marec 2015)

Pomladanska napoved 
(marec 2015)

Pomladanska napoved 
(marec 2015)

BDP (realna rast v %) 2,9 1,7 2,4 2,3

Zaposlenost (rast v %) 1,4 0,9 0,9 0,7

Brezposelnost (stopnja v %) 12,3 11,7 11 10,3

Inflacija (povprečje leta v %) -0,5 0,6 1,2 1,4

Povprečna bruto plača RS (realna rast v %) 1,2 2 0,7 0,7

Produktivnost dela - BDP na zaposlenega (realna rast v %) 1,4 0,8 1,5 1,7

8.2 Elektroenergetska panoga v Sloveniji 
Sama panoga se v Sloveniji ni bistveno spremenila glede na prejšnje leto. Povpraševanje 
kupcev je ostalo na primerljivi ravni, konkurenca pa se je povečala predvsem v segmentu 
množičnih kupcev (gospodinjstva in mali poslovni kupci, o čemer smo že pisali). Nov 
konkurent je postal RWE, ki je poskušal na svoj način, torej z modelom prodaje varčnih 
žarnic, pridobiti del trga v tem segmentu. 

Še vedno pa veljajo klasične zakonitosti, in sicer, da se zemeljski plin lahko uskladišči, 
medtem ko električna energija ne. Posledica je, da zaradi ustrezne priprave na zimo 
2015/16 v Evropi nismo občutili klasične napetosti med Rusijo in Ukrajino oziroma 
nismo zaznali fizičnih in komercialnih potencialnih težav, na katere bi se morali 
intenzivneje pripravljati. Skladišča so se pravočasno napolnila, pa tudi struktura virov 
energija je bila bolj razpršena. V letu 2015 so bile razmere bistveno bolj napete, 
odvisnost od Rusije pa toliko večja.

8.3 Cena električne energije v letu 2015
Gospodarska kriza in poskusi okrevanja gospodarstva zadnjih nekaj let še vedno močno 
vplivajo na ceno električne energije. Razmere na trgu temu primerno nihajo, odvisne 
pa so predvsem od pesimizma in optimizma na finančnih ter preostalih, predvsem 
energetskih trgih. Cene električne energije so v zadnjem letu rahlo padale, nanje pa 
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vsako leto vplivajo tudi cene prenosnih kapacitet, ki so bile v letu 2015 še večje kot leto 
prej, saj so odvisne od cen na madžarskem trgu električne energije.

Cena električne energije se je v letu 2015 na borzah po Evropi gibala v skladu z 
vremenskimi razmerami, razpoložljivo količino iz proizvodnje iz obnovljivih virov in 
cenami preostalih energentov. Trend cen električne energije se je v primerjavi s prejšnjimi 
leti obrnil navzdol, vendar brez velikih nihanj cen. Vzrok za padanje cen električne 
energije lahko pripišemo pričakovanjem glede stopnje okrevanja gospodarstva, ki pa 
v zadnjem letu na globalni ravni še ni kazalo na preobrat navzgor. Ceno električne 
energije so letos večinoma krojili nafta, ki je od začetka leta izgubila 45 % vrednosti, 
zemeljski plin in špekulacijsko nihanje emisijskih kuponov. 

Vedno več obnovljivih virov proizvodnje je tudi v strukturi proizvodnih virov, kar vpliva 
na ceno električne energije, saj imajo obnovljivi viri energije vedno večji vpliv na 
kvartalne cene, kar se odraža v letni ceni električne energije. Obnovljivi viri električne 
energije namreč zaradi velike odvisnosti od vremenskih razmer precej bolj vplivajo na 
razmerje med cenami v posameznih urah. Tako je lahko cena ob konicah porabe, ko je 
pomanjkanje proizvodnih virov, zelo visoka, v nočnih urah pa nizka. V letu 2015 se je 
tudi razlika med nočno in dnevno ceno manjšala, predvsem zaradi OVE, ki proizvajajo 
več električne energije podnevi in tako vplivajo na povečano ponudbo električne 
energije na trgu. 

Cene električne energije za končne odjemalce se določajo na osnovi terminskih cen 
električne energije za posamezno leto dobave, urnih cen, ki se oblikujejo na sprotnem 
trgu, ter predvidenega urnega diagrama odjema kupca, ki vpliva na razmerje med 
cenami VT in MT.

Družba ECE je električno energijo kupovala predvsem na slovenskem veleprodajnem 
trgu. Nakupne cene, ki jih je ECE dosegla, so tržne cene. Glavni prodajalec je družba 
HSE, od katere je družba v letu 2015 kupila večino električne energije. Na drugi strani 
so drobno prodajne cene prav tako zelo pregledne in ECE tudi tu prodaja elektriko po 
tržnih cenah.

V letu 2015 nam je predvsem pri gospodinjstvih in malih poslovnih kupcih uspelo 
doseči prodajne cene, ki so nam omogočile, da smo presegli načrte poslovanja za leto 
2015. To nam je uspelo predvsem s pomočjo:
• odprtosti do kupcev in posluhom za njihove potrebe;
• prilagojene ponudbe po primernih, tržnih cenah;
• dolgoletnih izkušenj in ustrezno usposobljenega kadra;
• uporabe informacijske tehnologije v smeri, da smo pri kupcu vedno prisotni;
• iskanja možnih izboljšav in delom na lastnem razvoju v službi kupca.

8.4 Energetsko zakonsko okolje družbe v letu 2015 
Po sprejetju Energetskega zakona EZ-1 v letu 2014 smo pričakovali sprejetje ustreznih 
podzakonskih aktov najpozneje v letu 2015. Ključni akti, ki bi morali slediti sprejetju EZ-
1, bi bili novi ter z EZ-1 usklajeni Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije 
iz distribucijskega omrežja električne energije. Ta oziroma ustrezni drugi podzakonski 
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akt bi moral definirati nekatera odprta vprašanja iz EZ-1, kot je izvedba zamenjave 
dobavitelja v 21 dneh (še vedno se izvaja po starem zakonu po več kot dveh letih od 
sprejetja novega), treba pa bi bilo urediti tudi področje trga z zemeljskim plinom, kjer 
distributerji še vedno zelo preprosto izvajajo dela, ki se nanašajo na tržno dejavnost 
dobave in neodvisno obravnavo dobaviteljev. Predvsem na področju zemeljskega plina 
napredka v razvoju trga ni bilo zaznati. 

Pri samem izvajanju naše dejavnosti prodaje energentov torej nismo zaznali napredka 
zakonodajnega okolja. Največja sprememba je bila, da je začela Agencija za energijo RS 
izvajati nadzor v skladu s pooblastili, ki jih je z EZ-1 na novo pridobila.
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9 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA 

9.1 Poslovni izid 
Družba ECE, d. o. o., je poslovno leto 2015 zaključila z dobičkom v višini 2.729.274 
EUR, kar je 134 % več od načrtovanega.

POSTAVKA
Doseženo v 

letu 2014

Načrt 
(ECE+EGP)

2015
Doseženo

1 - 12 2015
dos. 15 

načrt 15
dos. 15 

načrt 15

1. Čisti prihodki od prodaje 92.047.446 136.118.931 143.630.082 156 106

- električna energija 90.154.596 133.234.237 139.232.946 154 105

- prihodki od prodaje proizvodov in storitev 209.274 170.645 137.575 66 81

- prih. od prodaje peletov ali dr. trg.blaga 346.457 815.500 1.488.575 430 183

- prihodki od prodaje plina 1.337.119 1.898.549 2.770.986 207 146

2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0

3. Drugi poslovni prihodki 100.970 74.000 818.198 810 1106

POSLOVNI  PRIHODKI 92.148.416 136.192.931 144.448.280 157 106

4. Stroški  blaga, materiala in storitev 86.774.243 131.121.547 137.046.281 158 105

Nakup električne energije 81.828.212 124.616.548 128.260.763 157 103

   Nab. vr. peletov ali dr. trg. blaga 306.221 784.774 943.531 308 120

   Nakup plina 1.526.683 2.120.084 3.052.231 200 144

Stroški materiala 114.155 118.176 131.685 115 111

- za vzdrževanje 0 0 0 0 0

- drugi stroški materiala 114.155 118.176 131.685 115 111

Stroški storitev 2.998.972 3.481.965 4.658.071 155 134

- za vzdrževanje 105.113 50.000 0 0 0

- drugi stroški storitev 2.893.860 3.431.965 4.658.071 161 136

5. Stroški dela 1.563.232 2.926.314 2.958.986 189 101

   Stroški plač 1.129.374 2.070.260 2.153.930 191 104

   Str. dodat. pokojnin. zavarovanja    
   zaposlencev 46.307 87.158 87.336 189 100

v EUR

IndexZnesek
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V letu 2015 so prihodki znašali 144.448.280 EUR ter so bili za 6 % večji od načrtovanih 
in za 57 % večji od doseženih v preteklem letu. Treba je poudariti, da primerljivosti 
podatkov z letom 2014 ni, saj so za leto 2015 prikazani podatki združenega podjetja, 
medtem ko so za leto 2014 prikazani podatki podjetja Elektro Celje Energija.

Poslovni prihodki v višini 144.448.280 EUR predstavljajo 99,7 % vseh prihodkov 
podjetja in se predvsem nanašajo na prihodke od prodaje električne energije (96 %).

Prihodki od prodaje električne energije so v letu 2015 znašali 139.232.946 EUR 
in so bili za 5 % večji od načrtovanih. V letu 2015 je bilo prodanih 2.716.106 MWh 
električne energije, kar je 40,5 % več kot v predhodnem letu. Od tega je znašala prodaja 
poslovnim odjemalcem 2.008.331 MWh (44,7 % več kot v predhodnem letu), prodaja 

POSTAVKA
Doseženo v 

letu 2014

Načrt 
(ECE+EGP)

2015
Doseženo

1 - 12 2015
dos. 15 

načrt 15
dos. 15 

načrt 15

   Str. delodajal. prispevkov in drugih 
   dajatev iz plač 186.115 351.208 361.653 194 103

   Drugi stroški dela 184.409 359.688 325.952 177 91

   Rez za jubil. nagr. in odpravnine 17.027 58.000 30.115 177 52

6. Odpis vrednosti 1.278.797 1.004.647 1.232.726 96 123

   Amortizacija 182.236 304.647 300.898 165 99

   Prevrednotovalni posl. odh. pri dolgor. sr. 249.127 0 4.290 2 0

   Prevrednotovalni posl. odh. pri kratkor.sr. 847.434 700.000 927.538 109 133

7. Drugi poslovni odhodki 64.551 81.154 303.080 470 373

POSLOVNI  IZID  IZ  POSLOVANJA 2.467.594 1.059.269 2.907.207 118 274

8. Finančni prihodki iz deležev 0 4.600 6.660 0 0

9. Finančni prihodki iz danih posojil 12.266 14.000 5.695 46 41

10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 141.591 241.337 257.457 182 107

11. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin. naložb 0 0 0 0 0

12. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 32.488 43.227 4.040 12 9

13. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 2.118 4.400 14.458 683 329

ČISTI POSL. IZID  IZ REDNEGA DELOVANJA 2.586.845 1.271.579 3.158.521 122 248

14. Drugi prihodki 128.287 120.000 138.697 108 116

15. Drugi odhodki 20.820 7.000 44.998 216 643

POSL. IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA 107.467 113.000 93.699 87 83

16. Davek iz dobička 557.676 217.570 84.019 15 39

17. Odloženi davki 84.019 0 0 0 0

18. ČISTI POSL. IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 2.220.656 1.167.009 3.168.201 143 271

v EUR

IndexZnesek
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gospodinjskim odjemalcem pa 707.775 MWh (28,78 % več kot v predhodnem letu). 
Treba je upoštevati, da podatki niso primerljivi zaradi združitve dveh družb v eno. 
Med prihodke dodatno štejemo tudi neizdani dobropis za prodano električno energijo 
(875.542 EUR).

Prihodki od prodaje storitev (137.575 EUR) obsegajo predvsem storitve, zaračunane 
lastnikom, najemnine za poslovne prostore in počitniške kapacitete ter nekatere druge 
storitve. Doseženi prihodki iz tega naslova so za 19 % nižji od načrtovanih in za 34 % 
nižji od doseženih v letu 2014.

Prihodki od prodaje peletov in drugega trgovskega blaga − V letu 2015 je družba 
nadaljevala in razširila prodajo lesnih peletov, hkrati pa se je povečevala tudi prodaja 
drugega trgovskega blaga. Iz tega naslova so bili ustvarjeni prihodki od prodaje v višini 
1.488.575 EUR. Pomembni učinek pri prodaji drugega trgovskega blaga ima širitev na 
prodajo električnih aparatov in mobilnih naprav.

Prihodki od prodaje plina − Ustvarjeni prihodki od prodaje plina znašajo 2.770.986 
EUR, kar je 46 % več od načrtovanih.

Drugi poslovni prihodki v višini 818.198 EUR predstavljajo 0,5 % vseh prihodkov in 
presegajo načrtovane. Največji del predstavljajo prihodki iz naslova odprave rezervacij 
za nabavo električne energije iz preteklih let v višini 674.779 EUR. Prihodki iz naslova 
zmanjšanja DDV znašajo 42.513 EUR, drugo pa so v večini prihodki iz naslova odpisa 
obveznosti in prejetih odškodnin.
 
Finančni prihodki v višini 269.812 EUR predstavljajo 0,2 % vseh prihodkov. Obsegajo 
predvsem zamudne obresti za nepravočasno plačano električno energijo (251.265 
EUR). 6.660 EUR predstavljajo prihodki iz naslova dividend, 5.643 EUR pa obresti iz 
naslova depozitov. V primerjavi z načrtom so za 3,8 % večji.

Drugi prihodki zunaj rednega delovanja so v letu 2015 znašali 138.697 EUR, to je 0,1 
% celotnih prihodkov, ter so bili za 16 % večji od načrtovanih in za 8 % večji od prihodkov, 
realiziranih v preteklem letu.

Obsegali so predvsem prejete odškodnine (29.850 EUR), izterjane odpisane terjatve 
(12.473 EUR) in druge izredne postavke (96.374 EUR).

Odloženi davki se računajo iz naslova obračunanih rezervacij za odpravnine ob 
upokojitvi, jubilejne nagrade in primer smrti. Glavno postavko predstavljajo odloženi 
davki iz naslova popravka vrednosti terjatev in v letu 2015 tudi odloženi davki iz 
naslova davčne izgube. V letu 2015 znašajo odhodki iz tega naslova 209.431 EUR.
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Odhodki podjetja so v letu 2015 znašali 141.604.569 EUR. Od načrtovanih so bili večji 
za 4,7 %. Primerjava s preteklim obdobjem ni smotrna zaradi združitve v letu 2015.

Poslovni odhodki so znašali 141.541.073 EUR. Največji delež v strukturi odhodkov 
imajo stroški nakupa električne energije (90,6 %).

Stroški nakupa električne energije so v letu 2015 znašali 128.260.763 EUR za 
2.716.106 MWh in so bili v primerjavi z načrtovanimi večji za 3 %. Največ energije smo 
kupili pri HSE (za 83.667.782 EUR), GEN Energiji (za 2.606.465 EUR), InterEnergu 
(2.522.883 EUR) in Elektro Energiji (za 5.984.601 EUR). Od kvalificiranih proizvajalcev 
pa smo odkupili za 5.768.901 EUR energije. V stroških nakupa električne energije so 
tudi vračunani odstopanja od voznih redov za december in letni poračun za odstopanja 
od voznih redov v letu 2015 (ocena) za nabavljeno električno energijo ter znašajo 
446.159 EUR. V stroških nakupa električne energije je tudi vračunan strošek nakupa 
Potrdil o izvoru (ocena), ki znaša 151.110 EUR.

Nabavna vrednost peletov in drugega trgovskega blaga je strošek nabave peletov in 
drugega trgovskega blaga ter znaša 943.529 EUR.

Stroški nakupa plina so vključno z odstopanji in prenosnimi kapacitetami v letu 2015 
znašali 3.052.231 EUR za 7.858.529 Sm3 plina. Plin nabavljamo pri dveh nemških 
energetskih podjetjih – RWE in E.ON. V letu 2015 smo izkazali za 44 % več stroškov 
nakupa plina, kot je bilo načrtovano, kar se odraža tudi v večji realizirani prodaji.

Stroški materiala v višini 131.685 EUR predstavljajo 0,1 % odhodkov. V primerjavi z 
načrtovanimi so bili večji za 11 %, v primerjavi z letom 2014 pa za 15 %. V večini se 
nanašajo na stroške goriva in energije (33.217 EUR), odpis drobnega inventarja (14.138 
EUR), stroške pisarniškega materiala (vključujoč ovojnice in obrazce za pošiljanje 
računov odjemalcem) ter strokovne literature (80.844 EUR).

Stroški storitev v višini 4.658.071 EUR predstavljajo 3,3 % odhodkov in so v primerjavi 
z načrtovanimi večji za 34 %. Obsegajo predvsem stroške transportnih storitev 
(961.277 EUR), vzdrževanja (232.809 EUR), najemnine (234.499 EUR), plačilnega 
prometa in bančnih garancij (411.789 EUR) ter intelektualnih storitev, ki zajemajo tudi 
vse stroške, povezane z izpeljavo združevanja (1.219.057 EUR), stroške sejmov in 
reklame (905.066 EUR) ter stroške drugih storitev (677.189 EUR).

Struktura
prihodkov v
letu 2015

Električna energija – 96,12 %

Drugi prihodki – 0,94 %
Prihodki od prodaje plina – 1,91 %

Prihodki od prodaje paletov
ali drugega trg. blaga – 1,03 %

Slika 5: Struktura prihodkov v letu 2015
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Stroški dela so v letu 2015 znašali 2.958.986 EUR in so imeli v strukturi odhodkov 
2,1-odstotni delež ter so bili za odstotek večji od načrtovanih. Stroški plač so znašali 
2.153.930 EUR, dajatve na plače 361.653 EUR in premije dodatnega pokojninskega 
zavarovanja zaposlenih 87.336 EUR. Preostali stroški dela v višini 325.952 EUR med 
drugim vključujejo tudi stroške prevoza na in z dela (78.498 EUR) ter regres za prehrano 
med delom (107.384 EUR) in regres za letni dopust (64.313 EUR). Dodatno so med 
stroški dela prikazane rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine v višini 30.115 EUR.

Odpisi vrednosti so znašali 1.232.726 EUR, kar pomeni 0,8 % vseh odhodkov podjetja. 
Vključujejo:

• amortizacijo v višini 300.898 EUR – ta je bila za odstotek nižja od načrtovane;
• prevrednotovalne poslovne odhodke pri dolgoročnih sredstvih v višini 4.290 EUR;
• prevrednotovalne poslovne odhodke pri kratkoročnih sredstvih v višini 927.538 EUR.

Poslovne terjatve v skladu z računovodsko usmeritvijo v višini 927.538 EUR vključujejo 
popravke terjatev do kupcev v postopkih stečajev in prisilnih poravnav ter za tožene 
terjatve in terjatve, za katere je na bilančni datum poteklo več kot 90 dni od zapadlosti. 

Drugi poslovni odhodki so bili realizirani v višini 303.080 EUR. Njihov delež v strukturi 
odhodkov pa je znašal 0,2 %. Ti odhodki vključujejo predvsem stroške spodbud 
učinkovite rabe energije (162.318 EUR), izdatke za administrativne takse in sodne 
stroške (57.915 EUR) ter preostale stroške.

