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PISMO DIREKTORJA
Spoštovani partnerji, kupci, lastniki in zaposleni!
Zaključilo se je leto 2020, ki je bilo, brez dvoma za vse deležnike naše družbe,
in vse ljudi sicer, eno najzahtevnejših, ki smo jih doživeli. Brez dvoma je t. i.
»korona kriza« na nek način prizadela vsakogar izmed nas, ene bolj, druge manj,
prav gotovo pa vsakogar. V ECE smo se tako po zahtevnem letu 2019 soočili še
z enim zelo zahtevnim letom, ki pa se je na koncu, vsaj poslovno, izteklo bolje,
kot smo lahko ob začetku krize in med njo pričakovali.
Če smo po zaključku leta 2019, ki je postreglo
s številnimi novimi vidiki tveganj, ki so v naši
dejavnosti prisotna z vedno večjimi finančnimi
posledicami, menili, da je čas za nekoliko lažje
leto, smo se po zelo dobrem poslovanju v
prvem kvartalu soočili z novo obliko tveganja,
ki mu do zdaj nismo bili priča in smo ga v
svoji zgodovini morali prvič obvladovati po
najboljših močeh.
Govorimo o spremenljivosti odjema energije,
ki je bilo podvrženo delnim ali popolnim
zaprtjem, ponovnim odprtjem, zaprtjem …
Nekatere dejavnosti se tudi niso »pobrale«,
vsem pa je bilo skupno to, da je bilo praktično
nemogoče napovedati porabo, posledično je
bilo tudi težko oceniti potrebno odprodajo
viškov ter oceniti stanje do izteka leta. Ob
tem poudarimo, da je bilo bolj ali manj celotno
breme tega izpada oz. negativnega učinka na
naših plečih, saj dobavitelji na veleprodajnem
trgu niso bili pripravljeni na spremembe
pogodbenih določil, prav tako pri nobeni
državni instituciji za naša vprašanja ni bilo
posluha. Ob navedenih okoliščinah in izgubi
več kot 120 GWh prodane električne energije
ter skoraj 1,8 mio EUR izgube razlike v ceni
ocenjujemo dosežen poslovni izid kot dober,
seveda pa daleč od želenega in dosegljivega v
normalnih razmerah.
Vsekakor nas veseli, da ni vse samo slabo
oz. da je daleč od tega. Prodaja zemeljskega
plina je prinesla najboljši rezultat, odkar
prodajamo to blago, in tudi na področju
energetskih rešitev smo presegli načrtovano
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prodajo, predvsem pri sončnih elektrarnah,
tako da na tem področju z optimizmom zremo
naprej. Spletna trgovina ni prinesla tolikšnega
napredka, kot smo želeli, saj smo ostali na
ravni leta 2019, a obstajata vizija in možnost
za pomembno izboljšavo, kar bo cilj že v letu
2021. Biomasa pa je produkt, ki je dolgoročno
v zatonu, a bo za določen segment kupcev še
vedno zanimiv.
Ocenjujemo, da smo se z aktivno politiko
obvladovanja novih tveganj in vsakodnevnim
odzivanjem na zelo spremenljive okoliščine
dokaj dobro spoprijeli z izzivi ter leto zaključili
s pozitivnim rezultatom, kar je bil temeljni
cilj od meseca marca naprej, ko se je pojavila
kriza.
Glede na to, da v letu 2021 pričakujemo vstop
novega strateškega partnerja HSE, d. o. o., v
lastništvo naše družbe, z optimizmom zremo
v prihodnost. Pričakujemo, da bomo s tem
dobili nove priložnosti, boljše storitve in še
konkurenčnejšo ponudbo, kar je za naše kupce
blaga in storitev najpomembnejše.
Spoštovani kupci, partnerji, lastniki, zaposleni
in ostali deležniki: zahvaljujem se vam za
zaupanje in sodelovanje z družbo ECE, d. o. o.
Želim vam obilo poslovnih in osebnih uspehov
ter seveda, da ostanemo vsi skupaj zdravi.
Celje, februar 2021

Ocenjujemo, da smo se z aktivno politiko
obvladovanja novih tveganj in vsakodnevnim
odzivanjem na zelo spremenljive okoliščine
dokaj dobro spoprijeli z izzivi ter leto zaključili s
pozitivnim rezultatom, kar je bil temeljni cilj od
meseca marca naprej, ko se je pojavila kriza.

mag. Sebastijan Roudi,
direktor
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POSLOVNO
POROČILO

Izbruh pandemije COVID-19 je
močno zarezal tudi v delovanje ECE.
S hitrimi odločitvami in
spremembami dotedanjega
poslovanja nam je uspelo prilagoditi
svoje aktivnosti ter ohraniti raven
podpore svojim kupcem kakršna je
bila pred februarjem 2020.

Preživijo najbolj prilagodljivi.
Ne najmočnejši in ne najhitrejši.
- Charles Darwin
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POUDARKI POSLOVANJA

EUR v mio

3
2.859

Pomembnejši podatki o družbi so prikazani v Tabeli 1.
2
v EUR

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

31. 12. 2020

Knjigovodska vrednost kapitala

18.174.005

19.694.179

18.406.619

18.815.157

Knjigovodska vrednost sredstev (bilančna vsota)

44.073.765

44.801.821

46.501.223

48.194.908

Čisti dobiček poslovnega leta

2.034.753

2.859.689

66.555

500.081

20,0 %

18,6 %

17,3 %

15,5 %*

Tržni delež

2.034

1

0.500
0.066

0
31. 12. 2017

Tabela 1: Pomembnejši podatki o družbi ECE, d. o. o.
Opombe:
* Ocena ob predpostavki porabe končnih odjemalcev električne energije v Sloveniji, glede na podatke 1–9 2020 (podatki
Portala energetika), brez upoštevanja dobave energije za potrebe izgub SODO, d. o. o.

44.073

31. 12. 2018

31. 12. 2019

31. 12. 2020

Čisti dobiček poslovnega leta

v%

EUR v mio
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44.801

46.501

48.194

40
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20,0
18,6

17,3
15,5

30
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18.174

19.694

18.406

18.815
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5

0

0
31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

31. 12. 2017

31. 12. 2020

Knjigovodska vrednost sredstev (bilančna vsota)

31. 12. 2018

31. 12. 2019

31. 12. 2020

Tržni delež

Knjigovodska vrednost kapitala

Knjigovodska vrednost kapitala in Knjigovodska vrednost sredstev (bilančna vsota)
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JULIJ
• Poraba končnih kupcev se je zelo popravila, kljub temu
pa načrtovanega nivoja oz. porabe iz obdobja pred
krizo še nismo dosegali. Večina končnih porabnikov
je prišla do normalnega nivoja porabe, določeni veliki
kupci pa ne, zaradi česar je bila celotna realizacija
posledično slabša, rezultat pa pod načrtovanim.
• S predstavitvijo ECE smo sodelovali na konferenci
»Bisnode,« kjer smo bili nagrajeni s platinastim priznanjem odličnosti.

SEPTEMBER

FEBRUAR
• Dosežen dogovor z družbo ISKRA, d. d., v povezavi
s pogodbo o odkupu prihrankov energije po Uredbi o
zagotavljanju prihrankov. Strošek spora je bil vračunan
v poslovnih evidencah leta 2019.

MAREC
APRIL
• Najtežji mesec krize COVID-19. Poraba končnih odjemalcev je padla za 25 %, pri poslovnih kupcih je ta
delež še večji ob upoštevanju dejstva, da je poraba
gospodinjskih kupcev celo nekoliko zrasla.
• Odločili smo se za dobrodelno akcijo, ki smo jo kot ECE,
d. o. o., izvedli, ob podpori obeh lastnikov. 23 zdravstvenim ustanovam na področju, ki ga pokrivata Elektro Celje, d. d., in Elektro Gorenjska, d. d., smo podarili
150.000 troslojnih certificiranih zaščitnih mask.

• Vpliv izbruha virusa COVID-19, ki bo imel negativne
posledice tako na poslovanje družbe kot na širše družbeno in gospodarsko okolje. Poraba elektrike in zemeljskega plina je v drugi polovici meseca marca padla
za okoli 19 % glede na načrtovano. To je posledično
pomenilo potrebno odprodajo presežkov kupljene
energije po zelo nizkih dnevnih cenah. Dodatno težave
je predstavljala problematika likvidnosti, zlasti med
poslovnimi kupci, ki zaradi ukrepov zajezitve epidemije
niso mogli opravljati dejavnosti in zaradi česar smo bili
soočeni tudi s slabšo plačilno disciplino.

• Nove okoliščine dela od doma, le za minimalni del
zaposlenih, ki dela od doma niso mogli opravljati,
smo organizirali delo na sedežu družbe na način, da
so delali vsak v svoji pisarni. Na splošno smo ta izziv
uspešno obvladali.
• Pridobili smo projekt i-Flex, skupaj z matično družbo
Elektro Celje, d. d., in nekaterimi drugimi udeleženci iz Slovenije in tujine. Za ECE to pomeni kar velik
angažma za naslednji dve leti, predvsem za sodelavce
s področja razvoja novih produktov.

JUNIJ
• Poraba in s tem prodaja sta se začeli izboljševati. Še
vedno pa je bila prodaja 12 % pod normalno ravnjo.
• Poudarimo, da smo vse breme izpada porabe in posledično prihodka ob nespremenjeni strani na nakupu
nosili sami. Tako smo ob koncu meseca maja prišli
do ocene, da je izpad na meji pozitivnega poslovanja
ob koncu leta. Vsi nadaljnji rezultati (pod načrtovanimi – in vemo, da krize COVID-19 ni konec) pomenijo
negativni izid konec leta. Vse napore smo pričeli vlagati
v minimiziranje potencialne izgube, kar pa je ob praktično največjem deležu prodaje poslovnim kupcem na
trgu zelo težko oz. manj uspešno kot pri konkurenci.
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OKTOBER
• Bistveno poslabšana epidemiološka
slika, doletel nas je drugi val epidemije.
Sledilo je ponovno zaprtje nekaterih dejavnosti in šol, na srečo pa se
industrija ni ustavila, tako da poraba
energije ni bila pomembno zmanjšana,
kar je bilo za poslovanje ugodno.

• Sodelovati smo začeli z zunanjim ponudnikom
baterijskih sistemov za izravnavanje porabe oz.
konic končnih porabnikov. Načrtujemo nadaljnji
razvoj na področju ponudbe zniževanja konice
svojim velikim kupcem in ponudbi kombinacije
ostalih sistemov za uravnavanje porabe oz.
doseganje učinkovitejše rabe le-te.

NOVEMBER
• Na skupščinah HSE, d. o. o., in ECE, d. o. o., je bilo
podano soglasje k vertikalni integraciji. S tem je
bila formalno podana zaveza za nakup, po tem,
ko bo AVK izdal ustrezno odločbo.

DECEMBER
• Priglasitev koncentracije družb HSE,
d. o. o., in ECE, d. o. o., na AVK.

MAJ
• Poraba energije je bila še vedno 18 % pod
pričakovano normalo.
• Agencija za energijo je sporočila, da nam ne
bo odobrila dodatnega podaljšanja prehoda
na 15-minutni obračunski interval. Torej,
kupovali bomo na urni ravni, ker trga s
15-minutnimi produkti še ni, bilančni obračun
pa bo na 15-minutni ravni.

2.1 DOGODKI PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
S 1. 1. 2021 smo priča pomembni spremembi na trgu z električno energijo, kjer se je začel bilančni obračun na 15-minutni
ravni. Vsekakor bo sprememba povečala stroške odstopanj v primerjavi z urnim intervalom, za koliko, pa je trenutno še
nemogoče oceniti.
V januarju so bila sprejeta tudi Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE),
ki so se uveljavila v mesecu marcu 2021 in bodo korenito spremenila pravila dela na trgu z elektriko. Ocenjujemo, da gre
za največjo spremembo na tem področju od odprtja trga pred dvajsetimi leti. Uvaja se večja kompleksnost odnosov med
dobaviteljem, končnim porabnikom (ki je lahko proizvajalec, kupec, sodeluje nenazadnje tudi pri sistemskih storitvah ipd.),
ki bodo poseben izziv za številna področja dela, kot so prodajno, pravno, obračunsko področje in informacijska podpora.
Lastniki družbe ECE, d. o. o., so v mesecu decembru podpisali sporazum o prodaji večinskega deleža družbe. Postopki
priglasitve koncentracije pri AVK so trenutno v teku, po pridobitvi pozitivnega mnenja pa se bo postopek prodaje izpeljal in
predvidoma zaključil konec prvega oz. v začetku drugega četrtletja 2021.
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3.2 ORGANIZIRANOST DRUŽBE ECE, D. O. O.
Družba ima naslednjo organiziranost, kot je prikazano na spodnji sliki in opisano v nadaljevanju:

PREDSTAVITEV DRUŽBE

DIREKTOR
POMOČNIK DIREKTORJA

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 svoje 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 iz družbe Elektro Celje, d. d. Poslovni
delež posameznega družbenika v osnovnem
kapitalu znaša:
• Elektro Celje, d. d.: 74,3256 %,
• Elektro Gorenjska, d. d.: 25,6744 %.

3.1 OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE
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 EUR

Matična številka:

6064892000

ID-številka za DDV:

SI55722679

Direktor:

mag. Sebastijan Roudi

Transakcijski računi:

03118-1000877810 pri SKB banki
02943-0259709385 pri NLB
30000-0009265864 pri Sberbank
19100-0010311251 pri Deželni banki Slovenije
07000-0002705420 pri Gorenjski banki
3300 0001 0021 352 pri Addiko Bank, d. d.

VODJA KONTROLINGA

NAMESTNIK DIREKTORJA

SPLETNA
TRGOVINA

SPLOŠNA
SLUŽBA

IT

RAČUNOVODSTVO

FINANCE

NAKUP IN
ANALIZA

VELEPRODAJA

Strokovni
sodelavec

Strokovni
sodelavec

Aplikacijski
inženir razvojni
tehnolog

Specialist

Specialist

Višji inženir
analitik

Skrbnik
ključnih
kupcev

Referent
v prodaji

Poslovni
sekretar

Aplikacijski
inženir procesni
tehnolog

Ekonomist
računovodskega
področja

Ekonomist
finančnega
področja

Inženir
analitik

Referent
v ekspeditu

Referent za
informacijsko
podporo

Referent
računovodskega
področja

Strokovni
sodelavec
za izvršilne
zadeve

Analitik

TERENSKA
PRODAJA

RAZVOJ

PR IN
MARKETING

Terenski
prodajalec

Specialist za
CRM

Organizator
marketinških
aktivnosti

Strokovni
sodelavec

Strokovni
sodelavec

Referent v
marketingu

Skrbnik
kupcev

Referent

Referent
finančnega
področja

Strokovni
sodelavec
za ZP

Referent
za izvršilne
zadeve

Referent
v prodaji

Strokovni
sodelavec
v maloprodaji

MALOPRODAJA

Specialist

Samostojni
prodajnik

Prodajnik

Koordinator
klicnega centra

Svetovalec
v maloprodaji

Svetovalec v
klicnem centru

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

Število zaposlenih

69 (na dan 31. 12. 2020)

VODSTVO DRUŽBE V LETU 2019:
Direktor
mag. Sebastijan Roudi
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Lokacijsko se posamezne dejavnosti izvajajo na sedežu družbe v Celju ter v Kranju, Krškem,
Slovenj Gradcu, Velenju in Žirovnici.

Prokuristka in pomočnica direktorja
Karmen Šmon
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3.3 UPRAVLJANJE IN VODENJE
Družbo vodi direktor družbe mag. Sebastijan Roudi, ki ga v skladu z Družbeno pogodbo o
ustanovitvi družbe ECE, energetska družba, d. o. o., imenuje večinski lastnik Elektro Celje, d. d.
Družba nima svojega nadzornega sveta. Funkcijo nadzornega sveta opravlja skupščina
družbenikov.

3.3.1 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE
Direktor družbe in skupščina družbenikov
družbe ECE, d. o. o., izjavljata, da je bilo
upravljanje družbe v letu 2020 skladno z zakoni in drugimi predpisi, Družbeno pogodbo o
ustanovitvi družbe ECE, energetska družba, d.
o. o., ter priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga, d. d. (objavljenimi na
spletni strani www.sdh.si).
Družba pri svojem delu in poslovanju prostovoljno spoštuje in uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo
države (objavljen na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d. d., www.sdh.si).
Izjava o upravljanju družbe je sestavni del
letnega poročila za leto 2020 in je dostopna
na spletni strani družbe www.ece.si.
Direktor družbe zastopa in predstavlja družbo
ter vodi posle samostojno in na lastno odgovornost. Pri tem sprejema odločitve, skladne
s strateškimi cilji družbe in v korist družbenikov. Sistem vodenja in upravljanja v družbi
zagotavlja usmerjanje in omogoča nadzor nad
družbo. Določa razdelitev pravic in odgovornosti med organi upravljanja, postavlja pravila
in postopke za odločanje glede korporativnih
zadev družbe, zagotavlja okvir za postavljanje, doseganje in spremljanje uresničevanja
poslovnih ciljev ter uveljavlja vrednote, načela
in standarde poštenega ter odgovornega odločanja in ravnanja v vseh vidikih poslovanja.
Veljavni predpisi, pomembni za poslovanje
družbe, so objavljeni na spletni strani družbe
(www.ece.si).
Sistem vodenja in upravljanja je sredstvo za
doseganje dolgoročnih strateških ciljev družbe

in način, na katerega direktor in skupščina
družbenikov družbe ECE, d. o. o., izvajata
odgovornost do družbenikov in drugih deležnikov družbe. Vizija in cilj družbe sta uvajanje
sodobnih načel vodenja in upravljanja ter kar
najpopolnejša skladnost z naprednimi domačimi in tujimi praksami.
V letu 2020 družba pri poslovanju ni odstopala
od načel, postopkov in meril, ki jih predpisujejo navedeni kodeks ter priporočila in pričakovanja družbe SDH, d. d. Družba izjavlja, da ne
postopa dosledno po tistih določbah kodeksa
oziroma priporočilih in pričakovanjih, ki so za
družbo urejena že z zakonom ali jih družba
ureja v skladu z določbami Družbene pogodbe
o ustanovitvi družbe ECE, energetska družba,
d. o. o., na drugačen način, kot je to določeno s
kodeksom, oziroma v primerih, ko neobvezujočih ravnanj nima predpisanih v svojih aktih
ali ko ravnanja niso določena kot zakonska
obveznost.
Družba meni, da so člani skupščine družbenikov strokovni, odgovorni in neodvisni pri
opravljanju svojih nalog in da delujejo v skladu
z določili navedenega Kodeksa ter ob upoštevanju priporočil in pričakovanj Slovenskega
državnega holdinga, d. d.
Družba ECE, d. o. o., bo spoštovala priporočila
SDH tudi v prihodnje in skladno s tem izpopolnjevala in izboljševala svoj sistem upravljanja.
Ob morebitnem odstopanju od podane izjave
o spoštovanju kodeksa bo družba poskrbela za
pravočasno objavo.

4
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STRATEŠKE USMERITVE
Družba ECE, d. o. o., je pred pomembno prelomnico, in sicer strateško povezavo z novim
večinskim lastnikom HSE, d. o. o. To pomeni,
da bomo na novo postavljali strateške cilje,
pričakovano tudi v luči ostalih povezav na
trgu. Ne glede na navedene okoliščine pa bodo
nekatere ključne usmeritve, predvsem tiste,
ki so resnično trajne narave oz. predstavljajo
temelj poslovanja, gotovo ostale med prioritetami:
• Ostati med vodilnimi ponudniki električne
energije na slovenskem trgu, z deležem
več kot 20 % in ustvarjanjem dolgoročnih
poslovnih odnosov s kupci.
• Širiti portfelj novih produktov in storitev za
kupce energentov, osredotočen v veliki meri
na energetske rešitve in storitve, v povezavi
z našo dejavnostjo (npr. e-mobilnost).
• Nadalje razvijati dejavnost spletne trgovine
s ciljem najmanj podvojitve prodaje v naslednjih treh letih.

• Izboljšati obvladovanje tveganj na področju
upravljanja z energijskim portfeljem in nadgrajevati obvladovanje tveganj na področju
dinamične ocene prihodnjega potenciala
poslovanja družb, s katerimi sodelujemo.
• Razvijati družbo ECE, d. o. o., v stroškovno
učinkovito, dobro organizirano in kvalitetno informacijsko podprto podjetje, ki bo
v vsakem trenutku zanimivo za različne
deležnike v okolju (lastnike, kupce, zaposlene, ponudnike dopolnilnih storitev, iskalce
zaposlitve, nenazadnje za sorodna podjetje
v panogi z vidika nadaljnjih povezav).