Finančni odhodki (18.498 EUR) se nanašajo predvsem na obresti za kratkoročno 
izposojena likvidna sredstva pri bankah (3.995 EUR) in stroške za aktuarski izračun 
(11.986 EUR).

Drugi odhodki zunaj rednega delovanja so znašali 44.998 EUR, vključujejo pa donacije 
in preostale odhodke.

Poslovni izid iz poslovanja znaša 2.729.274 EUR, ob upoštevanju finančnih prihodkov 
in odhodkov znaša čisti poslovni izid iz rednega delovanja 3.158.521 EUR, skupaj s 
prihodki in odhodki zunaj rednega delovanja pa je čisti poslovni izid leta 2015 dobiček 
v višini 2.729.274 EUR.

Slika 6: Struktura odhodkov v letu 2015

Stroški nakupa električne energije – 90,58 %
Stroški nakupa plina – 2,16 %
Stroški nakupa trgovskega blaga – 0,67 %
Stroški materiala – 0,09 %
Stroški storitev – 3,29 %
Stroški dela – 2,09 %
Odpisi vrednosti – 0,87 %
Drugi poslovni odhodki – 0,21 % 
Finančni odhodki – 0,01 %
Drugi odhodki – 0,03 %

Struktura
odhodkov v
letu 2015



Solarna energija
Energija sonca, ki jo letno absorbira zemljina atmosfera, 
za 8.000-krat presega celotne potrebe človeštva. Sončne 
elektrarne omogočajo razpršeno proizvodnjo energije in bodo 
v prihodnosti vse bolj predstavljale integralni del novogradenj.
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Davek iz dobička znaša 313.485 EUR, odloženi davki pa –209.461 EUR, tako da je čisti 
poslovni izid obračunskega obdobja 2.729.274 EUR.

9.2 Premoženjsko in finančno stanje
Vrednost sredstev podjetja se je v letu 2015 zmanjšala za 0,5 % in je ob koncu leta 
znašala 47.350.864 EUR.

Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva znašajo 2.218.951 EUR, naložbene 
nepremičnine pa 321.318 EUR.

Pretežni del sredstev (40.461.900 EUR) predstavljajo kratkoročne poslovne terjatve, ki 
so v primerjavi s preteklim letom nižje za odstotek, predstavljajo pa 85 % vseh sredstev.

SREDSTVA 2015 2014

Dolgoročna sredstva 4.704.676 3.939.406

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 1.781.049 1.704.632

Opredmetena osnovna sredstva 437.902 439.829

Naložbene nepremičnine 321.318 299.811

Dolgoročne finančne naložbe 351.637 351.637

Dolgoročne poslovne terjatve 993.134 114.399

Odložene terjatve za davke 819.636 1.029.098

Kratkoročna sredstva 42.248.979 43.287.542

Kratkoročna sredstva za prodajo 51.628 51.628

Zaloge 46.048 58.268

Kratkoročne finančne naložbe 0 100.000

Kratkoročne poslovne terjatve 40.461.900 40.831.577

Denarna sredstva 1.689.403 2.246.069

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 397.209 339.407

Skupaj aktiva 47.350.864 47.566.355

v EUR
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Kapital družbe znaša 17.384.409 EUR. Glede na preteklo leto se je povečal za 18,7 % 
zaradi učinkov združitve podjetij Elektro Celje Energija in Elektro Gorenjska Prodaja v 
skupno podjetje ECE pa tudi dobrega rezultata v letu 2015 ter odločitve lastnika, da 
dobički iz preteklih let delno ostanejo v družbi kot preneseni dobiček iz prejšnjih let.

Kapital leta 2015 tvorijo: osnovni kapital 3.436.768 EUR, kapitalske rezerve 7.629.621 
EUR, presežek iz prevrednotenja 54.670 EUR, preneseni čisti dobiček preteklega leta 
3.534.076 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2.729.274 EUR.

Slika 7: Sredstva podjetja na dan 31. 12. 2015

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2015 2014

Kapital 17.284.499 14.642.404

Vpoklicani kapital 3.436.768 3.436.768

Kapitalske rezerve 7.629.621 7.629.621

Rezerve iz dobička 0 0

Presežek iz prevrednotenja 54.670 41.938

Preneseni čisti poslovni izid 3.434.076 1.313.421

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.729.274 2.220.656

Rezervacije in dolgoročne PČR 562.097 586.991

Dolgoročne obveznosti 16.386 16.386

Dolgoročne poslovne obveznosti 7.659 7.659

Dolgoročne obveznosti za davek 8.727 8.727

Kratkoročne obveznosti 27.525.389 29.947.616

Kratkoročne finančne obveznosti 2.000.000 1.903

Kratkoročne poslovne obveznosti 25.525.389 29.945.713

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 1.862.583 2.372.958

Skupaj pasiva 47.250.954 47.566.355

v EUR

Sredstva
podjetja
na dan

31. 12. 2015

Denarna sredstva – 3,60 %
Kratkoročne poslovne terjatve – 86,18 %
Obložene terjatve za davke – 1,75 %
Dolgoročne poslovne terjatve – 2,11 %
Dolgoročne finančne naložbe – 0,75 %
Naložbene nepremičnine – 0,68 %
Opredmetena osnovna sredstva – 0,93 %
Neopredmetena stedstva 
in dolgoročne AČR – 3,79 %
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V strukturi virov sredstev predstavlja kapital 36,7 %, rezervacije in pasivne časovne 
razmejitve 5,2 % ter obveznosti 58,1 %.

Kratkoročne obveznosti se nanašajo predvsem na obveznosti do dobaviteljev za 
električno energijo in kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun.

9.3 Kazalniki poslovanja

1. PRIPOROČENI KAZALNIKI

Slika 8: Obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2015

v EUR stanje 31.12.15 stanje 31.12.14 Indeks 15/14

čisti dobiček obračunskega obdobja 2.729.274 2.220.656 122,9

povprečno stanje sredstev 47.350.864 47.566.355 172,0

ROA koeficient čiste donosnosti sredstev v % 5,764 4,669 71,5

v EUR stanje 31.12.15 stanje 31.12.14 Indeks 15/14

čisti dobiček obračunskega obdobja 2.729.274 2.220.656 122,9

povprečno stanje kapitala 14.655.135 12.421.748 215,0

ROE koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala  v % 18,623 17,877 57,2

v EUR stanje 31.12.15 stanje 31.12.14 Indeks 15/14

dobiček iz poslovanja pred odpisi 4.139.933 3.746.391 110,5

prihodki iz poslovanja 143.630.082 92.047.446 156,0

dobčkonosnost poslovnih prihodkov 0,029 0,041 70,8

Obveznosti 
do virov
sredstev

Kratkoročne obveznosti – 58,13 %
Rezervacije in dolgoročne PČR – 1,19 %
Čisti poslovni izid poslovnega leta – 5,76 %
Preneseni čisti poslovni izid – 7,49 %
Presežek iz prevrednotenja – 0,12 %
Kapitalske rezerve – 16,11 %
Vpoklicani kapital – 7,29 %
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v EUR stanje 31.12.15 stanje 31.12.14 Indeks 15/14

kratkoročna sredstva 42.248.979 43.287.542 97,6

kratkoročne obveznosti 27.525.389 29.947.616 91,9

kratkoročni koeficient 1,535 1,445 106,2

v EUR stanje 31.12.15 stanje 31.12.14 Indeks 15/14

kapital + dolg. dolgovi 17.946.506 14.658.790 122,4

obveznosti do virov sredstev 47.350.864 47.566.355 99,5

stopnja dolg. financiranja 0,379 0,308 123,0

v EUR stanje 31.12.15 stanje 31.12.14 Indeks 15/14

kapital 17.384.409 14.642.404 118,7

obveznosti do virov sredstev 47.350.864 47.566.355 99,5

stopnja lastniškosti financiranja 0,367 0,308 119,2

v EUR stanje 31.12. 15 stanje 31.12.14 Indeks 15/14

investicijski odhodki 0 0 0,0

naložbe v osnovna srestva 446.646 288.498 154,8

CAPEX v € 446.646 288.498 154,8

v EUR stanje 31.12.15 stanje 31.12.14 Indeks 15/14

prihodki iz poslovanja 143.630.082 92.148.416 155,9

število zaposlenih 85 48 177,1

prih. iz posl. na zaposlenega v € 1.689.766 1.919.759 88,0

v EUR stanje 31.12.15 stanje 31.12.14 Indeks 15/14

stroški dela 2.958.986 1.563.232 189,3

kosmati donos iz poslovanja 144.448.280 92.148.416 156,8

delež str. dela v dodani vrednosti 0,020 0,017 117,9

v EUR stanje 31.12.15 stanje 31.12.14 Indeks 15/14

prihodki iz poslovanja 143.630.082 92.148.416 155,9

kapital 17.384.409 14.642.404 118,7

prihodki iz poslovanja na kapital 8,262 6,293 131,3

stanje 31.12.15 stanje 31.12.14 Indeks 15/14

tržni delež na presečni dan 23,57% 14,46% 163,00
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2. KAZALNIKI PO PREDPISIH IZ SRS

A. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA)

v EUR stanje 31.12.15 stanje 31.12.14 Indeks 15/14

kapital 17.384.409 14.642.404 118,7

obveznosti do virov sredstev 47.350.864 47.566.355 99,5

stopnja lastniškosti financiranja 36,71% 30,78% 119,3

vsota kapitala in dolg.dolgov (skupaj z rezervacijami) ter dolgoročnih 
pasivnih časovnih razmejitev 17.946.506 15.245.781 117,7

obveznosti do virov sredstev 47.350.864 47.566.355 99,5

stopnja dolgoročnosti financiranja 37,90% 32,05% 118,2

B. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA (NALOŽBENJA)

v EUR stanje 31.12.15 stanje 31.12.14 Indeks 15/14

osnovna sredstva (po knjigovodski vrednosti) 2.218.951 2.144.461 103,5

sredstva 47.350.864 47.566.355 99,5

stopnja osnovnosti investiranja 4,69% 4,51% 104,0

vsota osn. sredstev in dolg. aktivnih časovnih razmejitev (po knjigovodski 
vrednosti), naložbenih nepremičnin, dolg. finančnih naložb in dolg. 
poslovnih terjatev

3.885.040 2.910.308 133,5

sredstva 47.350.864 47.566.355 99,5

stopnja dolgoročnosti investiranja 8,20% 6,12% 134,1

C. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

v EUR stanje 31.12.15 stanje 31.12.14 Indeks 15/14

kapital 17.384.409 14.642.404 118,7

osnovna sredstva (po knjigovodski vrednosti) 2.218.951 2.144.461 103,5

koeficient kapitalske pokritosti osn. sredstev 7,835 6,828 114,7

likvidna sredstva 1.689.403 1.892.345 89,3

kratkoročne obveznosti 27.525.389 29.947.616 91,9

koeficient neposredne pokritosti kratk. obveznosti 0,061 0,119 51,3
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vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev 42.151.303 43.077.646 97,8

kratkoročne obveznosti 27.525.389 29.945.713 91,9

koeficient pospešene pokritosti kratk. obveznosti 1,531 1,571 97,5

D. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

 v EUR € stanje 31.12.15 stanje 31.12.14 Indeks 15/14

poslovni prihodki 144.448.280 92.148.416 156,8

poslovni odhodki 141.541.073 89.680.923 157,8

koeficient gospodarnosti poslovanja 1,021 1,028 99,3

Kazalniki dobičkonosnosti

Kazalnik čiste donosnosti sredstev (ROA) prikazuje delež dobička, ki ga ECE ustvari z 
lastnimi sredstvi. V letu 2015 znaša 5,76 % in je za 28 % nižji, kot je bil v preteklem letu. 
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) pa je konec leta 2015 znašala 18,62 %, kar je 43,8 
% manj kot v preteklem letu. Negativne učinke na navedene kazalnike je treba iskati v 
samem okolju poslovanja, ki je postalo zelo zahtevno, kjer so se prodajne cene nižale, 
medtem ko so nabavni stroški ostali na preteklih ravneh. Kot pomemben vpliv pa je 
treba navesti tudi združitev podjetij Elektro Celje Energija in Elektro Gorenjska Prodaja. 

Kazalniki stanja financiranja

Stopnja lastniškosti financiranja prikazuje delež lastniškega financiranja vseh sredstev 
družbe. Iz kazalca je razvidno, da je stopnja lastniškosti financiranja 0,37. Stopnja 
dolgoročnosti financiranja kaže stopnjo financiranja dolgoročne narave in znaša konec 
leta 2015 0,38.

Kazalniki investiranja

Kazalniki stanja investiranja so za družbo pomembni predvsem za odločanje o 
investicijskih projektih.

Stopnja osnovnosti investiranja prikazuje delež osnovnih sredstev v vseh sredstvih 
ECE ob koncu leta 2015 in znaša 4,69 % vseh sredstev.

Stopnja dolgoročnosti investiranja nam kaže, da je bila udeležba dolgoročnih sredstev 
med vsemi sredstvi 8,20-odstotna.



Vetrna energija 
Pihanje vetra je posledica segrevanja ozračja, ki ga povzročajo 
sonce, vrtenje zemlje in nepravilnosti na zemeljskem površju. 
Ena vetrnica lahko zadovolji potrebe po električni energiji več 
sto gospodinjstev. 
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Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja

V zvezi z dolgoročnim finančnim ravnotežjem družba spremlja kazalnike vodoravnega 
finančnega ustroja, med katerimi je za družbo najpomembnejši pospešeni koeficient, 
s katerim družba izkazuje vpliv višine in strukture obratnih sredstev glede na tekoče 
obveznosti.

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med kapitalom in 
osnovnimi sredstvi ter je leta 2015 znašal 7,84.

Hitri, pospešeni in kratkoročni koeficienti prikazujejo plačilno sposobnost družbe. 
Podjetje večjih težav s plačilno sposobnostjo v letu 2015 ni imelo, kar odražata tudi 
pospešeni in kratkoročni koeficient.

Kazalniki gospodarnosti

Za učinkovito uporabo sredstev pri presojanju kakovosti poslovanja družba spremlja 
različne kazalnike gospodarnosti oziroma dobičkonosnosti.

Koeficient gospodarnosti poslovanja je razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi 
odhodki ter za družbo ECE za leto 2015 znaša 1,021.
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10.1  Pomen upravljanja s tveganji 
V zahtevnih tržnih razmerah, ki so danes prisotne v slovenskem elektrogospodarstvu, 
sta kakovostno in učinkovito poslovanje osnovi preživetja ter trajnostnega razvoja 
v vseh elektropodjetjih. Posledica liberalizacije in deregulacije energetskega trga 
so bistveno spremenjene razmere na trgu električne energije, ki prinašajo vse večja 
tveganja. Podjetja potrebujejo celovito obvladovanje tveganj, pri tem pa morajo 
tveganja vključiti v vse ravni podjetja; vanj naj bi bili vključeni tako poslovodstvo kot vsi 
zaposleni. 

Zelo pomembno je, da so tveganja v podjetju pravočasno prepoznana, ovrednotena 
ter z ukrepi in postopki ustrezno obvladovana. Tveganje je možnost nastanka dogodka 
ali vrste dogodkov z (ne)ugodnim vplivom na poslovanje podjetja. Obravnavajo se tako 
nevarnosti (neugodni vpliv) kot priložnosti (ugodni vpliv). Že v letu 2012 je bil uveden 
sistem upravljanja tveganj v Skupini Elektro Celje, del katere je tudi ECE, d. o. o. Sistem 
upravljanja tveganj je opredeljen v Pravilniku o upravljanju tveganj.

10.2  Vrste tveganj v ECE 
Glavna tveganja, pomembna za podjetje ECE, d. o. o., so naslednja: 

Slika 9: Vrsta tveganj v ECE, d. o. o.

TVEGANJA

STRATEŠKA
TVEGANJA

OPERATIVNA
TVEGANJA

FINANČNA
TVEGANJA
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RAZVOJ DELOVANJE
SISTEMOV
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KADRI ZUNANJI 
DOGODKI
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UPRAVLJANJE TVEGANJ
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10.2.1 Strateška tveganja 
Prava strategija družbe in usmeritev lastnika sta pomembna dejavnika za uspešno 
uresničevanje ciljev podjetja. Tako dobimo odgovor na vprašanje, katere strateške 
aktivnosti in do kdaj jih bomo izvedli ter kdo je zanje odgovoren. 

Tveganja obvladujemo s sprejetim strateškim načrtom, načrti poslovanja družbe 
ter pripravo letnih in medletnih poročil. S spremljanjem teh se v primeru odstopanj 
sprejmejo ustrezni ukrepi. 

Pogoja za uspešno obvladovanje razvoja sta obvladovanje informacijskega omrežja in 
implementacija sodobnih naprav.

V ECE, d. o. o., obstaja izpostavljenost tveganja izgube ključnih kadrov, kar poskušamo 
obvladovati z izobraževanjem kadrov in nagrajevanjem, saj se zavedamo, da je za 
uspešno iskanje novih poslovnih možnosti ključnega pomena moč intelektualnega 
potenciala. Zavedamo se, da je pomembno tveganje obvladovanje stresa na delovnem 
mestu, ki je eden ključnih elementov pri zagotavljanju zdravja in dobrega počutja 
zaposlenih. 

Ugled družbe je pomemben tako za odnose do deležnikov kot bonitete podjetja pri 
kupcih, dobaviteljih in finančnih institucijah. Ugled podjetja mora biti posledica pristopa 
podjetja do opravljanja svojega poslanstva.

10.2.2 Operativna tveganja 
Tveganja delovanja ljudi obvladujemo s predpisanimi kontrolami, postopki, navodili, 
mesečnimi in letnimi sestanki ter stalnimi izobraževanji. Ključno pri obvladovanju 
tovrstnih tveganj je prevzemanje odgovornosti zaposlenih samih, ki so se dolžni 
ravnati po načelih strokovnega, skrbnega, varnega in učinkovitega ravnanja.
 
V letu 2015 je bilo še posebej pomembno dobro sodelovanje zaposlenih ob 
implementaciji novega informacijskega sistema in združitvi informacijskih sistemov 
dveh družb v enega. Tveganja, povezana z uvajanjem novega računalniško podprtega 
informacijskega sistema (neustrezne informacijske tehnologije, nepravočasne uvedbe 
novega informacijskega sistema, tveganje izgube podatkov in neobvladovanja 
sistema), ter združevanje dveh sistemov v enega smo obvladovali z oblikovanjem 
projektne skupine in testiranjem posameznih faz uvajanja sistema. Po oceni tveganja 
je z letom 2015 podjetje prešlo na nov informacijski sistem, v oktobru 2015 pa tudi 
uspešno združilo dva sorodna informacijska sistema v enega. 

V času priprav na organizacijske spremembe zaposlene in sindikat obveščamo o 
tekočih aktivnostih.

Podjetje se pri svojem poslovanju srečuje z zelo močno konkurenco. Ker je število 
odjemalcev energentov omejeno, je cilje mogoče dosegati le s prevzemanjem 
odjemalcev, kar izvajamo na različne načine po segmentih, in sicer:
• Velike poslovne odjemalce pridobivamo z aktivnostmi osebne komunikacije 

(izdelamo ciljni nabor kupcev, sledijo klic, obisk, redno pošiljanje ponudb in zaključna 
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pogajanja) ter prijavami na javne razpise.
• Manjše poslovne odjemalce pridobivamo z delom prek osebnega komuniciranja 

(podobno kot velike poslovne), množičnih akcij, pošiljanja nenaslovljene pošte ali  
pogodbenih prodajnih agentov.

• Gospodinjske odjemalce pridobivamo s ponudbami, ki jih pošiljamo kot nenaslovljeno 
pošto, prodajnimi akcijami ter prisotnostjo na sejmih in drugih prireditvah pa tudi 
prek pogodbenih prodajnih agentov. 

Še posebej se trudimo za ohranjanje obstoječih odjemalcev. Velike poslovne odjemalce 
redno obveščamo o cenah (ponudbe) in jih obiskujemo, s čimer ohranjamo poslovni 
odnos ter si zagotavljamo status »prvega med enakimi« pri izbiri dobavitelja za 
prihodnja obdobja. Ponudili smo jim informacijski portal, kjer lahko spremljajo porabo, 
ponudbe in dogajanje na energetskih trgih, kar je dodana vrednost; zanje pripravljamo 
tudi izobraževalna in družabna srečanja.

Manjše poslovne odjemalce in gospodinjstva ohranjamo z obdobnim pošiljanjem 
ponudb z možnostjo fiksiranja nižje, časovno omejene cene, objavo prodajnih akcij pa 
tudi s prilagajanjem cen konkurenčnim, pogosto tudi s cenovno zelo nizkimi ponudbami 
konkurentov, če presodimo, da je to smiselno za doseganje pozitivnih poslovnih 
učinkov tudi v prihodnje. Prav tako dejavno širimo našo podporo in ponudbo kupcem 
prek sodobnih oblik komuniciranja.

10.2.3 Finančna tveganja 
Kreditno tveganje pomeni tveganje nastanka izgube denarnih sredstev zaradi 
nezmožnosti dolžnika, da izpolni svoje obveznosti v dogovorjenem roku. Podjetje 
kreditno tveganje obvladuje: 
•  s preverjanjem bonitet kupcev in zahtevanimi zavarovanji (zavarovanje SID,   

izvršnice idr.);
•  s hitrejšim in sistematičnim ukrepanjem ob naplačilih;
•  z učinkovitejšo, pravno podprto izterjavo po sodni poti. 

Terjatve so podrobno opredeljene v računovodskem delu.

Tržno tveganje predstavlja v podjetju predvsem količinsko in cenovno tveganje. 
Količinsko tveganje v podjetju obvladujemo z informatizacijo nabave ter izboljšavo 
modelov napovedovanja proizvodnje in porabe malih proizvajalcev. Električna energija 
se namreč vsako leto kupuje za leto ali več vnaprej (s tem se zagotovi cena in se izogne 
velikim morebitnim dnevnim nihanjem cene) oziroma dolgoročno in kratkoročno na 
dnevnem trgu. 

Za leto 2015 so se sklepali dolgoročni posli že v letu 2014. Na ceno dolgoročnih nakupov 
vpliva več dejavnikov (cene preostalih energentov, gospodarska rast, naravni dejavniki, 
geopolitične razmere, proizvodne zmogljivosti itd.). Na začetku leta je prevladovala 
precej zmerna mera optimizma, kar se je odražalo tudi v cenah na borzah, ki so se v 
drugi četrtini leta postopoma umirile. Do konca leta je bilo zaznati več izrazitih nihanj, 
predvsem na začetku tretjega in četrtega kvartala v povezavi s pričakovanjem novih 
trenj med Ukrajino in Rusijo na trgu plina, vendar so se cene konec leta nekoliko umirile, 
na kar je vplival padec cen preostalih ključnih energentov, predvsem nafte in premoga.
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Cene na dnevnih trgih v tekočem letu veliko bolj nihajo, predvsem v odvisnosti od 
vremenskih vplivov in proizvodnih zmogljivosti. Na trgu je vedno več obnovljivih virov 
energije, zato je tudi cena vedno bolj odvisna od vremenskih vplivov, ki jih je nemogoče 
kratkoročno napovedati, kaj šele dolgoročno. Posamezni ekstremni vremenski vplivi 
lahko močno vplivajo na dnevna nihanja cen na borzi. Takšno cenovno gibanje je lahko 
zelo nepredvidljivo, saj cene narastejo tudi za 20 % v enem tednu. Zaradi tega podjetje 
razprši nakupe in s tem zmanjša cenovna tveganja. 

Podjetje večji del energije kupi na dolgoročnem trgu z razpršitvijo nakupov za leto 
vnaprej skozi vse leto, preostali del pa na kratkoročnem trgu oziroma za mesec, teden 
ali dan naprej.

Likvidnostno tveganje je tveganje, da podjetje v določenem trenutku ne bi zmoglo 
poravnavati svojih tekočih obveznosti. 

Podjetje je v preteklem letu potrebovalo za normalno poslovanje revolving kredit za 
nabavo električne energije (medmesečno usklajevanje prilivov in odlivov). V času, ko 
je poslovanje podjetja solidno, je likvidnostno tveganja majhno, v primeru poslabšanja 
poslovanja pa bi lahko hitro postalo veliko in bi imelo tudi usodne posledice. 

Podjetje ima v skladu z zakonodajo pridobljeno plačilno garancijo za plačevanje 
omrežnine in prispevkov za SODO, garancije za javne razpise in še nekatere druge 
plačilne garancije za nakup energentov.  

Likvidnost obvladujemo predvsem s skrbnim načrtovanjem denarnih tokov in nadzorom 
terjatev. Več o likvidnosti v poglavju 15.4. Razkritja postavk v izkazu denarnih tokov.

Kapitalsko tveganje se nanaša na neustrezno sestavo kapitala glede na obseg in način 
poslovanja ali na težave, s katerimi se lahko sooča podjetje še posebno ob potrebi po 
hitrem povečanju ali ob sprejetju neugodnih nabavnih odločitev.

Kapital predstavlja prvo merilo za ocenjevanje solventnosti podjetja. Podjetje mora pri 
svojem poslovanju stalno razpolagati z ustrezno višino kapitala. Ustrezna kapitalska 
osnova predstavlja varnostno rezervo za različne vrste tveganj, ki jim je podjetje 
izpostavljeno. Leta 2013 in 2014 so se dobički delno ohranili v družbi kot preneseni 
dobički iz preteklih let. Če bo prišlo do pripojitve tržnega podjetja, bo podjetje za širitev 
poslovanja potrebovalo dodaten kapital. Kapitalsko tveganje še ni v celoti obvladano, 
se pa z dobrim poslovanjem zmanjšuje, pomembno pa bo na kapital vplivala tudi 
združitev. 

Podjetje je vsa omenjena tveganja v letu 2015 obvladovalo v predvidenih okvirih. 
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11.1  Trajnostni razvoj
Podjetje vodi povsem normalno kadrovsko politiko tržnega podjetja, kar pomeni, da 
ljudje v podjetje prihajajo in iz njega tudi odhajajo. Število zaposlenih je bilo v okviru 
zastavljenih ciljev.

V letu 2015 se je v družbi na novo zaposlilo 10 oseb, delovno razmerje pa je prenehalo 6 
(šestim) zaposlenim. Od tega je bilo 5 (pet) sporazumnih prenehanj, 1 (enemu) delavcu 
pa je prenehalo delovno razmerju zaradi invalidske upokojitve. Prenehanj zaposlitev iz 
drugih razlogov ni bilo. 

11.2  Odgovornost do zaposlenih 
Med naše vrednote sodijo spoštovanje delovnopravne zakonodaje, skrb za varnost in 
zdravje pri delu zaposlenih ter vlaganje v nova znanja zaposlenih, ki jih zahteva razvoj 
stroke.

Vsi zaposleni delujemo v skladu z zakonskimi normami in etičnimi pravili ter spoštujemo 
človekove pravice. Skupen cilj zaposlenih in zunanjih izvajalcev je ohranjanje ugleda in 
integritete družbe.

11.2.1 Število in struktura zaposlenih 
V družbi Elektro Celje Energija, d. o. o., je bilo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih 85 
delavcev.

Glede na status zaposlitve je bilo 72 zaposlenih za nedoločen čas in 13 zaposlenih za 
določen čas. Vsi zaposleni so zaposleni za polni delovni čas. 

31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15

Število zaposlenih za nedoločen čas 46 44 46 72

Število zaposlenih za določen čas 3 3 6 13

Tabela 7: Število zaposlenih po statusu določen/nedoločen čas

TRAJNOSTNI RAZVOJ
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Število zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah je bilo konec leta 2015 
naslednje:

•  kabinet uprave: 9 zaposlenih,
•  sektor finančnih in računovodskih storitev: 17 delavcev,
•  sektor prodaje energije: 51 delavcev,
•  sektor nakupa energije in analiz: 8 delavcev. 

V družbi je bilo konec leta 2015 zaposlenih 64 žensk in 21 moških, kar pomeni, da je 
razmerje med spoloma 75 % proti 25 % v korist žensk. 

Povprečna starost zaposlenih v družbi je znašala 41 let. 

Slika 10: Starostna struktura zaposlenih

V letu 2015 v družbi nismo imeli zaposlenih invalidov.

11.2.2 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
Dopolnjevanje znanja in pridobivanje potrebnih veščin je kontinuiran proces. Tega se 
zavedamo in podpiramo. Le z usposobljenimi sodelavci lahko izpolnjujemo poslanstvo 
podjetja. Zato so bili sodelavci napoteni na strokovna izobraževanja in druga 
usposabljanja za dopolnitev ali obnovitev znanj in veščin v skladu z zastavljenimi načrti 
in cilji.

Podjetje vlaga veliko v izobraževanje vseh zaposlenih in pri tem išče najboljše izvajalce. 
Zaposleni se redno usposabljajo v skladu s potrebami svojega dela po posameznih 
področjih glede na potrebe delovnega procesa ob nenehnih spremembah dogajanj na 
mednarodnih energetskih trgih kot celote, upoštevajoč zakonodajo, ki ji moramo slediti. 
Tako v letu 2015 kot leto prej je podjetje usposabljalo sodelavce, ki delajo na področju 
prodaje s posebnim poudarkom na izboljšanju komunikacije s kupci in obvladovanjem 
same prodaje. 

Zaposleni so imeli številna krajša enodnevna izobraževanja, delavnice ali obiske 
konferenc. Zelo dobro izobraženi in kompetentni zaposleni so ključ do uspeha podjetja.

Starostna
struktura

zaposlenih

21-25 – 6,38 % 
26-30 – 2,13 %
31-35 – 14,89 %
36-40 – 23,40 %
41-45 – 12,77 %
46-50 – 25,53 %
51-55 – 14,89 %
56-60 – 0,00 %
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Slika 11: Izobrazbena struktura

Zaradi sprememb postopkov dela pri zamenjavi informacijskega sistema smo v 
podjetju organizirali usposabljanja, ki so temeljila na spoznavanju novih programov in 
upravljanju z njimi.

Zaradi zaostrenih razmer na trgu se od zaposlenih v ECE pričakuje vsak dan več, kot to 
počnejo tudi v konkurenčnih podjetjih. Zaposleni v ECE moramo, če hočemo zagotoviti 
uspešno poslovanje podjetja, biti preprosto najboljši ljudje na trgu za to plačo in za 
to delovno mesto. V podjetju se bomo še naprej trudili, da se temu cilju približujemo 
na vseh delovnih mestih in kot smo se do zdaj, vse zadeve pa reševali v dialogu z 
zaposlenimi.

11.2.3 Skrb za zaposlene
Sodelavci in njihove zmožnosti so tisti, ki prispevajo k dolgoročni rasti našega podjetja, 
saj prav naložbe v znanje in razvoj sodelavcev ustvarjajo največjo dodano vrednost.

Ker se zavedamo, da razvoj sodelavcev ni le stvar posameznika, sledimo njihovim 
prizadevanjem in jim pomagamo pri načrtovanju karierne poti. Spodbujamo tudi 
organizacijsko kulturo, ki podpira inovativnost, razvoj in samoiniciativnost zaposlenih. 
Sodelavce redno obveščamo, izobražujemo in skrbimo za njihovo dobro počutje.

11.2.4 Varnost in zdravje pri delu
Podjetje upošteva vsa zakonska določila, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu. 
Storitve izvaja matično podjetje prek sklenjene pogodbe o opravljanju teh storitev.

Izobrazbena
struktura

Starostna
struktura

zaposlenih

MAGISTER ZNANOSTI – 20 %
VISOKA – 25 %
VIŠJA – 12 %
SREDNJA – 41 %
KVALIFICIRANA – 1 %
NEKVALIFICIRANA – 1 %



Bioenergija
Do leta 2020 bo predstavljala več kot polovico obnovljive 
energije v Evropi in bo igrala pomembno vlogo pri doseganju 
okoljskih ciljev. Biomasa ima kot vir energije v Sloveniji izjemen 
potencial, saj je z gozdom poraščenega kar 54 odstotkov 
ozemlja.
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11.3  Komuniciranje

11.3.1 Interno komuniciranje
Dobri interni odnosi in deljenje informacij s sodelavci so bistveni, da podjetje 
uspešno deluje tudi navzven. Da bi omogočili učinkovit pretok informacij in dostop 
do pomembnejših podatkov na enem mestu, smo v letu 2015 razvili novo interno 
informacijsko-komunikacijsko platformo ECE intranet, v katero je povezan celoten 
kolektiv zaposlenih v podjetju ECE. Prek intraneta sodelavce sproti obveščamo 
o pomembnih dogodkih in aktivnostih v podjetju, ki so posredno ali neposredno 
povezani z delom posameznika ali oddelka, v katerem deluje. Zagotavljanje informacij 
vsem sodelavcem v družbi v okviru internega komuniciranja pripomore k izboljšanju 
delovanja družbe in neposredno vključuje vse zaposlene v doseganje ciljev kakovosti. 

Ustrezno informiranje sodelavcev izvajamo tudi z rednimi tedenskimi sestanki, 
neposrednim sporočanjem, deljenjem in sprejemanjem informacij, osebnimi razgovori, 
konferenčnimi klici, prek spletne strani, elektronske pošte in intranetne strani.

Ena od oblik obveščanja sodelavcev je tudi interno glasilo GEC kot skupno glasilo Elektra 
Celje, d. d., in podjetja ECE, d. o. o., ki izhaja trikrat letno. V njem pišemo o organizacijskih 
načrtih, internem redu ali kodeksih, novih izdelkih in storitvah ter dogodkih, ki imajo 
vpliv na podobo našega podjetja na trgu. Pri oblikovanju glasila sodelujejo predstavniki 
vseh pomembnejših služb obeh družb.

Veliko vlogo pri internem komuniciranju imajo neposredno nadrejeni, zato si 
prizadevamo, da so informacije, posredovane podrejenim, pravočasne in jasne.

11.3.2 Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
Med zunanje javnosti podjetja uvrščamo:
• poslovne partnerje: podjetja in gospodinjstva,
• lokalno skupnost,
• medijske hiše.

Komuniciranje s poslovnimi partnerji poteka dnevno in se razlikuje glede na tip partnerja. 
Komunikacija s podjetji poteka bolj intenzivno, za večje kupce prek osebnih skrbnikov, 
komunikacija z gospodinjskimi kupci pa prek klicnega centra, elektronskih poti, osebnih 
obiskov v informacijskih pisarnah in tržnih komunikacijskih kanalov.

Z lokalno skupnostjo komuniciramo v primerih splošnih obvestil o spremembah 
poslovanja podjetja in pri večjih dogodkih v lokalnem okolju.

Z medijskimi hišami komuniciramo kontinuirano in zagotavljamo pravočasen pretok 
informacij do njihovih predstavnikov. 

V letu 2015 smo organizirali več novinarskih konferenc, na katerih smo predstavili 
novosti s področja delovanja našega podjetja.
Leto smo začeli z novinarskim dogodkom, kjer smo javnosti predstavili novost na 
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slovenskem trgu, prenovljeno obliko računa za energente z grafičnim prikazom porabe.
Na novinarski konferenci, poimenovani »Prihodnost je v obnovljivih virih energije«, 
ki je bila aprila, smo predstavili našo konkurenčno prednost pri poslovanju z malimi 
poslovnimi odjemalci električne energije. Tudi vsem malim podjetjem, ki so kupci ECE, 
smo ponudili 100-odstotno čisto energijo izključno iz obnovljivih virov energije brez 
doplačila. 

Na novinarski konferenci »Skupaj najboljši – Elektro Celje Energija in Elektro Gorenjska 
Prodaja se združujeta«, ki je bila v septembru, smo predstavili združitev obeh podjetij 
in vse sinergijske prednosti, ki jih ta združitev prinaša za kupce. 

 
 

Koristi in dodano vrednost za kupce posodobljene mobilne aplikacije ECE mobil smo 
predstavili na novinarskem dogodku »Čista energija čisto blizu« v novembru.

Poleg prej omenjenih dogodkov smo se z mediji družili tudi ob odprtju nove poslovalnice 
v Krškem in podpisu sponzorske pogodbe s hokejskim klubom HK ECE Celje, na podlagi 
katere smo postali glavni sponzor kluba. 

11.3.3 Marketinško komuniciranje
Podjetje se mora, če želi ohraniti in izboljšati svoj položaj, nenehno odzivati na dogajanje 
na trgu. Še naprej smo veliko naporov usmerjali v podporo prodaji energentov v ponudbi:
• električna energija,
• zemeljski plin,
• lesni peleti.

Glavne komunikacijske aktivnosti smo usmerili na več osrednjih tematskih področij, 
ki so z vidika marketinškega komuniciranja obeležili leto 2015. Osredotočili smo se 
predvsem na prenovo podobe računa za energente, združitev podjetij Elektro Celje 
Energija in Elektro Gorenjska Prodaja v podjetje ECE ter ponudbo električne energije iz 
obnovljivih virov energije za gospodinjstva in male poslovne objekte. 
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Z namenom promocije novosti v našem podjetju smo izvajali intenzivnejše 
komunikacijske aktivnosti v obliki oglaševalskih kampanj, krepili odnose z javnostmi, 
promovirali blagovno znamko, pripravili sejemske predstavitve ter izvajali sponzorstva 
in donatorstva.

11.3.3.1  Nova grafična podoba računa za energente
Z januarjem smo predstavili sodoben račun za energente, ki kupcu omogoča združevanje 
merilnih mest in različnih energentov na položnici. Nov račun je tudi oblikovna izjema, 
saj ga sestavljajo grafični prikazi vsebin in ne več dosedanji, tabelarični. V primerjavi s 
prejšnjim je nov račun tudi okolju prijaznejši.

 

11.3.3.2  Prenovljena mobilna aplikacija ECE mobil 2.0
Javnosti smo predstavili posodobljeno mobilno aplikacijo ECE mobil, ki kupcem 
omogoča preprosto upravljanje računa za elektriko in plin, spremljanje porabe 
energentov, pregledovanje stanja računov in plačil, oddajo mesečnih števčnih stanj ter 
nakup energentov.
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11.3.3.3  100-odstotna električna energija iz obnovljivih virov energije
Svojo ponudbo električne energije iz obnovljivih virov brez doplačila smo razširili tudi na 
oskrbo malih poslovnih objektov. Z namenom promocije nove storitve smo pripravili 
oglaševalsko kampanjo, ki je zahtevala tudi produkcijo novega televizijskega spota, ki 
smo ga vsebinsko prilagodili ciljni skupini in promociji obnovljivih virov energije. Promocijo 
smo vršili z oglaševanjem na televiziji, zunanjim oglaševanjem ter oglaševanjem v tisku 
in digitalnih medijih. 

Vsem gospodinjstvom in malim podjetjem smo na naši spletni strani omogočili ustvarjanje 
certifikata o porabi električne energije, proizvedene izključno iz obnovljivih virov energije.