3.3.2 POLITIKA RAZNOLIKOSTI
Politika raznolikosti se v družbi ECE, d. o. o., ne izvaja.
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Glavnino poslovnih prihodkov družba ustvari s
prodajo električne energije (96,8 %) poslovnim
in gospodinjskim kupcem. Manjši del predstavlja prodaja zemeljskega plina (1,7 %), preostali del v višini 1,5 % pa predstavlja prodaja
energetskih rešitev in ostalega trgovskega
blaga. V primerjavi s preteklim letom so se
prihodki iz naslova prodaje električne energije

ANALIZA USPEŠNOSTI
POSLOVANJA
Po zelo zahtevnem letu 2019 je bilo pričakovati pomembno boljše poslovanje v letu 2020, kar je
prvo četrtletje tudi nakazalo. Vendar smo se že pred iztekom prvega četrtletja soočili z že večkrat
omenjenim izzivom epidemije, ki je zelo negativno vplivala na poslovanje, hkrati pa je zaostanek
za načrtovanimi cilji v celoti tudi posledica tega vzroka.
Kljub temu smo, glede na okoliščine poslovanja, lahko zadovoljni. Poslovanje je bilo bistveno
boljše kot v letu 2019, hkrati pa smo ne glede na pričakovanja in napovedi tudi likvidnostno
izpeljali leto v celoti z lastnimi sredstvi ter s pravočasno poravnanimi obveznostmi, kar štejemo
za uspeh.

5.1 POSLOVNI PRIHODKI
V letu 2020 smo ustvarili 172,6 mio EUR
poslovnih prihodkov, kar pomeni 0,9 % padec
v primerjavi s preteklim letom, smo pa presegli cilje poslovnega načrta za 2,2 %. Kljub
dejstvu, da je za nami zahtevno leto, smo na
izhodiščih leta 2019 naredili ogromno v zvezi
z obvladovanjem tveganj in odnosi s kupci ter

navkljub še vedno trajajoči zdravstveni krizi
presegli nekatere zastavljene cilje, hkrati pa
pričakovano zaostali za dosežki leta 2019.
Ocenjujemo, da je omenjena zdravstvena kriza
poglavitni razlog za izgubo okoli 1,8 mio EUR
razlike v ceni. Če upoštevamo navedeno, lahko
leto 2020 ocenimo kot uspešno krizno leto.
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zmanjšali za 0,3 %, prihodki iz naslova prodaje zemeljskega plina pa za 33,1 %. Prihodki
iz naslova prodaje na področju energetskih
storitev, ostalega trgovskega blaga in storitev
so se povečali za 68,6 %.
S prodajo električne energije in zemeljskega
plina je bilo ustvarjenih za 169,9 mio EUR
prihodkov.
prihodki
v mio EUR
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Na področju ostalih dejavnosti smo v letu
2020 ustvarili za 1,8 mio EUR prometa.
Največji delež prodaje predstavljata spletna
trgovina in prodaja blaga in storitev na področju energetskih rešitev. V primerjavi z letom
poprej smo na navedenih področjih dosegli

RVC v tisoč EUR

Prihodki v tisoč EUR
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5.3 POSLOVNI IZID
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V družbi ECE, d. o. o., smo v letu 2020 zabeležili dobiček pred davki v višini 751 tisoč EUR in
čisti poslovni izid v višini 500 tisoč EUR.
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ponoviti dosežke leta 2019, pa tudi gospodarske napovedi so predvidevale delno poslabšanje gospodarskega okolja. Kljub vsemu je
dosežen rezultat na tem področju še vedno
odličen. Stroški amortizacije so bili glede na
preteklo leto višji za 1,3 %, so pa dosti nižji
glede na načrt, saj smo določene investicije

76,0 % rast, za nekaj odstotkov pa smo presegli tudi poslovni načrt. Glavnino rasti smo
dosegli pri prodaji energetskih rešitev. Ker je
bilo leto 2020 prvo celotno poslovno leto delovanja področja energetskih rešitev na trgu, je
primerjava s preteklimi obdobji neprimerna.
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POSLOVNI ODHODKI

Odhodki poslovanja leta 2020 znašajo 171,9
mio EUR, pri čemer se večina teh nanaša na
nabavo prodanih energentov v višini 163,6
mio EUR. V primerjavi s preteklim poslovnim
letom so nižji za 1,6 % in eden glavnih vzrokov
je seveda kriza COVID-19.
Stroški materiala, storitev, dela, odpisi vrednosti ter ostali odhodki so znašali 6,7 mio EUR
ter so za 4,6 % višji v primerjavi s preteklim
poslovnim letom in za 8,5 % nižji glede na
poslovni načrt.
Stroški materiala so glede na preteklo poslovno leto višji za 13,9 %. Sama struktura
rasti le-teh je v veliki meri posledica ukrepov,
povezanih s krizo COVID-19, saj smo od marca
dalje več sredstev namenili porabi zaščitnega
materiala za zaposlene in vzdrževanju ustrezne higiene v poslovnih prostorih. Skladno z
razvojem področja energetskih rešitev smo
posledično beležili višjo porabo pisarniškega
materiala.
20
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čisti poslovni izid (v EUR)

Gibanje stroškov storitev pa je bilo prav zaradi
zdravstvene krize obratno, torej negativno.
Zaradi sprejetih ukrepov države je bilo poslovanje na določenih področjih omejeno. V letu
2020 ni bilo sejmov v obliki, kot smo je bili
vajeni, prepovedane so bile javne prireditve,
skratka celotna dejavnost javnega pojavljanja
v letu 2020 je bila močno okrnjena in prilagojena zdravstvenim razmeram, kar je pozitivno
vplivalo na višino stroškov storitev. Po pričakovanjih beležimo rast pri bančnih stroških in
stroških zavarovanj.
Stroški dela so glede na preteklo leto višji za
4,3 %, po drugi strani pa smo za 0,5 % pod
načrtovanimi. Rast je v veliki meri posledica
vračunanih stroškov uspešnosti za leto 2020,
skladno s kolektivno pogodbo, ki jih v letu
poprej ni bilo.
Na odpise vrednosti je v največji meri vplivala
rast prevrednotovalnih poslovnih odhodkov
pri obratnih sredstvih, kar je delno povezano

Slika 5: Gibanje čistega poslovnega izida in marže iz poslovanja

21

Letno poročilo 2020

Poslovno poročilo

5.4

Poslovno poročilo

BILANČNA VSOTA IN KAPITAL

Družba v zadnjih letih konstantno povečuje
vrednost bilančne vsote. Konec leta 2020 znaša 48,2 mio EUR. Sprememba računovodskih
standardov v letu 2019 je vplivala na povečanje bilančne vsote v navedenem letu zaradi
prilagoditve evidentiranja pravic in obveznosti

iz naslova najemov. Strukturno gledano pa
na bilančno vsoto najbolj vplivajo kratkoročna
sredstva, na katera pa v veliki meri vpliva obseg poslovanja oz. obseg izkazanih prihodkov,
in likvidnostno stanje.

Lastniški kapital družbe pokriva vsa dolgoročna sredstva in velik del obratnih sredstev. Na
dan 31. 12. 2020 znaša celotni kapital 18,8 mio
EUR z vključenim čistim dobičkom v višini 0,5
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mio EUR. V primerjavi s stanjem na dan 31. 12.
2019 je vrednost celotnega kapitala višja za
2,2 % oz. za 0,4 mio EUR.
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Primerjava gibanja kratkoročnih poslovnih
obveznosti in kratkoročnih poslovnih terjatev nazorno kaže vpliv obsega poslovanja na
rast in padanje terjatev oz. obveznosti ter,

da likvidnostno stanje v preteklih obdobjih ni
imelo pomembnega negativnega vpliva na eno
oz. drugo kategorijo.

5.5

ZADOLŽENOST

Družba na dan 31. 12. 2020 ne izkazuje dolgoročnih ali kratkoročnih finančnih obveznosti
do zunanjih financerjev. Za zagotavljanje
ustrezne likvidnosti imamo pri poslovnih
bankah odobreno kreditno linijo v višini do 1,5
mio EUR in limite na transakcijskih računih v

skupni višini 2,0 mio EUR, ki pa na dan 31. 12.
2020 niso bili koriščeni.
Vse kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti se nanašajo na obveznosti iz naslova
najemov ter še ne izplačanih deležev v dobičku za leto 2019.
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5.6 KAZALNIKI POSLOVANJA
5.6.1 IZBRANI KAZALNIKI
v EUR
čisti dobiček obračunskega obdobja
povprečno stanje sredstev
ROA – koeficient čiste donosnosti sredstev v %
čisti dobiček obračunskega obdobja
povprečno stanje kapitala
ROE – koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala v %

stanje 31. 12. '20

stanje 31. 12. '19

Indeks 20/19

Indeks 20/19

66.555

751,4

A. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA)

45.651.522

103,7

kapital

18.815.157

18.406.619

102,2

1,056

0,146

724,5

povprečno stanje obveznosti do virov sredstev

500.081

66.555

751,4

18.610.888

19.050.399

97,7

2,687

0,349

769,1

107.739

1350,5

prihodki od prodaje

171.772.875

173.127.431

99,2

0,008

0,001

1361,2

47.348.066

45.651.522

103,7

stopnja lastniškosti financiranja

39,74 %

40,32 %

98,6

vsota kapitala in dolg. dolgov (skupaj z rezervacijami) ter dolgoročnih
pasivnih časovnih razmejitev

19.967.221

19.447.805

102,7

povprečno stanje obveznosti do virov sredstev

47.348.066

45.651.522

103,7

42,17 %

42,60 %

99,0

1.051.429

1.404.095

74,9

47.348.066

45.651.522

103,7

2,22 %

3,08 %

72,1

1.521.210

1.880.980

80,9

47.348.066

45.651.522

103,7

3,21 %

4,12 %

77,9

102,2

stopnja dolgoročnosti financiranja
B. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA (NALOŽBENJA)
osnovna sredstva (po knjigovodski vrednosti)