11.3.3.4  Združitev v podjetje ECE, d. o. o.
V začetku leta sta se pravno združili podjetji Elektro Celje Energija, d. o. o., in Elektro 
Gorenjska Prodaja, d. o. o., o čemer smo obvestili vse končne odjemalce in druge 
predstavnike javnosti. Z združitvijo smo na trgu nastopili kot nacionalni dobavitelj 
elektrike, zemeljskega plina in biomase, prisoten na celotnem območju Slovenije. 
Podjetje si je za dolgoročni cilj zadalo postati najpomembnejši ponudnik energije v 
Sloveniji ter regionalno prepoznaven trgovec električne energije, plina in biomase.

V septembru smo z vseslovensko nacionalno medijsko kampanjo začeli javno 
oznanjati združitev obeh podjetij in prednosti, ki jih ta prinaša za kupce. Komunikacija 
je potekala prek raznovrstnih oglaševalskih kanalov. Pomembna naloga marketinga 
je bila zagotoviti nacionalno prepoznavnost novega, združenega podjetja ECE, d. o. o. 
Napore smo usmerili v doseganje nacionalne prepoznavnosti in pozicioniranje podjetja 
kot ponudnika, pri katerem kupec za svoj denar dobi več. Znamko smo pozicionirali kot 
okolju daleč najbolj prijazno znamko.
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11.3.3.5  Kampanja Čista energija čisto blizu
Z namenom pridobivanja novih kupcev smo pod okriljem kampanje »Čista energija 
čisto blizu« organizirali stojnice v večjih nakupovalnih središčih po Sloveniji. Novim in 
obstoječim kupcem smo v primeru vezave ponudili nov telefon za en evro. Promocijo 
smo okrepili tudi z oglaševanjem v različnih medijih.

 

11.4  Korporativna podoba podjetja
Združitev v podjetje ECE, d. o. o., je prinesla tudi spremenjeno podobo podjetja. Pod 
okriljem novega slogana »Skupaj najboljši« smo komunicirali prednosti, ki sta jih z 
združitvijo prinesli obe podjetji. Spremenili smo grafično podobo podjetja, ki je dobilo 
nove korporativne barve, črkopis in prenovljene tiskovine. V utrjevanje nove podobe 
smo vključili več komunikacijskih kanalov, med njimi tudi lastne, kot so računi za 
energente, spletni portal Moj ECE in mobilna aplikacija ECE mobil, razvili pa smo tudi 
novo korporativno spletno stran podjetja.
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Tudi aktivnosti, kot so udeležba na sejmih in drugih dogodkih, smo izkoristili za 
komunikacijo novega združenega podjetja. Prenovili smo informacijske pisarne, ki so 
popolnoma prevzele podobo novega podjetja.  

11.4.1 Mednarodni obrtni sejem v Celju
V septembru smo s sejemsko udeležbo na mednarodnem obrtnem sejmu MOS svojim 
partnerjem in obiskovalcem predstavili vse prednosti združitve in novosti, ki smo jih 
načrtovali za jesen-zimo. Z udeležbo na MOS-u smo želeli utrditi podobo novega 
podjetja in se pozicionirati kot ambasador odgovornejšega ravnanja z okoljem. Za ta 
namen smo načrtovali tudi dizajn razstavnega prostora, ki je bil izdelan iz naravnih 
materialov, znova z jasnim sporočilom – obnovljivi viri energije so naša prihodnost.

11.4.2 Portal Facebook
Ob združitvi smo preimenovali in prenovili tudi podobo našega Facebook profila, kjer 
javnost obveščamo o obnovljivih virih, pomembnejših dogodkih, nagradnih igrah 
in akcijskih ponudbah. Vsebine za komunikacijo prek portala Facebook oblikujemo 
predvsem z namenom ozaveščanja splošne javnosti in spodbujanja trajnostnega 
ravnanja z okoljem. S pomočjo rednih objav, povezanih s podjetjem, skrbjo za okolje in 
svetovnimi novostmi s področja energetike, nam je uspelo do konca leta 2015 več kot 
11 tisoč posameznikov prepričati, da sledijo našemu Facebook profilu. 
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11.4.2 Donatorstva in sponzorstva
Podjetje ECE, d. o. o., se zaveda svoje odgovornosti, ki jo ima do različnih lokalnih okolij, 
v katerih deluje. Prizadevamo si podpirati razvoj športa in kulture v skladu s pravilnikom 
o dodelitvi sponzorskih in donatorskih sredstev. V letu 2015 smo tako s finančnimi 
sredstvi podprli številne športne ekipe, športnike posameznike in kulturne dogodke.

 

11.5  Družbena odgovornost
Družbeno odgovorno ravnanje podjetja je ključno za dolgoročni razvoj. Tega se 
zavedamo, zato poskušamo delovati družbeno odgovorno do vseh deležnikov 
– sodelavcev, okolja in poslovnih partnerjev. Podjetje je predvsem aktivno pri 
uresničevanju ciljev varovanja naravnega okolja, saj izvajamo ločevanje odpadkov in 
uporabo recikliranega papirja ter povečujemo obseg dokumentov v elektronski obliki. S 
sponzorstvi in donatorstvi sledimo ciljem družbene odgovornosti, hkrati pa se trudimo 
prepoznavati družbeno koristne aktivnosti društev in posameznikov ter jih poskušamo 
podpreti.
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Podjetje ima po združitvi z Elektro Gorenjska Prodaja še večje načrte, kot jih je imelo 
prej. Seveda je v prvi fazi eden od pomembnejših načrtov za leto 2016 doseganje 
zastavljenih sinergijskih učinkov. To pomeni, da bo podjetje znižalo stroške, predvsem 
na področjih storitev in dela, na drugi strani pa izboljšalo svoje nabavne pogoje, 
zmanjšalo tveganja, izboljšalo izterjavo, povečalo prodajo obstoječih energentov pa 
tudi uvedlo druge energente in nove izdelke.

Prva večja novost bo odprtje nove spletne trgovine v aprilu 2016, kjer bo mogoče najti 
tisoč raznovrstnih elektronskih izdelkov. Te bo mogoče plačati s karticami ali na obroke 
ob računu za elektriko. Spletna trgovina bo generirala dodatne prihodke in razliko v ceni 
ter s tem blažila izgubo marže, ki nastaja na trgu električne energije zaradi prevelike in 
nezdrave konkurence.

V prihodnje bomo postali še bolj prepoznavni po svoji odgovornosti do okolja. V letu 
2016 bomo ponudili tudi obnovljiv zemeljski plin, hkrati pa bomo še bolj poudarjali 
svojo različnost ter sodelovali v številnih okoljskih akcijah in kampanjah. Med drugim 
bomo pripravili odličen spletni vodnik po nasvetih za učinkovito rabo energije.

Med pomembnejšimi načrti podjetja je tudi nadaljevanje širitve prodaje preostalih 
energentov. Elektriki, plinu in peletom bomo v letu 2016 dodali še drva, brikete in 
kurilno olje. Poleg energentov bomo še aktivneje ponujali peči, kotle in druga ogrevalna 
telesa.

Še bolj aktivno bomo nadaljevali z energetskim svetovanjem, partnerstvom in 
soinvestiranjem v učinkovito rabo energije. Tako bomo izboljšali odnose s kupci, 
povečali prodajo energije in teh storitev ter nadaljevali s svojim poslanstvom, da smo 
okolju najbolj prijazno energetsko podjetje v Sloveniji.

Družba je v okoliščinah, ki so ji bile znane v trenutku, ko je bil opravljen pravni posel ali 
storjeno ali opuščeno dejanje, pri vsakem pravnem poslu dobila ustrezno vračilo, in ali 
s tem, ko je bilo storjeno ali opuščeno dejanje, ni bila prikrajšana.

12 NAČRTI IN PRIČAKOVANI      
RAZVOJ

13 IZJAVA, SKLADNA S 545. ČLENOM    
ZGD-1
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14 POROČILO NEODVISNEGA      
REVIZORJA
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15 
15.1  Bilanca stanja na dan 31. 12. 2015

POSTAVKA Pojasnilo 31.12.15 31.12.14

SREDSTVA

 A. Dolgoročna sredstva  ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. ) 4.704.676 3.939.405

 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR  (1 do 6) 16.3.1 1.781.049 1.704.632

1. Dolgoročne premoženjske pravice 471.770 535.010

2. Dobro ime 1.162.071 1.162.071

4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju 147.208 7.350

6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 201

 II. Opredmetena osnovna sredstva  (1 do 4) 16.3.2 437.902 439.829

 1. Zemljišča in zgradbe (a + b) 114.191 115.001

    a) Zemljišča 33.232 32.194

    b) Zgradbe 80.959 82.807

3. Druge naprave in  oprema 323.711 324.828

 III. Naložbene nepremičnine 16.3.3 321.318 299.811

 IV.  Dolgoročne finančne naložbe  (1 do 2) 16.3.4 351.637 351.637

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a + b + c + č) 351.637 351.637

    c) Druge delnice in deleži 351.637 351.637

 V.  Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3) 16.3.5 993.134 114.399

 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 992.486 113.028

 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 648 1.371

 VI.  Odložene terjatve za davek                    16.3.6 819.636 1.029.098

 B. Kratkoročna sredstva  ( I. + II. + III. + IV. +V. ) 42.248.979 43.287.542

 I. Sredstva za prodajo 16.3.7 51.628 51.628

 II. Zaloge   (1 do 4) 16.3.8 46.048 58.268

3. Proizvodi in trgovsko blago 46.048 58.268

 III. Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2) 16.3.9 0 100.000

2. Kratkoročna posojila (a + b + c) 0 100.000

      b) Kratkoročna posojila drugim 0 100.000

v EUR

RAČUNOVODSKI IZKAZI
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POSTAVKA Pojasnilo 31.12.15 31.12.14

SREDSTVA

 IV.  Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3) 16.3.10 40.461.900 40.831.577

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 662.151 1.077.617

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  36.569.328 37.349.044

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3.230.421 2.404.916

 V. Denarna sredstva 16.3.11 1.689.403 2.246.069

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 16.3.12 397.209 339.407

S K U P A J  S R E D S T V A    (A + B + C) 47.350.864 47.566.355

v EUR
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POSTAVKA Pojasnilo 31.12.15 31.12.14

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A. Kapital  16.3.13 17.384.409 14.642.404

I. Vpoklicani kapital 3.436.768 3.436.768

1. Osnovni kapital 3.436.768 3.436.768

II. Kapitalske rezerve 7.629.621 7.629.621

IV. Presežek iz prevrednotenja 54.670 41.938

 V. Preneseni čisti poslovni izid 3.534.076 1.313.421

1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 3.534.076 1.313.421

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.729.274 2.220.656

1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta 2.729.274 2.220.656

B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3) 16.3.14 562.097 586.991

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 562.097 571.795

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 15.196

C. Dolgoročne obveznosti ( I.+ II.+ III. ) 16.3.15 16.386 16.386

 II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5) 7.659 7.659

4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 7.659 7.659

 III.  Odložene obveznosti za davek 8.727 8.727

Č.     Kratkoročne obveznosti ( I. +II. + III. ) 16.3.16 27.525.389 29.947.616

 II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4) 2.000.000 1.903

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank in družb 2.000.000 0

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 0 1.903

 III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8) 25.525.389 29.945.713

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 27.543 141.948

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 15.713.145 20.029.857

4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 7.609.762 7.489.195

5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 271.231 244.807

6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij 777.330 1.115.424

7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 904.407 902.488

8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 221.971 21.994

 D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  16.3.17 1.862.583 2.372.958

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  (A+B +C +Č +D) 47.350.864 47.566.355

v EUR
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15.2  Izkaz poslovnega izida

POSTAVKA Pojasnilo tekoče leto predhodno leto

1. Čisti  prihodki od prodaje (a + b) 16.4.1.1 143.630.082 92.047.446

     a. Na domačem trgu 143.630.082 92.047.446

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslov. prihodki) 16.4.1.1 818.198 100.970

5. Stroški blaga, materiala in storitev (a + b) 16.4.2.1 137.046.281 86.774.243

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega 
materiala 132.388.210 83.775.271

b. Stroški storitev 4.658.071 2.998.972

6. Stroški dela (a + b + c + d) 16.4.2.1 2.958.986 1.563.232

a. Stroški plač 2.153.930 1.129.374

b. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 87.336 46.307

c. Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev od plač 361.653 186.115

d. Drugi stroški dela 356.067 201.436

7. Odpisi vrednosti (a + b + c) 16.4.2.1 1.232.726 1.278.797

a. Amortizacija 300.898 182.236

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri dolgoročnih sredstvih 4.290 249.127

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri kratkoročnih sredstvih 927.538 847.434

8. Drugi poslovni odhodki 16.4.2.1 303.080 64.551

9. Finančni prihodki iz deležev (a + b + c) 16.4.1.2 6.660 0

b. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 6.660 0

10. Finančni prihodki iz danih posojil (a + b) 16.4.1.2 5.695 12.266

b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 5.695 12.266

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (a + b) 16.4.1.2 257.457 141.591

a. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 11 0

b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 257.446 141.591

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

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (a + b + c + č) 16.4.2.2 4.040 32.488

a. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 11.932

b. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 3.994 9.176

č. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 46 11.379

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (a + b + c) 16.4.2.2 14.458 2.118

b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 
obvez. 1.616 2.111

c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 12.842 7

 15. Drugi prihodki 16.4.1.3 138.697 128.287

v EUR
Znesek
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POSTAVKA Pojasnilo tekoče leto predhodno leto

 15. Drugi prihodki 16.4.1.3 138.697 128.287

16. Drugi odhodki 16.4.2.3 44.998 20.820

17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED OBDAVČ.  
 (1 ± 2 + 3 + 4 – 5 - 6- 7 – 8 + 9 + 10 + 11 – 12 – 13 – 14 + 15 – 16) 16.4.3 3.252.220 2.694.312

18. Davek iz dobička 313.485 557.676

19. Odloženi davki 16.4.1.4 -209.461 84.019

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

16.4.3 2.729.274 2.220.656

Podatki v izkazu poslovnega izida z letom 2014 niso primerljivi zaradi pripojitve družbe 
Elektro Gorenjska Prodaja, d. o. o.

15.3  Izkaz vseobsegajočega donosa

v EUR 2015 2014

1. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 2.729.274 2.220.656

2. Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev 0 0

3. Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za 
prodajo 0 0

4. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v 
tujini (vpliv sprememb deviznih tečajev) 0 0

5. Druge sestavine vseobsegajočega donosa 12.732 1.303

6. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (1 + 2 + 3 + 4 +5) 2.742.006 2.221.959

Znesek

v EUR
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15.4  Izkaz denarnih tokov

POSTAVKA tekoče leto predhodno leto

Začetno stanje denarnih sredstev 2.246.069 631.745 

A. Denarni tokovi pri poslovanju

a) Prejemki pri poslovanju 262.573.634 172.416.584 

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 261.738.573 172.035.418 

Drugi prejemki pri poslovanju 835.061 381.166 

b) Izdatki pri poslovanju 264.747.087 168.462.448 

Izdatki za nakupe materiala in storitev 248.525.994 158.201.539 

Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku 2.877.204 1.506.728 

Izdatki za dajatve vseh vrst 13.183.591 8.598.370 

Drugi izdatki pri poslovanju 160.298 155.811 

c) Prebitek prejemkov oziroma izdatkov pri poslovanju -2.173.452 3.954.136 

B. Denarni tokovi pri naložbenju

a) Prejemki pri naložbenju 490.132 2.581.743 

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih 10.132 11.743 

Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 480.000 2.570.000 

b) Izdatki pri naložbenju 867.535 2.843.610 

Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev 331.910 198.954 

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 114.736 74.656 

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 40.889 0 

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0 0 

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 380.000 2.570.000 

c) Prebitek prejemkov oziroma izdatkov pri naložbenju -377.403 -261.867 

C. Denarni tokovi pri financiranju

a) Prejemki pri financiranju 22.480.000 16.100.000 

Prejemki od vplačanega kapitala

Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil

v EUR
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POSTAVKA tekoče leto predhodno leto

Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil 22.480.000 16.100.000 

Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil od družb v skupini 0 0 

b) Izdatki pri financiranju 20.485.811 18.531.669 

Izdatki za dane obresti 5.811 26.388 

Izdatki za vračila kapitala

Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih posojil in kreditov

Izdatki za vračila oziroma odplačila kratkoročnih posojil in kreditov 20.480.000 17.400.000 

Izdatki za vrač. oz. odplač.kratkor. posojil med povez. osebami 0 0 

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0 1.105.281 

c) Prebitek prejemkov oziroma izdatkov pri financiranju  1.994.189 -2.431.669 

Č. Končno stanje denarnih sredstev 1.689.403 1.892.345 

v EUR
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15.5  Izkaz gibanja kapitala
IZKAZ GIBANJA KAPITALA od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (v EUR)
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (v EUR)
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16.1  Splošni računovodski okvir
ECE, energetska družba, d. o. o., je družba z omejeno odgovornostjo po Zakonu o 
gospodarskih družbah (ZGD-1). Kot Elektro Celje Energija je bila registrirana 1. 12. 2011 
in izčlenjena z 1. 1. 2011. Z dnem 1. 10. 2015 je bila vpisana pripojitev družbe Elektro 
Gorenjska Prodaja (EGP) k družbi Elektro Celje Energija. Obračunski datum pripojitve je 
bil 31. 12. 2014, datum vpisa pripojitve v sodni register pa 1. 10. 2015. S 1. 10. 2015 je 
bila registrirana sprememba naziva podjetja, ki je zdaj ECE, energetska družba, d. o. o. 

Družba opravlja pretežno dejavnost nakupa in prodaje električne energije, računovodske 
izkaze pa pripravlja v skladu z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami Slovenskih 
računovodskih standardov (SRS) 2006, določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-
1), zahtevami Energetskega zakona ter zakonodaje s področja davkov in financ. 

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih se neposredno 
uporabljajo SRS. Postavke, pri katerih dajejo SRS družbi možnost izbire med različnimi 
načini vrednotenja, se opredelijo z računovodskimi usmeritvami. Družba je prevzela 
enake računovodske usmeritve, kot jih ima matična družba.

Družba pri pripravi računovodskih izkazov upošteva splošna pravila o vrednotenju: 
časovno neomejenost delovanja, dosledno stanovitnost in še posebej strogo nastanek 
poslovnega dogodka. Pri tem so upoštevane kakovostne značilnosti: razumljivost, 
ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Izbira in uporaba računovodskih usmeritev 
temeljita na previdnosti, prednosti vsebine pred obliko in pomembnosti.

Računovodski izkazi so odraz resnične in poštene predstavitve premoženja in 
obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida.

Poslovno leto je enako koledarskemu.

Sprememb računovodskih usmeritev v letu 2015 ni bilo. 

Uprava družba je potrdila in sprejela letno poročilo 19. 4. 2016.

16 RAZKRITJA IN POJASNILA POSTAVK     
V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH
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16.2  

ECE, d. o. o., energetska družba, d. o. o., je združeno podjetje družb Elektro Celje Energija, 
d. o. o., in Elektro Gorenjska Prodaja, d. o. o. (v nadaljevanju EGP), kjer se je v postopku 
pripojitve EGP pripojila k družbi Elektro Celje Energija, d. o. o. Združitev s pripojitvijo je 
bila izvedena v skladu s 580. členom ZGD.

Z družbeno pogodbo o ustanovitvi podjetja ECE, energetska družba, d. o. o., ki je bila 
podpisana 4. 9. 2015, se je v sodni register vpisala sprememba družbe Elektro Celje 
Energija, d. o. o., v ECE, energetska družba, d. o. o. Sprememba v poslovnem registru je 
zavedena pod opravilno številko Srg 2015/37235 z dne 1. 10. 2015. 

Družbenika v družbi sta Elektro Celje, d. d., ki ima v lasti 74,3256-odstotni delež in 
Elektro Gorenjska, d. d., ki ima 25,6744-odstotni delež. 

Družbenik Elektro Celje, d. d., je v postopku združitve osnovni vložek zagotovil v denarju. 
Družbenik Elektro Gorenjska, d. d., pa je poslovni delež pridobil v postopku pripojitve 
hčerinske družbe EGP, ki je zaradi pripojitve prenehala obstajati. Poslovni delež je 
skladen z menjalnim razmerjem, ki sta ga določila družbenika v postopku pripojitve na 
podlagi ocenjenih vrednosti prevzemne in prevzete družbe pred pripojitvijo.

V postopku pripojitve so bila vsa sredstva in obveznosti družbe EGP prenesena na 
prevzemno družbo po pošteni vrednosti. Za ocenjeno vrednost podjetja EGP se je 
povečal kapital družbe ECE, d. o. o.

Izhajajoč iz knjigovodske vrednosti premoženja EGP na dan 31. 12. 2014 je ECE 
prevzela vsa sredstva v znesku 19.006.530 EUR ter vse dolgove, rezervacije in časovne 
razmejitve v znesku 15.088.515 EUR. 

Kapital družbe ECE se je povečal v ocenjeni vrednosti EGP po stanju na dan 31. 12. 
2014 za 5.606.001 EUR. Strukturno se je delno povečal osnovni kapital, v preostalem 
znesku pa vplačan presežek kapitala. 

Združitev podjetij Elektro Celje Energija, d. o. o., in 
Elektro Gorenjska Prodaja, d. o. o.

KAPITAL 9.036.402 5.606.001 14.642.403

Vpoklicani kapital 2.554.399 882.369 3.436.768

Kapitalske rezerve 2.946.624 4.682.997 7.629.621

Presežek iz prevrednotenja 1.303 40.635 41.938

Preneseni čisti posloni izid 1.313.420 0 1.313.420

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.220.656 0 2.220.656

Skupaj po
pripojitvi

ECE pred
pripojitvijo Pripojitevv EUR



LETNO POROČILO 2015 78

V letu 2015 je družba EGP od obračuna pripojitve 31. 12. 2014 do datuma vpisa v 
sodni register 1. 10. 2015 ustvarila za 252.006 EUR dobička pred obdavčitvijo. V tem 
obdobju je ustvarila za 29.528.435 EUR prihodkov od prodaje, 81.759 EUR drugih 
poslovnih prihodkov, 68.283 EUR finančnih prihodkov in 46 EUR drugih prihodkov. 
Na drugi strani je izkazala za 28.316.810 EUR stroškov blaga materiala in storitev, 
957.559 EUR stroškov dela, 120.959 EUR odpisov vrednosti, 27.863 EUR drugih 
poslovnih odhodkov, 1.265 EUR finančnih odhodkov in 2.061 EUR drugih odhodkov.

V postopku pripojitve sta družbi pri FURS uveljavili davčno nevtralno statusno 
preoblikovanje, kar je omogočilo, da je bila na ECE prenesena davčna izguba EGP. 
Poleg davčne izgube so bile na ECE ugotovljene tudi začasne davčne razlike iz naslova 
rezervacij in oslabitev terjatev ter posledično v dobro dobrega imena pripoznane 
odložene terjatve za davek iz tega naslova v višini 525.915 EUR.

Spremembe v bilanci stanja ob prevzemu:

POSTAVKA

Elektro Celje 
Energija

31.12.2014

Elektro 
Gorenjska

31.12.2014

Učinek
pripojitve
1.1.2015

Skupaj 
ECE in EGO 

31.12.2014
po pripojitvi

SREDSTVA

 A. Dolgoročna sredstva  ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. ) 1.502.528 748.892 1.687.986 3.939.406

 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR  (1 do 6) 285.560 257.001 1.162.071 1.704.632

1. Dolgoročne premoženjske pravice 285.560 249.450 0 535.010

2. Dobro ime 0 0 1.162.071 1.162.071

4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju 0 7.350 0 7.350

6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 201 0 201

 II. Opredmetena osnovna sredstva  (1 do 4) 300.612 139.217 0 439.829

 1. Zemljišča in zgradbe (a+b) 115.001 0 0 115.001

    a) Zemljišča 32.194 0 0 32.194

    b) Zgradbe 82.807 0 0 82.807

2. Proizvajalne naprave in stroji, oprema 179.256 139.217 0 318.473

3. Druge naprave in  oprema 6.355 0 0 6.355

 III. Naložbene nepremičnine 298.773 1.038 0 299.811

 IV.  Dolgoročne finančne naložbe  (1 do 2) 0 351.637 0 351.637

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č) 0 351.637 0 351.637

    c) Druge delnice in deleži 0 351.637 0 351.637

 V.  Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3) 114.399 0 0 114.399

 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 113.028 0 0 113.028

 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 1.371 0 0 1.371

 VI.  Odložene terjatve za davek                    503.183 0 525.915 1.029.098

v EUR
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POSTAVKA

Elektro Celje 
Energija

31.12.2014

Elektro 
Gorenjska

31.12.2014

Učinek
pripojitve
1.1.2015

Skupaj 
ECE in EGO 

31.12.2014
po pripojitvi

 B. Kratkoročna sredstva  ( I. + II. + III. + IV. +V. ) 25.123.329 18.164.213 0 43.287.542

 I. Sredstva za prodajo 0 51.628 0 51.628

 II. Zaloge   (1 do 4) 58.268 0 0 58.268

3. Proizvodi in trgovsko blago 58.268 0 0 58.268

 III. Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2) 0 100.000 0 100.000

2. Kratkoročna posojila (a + b + c) 0 100.000 0 100.000

      b) Kratkoročna posojila drugim 0 100.000 0 100.000

 IV.  Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3) 23.172.716 17.658.861 0 40.831.577

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 492.663 584.954 0 1.077.617

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  20.951.304 16.397.740 0 37.349.044

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.728.749 676.167 0 2.404.916

 V. Denarna sredstva 1.892.345 353.724 0 2.246.069

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 245.983 93.424 0 339.407

S K U P A J  S R E D S T V A    (A + B + C) 26.871.840 19.006.529 1.687.986 47.566.355

v EUR

POSTAVKA

Elektro Celje 
Energija

31.12.2014

Elektro 
Gorenjska

31.12.2014

Učinek
pripojitve
1.1.2015

Skupaj 
ECE in EGO 

31.12.2014
po pripojitvi

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A. Kapital  9.036.403 3.918.015 1.687.986 14.642.404

I. Vpoklicani kapital 2.554.399 3.000.000 -2.117.631 3.436.768

1. Osnovni kapital 2.554.399 3.000.000 -2.117.631 3.436.768

II. Kapitalske rezerve 2.946.624 2.103.181 2.579.816 7.629.621

IV. Presežek iz prevrednotenja 1.303 40.635 0 41.938

 V. Preneseni čisti poslovni izid 1.313.421 -1.225.801 1.225.801 1.313.421

1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 1.313.421 -1.225.801 1.225.801 1.313.421

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.220.656 0 0 2.220.656

1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta 2.220.656 0 0 2.220.656

B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3) 330.440 256.551 0 586.991

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 330.440 241.355 0 571.795

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 15.196 0 15.196

C. Dolgoročne obveznosti ( I. + II. + III. ) 0 16.386 0 16.386

v EUR
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16.3  Razkritja postavk v bilanci stanja
Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je pošteno prikazano stanje 
sredstev in obveznosti do njihovih virov na koncu poslovnega leta 2015. Ima obliko 
zaporednega stopenjskega izkaza, opredeljenega v SRS 24.4 in ZGD-1. Postavke v 
bilanci stanja so prikazane po neodpisani vrednosti kot razliki med celotno vrednostjo 
in popravkom vrednosti.

Upoštevano je načelo posamičnega vrednotenja sredstev in obveznosti do virov 
sredstev.

Sredstva so na začetku ovrednotena po izvirnih vrednostih (nabavna vrednost, 
stroškovna vrednost), pozneje pa se v primeru slabitve uporabi manjša vrednost od 
dveh možnih: knjigovodska ali nadomestljiva. Kot nadomestljiva vrednost se upošteva 
poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali vrednost pri uporabi, in sicer tista, 
ki je večja.

POSTAVKA

Elektro Celje 
Energija

31.12.2014

Elektro 
Gorenjska

31.12.2014

Učinek
pripojitve
1.1.2015

Skupaj 
ECE in EGO 

31.12.2014
po pripojitvi

 II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5) 0 7.659 0 7.659

4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 0 7.659 0 7.659

 III.  Odložene obveznosti za davek 0 8.727 0 8.727

Č.     Kratkoročne obveznosti ( I. + II. + III. ) 15.953.973 13.993.643 0 29.947.616

 II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4) 0 1.903 0 1.903

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 0 1.903 0 1.903

 III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8) 15.953.973 13.991.740 0 29.945.713

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 56.231 85.717 0 141.948

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 9.912.666 10.117.191 0 20.029.857

4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 4.551.623 2.937.572 0 7.489.195

5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 136.989 107.818 0 244.807

6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij 924.286 191.138 0 1.115.424

7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi 
predujmov 356.272 546.216 0 902.488

8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 15.906 6.088 0 21.994

 D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  1.551.024 821.934 0 2.372.958

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  
(A + B + C + Č + D) 26.871.840 19.006.529 1.687.986 47.566.355

v EUR
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Dolgovi so na začetku ovrednoteni po izvirni vrednosti. Pozneje velja pri dolgovih, 
ob predpostavki previdnosti, kot nova knjigovodska vrednost, večja od dveh možnih: 
izvirna ali poštena. Dolgovi, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v 
domačo valuto po referenčnem tečaju Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka 
Slovenije.

Po datumu bilance stanja do izdaje revizorjevega poročila ni bilo dogodkov, ki bi vplivali 
na stanje sredstev in obveznosti ter tako zmanjšali zmožnost uporabnikov bilance 
stanja izdelati ustrezne ocene in sprejeti pravilne odločitve.

16.3.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne 
obstaja. Praviloma se pojavlja kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo.

Vsa neopredmetena sredstva, razen dobrega imena, so amortizirljiva sredstva. 
Amortizacijska osnova amortizirljivih dolgoročnih sredstev je enaka njihovi nabavni 
vrednosti, zmanjšani za morebitne oslabitve.

Pri vrednotenju neopredmetenih sredstev družba uporablja model nabavne vrednosti, 
vodi jih po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijske popravke vrednosti.

Neopredmetena sredstva predstavljajo premoženjske pravice v vrednosti 471.770 
EUR in investicije v teku v vrednosti 147.208 EUR ter dobro ime v višini 1.162.071 
EUR.

Dobe koristnosti vseh neopredmetenih sredstev so končne. Premoženjske pravice 
predstavljajo naložbe v programsko opremo, ki se časovno amortizira glede na dobo 
koristnosti, ki za ta sredstva traja do deset let. 



LETNO POROČILO 2015 82

Dobro ime je posledica pripojitve družbe EGP, in sicer iz naslova prenosa kapitala je bilo 
izkazanega za 1.687.986 EUR dobrega imena, na drugi strani pa je bilo ob pripoznanju 
davčne nevtralnosti dobro ime zmanjšano za 525.915 EUR.

Test slabitve dobrega imena na dan 31. 12. 2015 ni pokazal potrebe po slabitvi na dan 
31. 12. 2015.

Amortiziranje programske opreme se začne, ko je programska oprema s končno dobo 
koristnosti na voljo za uporabo. Amortizacija programske opreme znaša 195.440 EUR. 

Neopredmetenih sredstev družba ne prevrednoti, ker predstavljajo manj kot odstotek 
vrednosti vseh sredstev, prav tako neopredmetena sredstva niso zastavljena ali dana 
kot poroštvo za obveznosti.
Za pridobitev neopredmetenih sredstev družba na dan 31. 12. 2015 ne izkazuje 
obveznosti do dobaviteljev.

NEOPREDMETENA 
DOLGOROČNA SREDSTVA

Premoženjske 
pravice Dobro ime Druge AČR

Sredstva v 
pripravi Skupaj 

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2014 832.526 0 0 0 832.526

Učinek pripojitve EGP 306.036 1.162.071 201 7.350 1.475.457

Stanje 31.12.2014 po pripojitvi 1.138.562 1.162.071 201 7.350 2.308.184

Povečanja 0 0 0 272.058 272.058

Prenos z investicij v teku 132.200* 0 0 -132.200 0

Inv. v teku zmanjšanje (prenos, odpisi) 0 0 0 0 0

Zmanjšanja 0 0 -201 0 0

Stanje 31. 12. 2015 1.270.762 1.162.071 0 147.208 2.580.041

Popravek vrednosti 0

Stanje 31.12.2014 546.966 0 0 0 546.966

Učinek pripojitve EGP 56.586 0 0 0 56.586

Stanje 31.12.2014 po pripojitvi 603.552 0 0 0 603.552

Amortizacija 195.440 0 0 0 195.440

Povečanja 0 0 0 0 0

Zmanjšanja 0 0 0 0 0

Stanje 31. 12. 2015 798.992 0 0 0 798.992

Stanje 31. 12. 2014 535.010 1.162.071 201 7.350 1.704.632

Stanje 31. 12. 2015 471.770 1.162.071 0 147.208 1.781.049

v EUR
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16.3.2 Opredmetena osnovna sredstva
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo, ki ga ima podjetje v lasti ali finančnem 
najemu ali ga kako drugače obvladuje ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali 
opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene in ga bo po 
pričakovanjih uporabljalo v te namene v več kot enem obračunskem obdobju.

Pri vrednotenju opredmetenih osnovnih sredstev družba uporablja model nabavne 
vrednosti. Vodi jih po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijske popravke 
vrednosti in nabrane izgube zaradi slabitev.

Opredmeteno osnovno sredstvo se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna, 
če je verjetno, da bodo od njega pritekale gospodarske koristi, in če je mogoče njegovo 
nabavno vrednost zanesljivo izmeriti, odpravi pa se ob odtujitvi ali če od njegove 
uporabe ali odtujitve ni več pričakovati prihodnjih gospodarskih koristi.

Opredmeteno osnovno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni 
vrednosti. Sestavljajo jo nakupna cena sredstva, z njim povezane uvozne in nevračljive 
nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za 
nameravano uporabo. Nabavno vrednost sestavljajo tudi stroški izposojanja v zvezi s 
pridobitvijo novega opredmetenega osnovnega sredstva pri tistih osnovnih sredstvih, 
pri katerih je obdobje od datuma opravljanja storitve prve fakture za gradbeno-
montažno storitev ali opremo do usposobitve osnovnega sredstva za uporabo daljše 
od leta dni, in sicer za čas od valute posameznega računa do datuma usposobitve 
osnovnega sredstva za uporabo.

Zemljišče se oceni po nabavni vrednosti, ki vključuje tudi plačan davek od prometa 
nepremičnin in stroške vpisa v zemljiško knjigo.

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

Popravek vrednosti osnovnih sredstev se opravi za znesek amortizacije, ki se ugotovi 
v končnem letnem obračunu amortizacije. Družba uporablja metodo enakomernega 
časovnega amortiziranja, amortizacijske stopnje pa so določene glede na pričakovano 
dobo koristnosti. 

Dobo koristnosti oziroma pričakovano dobo uporabe osnovnega sredstva določi za to 
imenovana komisija matične družbe. Amortizacija se obračunava posamično, dokler se 
v celoti ne nadomesti vrednost, ki tvori osnovo za obračun amortizacije. Opredmeteno 
osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca po tem, ko je 
razpoložljivo za uporabo. 

Če ima neodpisano vrednost osnovno sredstvo, ki nima več nobene koristnosti, se 
ta vrednost obravnava kot prevrednotovalni poslovni odhodek, če se sredstvo proda 
in je njegova čista iztržljiva vrednost večja od knjigovodske, pa kot prevrednotovalni 
poslovni prihodek.
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Družba svojih osnovnih sredstev nima zastavljenih ali danih kot poroštvo za obveznosti.

V letu 2015 osnovna sredstva niso bila prevrednotena.  

Na dan 31. 12. 2015 družba ne izkazuje obveznosti za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev.

V letu 2015 so bile uporabljene naslednje amortizacijske stopnje: 

OPREDMETENA 
DOLGOROČNA SREDSTVA Zemljišča Zgradbe Oprema

Investicije v 
teku Skupaj 

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2014 32.194 91.933 477.245 0 601.372

Učinek pripojitvev EGP 1.038 0 313.626 0 314.664

Stanje 31. 12. 2014 po pripojitvi 33.232 91.933 790.871 0 916.036

Povečanja 0 0 0 96.240 96.240

Prenos z investicij v teku 0 0 96.240 -96.240 0

Prenos med konti OS 0 0 0 0 0

Zmanjšanja 0 0 -54.081 0 -54.081

Stanje 31. 12. 2015 33.232 91.933 833.030 0 958.195

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2014 0 9.125 291.634 0 300.759

Učinek pripojitvev EGP 0 0 174.409 174.409

Stanje 31. 12. 2014 po pripojitvi 0 9.125 466.043 0 475.168

Amortizacija 0 1.849 85.267 0 87.116

Povečanja 0 0 0 0 0

Zmanjšanja 0 0 41.991 0 41.991

Prenos med konti OS 0 0 0 0 0

Stanje 31. 12. 2015 0 10.974 509.319 0 520.293

Stanje 31. 12. 2014 33.232 82.808 324.828 0 440.868

Stanje 31. 12. 2015 33.232 80.959 323.711 0 437.902

Najnižja % Najvišja %

Druga oprema 6,67 20

Računalniška oprema 33,33 50

Motorna vozila 12,5 20

v EUR
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16.3.3 Naložbene nepremičnine 
Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana z namenom, da bi prinašala 
najemnino in tako povečevala vrednost dolgoročne naložbe. Kot naložbena 
nepremičnina je določena poslovna zgradba, oddana v enkratni ali večkratni poslovni 
najem, oziroma prazna poslovna zgradba, ki je na voljo za najem.

Družba meri naložbene nepremičnine po modelu nabavne vrednosti. Popravek 
vrednosti naložbenih nepremičnin se opravi za znesek amortizacije, ki se ugotovi v 
končnem letnem obračunu amortizacije. Družba uporablja metodo enakomernega 
časovnega amortiziranja. 

Naložbene nepremičnine obsegajo poslovne prostore v Celju, ki jih družba oddaja 
posameznikom ali podjetjem. Sredstva so bila pridobljena v postopku oddelitve v letu 
2011 iz družbe Elektro Celje, d.d.. Po uradnih cenitvah GURS-a je poštena vrednost 
neprmičnin vrednotena v višini 489.909 EUR.

Pričakovana doba koristnosti naložbene nepremičnine je 50 let. 