44.619.196

43.552.843

102,4

kratkoročne obveznosti

26.615.124

26.324.816

101,1

kratkoročni koeficient

1,676

1,654

101,3

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

kapital + dolg. dolgovi

19.967.221

19.447.805

102,7

obveznosti do virov sredstev

47.348.066

45.651.522

103,7

povprečno stanje sredstev

0,422

0,426

99,0

stopnja dolgoročnosti investiranja

kapital

18.815.157

18.406.619

102,2

C. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

obveznosti do virov sredstev

47.348.066

45.651.522

103,7

kapital

18.815.157

18.406.619

0,397

0,403

98,6

osnovna sredstva (po knjigovodski vrednosti)

1.051.429

1.404.095

74,9

koeficient kapitalske pokritosti osn. sredstev

17,895

13,109

136,5
338,4

stopnja dolg. financiranja

stopnja lastniškosti financiranja
investicijski odhodki

0

0

0,0

naložbe v osnovna sredstva

165.903

319.181

52,0

likvidna sredstva

4.238.802

1.252.472

CAPEX v €

165.903

319.181

52,0

kratkoročne obveznosti

26.615.124

26.324.816

101,1

0,159

0,048

331,3

vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev

44.450.503

43.502.840

102,2

kratkoročne obveznosti

26.615.124

26.324.816

101,1

1,670

1,653

101,0

99,1

koeficient neposredne pokritosti kratk. obveznosti
prihodki od prodaje
povprečno število zaposlenih
prih. iz posl. na zaposlenega v €

171.772.875

173.127.431

99,2

71

73

97,3

2.419.336

2.371.609

102,0

koeficient pospešene pokritosti kratk. obveznosti
stroški dela

2.997.683

2.873.729

172.574.487

174.137.687

99,1

0,017

0,017

105,3

poslovni prihodki

172.574.487

174.137.687

poslovni odhodki

171.940.801

174.713.537

98,4

prihodki od prodaje

171.772.875

173.127.431

99,2

koeficient gospodarnosti poslovanja

1,004

0,997

100,7

kapital

18.815.157

18.406.619

102,2

9,129

9,406

97,1

15,50 %

17,6 %

89,6

kosmati donos iz poslovanja
delež str. dela v dodani vrednosti

prihodki iz poslovanja na kapital
tržni delež na presečni dan
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stanje 31. 12. '19

500.081

1.455.030

kratkoročna sredstva

stanje 31. 12. '20

47.348.066

dobiček iz poslovanja pred odpisi
EBITDA

v EUR

104,3
D. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI
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GOSPODARSKO OKOLJE IN
POGOJI POSLOVANJA
Že večkrat smo omenjali vpliv epidemije
COVID-19, zato se o tem ne želimo preveč
ponavljati. Velik padec porabe v drugem
kvartalu se je do konca tretjega zelo popravil,
tako da v zadnjem četrtletju nismo več beležili
bistvenega zmanjšanja. Plačilna disciplina
kupcev je ostala na zelo visoki ravni. Menjave
dobaviteljev so bile v okviru pričakovanj, kar
pomeni, da v segmentu gospodinjskih kupcev
v povprečju še vedno izgubimo več kupcev, kot
jih dobimo, pri poslovnih kupcih pa je padec
predvsem posledica naše prodajne politike,
kjer pogodb nismo sklepali, če prodaja ni bila
dovolj donosna. Že v letu 2019 smo imeli negativen vpliv na poslovanje zaradi preobsežne
in premalo dobičkonosne prodaje v segmentu
poslovnih kupcev, zato smo morali portfelj za
leto 2020 optimizirati. Glede na dogajanje je
bila odločitev pravilna, saj bi v nasprotnem
izgubili še večje količine prodaje in posledično
razlike v ceni v letu, ki je ta segment zaradi
zapiranja dejavnosti posebej prizadelo.
Bistveno so se spremenili tudi ostali pogoji
poslovanja, ki smo se jim morali prilagoditi,
na srečo pa niso imeli negativnih posledic
na poslovni rezultat. Šlo je (in še gre) bolj za
spremembo načina poslovanja, ki predstavlja
zelo velik izziv. Sprejeli smo številne ukrepe
za varstvo delavcev, predvsem pa v največji
možni meri uredili delo od doma. Če smo ta
del dokaj hitro in uspešno obvladali, pa na
dolgi rok vidimo največ težav v dejstvu, da se
izgubljajo medosebni stiki, kar vpliva ne samo
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na klimo v samem podjetju, temveč tudi ali pa
predvsem na poslovne odnose z našimi kupci
in dobavitelji.
Konkurenčnost je ostala na enaki ravni kot v
preteklosti, kar pomeni, da smo še vedno na
zelo intenzivnem in konkurenčnem trgu, kjer
dobavitelji tekmujemo, predvsem v segmentu
poslovnih kupcev, z zelo nizkimi maržami, ki
glede na vedno večja tveganja včasih ne pokrijejo vseh potrebnih posrednih stroškov, ki se
v teku izvajanja pogodbe še pojavljajo (recimo
stroški izravnave porabe na dnevnem trgu za
kupce z izredno spremenljivim diagramom
odjema).
Pozitivni vidik poslovanja v preteklem letu je
bila likvidnost poslovnih subjektov, pri čemer
so tudi ukrepi države za njeno zagotavljanje
pomagali, da smo bili redno poplačani za dobavo blaga in storitev, kar je bilo seveda zelo
pomembno za ohranjanje stabilnosti poslovanja in dobre bonitete pri naših dobaviteljih. Insolvenčnih postopkov in plačilne nediscipline
je bilo bistveno manj, kot smo ocenjevali v prvi
fazi krize, tako da so bila prevrednotenja terjatev iz tega naslova minimalna. Upamo, da
bo tako tudi v letu 2021, čeprav se zavedamo,
da se bodo dejanske posledice krize pokazale
šele po izteku vseh ukrepov države.
V splošnem lahko zaključimo, da je bilo poslovno okolje, predvsem zaradi zdravstvene
krize, zahtevno, a smo to dokaj dobro obvladali.

7
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POSLOVNE DEJAVNOSTI
7.1 TRG ELEKTRIČNE ENERGIJE
Ključna značilnost trga z električno energijo
v letu 2020 je bila zelo spremenljiva cena na
terminski ravni (konkretno za leto 2021), ki je
ob koncu leta dosegla raven iz začetka leta,
torej okoli 55 EUR/MWh, vmes pa je v prvi
fazi epidemije skokovito padla za okoli 20
%, zrasla v poletnem obdobju za slabih 15 %,
v tretjem kvartalu ponovno padla na raven
pod 46 EUR/MWh, v zadnjem kvartalu pa je
sledila intenzivna rast, predvsem pod vplivom
izjemne rasti kuponov CO2. Cene na dnevnem
trgu energije so bile zelo nizke, tako da smo
viške zaradi zaprtja dejavnosti morali odprodati po zelo nizkih cenah.
Maloprodajnih cen za gospodinjstva nismo
bistveno spreminjali, razen akcijske ponudbe,
ki se sproti prilagaja konkurenci in potrebam
končnih kupcev.

Na področju regulative se ni veliko spreminjalo, toliko bolj pa pričakovalo, tako s sprejetjem SONDSEE, kar se je zgodilo v začetku
leta 2021, kot tudi z drugimi dogovori, recimo
s SODO glede vračila omrežnine v primeru
odpisov terjatev.
Sprejet je bil Zakon o učinkoviti rabi energije,
v letu 2021 pa se obeta še Zakon o oskrbi z
električno energijo kot prvi izmed zakonov, ki
bodo nastali na osnovi trenutno veljavnega in
preobsežnega Energetskega zakona.
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količine v GWh

7.2 TRG ZEMELJSKEGA PLINA
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Slika 9: Fakturirane količine električne energije od 2017–2020 v GWh

Električno energijo smo v letu 2020 dobavljali
na 161.884 merilnih mestih v Sloveniji. Od
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tega jih je večina namenjenih dobavi električne energije gospodinjskim kupcem.

Z vidika ECE, d. o. o., opažamo, da je trg
zemeljskega plina v Sloveniji nekako zastal.
Od leta 2014, ko smo na trgu, smo ugotavljali
določeno dinamiko, ki pa se je v zadnjem letu,
morda celo dveh, umirila, tako na področju
konkurence kot razvoja v smislu informacijskega napredka (še vedno ni enotne točke
izmenjave informacij in menjav dobavitelja).
Trg je pri velikih kupcih neposredno, pri manjših pa posredno, preko lokalnih distribucij,
obvladovan s strani enega prevladujočega
dobavitelja, tako da je morda težje kot pri
električni energiji dobiti dovolj dobre pogoje za
konkuriranje v večjem obsegu.
Lani se na srečo nismo soočili s težavami kot
v letu 2019, ko smo imeli zamik napovedanih
redukcij na avstrijski meji iz poletja v samo
kurilno sezono; prav tako ni bilo tveganj
količinske dobave, tako da je leto potekalo
normalno.
Znotraj leta 2020 se je cena zemeljskega plina
na dnevnem trgu gibala zelo ugodno, bolj ali
manj je bila ves čas leta pod 20 EUR/MWh,

kar je bilo za nas ugodno, saj smo dokaj velik
del tega energenta kupovali na dnevni ravni.
V letu 2020 smo dobavili 136,2 GWh zemeljskega plina, kar je 26,7 % manj, kot je bilo
dobavljenega leta 2019. Razlog je v odhodu
enega velikega kupca, kar pa se je finančno
izkazalo za pozitivno, saj smo zelo zmanjšali tveganja dnevne spremenljivosti gibanja
portfelja.
Večanje tržnega deleža na plinskem trgu
zahteva veliko znanja in obvladovanje sistemskih in nesistemskih tveganj, predvsem pa je
odvisno od možnega uvoza in velikih količin
nakupa ter prodaje, ki bi bile izvedljive le v
povezavi s strateškim partnerjem, ki bi na trgu
igral pomembno vlogo. HSE, d. o. o., je gotovo
primer takega partnerja. Zavedati se moramo,
da trg tega energenta ni tako porazdeljen, kot
je trg elektrike, in ga obvladuje en velik dobavitelj, ki je hkrati trgovec, dobavitelj na debelo
in drobno. Ponovna rast prodaje bo torej zelo
odvisna od razvoja navedenih okoliščin.

količine v GWh
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Slika 10: Delitev prodaje električne energije končnim kupcem

V letu 2020 smo dobavili skupaj 2.842 GWh
električne energije, od tega 65 % električne
energije velikim, srednjim in malim poslovnim
odjemalcem v Sloveniji, 19 % gospodinjskim
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odjemalcem in 16 % družbi SODO, d. o. o., za
potrebe pokrivanja izgub v distribucijskem
omrežju.