Naložbene nepremičnine
Naložbene 

nepremičnine Skupaj 

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2014 917.182 917.182

Učinek pripojitve EGP 1.038 1.038

Stanje 31. 12. 2014 po pripojitvi 918.220 918.220

Povečanja 40.888 40.888

Prenos z investicij v teku 0 0

Prenos med konti -1.038 -1.038

Zmanjšanja 0 0

Stanje 31. 12. 2015 958.070 958.070

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2015 618.409 618.409

Učinek pripojitve EGP 0 0

Stanje 31. 12. 2014 po pripojitvi 0 0

Amortizacija 18.343 18.344

Povečanja 0 0

Zmanjšanja 0 0

Prenos med konti OS 0 0

Stanje 31. 12. 2015 636.752 636.753

Stanje 31. 12. 2014 299.811 299.811

Stanje 31. 12. 2015 321.318 321.318

v EUR
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Povečanja v letu 2015 predstavljajo ureditev funkcionalnega dela zemljišča glede na 
delež etažnega lastništva na lokaciji Aškerčeva v Celju.

Prihodki od najemnin za naložbene nepremičnine so v letu 2015 znašali 6.410 EUR, 
stroški iz tega naslova pa 7.080 EUR. Negativno razmerje med stroški in prihodki je 
posledica neuspešne oddaje vseh poslovnih prostorov v najem. 

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

Če poštene vrednosti naložb v delnice in deleže ni mogoče zanesljivo izmeriti, se po 
SRS 3 vrednotijo po modelu nabavne vrednosti. Izmeritev finančnih naložb po nabavni 
vrednosti pomeni, da jih v celotnem obdobju njihovega pripoznavanja v računovodskih 
izkazih izkazujemo po nabavni vrednosti, povečani za stroške posla in zmanjšani za 
morebitno oslabitev. Na vsak dan bilance stanja je treba presoditi, ali obstaja kakšen 
nepristranski dokaz o morebitni oslabljenosti take finančne naložbe. Finančna naložba 
(ali skupina finančnih naložb) je oslabljena (dolgoročno) in to povzroči izgube, če obstajajo 
objektivni dokazi o oslabitvi zaradi dogodka ali dogodkov po začetnem pripoznanju 
naložbe. Znesek izgube zaradi oslabitve se izmeri kot razlika med vrednostjo finančne 
naložbe v poslovnih knjigah na dan bilance stanja in sedanjo vrednostjo pričakovanih 
prihodnjih denarnih tokov od te naložbe, diskontiranih po trenutni tržni donosnosti 
(nadomestljiva vrednost) za podobne finančne naložbe.

Tako ugotovljena razlika se takoj pripozna v izkazu poslovnega izida kot finančni 
odhodek. Takšnih izgub zaradi oslabitve po SRS 3 ni dovoljeno razveljaviti. Navedeno 
pravilo tudi pomeni, da mora družba finančne naložbe v delnice in deleže testirati 
glede oslabitve. Nadomestljiva vrednost se izmeri po pošteni vrednosti, zmanjšani za 
stroške prodaje, ali vrednosti pri uporabi, odvisno od tega, katera je večja: 
a) poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, to je znesek, ki ga je mogoče 
dobiti s prodajo sredstva v premišljenem poslu med dobro obveščenima in voljnima 
strankama po zmanjšanju za neposredne dodatne stroške odtujitve; 
b) vrednost pri uporabi, to je sedanja vrednost ocenjenih prihodnjih denarnih tokov, za 
katere se pričakuje, da se bodo pojavili zaradi stalne uporabe sredstva in ob njegovi 
odtujitvi na koncu njegove dobe koristnosti.

Pri ugotavljanju nadomestljive vrednosti izhajajo družbe iz temeljnega izhodišča, da 
je nadomestljiva vrednost naložbe v delnice oziroma delež opredeljena kot tista, ki 
praviloma ne presega revidirane knjigovodske vrednosti kapitala družbe, v kateri ima 
družba finančno naložbo. Pri testiranju finančnih naložb v delnice oziroma deleže je v 
zvezi s presojo, ali gre za oslabitev ali ne, treba upoštevati tudi pomembno oziroma 
dolgotrajnejše zmanjšanje vrednosti teh finančnih naložb pod njihovo nabavno 
vrednost v obdobju, daljšem od 12 mesecev. Družba opravi preizkus za ocenitev 
oslabitve finančne naložbe v kapitalski instrument, ki ni izmerjen po pošteni vrednosti, 
če je knjigovodska vrednost take finančne naložbe na bilančni presečni dan za več kot 
20 % večja od sorazmernega dela knjigovodske vrednosti celotnega kapitala tistega 
podjetja, v katerem ima podjetje naložbo na ta dan. Če knjigovodska vrednost celotnega 
kapitala (še) ni javno objavljena ali drugače dosegljiva, se lahko uporabijo tudi drugi, 
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manj zanesljivi dokazi o knjigovodski vrednosti celote kapitala na dan bilance stanja (na 
primer: ocena knjigovodske vrednosti na dan bilance stanja). 

Najmanj enkrat letno se preverja ustreznost izkazane velikosti posamezne dolgoročne 
finančne naložbe. Če katera od dolgoročnih finančnih naložb izgublja vrednost (na 
primer zaradi neuspešnega poslovanja družbe, v kateri je naša družba kapitalsko 
udeležena, ali slabše plačilne sposobnosti družbe, ki ji je naša družba dala dolgoročna 
posojila in podobno), se presodi, v kakšni velikosti je treba v breme prevrednotovalnih 
finančnih odhodkov oblikovati popravek njene knjigovodske vrednosti. 

Če je bila pri dolgoročnih finančnih naložbah, ki jih je treba oslabiti, v preteklosti 
evidentirana okrepitev, se oslabitev najprej evidentira v breme ustreznega presežka iz 
prevrednotenja.

Dolgoročne finančne naložbe na dan 31. 12. 2015 znašajo 351.637 EUR. Finančne 
naložbe so vrednotene po pošteni oziroma nabavni vrednosti. 

Delnice Gorenjske banke so vrednotene po ceni 122,88 EUR na delnico, kar predstavlja 
19,73 % zadnje znane revidirane knjigovodske vrednosti delnice.

Delnice Zavarovalnice Triglav so uvrščene v skupino finančnih instrumentov po pošteni 
vrednosti čez kapital in vrednotene po borzni ceni. 

Doseženi finančni prihodki iz naslova finančnih naložb so predstavljeni v točki 15.3.1.2.

Dolgoročne finančne naložbe niso zastavljene kot jamstvo za dolgove.

Družba ima na dan 31. 12. 2015 sklenjene terminske pogodbe za nakup električne 
energije za leti 2016 in 2017. Pogodbe so sklenjene za potrebe prejema ali izročitve 
nefinančnega sredstva v skladu s pričakovanim nakupom, prodajo ali uporabo, zato jih 
na podlagi MRS 39.5 družba obravnava kot navadne kupoprodajne pogodbe in ne kot 
izvedene finančne instrumente.

 

Družba ni družbenik v drugi družbi, v kateri bi neomejeno osebno odgovarjala za 
obveznosti družbe.

OPIS NALOŽBE
Oznaka 
delnice 1.01.15 31.12.15 1.01.15 31.12.15 1.01.15

Prevre-
dnotenja

Nove 
pridobitve

Prevre-
dnotenja

Odtujitve oz. 
prerazpo-

reditve 31.12.15

Gorenjska banka d.d., 
Kranj GBKR 2350 2350 0,71% 0,71% 288.766 0 0 0 0 288.766

Zavarovalnica Triglav 
d.d., Ljubljana ZVTG 2664 2664 0,01% 0,01% 62.870 0 0 0 0 62.870

StanjeZmanjšanja v letu 
2015

Povečanje v letu 
2015Delež v lastništvuŠtevilo delnic Stanje
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16.3.5 Dolgoročne poslovne terjatve
Med dolgoročnimi terjatvami družba izkaže vse tiste terjatve, ki imajo rok zapadlosti 
daljši od enega leta, vse preostale pa se izkazujejo kot kratkoročne.

Dolgoročne poslovne terjatve v bruto znesku 993.134 EUR se nanašajo na dolgoročne 
poslovne terjatve do kupcev v prisilni poravnavi v višini 124.580 (od tega Polzela, d. 
o. o., 71.991 EUR; Strašek, d. o. o., 17.978 EUR; in GTC, Kope, d. o. o., 11.603 EUR). 
Dolgoročne potrošniške kredite iz naslova prodaje trgovskega blaga v višini 867.906 
EUR in dolgoročne poslovne terjatve do drugih v višini 648 EUR. 

Del, ki zapade v plačilo v letu 2015, je v višini 539.323 EUR prenesen na kratkoročni 
del. Popravek terjatve iz naslova dolgoročnih terjatev ni bil oblikovan. Terjatve niso 
zavarovane in zastavljene.

16.3.6 Odložene terjatve za davek 

Odložene terjatve za davek kot zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih 
obdobjih glede na začasne odbitne razlike, se nanašajo na oblikovanje popravkov 
vrednosti terjatev, stroške rezervacij za odpravnine ob upokojitvi, jubilejne nagrade 
in solidarnostne nagrade za primer smrti ter odložene davke za davčno izgubo iz 
preteklih let. 

31.12.15 31.12.14

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 1.531.809 223.772

Manj popravek vrednosti 0 0

Kratkoročni del dolgoročnih terjatev do kupcev -539.323 -109.604

992.486 114.168

Manj popravek vrednosti 0 0

Kratkoročni del dolgoročnih terjatev do drugih 0 0

648 231

Skupaj 993.134 114.399

31.12.14 pripojitev prenos oblikovanje 
odprava, 

koriščenje 31.12.15

Poslovne terjatve 449.040 0 153.005 150.368 0 752.413

Dolgoročne rezervacije 54.143 0 20.347 4.405 32.492 46.403

Terjatve za odložen davek - začasne razlike 0 173.352 -173.352 0 0 0

Terjatve za odložen davek za davčno izgubo 0 352.561 0 0 331.741 20.820

Skupaj 503.183 525.913 0 154.773 364.233 819.636

v EUR

v EUR
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Družba je v letu 2015 ob pripojitvi družbe Elektro Gorenjska Prodaja, d. o. o., pripoznala 
za 173.352 EUR odloženih terjatev za davke iz naslova začasnih razlik iz naslova 
rezervacije in oblikovanja popravkov vrednosti terjatev ter za 352.561 EUR iz naslova 
neizkoriščene davčne izgube. Pri izračunu odloženih terjatev za davek je bila uporabljena 
davčna osnova v višini 17 %, za katero se pričakuje, da bo uporabljena tudi v prihodnje. 

Družba na dan 31. 12. 2015 ne razpolaga z drugimi pomembnimi začasnimi davčnimi 
razlikami, ki bi lahko predstavljale dodaten vir za oblikovanje odloženih terjatev za 
davke. 

16.3.7 Sredstva za prodajo
V okviru sredstev za prodajo je izkazana naložba v družbo Stelkom. Družba ECE se 
je že v letu 2014 še pod okriljem Elektra Gorenjska Prodaja, d. o. o. začela pogajati s 
potencialnim kupcem o odkupu poslovnega deleža Stelkoma. Odločitev o izvedbi posla 
bo znana v letu 2016. 

Naložba v delež družbe Stelkom, d. o. o., je izkazana po nabavni vrednosti. Na dan 
31. 12. 2015 ni znakov slabitve. 

16.3.8 Zaloge trgovskega blaga
Med zalogami družba izkazuje zaloge trgovskega blaga.

Zaloge niso zastavljene. Odpisov zalog zaradi neuporabnosti ni bilo. Poraba zalog je 
vrednotena po zadnji povprečni nabavni ceni.

v EUR 31.12.15 31.12.14

Zaloge trgovskega blaga 46.048 58.268

Skupaj 46.048 58.268
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16.3.9 Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe so prosta sredstva, ki jih podjetje nalaga, da bi z donosi, 
ki izhajajo iz njih, povečevalo svoje finančne prihodke.

Kratkoročne finančne naložbe se na začetku pripoznanja izmerijo po pošteni vrednosti, 
ki je enaka nabavni vrednosti.

Enkrat letno, pred sestavitvijo računovodskih izkazov, družba preveri ustreznost 
izkazane velikosti posamezne naložbe. Če kakšna naložba izgublja vrednost (na primer 
naložba v posojilo zaradi slabše plačilne sposobnosti družbe posojilojemalke), družba 
presodi, koliko je treba popraviti njeno knjigovodsko vrednost. Prav tako se izvrši delni 
ali celotni odpis naložbe, kakor hitro obstajajo razlogi za to.

Družba po stanju na dan 31. 12. 2015 ne izkazuje kratkoročnih finančnih naložb.

16.3.10 Kratkoročne poslovne terjatve
Terjatve so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice do zahteve 
za plačilo dolga, dobavo stvari ali izvedbo storitev.

Terjatve se ob začetnem prepoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih 
listin, temelječih na že nastalih dokumentiranih poslovnih dogodkih ob predpostavki, 
da bodo plačane. Terjatve do pravnih in fizičnih oseb v tujini so preračunane v domačo 
valuto na dan nastanka po takratnem referenčnem tečaju Evropske centralne banke. 
Pozneje se terjatve lahko povečujejo ali zmanjšujejo (poznejši popusti, reklamacije) in s 
tem vplivajo na redne poslovne prihodke.

Družba najmanj enkrat letno, in sicer pred sestavo letnega obračuna poslovanja, 
preveri ustreznost izkazane velikosti posamezne terjatve. Družba pri presoji tveganj, 
da določene terjatve ne bodo poplačane v skladu s SRS, oblikuje popravek vrednosti v 
celotni višini za terjatve v stečajnih postopkih, terjatve, ki so predmet sodnega spora, 
in terjatve, za katere je na bilančni datum poteklo več kot 90 dni od zapadlosti. Za 
terjatve v postopkih prisilne poravnave oblikuje popravek vrednosti glede na sklepe 
prisilnih poravnav oziroma v višini 80 %, če prisilna poravnava še ni potrjena. Popravek 
vrednosti terjatev znaša 4.880.857 EUR, v letu 2015 je bil oblikovan v višini 922.144 
EUR.

Poznejši odpisi terjatev se pokrijejo v breme tako oblikovanih popravkov. Za odpise so 
potrebne ustrezne dokazne listine: sodna odločba, sklep o pravnomočno zaključenem 
postopku prisilne poravnave, stečaja ali druge ustrezne listine.
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v EUR
Stanje               

01.01.2015 Plačila
Prenos med 

konti Odpisi Oblikovanje Odprava
Stanje 

31.12.2015

Popravki terjatev energenti 859.543 4.547.668

A Skupaj popravki - terjatve 3.912.645 0 -143.870 368.390 859.543 0 4.547.668

Popravek terjatev zamudnih obresti 266.685 2.853 143.870 22.753 167.304 264.513

B Skupaj popravki - obresti 266.685 2.853 143.870 22.753 167.304 0 264.513

Popravek raznih kratkoročnih ter. 177.137 0 0 3.758 -104.703 68.676

C Skupaj popravki - razne 
kratkoročne terjatve 177.137 0 0 3.758 -104.703 0 68.676

SKUPAJ (A + B + C) 4.356.467 2.853 0 394.901 922.144 0 4.880.857

Uskladitev

Družba ima na dan 31. 12. 2015 za prodano električno energijo in druge storitve ter 
zamudne obresti iz tega naslova izkazuje za 4.341.536 EUR terjatev z zapadlostjo nad 
181 dni (od tega toženih terjatev − stečaji, prisilne poravnave tožbe in dolg upravnikov 
po stanovanjskem zakonu 3.901.224 EUR) ter za 32.579.663 EUR nezapadlih terjatev.

V letu 2015 so večji odjemalci, ki izpolnjujejo pogoje, zavarovani pri zavarovalnici SID, 
poslovne terjatve do gospodinjskih odjemalcev pa niso zavarovane z instrumenti za 
zavarovanje plačil, saj tega Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne 
energije ne predvideva. Terjatve za električno energijo do nekaterih kritičnih poslovnih 
odjemalcev so zavarovane z menico, bančno garancijo ali izvršnico.

Znesek odobrenih limitov za zavarovane terjatve s strani zavarovalnice SID oziroma z 
bančno garancijo je na dan 31. 12. 2015 znašal 2.715.652 EUR.

nezapadle 
terjatve

zapadle do 
30 dni

zapadle 
od 31-60 

dni
zapadle od 
61-90 dni 

zapadle 
od 91-180 

dni

zapadle 
nad 181 

dni
tožene 

terjatve
skupaj 

zapadle skupaj

Energenti, izgube 32.354.925 3.755.269 915.941 295.294 164.360 458.840 3.718.249 9.307.954 41.662.879

Zamudne obr. Ener. 53.038 13.926 10.914 6.450 24.335 30.401 182.980 269.006 322.044

Storitve 23.034 1.297 692 149 974 5.043 0 8.155 31.189

Zamudne obr. Stor. 0 0 0 0 0 121 0 121 121

Skupaj 32.430.997 3.770.492 927.547 301.893 189.669 494.405 3.901.229 9.585.236 42.016.233

v EUR
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v EUR 31.12.15 31.12.14 index 15/14

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 662.151 1.077.617 61

Kratkoročne  terjatve do kupcev:

- na domačem trgu 41.031.935 41.250.067 99

Manj popravek vrednosti -4.547.668 -3.992.526 114

Terjatve za obresti 322.147 228.307 141

Manj popravek vrednosti -264.513 -186.804 142

Dani predujmi 27.428 50.000 55

36.569.328 37.349.044 98

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2.759.774 2.472.449 112

Kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun

Popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do drugih -68.676 -177.137 39

Kratkoročni del dolgoročnih terjatev iz poslovanja 539.323 109.604 492

Terjatve povezane s finančnimi prihodki

3.230.421 2.404.916 134

Skupaj 40.461.900 40.831.577 99

Med terjatvami do drugih so terjatve za DDV v višini 1.847.439 EUR, terjatve iz naslova 
vplačanih akontacij za DDPO v znesku 286.389 EUR ter druge terjatve v znesku 
625.946 EUR. 

Družba na dan 31. 12. 2015, razen električne energije, izkazuje še za 832 EUR terjatev 
do direktorja družbe.

16.3.11 Denarna sredstva
Med denarnimi sredstvi so izkazana sredstva na transakcijskih računih pri poslovnih 
bankah in denar na poti. 

v EUR 2015 2014

Denarna sredstva na računih 1.687.805 1.424.090

Denar na poti 1.598 21.013

Kratkoročni depoziti na odpoklic 0 800.966

Skupaj 1.689.403 2.246.069
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v EUR 2015 2014

Vnaprej plačani stroški 6.190 13.196

Kratkoročni odloženi odhodki 1.625 33.647

Prehodno nezaračunani prihodki 228.356 177.841

DDV od predplačil 161.038 114.723

Skupaj 397.209 339.407

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

16.3.12 Aktivne časovne razmejitve 
Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške (odhodke), 
ki se bodo predvidoma pojavili v enem letu in katerih nastanek je verjeten, velikost 
pa zanesljivo ocenjena, ter prehodno nezaračunane prihodke. Kratkoročno odloženi 
stroški oziroma odhodki še ne vplivajo na poslovni izid. Kratkoročno nezaračunani 
prihodki se v poslovnem izidu upoštevajo kot prihodki, vendar pa jih ni bilo mogoče 
zaračunati. Postavke v bilanci stanja so realne in ne vsebujejo skritih rezerv.

Na aktivnih časovnih razmejitvah so izkazani vnaprej plačani stroški v višini 6.190 
EUR, DDV od prejetih predujmov 161.038 EUR (od tega iz naslova v znesku 160.306 
EUR), kratkoročno odloženi odhodki 1.625 EUR in prehodno nezaračunani prihodki 
228.356 EUR, ki večinoma predstavljajo nezaračunane prihodke iz naslova opravljene 
dobave Elektru Celje, d. d., iz naslova izgub električne energije v znesku 19.725 EUR 
do Elektra Gorenjska, d. d., v znesku –27.652 EUR ter poračun odstopanj do HSE v 
znesku 173.740 EUR. 

16.3.13 Kapital 
Zaradi pripojitve družbe EGP k družbi Elektro Celje Energija, d. o. o., se je osnovni kapital 
združene družbe ECE, energetska družba, d. o. o., temu ustrezno povečal, kar je razkrito 
v točki 15.2.

Celotni kapital družbe konec leta 2015, ki ga sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske 
rezerve, presežek iz prevrednotenja, preneseni čisti poslovni izid preteklega leta in čisti 
poslovni izid poslovnega leta, znaša 17.384.409 EUR. 

Presežek iz prevrednotenja iz naslova aktuarskih dobičkov (odpravnin ob upokojitvi) 
znaša 12.062 EUR, iz naslova prevrednotenja naložb pa 42.609 EUR.

Ostanek čistega dobička poslovnega leta znaša 2.729.274 EUR.
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16.3.14 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati 
zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma 
odhodkov. Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo odloženi 
prihodki, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve se ne prevrednotijo. Na koncu 
obračunskega obdobja se popravijo tako, da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti 
izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze.

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade so oblikovane v višini 
ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade, 
diskontirane na dan bilance stanja. Izračun je bil narejen za vsakega zaposlenega, tako 
da je upošteval stroške odpravnin ob upokojitvi in stroške vseh pričakovanih jubilejnih 
nagrad do upokojitve. Obveznosti za rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob 
upokojitvi so izračunane z metodo Project Unit Credit na osnovi večdekrementnega 
modela z upoštevanjem naslednjih predpostavk:

• nominalna dolgoročna obrestna mera oziroma diskontna stopnja v višini 2 %;
• pričakovana inflacija 1 % letno;
• fluktuacija kadrov:
• 4 % v intervalu do 40 let;
• 1 % v intervalu od 41 do 50 let;
• 0 % v intervalu od 51 let;
• verjetnost smrtnosti (SLO2007x, SLO2007y);
• stopnja rasti plač v podjetju v višini 2,25 % letno;
• izračun obveznosti za odpravnine ob upokojitvi je vezan na pokojninsko delovno 
 dobo posameznega zaposlenca.

Osnova za oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi je 
bil aktuarski izračun na dan 31. 12. 2015, po katerem rezervacije znašajo 562.097 
EUR. Med letom je bilo porabljenih 39.067 EUR rezervacij na podlagi dejansko nastalih 
stroškov iz tega naslova in 29.368 EUR dodatno oblikovanih rezervacij. 

16.3.14.1 Gibanje rezervacij

Del zneska v postavki oblikovanje v višini 12.732 EUR je izkazan v drugem 
vseobsegajočem donosu.

v EUR
Stanje 

1.1.2015
Črpanje 

2015
Oblikovanje 

2015
Zmanjšanje 

2015
Stanje 

31.12.2015

Jubilejne nagrade 198.632 13.329 4.560 189.863

Odpravnine 364.722 25.738 17.070 356.055

Pomoč ob smrti 8.441 0 7.738 16.179

Skupaj 571.795 39.067 29.368 0 562.097
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16.3.15 Dolgoročne poslovne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti zajemajo obveznosti iz naslova prejetih predujmov 
(7.659 EUR) in obveznosti iz naslova odloženih obveznosti za davek zaradi 
prevrednotenja delnic Zavarovalnice Triglav iz leta 2014 (8.727 EUR).

16.3.16 Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju, krajšem od leta 
dni. Kratkoročni dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih 
listin o njihovem nastanku, ki pri kratkoročnih finančnih dolgovih dokazujejo prejem 
denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, pri kratkoročnih poslovnih 
dolgovih pa prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani 
strošek, odhodek ali delež v poslovnem izidu.

Kratkoročne dolgove, izražene v tuji valuti, družba na dan bilance stanja preračuna v 
domačo valuto po referenčnem tečaju Evropske centralne banke.

Povečanje kratkoročnih dolgov povečuje redne finančne odhodke, zmanjšanje 
kratkoročnih dolgov pa redne finančne prihodke. Slabitve kratkoročnih dolgov družba 
ne ugotavlja in ne izkazuje. 

v EUR 2015 2014

Kratkoročne finančne obveznosti

Kratkoročne fin. obv. do družb v skupini 0 0

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 2.000.000 0

Kratkoročne finančne obveznosti do drugih 0 1.903

Skupaj 2.000.000 1.903

Kratkoročne poslovne obveznosti

Kratkoročne obveznosti do podjetij v skupini 27.543 141.948

Kratkoročne obveznosti el. energija 14.470.117 18.560.649

Ostale kratkoročne obveznosti 1.243.029 1.469.208

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 7.609.762 7.489.195

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 271.231 244.807

Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij 777.330 1.115.424

Kratkoročne obveztnoti na podlagi predujmov 904.407 902.488

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 221.971 21.994

Skupaj 25.525.390 29.945.713
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Podjetje ECE, d. o. o., je imelo na dan 31. 12. 2015 kratkoročne finančne obveznosti 
do Abanke, d. d. (prej Banka Celje, d. d.), v višini 1.000.000 EUR in SKB, d. d., 1.000.000 
EUR. Finančne obveznosti so obrestovane po obrestnih merah od EURIBOR +1,3 % 
do 1,5 % in so bile zavarovane z menicami. Finančne obveznosti so zapadle v plačilo 
najpozneje 13. 1. 2016. Vse finančne obveznosti so bile poravnane v roku. 

Kratkoročne poslovne obveznosti se nanašajo na obveznosti do družb v skupini, 
obveznosti do dobaviteljev, obveznosti iz poslovanja za tuj račun, obveznosti do 
zaposlencev, obveznosti do države in drugih institucij, obveznosti na podlagi predujmov 
ter druge kratkoročne poslovne obveznosti.

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini v višini 27.543 EUR se nanašajo na 
električno energijo, dobavljeno od družbe MHE – ELPRO (18.825 EUR), in obveznosti 
iz skupnega poslovanja z matično družbo Elektro Celje, d. d. (8.718 EUR).

Skupne obveznosti do dobaviteljev v višini 15.713.146 EUR se nanašajo na obveznosti 
iz naslova električne energije 14.470.117 EUR (od tega do Holdinga Slovenske 
elektrarne 12.258.361 EUR, GEN Energije, d. o. o., 273.302 EUR, Alpiq Energy SE 
160.890 EUR, Elektro Energije, d. o. o., 623.843 EUR, Interenerga, d. o. o., 435.927 
EUR ter drugih proizvajalcev električne energije 717.794 EUR) in druge obveznosti 
1.243.029 EUR.

Družba je imela s podjetji Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., GEN Energija, d. o. o., 
Elektro energija, d. o. o., Interenergo, d. o. o., in Alpiq Energy SE sklenjene letne pogodbe 
o nakupu električne energije, ki so bile zavarovane z menicami.

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun v višini 7.609.762 EUR se nanašajo 
na obveznosti do SODO, d. o. o., za uporabo elektroenergetskega omrežja (7.521.104 
EUR) in obveznost do distributerjev za plin (89.451 EUR).

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 271.231 EUR se nanašajo na decembrske 
obračune plač in druge obveznosti do zaposlenih.

Obveznosti do državnih in drugih institucij zajemajo predvsem obveznost za trošarino 
za plin in električno energijo (647.594 EUR) ter druge kratkoročne obveznosti do 
državnih in drugih institucij (129.736 EUR).

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov (904.407 EUR) se nanašajo 
na prejeta plačila iz naslova električne energije (902.197 EUR) in peletov (2.210 EUR).

Družba poleg obveznosti iz naslova plače za mesec december ne izkazuje drugih 
dolgov do direktorja družbe.

16.3.17 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
S pasivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti vnaprej vračunani stroški (odhodki) in 
kratkoročno odloženi prihodki. Pasivne časovne razmejitve se lahko uporabljajo samo 
za postavke, za katere so bile prvotno pripoznane.
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v EUR 2015 2014

Vnaprej vračunani odhodki 1.516.082 1.336.489

Kratkoročno nezaračunani prihodki 234.181 807.980

Kratkoročno odložene obveznosti 110.395 225.503

Vstopni davek preplačila 1.925 2.986

Skupaj 1.862.583 2.372.958

v EUR 31.12.2015 31.12.2014

Odprti pravdni postopki

Terjatve do družbenikov izbrisanih družb 121.111 80.515

Garancije bank 29.891.000 17.203.160

Skupaj 30.012.111 17.283.675

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve se v večini nanašajo na kratkoročno vračunane 
odhodke v višini 1.516.082 EUR (od tega 1.321.702 EUR vračunani stroški za še 
nezaračunano kupljeno električno energijo s strani dobavitelja in stroški neizkoriščenega 
letnega dopusta zaposlenih iz leta 2015 v višini 98.386,87 EUR, vnaprej vračunane 
stroške uspešnosti za leto 2015 v znesku 43.620 EUR ter vračunano akontacijo za 
DDPO v znesku 49.990 EUR). Kratkoročno nezaračunani prihodki so izkazani v višini 
234.181 EUR iz naslova nezaračunanih prihodkov iz naslova odškodnin do družbe 
Lesna TIP v znesku 191.917 EUR in družbe Garant v znesku 42.264 EUR. V okviru 
kratkoročno odloženih obveznosti so knjiženi akcijski popusti za MPO in VPO v znesku 
110.395 EUR.

16.3.18 Izvenbilančna evidenca

V izvenbilančni evidenci so v večini izkazane terjatve do družbenikov izbrisanih družb v 
znesku 121.111 EUR.

Dane garancije bank znašajo 29.891.000 EUR ter se v večini nanašajo na garancije 
SODO za resnost plačil in garancije za resnost izvedbe poslov. 

Družba ne izkazuje zabilančnih potencialnih obveznosti.
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16.4  Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno 
prikazan poslovni izid za poslovno leto. Izkaz prikazuje prihodke in odhodke ter poslovni 
izid v poslovnem letu, ki je enako koledarskemu. Družba uporablja različico I po SRS 
25.5. Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem 
obdobju povezano s povečanjem sredstev ali zmanjšanjem dolga in je to povečanje 
mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih 
koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali povečanjem 
dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.

Ker je v letu 2015 prišlo do združitve podjetij Elektro Celje Energija, d. o. o., in Elektro 
Gorenjska Prodaja, d. o. o., v enovito podjetje ECE, energetska družba, d. o. o., podatki v 
izkazu poslovnega izida s preteklimi poslovnimi obdobji niso primerljivi. 

16.4.1 Prihodki
Prihodki so razčlenjeni na poslovne, finančne in druge prihodke ter prihodke za 
odložene davke.

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje električne energije in peletov, drugi prihodki od 
prodaje proizvodov in storitev, prihodki od prodaje trgovskega blaga ter drugi poslovni 
prihodki.

Finančni prihodki so prihodki iz danih posojil in obresti od poslovnih terjatev, drugi 
prihodki pa so neobičajni prihodki zunaj rednega delovanja.

Poslovni prihodki se pripoznajo ob prodaji proizvodov ali storitev, če se upravičeno 
pričakuje, da bo prodaja privedla do prejemkov, če le-ti niso uresničeni že ob nastanku. 
Merijo se na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih in drugih listinah, zmanjšani za 
popuste, odobrene ob prodaji ali pozneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila.

Družba je ustvarila 143.630.082 EUR čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu. 
Na tujem trgu družba ni ustvarila prihodkov.

16.4.1.1  Poslovni prihodki
Večji del poslovnih prihodkov družbe predstavljajo prihodki iz naslova prodane električne 
energije v vrednosti 139.232.946 EUR in plina 2.770.986 EUR.

Zaračunavanje električne energije se izvaja na tri načine, in sicer:

• po dejanski porabi mesečno za koledarski mesec – večjim odjemalcem se na osnovi 
porabe prejšnjega meseca izstavljajo med mesecem delni računi za porabljeno 
električno energijo, ki se upoštevajo v končnem mesečnem računu (predstavlja 
3-odstotni delež letne realizacije električne energije);

• po dejanski porabi mesečno, kjer se računi izstavljajo od 1. do 8. delovnega dne 
v mesecu za pretekli koledarski mesec, količina odjema pa se odčitava mesečno 
(64-odstotni delež letne realizacije električne energije);
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• letni način obračuna, ko se med letom izstavljajo akontacije na osnovi povprečne 
dnevne porabe preteklega obračunskega obdobja, enkrat letno pa se popišejo števci 
in se izdela obračun – gospodinjski odjemalci (33-odstotni delež letne realizacije 
električne energije). Na teh računih je zaračunana tudi omrežnina.

DDV in trošarina ter omrežnina na skupnih računih se ne štejejo kot prihodek iz prodaje, 
ampak kot odtegnjena obveznost.

Drugi čisti poslovni prihodki se nanašajo predvsem na prodajo storitev in najemnin 
(137.575 EUR).

Drugi poslovni prihodki se nanašajo predvsem na prihodke iz naslova prejetih odškodnin 
in sodnih stroškov (36.517 EUR), prihodke iz naslova odstopanj pri prodaji električne 
energije iz leta 2014 v višini (674.779 EUR) ter prihodke iz naslova zmanjšanja DDV 
(57.211 EUR).

v EUR 2015 2014

Prihodki iz prodaje električne energije 139.232.946 90.154.596

Drugi čisti prihodki od prodaje 137.575 209.274

Prihodki od prodaje peletov 415.981 346.457

Prihodki od prodaje plina 2.770.986 1.337.119

Prihodki od prodaje trgovskega blaga 1.072.594 0

Drugi poslovni prihodki 818.198 100.970

Skupaj 144.448.280 92.148.416

16.4.1.2  Finančni prihodki
Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi s kratkoročnimi naložbami in terjatvami. 
Pripoznavajo se ob obračunu, če ni dvoma o njihovi velikosti in datumu zapadlosti 
v plačilo. V večini jih sestavljajo prejete obresti iz posojil, danih povezanim družbam, 
in obresti za nepravočasno plačano električno energijo. V okviru prihodkov iz drugih 
naložb družba izkazuje prihodke iz naslova dividend Zavarovalnice Triglav.
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v EUR 2015 2014

Finančni prihodki iz deležev 0 0

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 0 12.266

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 0 0

Finančni prihodki iz drugih naložb 6.660 0

Finančni prihodki iz posl. terjatev do skupine 11 0

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 263.141 141.592

Skupaj 269.812 153.858

v EUR 2015 2014

Izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let 12.473 3.295

Prejete kazni in odškodnine 29.850 50.947

Drugi prihodki zunaj rednega delovanja 96.374 74.045

Skupaj 138.697 128.287

16.4.1.3  Drugi prihodki
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke, za katere se ne pričakuje, da se bodo 
pojavljale redno ali pogosto. Pripoznajo se, kadar so izpolnjeni pogoji zanje. V letu 2015 
znašajo 138.697 EUR.

16.4.1.4  Odloženi davki
V letu 2015 so dodatno oblikovani odhodki iz odloženih davkov v višini 209.461 EUR. 

Odloženi davki izhajajo iz naslova popravka vrednosti terjatev ter iz naslova obračunanih 
rezervacij za odpravnine ob upokojitvi, jubilejne nagrade in primer smrti. Ob pripojitvi je 
ECE prevzel tudi odložene davke iz naslova davčnih izgub preteklih let.

16.4.2  Odhodki
Odhodke razvrščamo na poslovne in druge odhodke zunaj rednega delovanja. Poslovni 
odhodki predstavljajo stroške materiala in storitev, stroške dela, odpise vrednosti in 
druge poslovne odhodke.
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16.4.2.1  Poslovni odhodki
Stroški materiala in storitev so predvsem stroški za nakup električne energije 
(128.260.763 EUR), peletov in drugega trgovskega blaga (796.924 EUR), plina 
(3.052.231 EUR), stroški storitev (4.658.071 EUR) ter drugi stroški materiala in storitev.

Stroški dela vsebujejo obračunane plače in druge stroške dela v kosmatih zneskih, 
dodatno pa še prispevke, ki jih družba obračunava od teh osnov in niso sestavni del 
kosmatih zneskov.

Poleg dejansko obračunanih plač zaposlenih v družbi ECE, d. o. o., so vračunani tudi 
stroški za del nagrade za uspešnost poslovanja in neizkoriščeni letni dopust.

Podrobnejša analiza stroškov in odhodkov je podana v točki 9 poslovnega dela poročila.

Stroški se neposredno pripisujejo posamezni dejavnosti (električna energija, plin, 
preostali energenti in drugo) oziroma posredno prek ključa prihodka. Več v točki 15.7.

v EUR 2015 2014

Stroški nakupa električne energije 128.260.763 81.828.212

Nabavna vrednost peletov in dr. trgovskega blaga 943.529 306.221

Stroški nakupa  plina 3.052.231 1.526.683

Stroški materiala 131.685 114.155

Stroški storitev 4.658.074 2.998.972

Amortizacija 300.899 182.236

Plače zaposlenih 1.817.913 943.976

Nadomestila plač zaposlenih 336.017 185.398

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih 87.336 46.307

Dajatve na plače za socialno varnost 361.653 186.115

Drugi stroški dela 325.952 184.409

Rez. za jub. nagrade in odpravnine 30.115 17.027

Prevrednotovalni poslovni odhodki 931.827 1.096.561

Drugi stroški 303.080 64.551

Skupaj 141.541.074 89.680.823
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Amortizacija 2015 NDS
Naložbene

nepremičnine Zgradbe Oprema
Drobni

inventar Skupaj

Skupaj amortizacija 195.440 18.343 1.849 85.188 78 300.898

Amortizacija je obračunana glede na ocenjeno dobo koristnosti. Znaša 300.898 EUR in 
predstavlja 0,2 % celotnih odhodkov družbe.

16.4.2.2  Stroški po funkcionalnih skupinah

v EUR 2015

Nabavna vrednost prodanega blaga 132.256.525

Stroški prodaje 5.576.321

Stroški splošnih dejavnosti 2.473.319

Skupaj 140.306.165

v EUR 2015 2014

Druge neobičajne postavke 44.998 20.820

Skupaj 44.998 20.820

Podatki za leto 2014 niso prikazani, ker so neprimerljivi. 

Med stroške prodaje se neposredno uvrščajo stroški transportnih storitev in stroški 
reklame ter drugi stroški po ključu. 

Stroški splošnih dejavnosti so razporejeni glede na ključ delitve.

16.4.2.3  Finančni odhodki
Finančni odhodki iz naslova finančnih obveznosti izkazujejo obveznosti iz naslova 
obresti za prejete kredite (4.040 EUR), iz naslova obresti iz poslovnih obveznosti (1.616 
EUR) in iz naslova drugih poslovnih obveznosti (12.842 EUR).

16.4.2.4  Drugi odhodki
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in odhodki zunaj rednega delovanja, 
ki zmanjšujejo poslovni izid ter se pripoznajo, ko so izpolnjeni pogoji zanje. Druge 
neobičajne postavke se nanašajo predvsem na donacije in druge neobičajne odhodke.

v EUR



LETNO POROČILO 2015103

16.4.3  Poslovni izid
Poslovni izid iz poslovanja znaša 2.907.207 EUR, ob upoštevanju finančnih prihodkov 
in odhodkov znaša čisti poslovni izid iz rednega delovanja 3.158.521 EUR, skupaj s 
prihodki in odhodki zunaj rednega delovanja pa je čisti poslovni izid leta 2015 dobiček 
v višini 3.252.220 EUR. Davek iz dobička znaša 313.485 EUR, odhodki iz naslova 
odloženih davkov pa 209.461 EUR, tako da je čisti poslovni izid obračunskega obdobja 
2.729.274 EUR.