Slika 11: Količinska prodaja zemeljskega plina po letih (v GWh)
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7.3 ENERGETSKE REŠITVE
Področje dodatne ponudbe energetskih rešitev
oz. storitev smo v prodajo uvedli septembra
2019. Predvsem se nanaša na prodajo sončnih
elektrarn, toplotnih črpalk, pa tudi pogodbenega zagotavljanja prihrankov in stroškovne
optimizacije plačevanja stroškov električne
energije.
Od začetka ponudbe do konca leta 2020 smo
sklenili za več kot 1,5 mio EUR prodajnih
pogodb, od česar smo v letu 2020 fizično
realizirali preko 800.000 EUR, kar sicer ni zelo
veliko, vendar pa področje raste. Z izvedbo
strateške povezave s HSE, d. o. o., načrtujemo
bistveno povečanje prodaje, tudi na račun si-
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7.4 SPLETNA TRGOVINA
nergij, ki jih lahko dosežemo s podjetji znotraj
skupine. Upamo, da bo tudi izdaja soglasij za
priključitev s strani distribucijskih operaterjev
hitrejša, saj konkretno pri sončnih elektrarnah
to pomeni večmesečne zamike pri pripoznavanju poslovnih prihodkov, na katere so dodatno
vplivale tudi omejitve, povezane z epidemijo.
Na področju večjih poslovnih odjemalcev se
izvajajo različni razvojno-prodajni projekti po
načelu energetskega pogodbeništva, ob tem
pa smo začeli ponujati dodatne svetovalne
storitve v podporo ostalemu prodajnemu
procesu.

Spletna trgovina ECE shop je v letu 2020 beležila primerljiv obseg prodaje z letom 2019, kar
je predvsem posledica kadrovske omejenosti
in zavestne odločitve, da z nadaljnjo širitvijo
in vlaganji počakamo do odločitve o vstopu
strateškega lastnika in posledično potrditve
strategije o vlaganju v to področje.
Največji delež prodaje predstavljajo bela
tehnika, telefonija ter oprema za ogrevanje
in hlajenje. Za nakup se odločajo večinoma

kupci energentov pri našem podjetju, beležili
pa smo rast prodaje tudi drugim kupcem,
predvsem v času akcijskih ponudb. ECE shop
beleži povprečno visok znesek mesečnega
nakupa predvsem zaradi možnosti obročnega
odplačevanja za naše odjemalce električne
energije in zemeljskega plina, zato se trudimo
v svojo ponudbo vključiti čim več kakovostnih
energijsko varčnih izdelkov priznanih blagovnih znamk.
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Slika 12: Prihodki od prodaje v spletni trgovini (v tisoč EUR)

7.5 INVESTICIJE
V letu 2020 smo v družbi izvedli za 350
tisoč EUR investicij v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna
sredstva. Največje naložbe so se nanašale
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na nadgradnje sistema CRM, nabavo računalniške in komunikacijske opreme, obnovo
poslovnih prostorov na Aškerčevi cesti v Celju
ter nabavo osebnih službenih vozil.
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UPRAVLJANJE S TVEGANJI
Tveganja so pojav, s katerim se srečujemo pri
vseh vrstah poslovanja, torej tudi pri nakupu
in prodaji energentov, ki predstavljajo naš
osnovni posel. V luči razvijajočega se trga
energentov, aktivnih odjemalcev, razpršenih virov energije, bistveno večje dnevne
spremenljivosti cen energentov na borzah,
kot je veljalo še pred npr. petimi leti, pa tudi
sistemskih oz. regulatornih tveganj je to
področje zelo pomembno. V letu 2020 pa smo
se, kot že nekajkrat navedeno v tem poročilu,
soočili še z novo obliko tveganja, pandemijo
bolezni Covid, česar v tolikšni razširjenosti in
intenzivnosti ljudje, ki danes živimo, še nismo
doživeli. Bolj ali manj skozi vse leto smo se
srečevali z različnimi ukrepi države, posledica
katerih je bila predvsem nepredvidljivost glede
odprtja in zaprtja določenih dejavnosti, posledično porabe energije in seveda, nenazadnje,
poslovnega rezultata. Ta kriza je tudi pokazala, da je treba imeti dobro ekipo sodelavcev ter
vsa tveganja obvladovati popolnoma sam oz.
z lastnimi sredstvi. Nobene pomoči, niti delne,
nismo bili deležni ne od ostalih udeležencev
vrednostne verige od proizvodnje do prodaje
končnim kupcem ne s strani državnih institucij.
Dejstvo je, da tudi z najboljšim načinom
upravljanja s tveganji le-teh ne moremo
popolnoma odpraviti, lahko pa jih omejimo s
sprejemanjem optimalnih poslovnih odločitev. To nam je v letu 2020, z izjemo tveganja,
opisanega v prejšnjem odstavku, večinoma
uspevalo. Poudarimo ob tem odpise vrednosti
terjatev, ki so bili spet med rekordno nizkimi.
Vsekakor pa je dejstvo, da bodo v prihodnje
potrebne korenite spremembe pri delovanju
družbe ECE, d. o. o., na tem področju, kar
bomo ob vstopu strateškega lastnika seveda
na novo definirali in potem ustrezno ukrepali.
V ECE, d. o. o., sicer deluje Odbor za tveganja, sestavljen iz vodij posameznih ključnih
področij delovanja, katerega stalna naloga je
identifikacija tveganj, obravnava obvladovanja
tveganj in sprejemanje potrebnih ukrepov za
korekcije, ko so te potrebne. V letu 2019 smo
tveganja nekoliko redefinirali in register le-teh
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dopolnili, tveganj iz leta 2020 pa doslej še
nismo sistemsko opredelili, saj vseh vidikov še
nismo ustrezno analizirali.
Ključna tveganja, s katerimi se srečujemo,
navajamo v nadaljevanju.
Tveganja delovanja podjetja so operativna
tveganja, ki so povezana s kadri in v okviru
teh z vodenjem in odločanjem ter delovanjem
informacijskih sistemov.
Kadrovsko tveganje Kadrovski načrt oz.
kadrovska politika v letih 2021–2023 bosta
omogočala zmanjšanja tveganj v zvezi s kadri
in potrebnim znanjem, ki ga mora ECE, d.
o. o., ohranjati znotraj družbe, da bo lahko
normalno poslovala, saj je zelo pomembno,
da pridobljeno znanje v zvezi s poslovanjem
podjetja ostaja v podjetju.
Izvedli smo tudi spremembo organizacije
s ključnim ciljem sistematično organizirati
delovanje na področju razvoja, ki bo skrbel za
izboljšanje ponudbe predvsem gospodinjskim
in malim poslovnim kupcem, njegova vloga pa
je tudi razvoj celotnega podjetja. To področje
uspešno deluje in se kadrovsko ustrezno krepi.
V bližnji prihodnosti bo poudarek na prehodu
generacij v prodaji masovnim kupcem, kjer
bomo iskali kader s širšim, interdisciplinarnim
znanjem, kar doslej ni bilo običajno.
Verjetnost nastanka kadrovskega tveganja
ocenjujemo kot nizko. V primeru izgube ključnega kadra in pomanjkanja strokovnega kadra
bi lahko družba zaradi kratkoročnih vplivov
utrpela srednjo škodo na kratki rok.
V povezavi z delovanjem sistemov IKT lahko
izpostavimo tveganje zaradi gostovanja naših
informacijskih sistemov (in pripadajočih podatkov) v »oblačnem« okolju, deloma pa tudi
tveganje zagotavljanja varnosti podatkov v
povezavi z Uredbo GDPR, čeprav je to področje za enkrat pod kontrolo. Škoda, ki bi ob
(teoretično možnem) dogodku nastala, bi bila
odvisna od nepooblaščene uporabe na tak način odtujenih podatkov, kar bi lahko pomenilo
izgubo strank in kazensko odgovornost.
V zvezi z delovanjem področja IKT je treba

omeniti tudi informacijsko varnost, ki se
nanaša na kibernetske vdore. Glede na to, da
smo se odločili za storitev podpore s strani
zunanjega, priznanega ponudnika, imamo s
tega vidika dokajšnje zaupanje.
Manjše od naštetih pa je tveganje nedelovanja programske podpore, predvsem zaradi
morebitnih prekinjenih povezav ali napake
same programske podpore. Obstoječo podporo
uporabljamo že dalj časa in do zdaj ni bilo
dogodkov, ki bi pomembno vplivali na samo
poslovanje podjetja, zato tega tudi v prihodnje ne pričakujemo v večji meri. Soočamo pa
se s kadrovskim vidikom tveganj na področju
informacijske tehnologije. Manjka zelo strokoven in usposobljen vodja, ki bi hkrati obvladal
stroko, bil kakovosten notranji koordinator
sodelavcev in bil sogovornik zunanjim izvajalcem. Za enkrat rešujemo to vprašanje z
zunanjimi sodelavci oz. svetovalci.
V obdobju 2021–2023 nas čakajo na področju
IT pomembne spremembe, tako v zvezi z
gostovanjem same infrastrukture kot v zvezi z
odločitvijo o spremembi informacijskih sistemov ter njihovo konsolidacijo.
Cenovnemu tveganju smo v ECE, d. o. o.,
izpostavljeni zaradi spremembe tržne cene
električne energije in drugih energentov, kar
vpliva na višino prihodkov ter odhodkov.
Vrednotenje in obvladovanje tveganj potekata
na nivoju posameznega kupca in segmentov
kupcev. V ta namen smo v družbi v okviru
upravljanja tveganj pripravili tudi strategijo
obvladovanja tveganja pri nakupu in prodaji
električne energije in zemeljskega plina, ki
vsebuje tudi operativna pravila, kako usklajevati nakup s prodajo.
Večino večjih poslov tako sklepamo za leto
vnaprej s časovno razporeditvijo zakupov skozi celotno obdobje sklepanja poslov, določen
del količin pa se za potrebe nakupa in prodaje
sklepa tudi na kratkoročnem trgu. Tu tveganja
zmanjšujemo s spremljanjem dogajanja na
energetskih trgih ter pravočasno odzivnostjo,
to je z zakupom energije na kratkoročnem
trgu električne energije in zemeljskega plina.
To tveganje se bo zelo verjetno pomembno
spremenilo z letom 2021, ko prehajamo na
15-minutni bilančni obračunski interval pri
nakupu električne energije, pri čemer samega
nakupa na isti časovni enoti ne moremo ustrezno izvesti. To bo relativno povišalo stroške,
ne vemo pa še, v kolikšni višini. Napovedi
nekaterih analitikov trga kažejo na možno
bistveno povišanje, za primer družbe ECE tudi
do 2 dodatna milijona evrov letno.

Letno poročilo 2020

Količinsko tveganje obsega tveganja zaradi
negotovosti kupljenih in prodanih količin
energije (odstopanja). Pri nakupu in prodaji
energije se pojavljajo razlike med pogodbeno
napovedano in dejansko prevzeto oziroma
dobavljeno količino električne energije pri
končnih kupcih, kjer porabniki ne morejo
točno napovedati svoje porabe, ki je odvisna
od poslovnih ciklov posameznega porabnika,
splošnega stanja v gospodarstvu, vremenskih
razmer ipd. To tveganje moramo praktično
v celoti obvladovati sami, ukrepi, ki smo jih
sprejeli in jih bomo izvajali v prihodnje, ko od
njih pričakujemo tudi učinke, pa so:
• intenzivnejša komunikacija z velikimi porabniki glede napovedane porabe in morebitne lastne soproizvodnje,
• več lastnih analiz o medsebojni odvisnosti
porabe od vremena, praznikov, gospodarskih
ciklov ipd., kar povečuje verjetnost pravilnih napovedi v t. i. nestandardnih dneh, ki
povzročajo največje stroške,
• spremenjena pogodbena določila v primerih
kupcev, katerih poraba bistveno odstopa
glede na pogodbena določila.
V družbi ECE, d. o. o., smo do pred kratkim
ocenjevali verjetnost tega tveganja kot srednje veliko, vpliv na poslovanje pa kot velik.
Posledično je tudi škoda, ki bi nastala, lahko
velika. Izkazalo se je, da je verjetnost tveganja
z zapiranjem dejavnosti, ki smo jim bili priča,
lahko zelo hitro zelo velika, posledice pa so
bile prav tako zelo velike. Na koncu je bilo to
tveganje vendarle obvladljivo do te mere, da
smo poslovno leto zaključili pozitivno.
Kreditno tveganje oz. tveganje neizpolnitve
nasprotne stranke je in bo glede na gospodarske razmere vedno izredno pomembno,
saj vedno obstaja možnost, da bodo terjatve
do kupcev, ki so nastale zaradi odloženega
plačila, poplačane z zamudo, samo delno ali
pa sploh ne bodo poplačane.
Za obvladovanje tovrstnih tveganj izvajamo
več ukrepov z namenom zmanjšanja potrebnih odpisov neizterljivih terjatev in s tem
poslabšanja poslovnega izida:
• uvedba kazalnikov pričakovane prihodnje
bonitete kupcev,
• oblikovanje ekipe ljudi s pravno-ekonomskimi znanji za izvajanje stalne izterjave, ki
ima tudi pomoč v obliki izobraževanja pri
zunanjem pravnem strokovnjaku,
• spremenjene vsebine pogodb s poslovnimi
kupci za lažjo pridobitev zavarovanja.
Verjetnost materializacije kreditnega tve33
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ganja ocenjujemo kot srednjo, tudi vpliv na
poslovanje je srednji. Plačilna nedisciplina se
praviloma naenkrat pojavi pri manjšem številu
podjetij. Ker večino tveganih podjetij obvladujemo tudi z njihovimi izdanimi zavarovanji,
ocenjujemo tveganje kot obvladljivo. Doslej
tudi kriza ni pustila pomembnejših posledic
na tem področju in upamo, da bo tako ostalo
tudi po izteku državnih spodbud oz. pomoči,
ki so jih zdaj deležna predvsem manjša in
srednje velika podjetja.
Tveganje kratkoročne plačilne nesposobnosti oziroma likvidnostno tveganje izhaja iz
možnosti, da družba v določenem trenutku ne
bo imela zadosti likvidnih sredstev za poravnavanje svojih tekočih obveznosti oziroma za
vzdrževanje normalnega poslovanja. Likvidnostno tveganje bomo obvladovali predvsem z
upravljanjem z denarnimi sredstvi na ravni
skupine, s kratkoročnim zadolževanjem in z
zamiki plačil dobaviteljem v okviru stroškovne
sprejemljivosti.
V družbi v preteklosti pa do priprave tega
poslovnega načrta nismo beležili likvidnostnih težav, zaradi katerih bi morali najemati
premostitvene kredite. Računamo, da bomo
likvidnost uspešno obvladovali tudi v prihodnje.
Resnost likvidnostnega tveganja na splošno
ocenjujemo kot majhno, vpliv na poslovanje v
primeru materializacije nelikvidnosti pa velik.
Glede na računovodske izkaze podjetja imamo
še dovolj potenciala za premoščanje morebitne nelikvidnosti s premostitvenimi posojili,
zato ocenjujemo, da je verjetnost tveganja
majhna, tveganje pa obvladljivo. Seveda pa bo
vse odvisno, kot že navedeno, od tega, kakšna
bo slika gospodarstva, ko kriza mine oz. ko se
bodo iztekli podporni ukrepi države gospodarstvu.
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Pravna in regulatorna tveganja se pojavljajo
obdobno in lahko občutno vplivajo na poslovanje po njihovem sprejetju oz. uveljavitvi.
V tem kontekstu omenjamo nekaj vidikov,
katerih učinki so se v preteklosti že pojavili in
se bodo v prihodnje verjetno še bolj.
• Obvladovanje odstopanj in s tem povezanih
stroškov odstopanj; poznamo težave, ki so v
povezavi s »sekundarno regulacijo« nastopile konec leta 2018 in vplivale na leto 2019;
nevarnost ostaja seveda za naprej.
• Sprejeta so bila nova Pravila za delovanje
trga z električno energijo, ki določajo 15-minutni obračunski interval nakupa električne
energije od leta 2021 naprej. Skupaj s tveganjem iz prejšnje alineje pomenita bistveno
povišanje stroškov odstopanj in izravnave
nakupa na vsakodnevni ravni, kar bomo v
prodajne cene končnim kupcem vgrajevali
nekaj let.
• Sprejetje novih Sistemskih obratovalnih
navodil za distribucijski sistem električne
energije (SONDSEE), ki pozitivno vplivajo na
obvladovanje tveganj z vidika zmanjšanja
potrebnega garancijskega okvira za zagotavljanje plačevanja omrežnine za SODO,
d. o. o. Sprejeta so bila v začetku leta 2021,
uveljavitev je 1. 3. 2021, prinašajo pa številne
novosti za trg električne energije, ki bodo
povečale število dogodkov in sprememb v
delovanju trga, kar pa seveda spet pomeni
več tveganj. Hkrati je pred vrati nov Zakon o
oskrbi z električno energijo, tako da lahko v
bližnji prihodnosti pričakujemo veliko dinamike in potrebnih prilagajanj pri delovanju
družbe.
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Zavedamo se posledic svojega
obstoja za naravno okolje. Skušamo
jih prepoznati in zmanjševati
Zavedamo
seZposledic
negativne
učinke.
delom odnašega
doma,
obstoja zapogodb
naravno
okolje.po
s sklepanjem
na daljavo
elektronskih
in z aktivnim
Skušamopoteh
jih prepoznati
in
prehodom
na e-poslovanje
stopa
ECE
zmanjševati
negativne
učinke.
na pot
okoljuod
prijaznejšega
podjetja,
Z delom
doma, s sklepanjem
ki želi vso biotsko raznovrstnost
pogodb na daljavo po elektronskih
ohraniti tudi za prihajajoče rodove.

TRAJNOSTNI
RAZVOJ

poteh in z aktivnim prehodom na
e-poslovanje stopa ECE na pot
okolju prijaznejšega podjetja, ki želi
vso biotsko raznovrstnost ohraniti
tudi za prihajajoče rodove.

V naravi ni plačila ali kazni:
so le posledice.
-Horace Annesley Vachell
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TRAJNOSTNI RAZVOJ
9.1

ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH

Podjetje je tako kot v preteklosti tudi v letu
2020 vodilo 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,
do sprememb (tako odhodov kot prihodov)
pa prihaja v skladu s strategijo zagotavljanja
kadra na dolgi rok v smislu razvoja, potrebnih novih znanj in vsebin ter opuščanja tistih
vsebin in področij dela, ki so v zatonu.

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. Skupni cilj zaposlenih in
zunanjih izvajalcev je ohranjanje ugleda in
integritete družbe.

9.1.1 ŠTEVILO IN STRUKTURA ZAPOSLENIH
Učinki organizacijskih sprememb v letu 2020
se kažejo v optimizacijah delovnih procesov in
številom zaposlenih, potrebnih za nemoteno
izvajanje vseh delovnih procesov.
V letu 2020 so se v družbi na novo zaposlile
tri osebe, delovno razmerje pa je prenehalo
sedmim zaposlenim. Tako je bilo v družbi na

dan 31. 12. 2020 zaposlenih 69 delavcev. Glede
na status zaposlitve je bilo 64 zaposlenih za
nedoločen čas in 5 zaposlenih za določen čas.
Vsi zaposleni so zaposleni za polni delovni
čas. Povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v letu 2020 je bilo 68,3.

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

31. 12. 2020

Število zaposlenih za nedoločen čas

69

69

70

64

Število zaposlenih za določen čas

5

4

3

5

Tabela 2: Število zaposlenih za določen in nedoločen čas po letih

V družbi je bilo konec leta 2020 zaposlenih 47 žensk in 22 moških, kar pomeni, da je bilo razmerje
med spoloma 68,1 % proti 31,9 % v korist žensk. Povprečna starost zaposlenih v družbi je znašala
44,36 leta.