Davek od dobička:

Efektivna davčna stopnja znaša za leto 2015 3,2 %, medtem ko je bila v letu 2014 
17,6-odstotna. Razliko med letoma 2014 in 2015 predstavlja učinek pripojitve. 
Odloženi davki se računajo iz naslova obračunanih rezervacij za odpravnine ob 
upokojitvi, jubilejne nagrade in primer smrti, glavno postavko pa predstavljajo odloženi 
davki iz naslova popravka vrednosti terjatev in odprava odloženih davkov iz naslova 
davčnih izgub preteklih let. 

v EUR 2015 2014

Odmerjen davek 313.485 557.676

Odložen davek 209.461 -84.019

Skupaj davki 522.946 473.657

v EUR 2015 2014

1 Dobiček pred obdavčitvijo 3.252.220 2.694.312

2 Teoretično odmerjen davek (17 %) 552.877 458.033

3 Neobdavčeni prihodki -3.253 -613

4 Odhodki, ki niso davčno priznani 27.513 16.153

5 Odhodki, ki so davčno priznani 0 -34.806

6 Začasno nepriznani odhodki iz preteklih let 0 59.001

7 Davčne olajšave -18.255 -24.111

8 Prihodek iz odloženega davka, ki izhaja iz predhodno nepripoznane 
davčne izgube -20.851 0

9 Drugo -15.085 0

522.946 473.657Odmerjeni in odloženi davek (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)
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16.4.3.1  Izkaz vseobsegajočega donosa
Izkaz vseobsegajočega donosa je računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno 
prikazane vse sestavine izkaza poslovnega izida, ter vsebuje tiste postavke prihodkov 
in odhodkov, ki niso pripoznane v poslovnem izidu, vplivajo pa na višino lastniškega 
kapitala.

Družba uporablja različico I poslovnega izida po SRS 25.5. V dodatnem izkazu je podan 
celotni vseobsegajoči donos s postavkami od 18. do 24. točke 25.8 SRS in postavke 
od 25. do 29. točke 25.10 SRS.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 2.729.274 EUR.

16.5  Razkritja postavk v izkazu denarnih tokov
V izkazu denarnih tokov je resnično in pošteno prikazano gibanje prejemkov in izdatkov 
v poslovnem letu 2015 ter pojasnjuje spremembe v gibanju denarnih sredstev. Družba 
kot denarna sredstva opredeljuje gotovino v blagajni, denarna sredstva na transakcijskih 
računih, denar na poti in depozite na odpoklic. Izkaz denarnih tokov je sestavljen v 
skladu s standardom 26.6 po neposredni metodi in zaporedni obliki (različica I).

Izkaz denarnih tokov obravnava prejemke in izdatke pri poslovanju, naložbenju in 
financiranju.

Prejemki od prodaje vključujejo tudi davek na dodano vrednost in trošarino, postavke 
denarnih tokov pri naložbenju in financiranju pa so izkazane v nepobotanih zneskih.
Podatki za postavke izkaza denarnih tokov izhajajo iz analitičnih evidenc, ki so podlaga 
za pripravo izkaza po neposredni metodi.

16.6  Razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala
V izkazu gibanja kapitala so resnično in pošteno prikazane spremembe sestavin 
kapitala za leto 2015 po različici I (SRS 27.2) v obliki sestavljene tabele sprememb 
vseh sestavin kapitala. Poseben dodatek k izkazu gibanja kapitala je prikaz bilančnega 
dobička.

Zaradi pripojitve družbe Elektro Gorenjska Prodaja, d. o. o., k družbi Elektro Celje Energija, 
d. o. o., se je kapital družbe na dan 31. 12. 2014 povečal. Tako je osnovni kapital izkazan 
v vrednosti 3.436.768 EUR in kapitalske rezerve v vrednosti 7.629.621 EUR.

Celotni kapital družbe konec leta 2015, ki ga sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske 
rezerve in čisti poslovni izid poslovnega leta ter preneseni rezultat leta 2014, znaša 
17.384.409 EUR.

Bilančni dobiček leta 2015 znaša 6.263.350 EUR, od tega tekoči dobiček 2.729.274 
EUR.
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v EUR 2015 2014

čisti poslovni izid poslovnega leta 2.729.274 2.220.656

+ preneseni čisti poslovni izid/prenesena čista izguba 3.354.076 1.313.421

- preneseni čisti poslovni izid/prenesena čista izguba 0 0

- povečanje  zakonskih rezerv iz dobička 0 0

- druge prerazporeditve 0 0

6.083.350 3.534.077Bilančni dobiček / izguba

Uprava podjetja predlaga, da se bilančni dobiček, izkazan na dan 31. 12. 2015, prenese 
med druge rezerve.

16.7  Posli s povezanimi osebami
V poslovnem letu 2015 je družba poslovala s povezanimi družbami. Poudarjamo, da 
ni bilo dejanj, ki bi jih družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu z njo povezanih 
družb.

Družba je v okoliščinah, ki so ji bile znane v trenutku, ko je bil opravljen pravni posel ali 
storjeno ali opuščeno dejanje, pri vsakem pravnem poslu dobila ustrezno vračilo in ali 
s tem, ko je bilo storjeno ali opuščeno dejanje, ni bila prikrajšana.

Pregled transakcij v povezavi s povezanimi družbami je podan v nadaljevanju: 
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Sredstva
Elektro Celje 

d.d.
MHE Elpro 

d.o.o.
Elektro Celje 

d.d.
MHE Elpro 

d.o.o.

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 634.523 27.628 454.657 38.006

AČR 19.725 0 176.519 0

Skupaj sredstva 654.248 27.628 631.176 38.006

Obveznosti

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 8.718 18.825 38.494 17.737

PČR 637.418 0 292.651 0

Skupaj obveznosti 646.136 18.825 331.145 17.737

Prihodki:

Čisti prihodki od prodaje 4.985.283 60.479 5.486.546 34.282

Finančni prihodki 0 0 4.121 0

Drugi prihodki 0 20 0 10

Skupaj prihodki 4.985.283 60.499 5.490.667 34.292

Stroški in odhodki

Stroški materiala 316 146.404 3.754 213.721

Stroški storitev 31.620 0 179.548 0

Finančni odhodki 0 0 11.932 0

Drugi poslovni odhodki 1.810 0 1.189 0

Skupaj stroški in odhodki 33.746 146.404 196.423 213.721

31.12.2015 31.12.2014

16.8  Razkritja po 69. členu Zakona o gospodarskih družbah 
1. Metode, ki so bile uporabljene za vrednotenja posameznih postavk v letnih 

računovodskih izkazih in pri izračunu odpisov, so pojasnjene že v pojasnilih 
računovodskih izkazov, zato jih tukaj posebej ne navajamo. Postavke, ki se izvirno 
glasijo na tujo valuto, se preračunavajo v domačo valuto po referenčnem tečaju 
Evropske centralne banke.

2. Družba ni v nobeni od družb udeležena sama neposredno ali prek osebe, ki deluje 
za račun družbe, z najmanj 20-odstotnim deležem. Družba sama sodi na podlagi 
kriterijev po 55. členu ZGD med velike družbe, saj izpolnjuje dva od treh kriterijev 
te razvrstitve.

3. Družba Elektro Celje, d. d., kot obvladujoča družba sestavlja konsolidirane 
računovodske izkaze in konsolidirano letno poročilo. V konsolidacijo sta vključeni 
obe odvisni družbi ECE, d. o. o., in MHE Elpro, d. o. o. Konsolidirano letno poročilo 
skupine je sestavni del Letnega poročila obvladujoče družbe Elektro Celje, d. d., 
ter ga je mogoče dobiti na sedežu družbe Elektro Celje, d. d., Vrunčeva 2a, 3000 
Celje, in spletni strani družbe.

v EUR
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4. Družba ni družbenik v drugi družbi, v kateri bi neomejeno osebno odgovarjala za 
obveznosti družbe.

5. Družba ni pogojno povečala osnovnega kapitala.

6. Družba v poslovnem letu 2015 ni imela lastnih deležev.

7. Družba ni delniška družba. Zaradi tega ni izdajala nikakršnih delnic.

8. Družba ni izdajala obveznic in drugih vrednostnih papirjev.

9. Družba v bilanci stanja na dan 31. 12. 2015 nima drugih rezervacij.

10. Družba nima obveznosti z rokom zapadlosti, daljšim od petih let.

11. Družba nima zavarovanih obveznosti s stvarnim jamstvom (zastavne pravice in 
podobno).

12. Družba v izvenbilančni evidenci ne izkazuje potencialnih obveznosti iz odprtih 
pravdnih postopkov.

13. Družba nima neizkazanih operacij v bilanci stanja, ki bi lahko bistveno vplivale na 
oceno finančnega stanja.

14. Kot transakcije med povezanimi strankami so prikazane transakcije družb 
v Skupini Elektro Celje ter se opravljajo pod običajnimi tržnimi pogoji in niso 
pomembne.

15. Razčlenitev čistih prihodkov od prodaje po področjih družbe:

16. Družba ECE, d. o. o., je bila registrirana ob združitvi podjetij Elektro Celje Energija, d. 
o. o., in Elektro Gorenjska Prodaja, d. o. o., dne 4. 9. 2015 kot naslednica navedenih 
družb. Konec leta 2015 je zaposlovala 85 delavcev. Izobrazbena struktura je 
podana v točki 6. poslovnega dela letnega poročila.

v EUR 2015 2014

Prihodki iz prodaje električne energije 139.232.946 90.154.596

Drugi čisti prihodki od prodaje 137.575 209.274

Prihodki od prodaje peletov 415.981 346.457

Prihodki od prodaje plina 2.770.986 1.337.119

Prihodki od prodaje trgovskega blaga 1.072.594 100.970

Skupaj 143.630.082 92.148.416
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17. Členitev izkaza poslovnega izida po tretjem odstavku 66. člena ZGD-1 ni bila 
uporabljena.

18. Družba ima izkazane kapitalske rezerve v višini 7.629.621 EUR.

19. Znesek plač, ki jih je za opravljanje nalog v družbi v poslovnem letu do 31. 12. 
2015 prejel direktor družbe Mitja Terče, znaša 89.199 EUR bruto. Znesek drugih 
prejemkov znaša 2.667 EUR.  

20.  Znesek prejemkov drugih zaposlenih, za katere ni veljal tarifni del kolektivne 
pogodbe, je znašal 73.584,47 EUR bruto. 

21. Družba ni odobrila posojil, predujmov in poroštev za obveznosti članov 
poslovodstva, članov nadzornega sveta ali drugih delavcev družbe, zaposlenih na 
podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.

22. Družba Elektro Celje Energija, d. o. o., je za leto 2015 za storitve revidiranja porabila 
6.980 EUR. Druge storitve s strani revizijske družbe, ki je revidirala računovodske 
izkaze za poslovno leto 2015, se za družbo v letu 2015 niso izvajale. 

16.9  Računovodski izkazi po dejavnostih 
V skladu z 235. členom Energetskega zakona so v nadaljevanju prikazani ločeni 
računovodski izkazi po dejavnostih, in sicer Izkaz poslovnega izida, Bilanca stanja in 
Izkaz denarnih tokov. Osnovni ključ delitve vseh postavk iz predstavljenih računovodskih 
izkazov, ki jih ni mogoče razporediti neposredno v posamezno dejavnost, je prihodek, 
ustvarjen neposredno na posamezni dejavnosti.
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v EUR

2015
Re

ECE d.o.o.

2015
Re

Ele. energija

2015
Re

Plin

2015
Re

Ostali energenti

2015
Re

Drugo

Čisti prihodki od prodaje 143.630.082 139.232.946 2.770.986 415.981 1.210.169 

Prihodki od prodaje električne energije 139.232.946 139.232.946 

Prihodki od prodaje plina 2.770.986 2.770.986 

Prihodki od prodaje ostalih energentov 415.981 415.981 

Drugi prihodki 1.210.169 1.210.169 

Drugi poslovni prihodki 818.198 793.149 15.785 2.370 6.894 

Poslovni prihodki 144.448.280 140.026.095 2.786.771 418.350 1.217.063 

Stroški blaga, materiala in storitev 137.046.281 133.429.037 3.155.089 417.234 44.921 

Nabavna vrednost prodanega blaga in 
stroški materiala 132.388.210 128.913.570 3.065.223 403.743 5.674 

Nabavna vrednost prodane električne 
energije 128.260.763 128.260.763 

Nabavna vrednost prodanega plina 3.052.231 3.052.231 

Nabavna vrednost prodanih ostalih 
eneregentov 401.793 401.793 

Stroški materiala 673.423 652.807 12.992 1.950 5.674 

Stroški storitev 4.658.071 4.515.467 89.866 13.491 39.247 

Stroški dela 2.958.986 2.868.399 57.086 8.570 24.931 

Odpisi vrednosti 1.232.726 1.194.987 23.782 3.570 10.386 

Drugi poslovni odhodki 303.080 293.801 5.847 878 2.554 

Poslovni izid iz poslovanja 2.907.206 2.239.871 (455.034) (11.902) 1.134.270 

Finančni prihodki iz deležev 6.660 6.456 128 19 56 

Finančni prihodki iz danih posojil 5.695 5.521 110 16 48 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 257.457 249.576 4.967 746 2.169 

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov 
finančnih naložb 0 0 0 0 0 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 4.039 3.916 78 12 34 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 14.458 14.016 279 42 122 

Drugi prihodki 138.697 134.451 2.676 402 1.169 

Drugi odhodki 44.998 43.621 868 130 379 

Poslovni izid pred obdavčitvijo 3.252.220 2.574.322 (448.378) (10.902) 1.137.177 

Davek iz dobička 313.485 303.888 6.048 908 2.641 

Odloženi davki (209.461) (203.048) (4.041) (607) (1.765)

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 2.729.274 2.067.386 (458.466) (12.417) 1.132.771 
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v EUR

2015
Re

ECE d.o.o.

2015
Re

Ele. energija

2015
Re

Plin

2015
Re

Ostali energenti

2015
Re

Drugo

SREDSTVA

Dolgoročna sredstva 4.704.676 4.560.645 90.765 13.626 39.640 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 1.781.050 1.726.524 34.361 5.158 15.006 

Opredmetena osnovna sredstva 437.901 424.495 8.448 1.268 3.690 

Naložbene nepremičnine 321.318 311.481 6.199 931 2.707 

Dolgoročne finančne naložbe 351.637 340.872 6.784 1.018 2.963 

Dolgoročne poslovne terjatve 993.134 962.730 19.160 2.876 8.368 

Odložene terjatve za davek 819.636 794.543 15.813 2.374 6.906 

Kratkoročna sredstva 42.248.979 40.955.556 815.089 122.361 355.973 

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 51.628 50.047 996 150 435 

Zaloge 46.048 44.638 888 133 388 

Kratkoročne poslovne terjatve 40.461.900 39.223.187 780.612 117.185 340.916 

Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0 

Denarna sredstva 1.689.403 1.637.683 32.593 4.893 14.234 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 397.209 385.049 7.663 1.150 3.347 

SKUPAJ SREDSTVA 47.350.864 45.901.250 913.517 137.137 398.959 
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v EUR

2015
Re

ECE d.o.o.

2015
Re

Ele. energija

2015
Re

Plin

2015
Re

Ostali energenti

2015
Re

Drugo

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kapital 17.384.408 16.273.864 (175.732) 30.027 1.256.250 

Vpoklicani kapital 3.436.768 3.331.553 66.304 9.954 28.957 

Kapitalske rezerve 7.629.621 7.396.045 147.195 22.097 64.284 

Rezerve iz dobička 0 0 0 0 0 

Presežek iz prevrednotenja 54.670 52.996 1.055 158 461 

Preneseni čisti poslovni izid 3.534.076 3.425.883 68.181 10.235 29.777 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.729.274 2.067.386 (458.466) (12.417) 1.132.771 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 562.097 544.889 10.844 1.628 4.736 

Dolgoročne obveznosti 16.386 15.884 316 47 138 

Dolgoročne finančne obveznosti 0 

Dolgoročne poslovne obveznosti 7.659 7.424 148 22 65 

Odložene obveznosti za davek 8.727 8.460 168 25 74 

Kratkoročne obveznosti 27.525.390 26.682.719 531.034 79.719 231.918 

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 

Kratkoročne finančne obveznosti 2.000.000 1.938.771 38.585 5.792 16.851 

Kratkoročne poslovne obveznosti 25.525.390 24.743.948 492.449 73.926 215.067 

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb 
v skupini 0 0 0 0 0 

Kratkoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev 15.740.689 15.258.798 303.678 45.588 132.625 

Kratkoročne poslovne obveznosti za tuj 
račun 7.609.762 7.376.794 146.811 22.039 64.117 

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi 
predujmov 904.407 876.719 17.448 2.619 7.620 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.270.533 1.231.636 24.512 3.680 10.705 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 1.862.583 1.805.561 35.934 5.394 15.693 

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 47.350.864 45.322.917 402.396 116.816 1.508.735 
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v EUR

2015
Re

ECE d.o.o.

2015
Re

Ele. energija

2015
Re

Plin

2015
Re

Ostali energenti

2015
Re

Drugo

Denarni tokovi pri poslovanju

Postavke izkaza poslovnega izida 4.372.606 4.238.742 84.359 12.664 36.842 

Poslovni prihodki in finančni prihodki iz 
poslovnih terjatev 144.844.434 140.410.122 2.794.414 419.498 1.220.401 

Posl. odhodki brez amortizacije in finančni 
odhodki iz posl. obv. 140.367.804 136.070.541 2.708.048 406.532 1.182.682 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti 
v poslovnih odhodkih 104.024 100.839 2.007 301 876 

Spremembe čistih obratnih sredstev (7.173.146) (6.953.545) (138.388) (20.775) (60.438)

Denarni tok iz poslovanja (2.800.540) (2.714.803) (54.029) (8.111) (23.596)

Denarni tokovi pri naložbenju

Prejemki pri naložbenju 112.355 108.915 2.168 325 947 

Izdatki pri naložbenju 1.563.257 1.515.399 30.159 4.527 13.171 

Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (1.450.902) (1.406.483) (27.992) (4.202) (12.225)

Denarni tokovi pri financiranju

Prejemki pri financiranju 3.698.815 3.585.578 71.359 10.712 31.165 

Izdatki pri financiranju 4.039 3.916 78 12 34 

Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju 3.694.775 3.581.662 71.282 10.701 31.131 

Končno stanje denarnih sredstev 1.689.403 1.637.684 32.593 4.893 14.234 

Denarni izid v obdobju (556.666) (539.624) (10.739) (1.612) (4.690)

Začetno stanje denarnih sredstev 2.246.069 2.177.307 43.332 6.505 18.924 
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Izjava poslovodstva

Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za družbo ECE, d. o. o., za leto, končano na 
dan 31. 12. 2015.

Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno 
uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane 
po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja ter da letno poročilo predstavlja 
resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja 
na leto 2015.

Poslovodstvo je odgovorno tudi za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih 
izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Ta odgovornost vključuje: 
vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s 
pripravo in pošteno predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembne 
napačne navedbe zaradi prevare ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih 
usmeritev ter pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah. 

Celje, 19. 4. 2016 

         mag. Mitja Terče,
         direktor
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