21 - 30

4%

31 - 40

25 %

41 - 50

44 %

51 - 60

26 %

nad 61

1%

Slika 13: Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2020
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9.1.2 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH
Dopolnjevanje znanja in pridobivanje potrebnih veščin je kontinuiran proces. Tega se
zavedamo in to 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
veliko vlaga 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. Tudi v letu 2020 je
podjetje kljub omejenim možnostim zaradi
pandemije koronavirusa usposabljalo sodelavce, ki delajo na področju prodaje, s posebnim
poudarkom na izboljšanju komunikacije s
kupci in obvladovanju same prodaje. Zaposleni so imeli številna krajša enodnevna video
izobraževanja, delavnice ali obiske spletnih
konferenc. Zelo dobro izobraženi in kompetentni zaposleni so ključ do uspeha podjetja.
Zaradi razmer, ki jih je prinesel COVID-19, v
podjetju dajemo velik poudarek na lastnem,
samoiniciativnem izobraževanju.

Trajnostni razvoj

Zaradi zaostrenih razmer na trgu se od zaposlenih pričakuje vsak dan več, kot to počnejo
tudi v konkurenčnih podjetjih. Zaposleni
moramo, če hočemo zagotoviti uspešno
poslovanje podjetja, stremeti k temu, da smo
najboljši na svojih področjih dela v panogi. 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 bomo
reševali v dialogu z zaposlenimi.

9.1.3 SKRB ZA ZAPOSLENE
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9.2 ODGOVORNOST DO DRUŽBENEGA OKOLJA
9.2.1 DONATORSTVA IN SPONZORSTVA
Ob razglasitvi pandemije v prvem četrtletju 2020 smo se zavedali, da bo leto pred nami posebno.
Leto, v katerem bodo naše aktivnosti drugače zasnovane, z mislijo na drugačne cilje. Ob splošnem pomanjkanju zaščitnih mask smo se odločili za hitro akcijo, s katero smo v začetku aprila
triindvajsetim zdravstvenim zavodom po Sloveniji donirali več kot 150.000 zaščitnih kirurških
mask v vrednosti več kot 100.000 EUR. Hitra izvedba in dostava do vrat vsakemu izmed upravičencev se je izkazala za pravo potezo. Zagotovili smo jim nujno potrebna sredstva, ki jih v tistem
trenutku niso imeli dovolj.

Vzpostavljen imamo sistem nagrajevanja
zaposlenih, ki pa še ni dovolj formaliziran.
Tudi zaradi same zakonodaje in narave dela
je variabilno nagrajevanje težko izpeljati na
način, da je pošten za vse zaposlene, vsekakor
pa poslovodstvo stremi k temu cilju in dejstvo
je, da je model za variabilno nagrajevanje
vsako leto bolj izpopolnjen.
V zvezi z motiviranjem smo tako zaposlenim
postavili cilje, katerih doseganje je pogoj za
napredovanje.
Poleg tega poizkušamo kar največ zaposlenih
vključiti v različne projekte podjetja, s čimer
želimo predvsem okrepiti pripadnost, angažiranost in informiranost čim več zaposlenih o
poslovnih procesih in njegovih specifičnostih.

9.1.4 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Podjetje upošteva vsa zakonska določila, ki
urejajo področje varnosti in zdravja pri delu.
Storitve izvaja zunanji pogodbeni partner na
osnovi sklenjene pogodbe o opravljanju teh
storitev.







magister znanosti - 10 %
visoka strokovna usposobljenost - 25 %
višja strokovna usposobljenost - 28 %
srednja strokovna usposobljenost - 36 %
kvalificiran - 1 %

Slika 14: Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2020
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Zdravstvenemu osebju smo se dodatno zahvalili za njihov trud z oglasno kampanjo v medijih.
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9.2.3 ODGOVORNOST DO KUPCEV IN SPLOŠNE JAVNOSTI
Z aktivnostmi za zmanjševanje posledic epidemije COVID-19 smo bili aktivni pri oblikovanju ponudbe za svoje kupce energentov. Aprila smo predstavili paketa električne energije in zemeljskega plina pod skupnim imenom »Skupaj zmoremo!«.

Kljub največji donaciji v zgodovini podjetja pa nismo odrekli donacij in sponzorstev tistim, ki jih
podpiramo že vrsto let. Sponzorsko smo, v skladu s Pravilnikom o dodelitvi sponzorskih in donatorskih sredstev, podprli športne organizacije, pri čemer smo upoštevali načela uravnoteženosti,
ekonomskih koristi in zadostne razpršenosti, pri donacijah pa načelo družbene odgovornosti.
Glavnino sponzorskih sredstev smo namenili športnim klubom in društvom, ki delujejo po vsej
Sloveniji, v različnih športnih panogah, v nižjih in višjih kategorijah tekmovanj. Med večje se uvrščajo Ženski rokometni klub Z'dežele, Rokometni klub Slovenj Gradec, Košarkarski klub Triglav
Kranj in Nogometni klub Celje, ki je v sezoni 2019/20 osvojil svoj prvi naslov slovenskega prvaka.

Delo od doma je postala realnost za marsikatero družino, stroški za električno energijo pa so
posledično narasli. Ob drugem valu okužb smo novembra izvedli akcijo, s katero smo 1000 gospodinjskim kupcem omogočili vklop storitve »MT za VT«, ki je pomenila, da smo jim celotno porabo
v mesecu decembru obračunali po ugodnejši, nižji tarifi.

9.2.2 ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA
V ECE postavljamo odgovornost do okolja, v katerem živimo, zelo visoko na seznamu svojih prioritet. Tudi v letu 2020 smo z akcijo »Varujem okolje z e-računom« spodbujali prehod s papirnega
na elektronsko prejemanje računov, kar smo nagrajevali tudi s popustom na mesečnem računu.
Vsi kupci imajo možnost dobave električne energije iz 100-odstotno obnovljivih virov, kar dokazujemo s pomočjo potrdil o izvoru (PoI). Električno energijo iz obnovljivih virov odkupujemo od
več kot 500 slovenskih elektrarn. V sklopu razvoja novih storitev pa smo v letu 2020 postavili in
predali v uporabo več kot 60 sončnih elektrarn.
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9.3 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA
Na področju raziskav in razvoja smo v letu 2019 začeli sistematični razvoj novih storitev, ki pridobivajo vedno večji pomen glede na pričakovanja kupcev in zahteve trga. V okviru razvojih aktivnosti smo delovanje najprej usmerili v segment gospodinjskih in manjših poslovnih odjemalcev. Za
gospodinjske odjemalce v sklopu energetskih rešitev ponujamo storitev svetovanja, zasnove in
izgradnje sončnih elektrarn, toplotnih črpalk, plinskih kotlov in rekuperacijskih enot. Za manjše
poslovne odjemalce pa smo se v sklopu razvoja osredotočali poleg izgradnje sončnih elektrarn še
razvoj energetskega pogodbeništva za zagotavljanje oskrbe s toplotno energijo in zagotavljanje
prihrankov električne energije.
V letu 2020 smo uspešno kandidirali in kot eden izmed udeležencev pristopili k projektu EU iFlex
ter s tem pridobili sredstva s strani Evropske komisije v okviru programa »Obzorje 2020« (ang.:
»Horizon 2020«). S pomočjo projekta bomo nadgradili določena spoznanja s področja fleksibilnosti trga električne energije, ki združuje povezovanje različnih deležnikov (npr. SODO, agregatorji,
dobavitelji) na področju usklajenega obvladovanja porabe koničnih odjemalcev s ciljem zniževanja koničnih obremenitev omrežja.
Dejavnosti razvoja bomo še intenzivneje nadaljevali po vključitvi v skupino HSE, kjer bo tudi z
vidika potrebnih vložkov možno izvajati večje projekte, hkrati pa nam bo sprememba zakonodaje
(sprejetje SONDSEE v letu 2021) dala podlago in usmeritve za številne razvojne korake, ki jih bo
zaradi spreminjanja trga z električno energijo treba storiti. Ob tem računamo, da se bomo na tej
podlagi lahko lotili projektov pri večjih industrijskih kupcih, razvili ponudbo storitev po modelu
ESCO in s ponudbo pokrili tudi področja, ki jih sedaj še nimamo v ponudbi, recimo e-mobilnost.

9.4 IZJAVA, SKLADNA S 545. ČLENOM ZGD-1
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.
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RAČUNOVODSKO
POROČILO

Vpliv pandemije COVID-19 na vsakdanje
življenje je bil v letu 2020 izjemen.
Stiske ljudi in družbenega okolja smo
prepoznali tudi v ECE. Z največjo
donacijo v zgodovini podjetja smo
priskočili na pomoč zdravstvenemu
osebju, pod geslom #skupajzmoremo
smo ohranjali nizke cene električne
energije in zemeljskega plina ter delo
od doma podpirali s cenami nižje tarife
v obdobju visoke. Ker smo del slovenske
družbe in soustvarjamo okolje v
katerem poslujemo.

Ne moremo pomagati vsem,
vendar vsakdo lahko pomaga nekomu.
-Ronald Reagan
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POROČILO NEODVISNEGA
REVIZORJA
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RAČUNOVODSKI IZKAZI
11.1 BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2020
Postavka

Pojasnilo

31. 12. 2020

SREDSTVA
A.

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

I.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)

v EUR
12.2.1

1. Dolgoročne premoženjske pravice
2. Dobro ime
4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II.

Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)

31. 12. 2019

12.2.2

1. Zemljišča in zgradbe (a+b)

Postavka

31. 12. 2020

31. 12. 2019

v EUR

2.105.993

2.656.259

A.

Kapital

18.815.157

18.406.619

145.912

419.654

I.

Vpoklicani kapital

3.436.768

3.436.768

12.2.11

90.078

47.582

1. Osnovni kapital

3.436.768

3.436.768

0

232.414

II.

Kapitalske rezerve

7.629.621

7.629.621

55.830

80.830

III.

Rezerve iz dobička

7.218.258

7.218.258

4

58.828

IV.

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

30.429

55.417

905.517

984.441

VI.

Čisti poslovni izid poslovnega leta

500.081

66.555

648.481

554.716

1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta

500.081

66.555

910.583

755.869

732.952

740.650

a) Zemljišča

40.371

40.371

b) Zgradbe

608.110

514.345

3. Druge naprave in oprema

227.712

286.108

4. Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju

29.324

143.617

C.

Dolgoročne obveznosti (I. + II. + III.)

B.

Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)

I.

12.2.12

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
2. Druge rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

177.631

15.219

241.481

285.316

Dolgoročne finančne obveznosti

227.410

269.620

12.2.13

III.

Naložbene nepremičnine

12.2.3

212.552

202.251

IV.

Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)

12.2.4

79.920

88.711

1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini

216.397

200.775

79.920

88.711

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti

11.013

68.845

Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)

1.078

1.033

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti

1.078

1.033

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a + b + c + č)
c) Druge delnice in deleži
V.

Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)

VI.

Odložene terjatve za davek

B.

Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V.)

II.

Zaloge (1 do 4)

79.920

88.711

12.2.5

177.309

185.923

177.309

185.923

III.

Odložene obveznosti za davek

12.2.6

584.783

775.279

Č.

Kratkoročne obveznosti (I. + II. + III.)

II.

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev

II.

12.993

14.663

26.826.874

26.532.826

Kratkoročne finančne obveznosti

211.750

208.010

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini

155.655

98.522

44.619.196

43.552.843

12.2.7

168.693

50.003

168.693

50.003

12.2.8

40.211.701

42.250.368

44.533

33.102

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

38.072.773

39.556.477

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

2.094.395

2.660.789

5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev

3. Proizvodi in trgovsko blago
III.

Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3)
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

III.

12.2.14

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti

56.095

109.488

Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)

26.615.124

26.324.816

95.371

64.048

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

18.312.741

17.625.582

4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun

6.083.442

6.631.678

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

IV.

Denarna sredstva

12.2.9

4.238.802

1.252.472

202.446

177.995

C.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

12.2.10

1.469.719

292.121

6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij

1.054.544

1.007.590

48.194.908

46.501.223

7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

798.637

794.081

8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

67.943

23.842

SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)

D.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A + B + C + Č + D)
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Pojasnilo

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

12.2.15

1.400.813

520.592

48.194.908

46.501.223
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11.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2020
Postavka

Pojasnilo

11.3 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
2020

2019

2020

2019

500.081

66.555

0

0

-7.120

21.794

0

0

v EUR
1.

Čisti prihodki od prodaje (a + b)

12.3.1.1

4.

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslov. prihodki)

12.3.1.1

5.

Stroški blaga, materiala in storitev (a + b)

12.3.3.1

a. na domačem trgu

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala

168.472.428

82.752

84.025

c. Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev od plač

335.830

345.434

d. Drugi stroški dela

442.963

393.539

821.344

683.589

a. Amortizacija

574.668

567.550

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri dolgoročnih sredstvih

43.384

20.841

Odpisi vrednosti (a + b + c)

12.3.3.1

Drugi poslovni odhodki
Finančni prihodki iz deležev (a + b + c)

12.3.3.1
12.3.1.2

v EUR
1.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

2.

Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev

3.

Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

4.

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

5.

Druge sestavine vseobsegajočega donosa

-17.868

-30.477

6.

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

475.094

57.872

11.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV
Postavka

2019

v EUR

203.292

95.198

A. Denarni tokovi pri poslovanju

170.480

95.901

a) Prejemki pri poslovanju

261.827.252

285.567.456

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev

260.584.306

283.770.510

1.242.946

1.796.946

418.194

0

418.194

34

25

b) Izdatki pri poslovanju

-258.394.163

-288.025.562

34

25

Izdatki za nakupe materiala in storitev

-247.022.545

-271.800.451

180.497

196.028

0

0

180.497

196.028

4.941

6.632

a. finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini

0

292

B. Denarni tokovi pri investiranju

b. finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

0

617

4.941

Finančni prihodki iz danih posojil (a + b)

12.3.1.2

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (a + b)

12.3.1.2

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (a + b + c + č)

12.3.3.3

č. finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (a + b + c)

12.3.3.3

b. finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obvez.

Drugi prejemki pri poslovanju

Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku

-2.764.298

-2.876.084

Izdatki za dajatve vseh vrst

-8.438.433

-12.884.594

Drugi izdatki pri poslovanju

-168.887

-464.433

3.433.089

-2.458.106

a) Prejemki pri investiranju

34

706.913

5.723

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje

34

6.631

10.565

12.938

Prejemki od odtujitve finančnih naložb

0

700.282

215

2.306

b) Izdatki pri investiranju

-165.903

-319.181

c) Pozitivni ali negativni izid pri poslovanju (a + b)

10.350

10.632

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-45.628

-98612

Drugi prihodki

12.3.1.3

78.460

97.128

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

-120.275

-220.569

16.

Drugi odhodki

12.3.3.4

126.269

13.707

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)

-165.869

387.732

17.

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED OBDAVČ.
12.3.4

750.902

102.248

a) Prejemki pri financiranju

0

2.400.000

60.325

0

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti

0

2.400.000

190.496

35.693

-280.890

-4.006.169

c. finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15.

(1 ± 2 + 3 + 4 – 5 – 6 – 7 – 8 + 9 + 10 + 11 – 12 – 13 – 14 + 15 – 16)
18.

Davek iz dobička

19.

Odloženi davki

20.

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

12.3.2
12.3.4

500.081

66.555

C. Denarni tokovi pri financiranju

b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

-62

-888

-263.740

-2.659.850

-17.088

-1.345.431

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)

-280.890

-1.606.169

Č. Končno stanje denarnih sredstev

4.238.802

1.252.472

Denarni izid v obdobju (Ac + Bc + Cc)

2.986.330

-3.676.543

Začetno stanje denarnih sredstev

1.252.472

4.929.015

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
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2020

0

b. finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

14.

171.060.318

2.050.731

a. finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
13.

167.951.294

2.136.138

b. finančni prihodki iz posojil, danih drugim
11.

1.010.256

2.587.890

b. finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
10.

173.127.431

801.612

2.873.729

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri kratkoročnih sredstvih
9.

171.772.875

2.997.683

12.3.3.1

b. Stroški pokojninskih zavarovanj zaposlencev

8.

173.127.431

2.525.620

Stroški dela (a + b + c + d)
a. Stroški plač

7.

171.772.875

165.425.674

b. Stroški storitev
6.
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11.5 IZKAZ GIBANJA KAPITALA
11.5.1 IZKAZ GIBANJA KAPITALA OD 1. 1. 2020 DO 31. 12. 2020

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Rezerve iz dobička

Rezerve, nastale zaradi
vrednotenja po pošteni
vrednosti

Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja

3.436.768

7.629.621

7.218.258

55.417

0

Spremembe

Preneseni čisti dobiček

Čisti dobiček
poslovnega leta

Skupaj

66.555

18.406.619

v EUR
A.1.
A.2.

Začetno stanje poročevalskega obdobja

3.436.768

7.629.621

7.218.258

55.417

0

66.555

18.406.619

B

Premiki v kapital

0

0

0

-24.988

0

433.526

408.538

B.1.

Spremembe lastniškega kapitala – transakcija z lastniki

0

0

0

0

0

-66.555

-66.555

g)

Izplačilo dividend

0

-66.555

-66.555

B.2.

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

0

500.081

475.093

a)

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja

500.081

500.081

č)

Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni
vrednosti

d)

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja

B.3.

Spremembe v kapitalu

a)

Razporeditev dela ČD leta 2017 na druge sestavine kapitala po sklepu
organov vodenja

c)

Oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine

C.

Končno stanje poročevalskega obdobja

0

0

0

-24.988

0
-24.988
0

0

0

0

0

-24.988
0

0

0

0

0

0
0

3.436.768

7.629.621

7.218.258

30.429

Bilančni dobiček

0

500.081

18.815.157

0

500.081

500.081

Preneseni čisti dobiček

Čisti dobiček
poslovnega leta

Skupaj

11.5.2 IZKAZ GIBANJA KAPITALA OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019

Spremembe

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Rezerve iz dobička

Rezerve, nastale zaradi
vrednotenja po pošteni
vrednosti

v EUR
A.1.

Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja

3.436.768

7.629.621

4.576.825

64.100

1.127.176

2.859.689

19.694.179

A.2.

Začetno stanje poročevalskega obdobja

3.436.768

7.629.621

4.576.825

64.100

1.127.176

2.859.689

19.694.179

B

Premiki v kapital

0

0

0

-8.683

-1.127.176

-151.701

-1.287.560

B.1.

Spremembe lastniškega kapitala – transakcija z lastniki

0

0

0

0

-1.127.176

-218.256

-1.345.432

g)

Izplačilo dividend

-1.127.176

-218.256

-1.345.432

B.2.

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

0

0

0

-8.683

0

66.555

57.872

a)

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja

66.555

66.555

d)

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja

B.3.

Spremembe v kapitalu

a)

Razporeditev dela ČD leta 2017 na druge sestavine kapitala po sklepu
organov vodenja

C.

Končno stanje poročevalskega obdobja
Bilančni dobiček
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-8.683
0

0

2.641.433

0

2.641.433
3.436.768

7.629.621

7.218.258

55.417

-8.683
0

-2.641.433

0

0

-2.641.433

0

0

66.555

18.406.619

0

66.555

66.555
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RAZKRITJA IN POJASNILA
POSTAVK V RAČUNOVODSKIH
IZKAZIH
12.1 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, d. o. o., je bila registrirana 1. 12. 2011 in izčlenjena dne
1. 1. 2011. Z dnem 1. 10. 2015 je bila vpisana pripojitev družbe Elektro Gorenjska Prodaja, d. o. o.
(EGP), k družbi Elektro Celje Energija, d. o. o. Obračunski datum pripojitve je bil 31. 12. 2014, datum vpisa pripojitve v sodni register pa 1. 10. 2015. Dne 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) 2016 in spremembami le-teh, določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Pri poslovanju pa družba upošteva zahteve 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.
Družba je v računovodskih izkazih dosledno uporabila v nadaljevanju opredeljene računovodske
usmeritve za vsa predstavljena obdobja.
Vodstvo družbe je potrdilo in sprejelo letno poročilo dne 13. 4. 2021

12.2 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 2020. Ima obliko zaporednega stopenjskega izkaza, opredeljenega v SRS 20 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 po odplačni vrednosti. Kot nadomestljiva vrednost se upošteva poštena
vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali vrednost pri uporabi; pri tem se upošteva tista izmed
navedenih dveh vrednosti, ki je večja.
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.
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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

12.2.1 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja.
Praviloma se pojavlja kot dolgoročno sredstvo, ki soustvarja poslovne zmogljivosti.
Vsa neopredmetena sredstva 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 90.078 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.

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Premoženjske
pravice

1.073.182

Dobro ime

Premoženjske
pravice v
pridobivanju

Skupaj

1.162.071

80.830

2.316.083

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2019
Povečanja
Prenos z investicij v teku

0

0

37.400

37.400

62.400

0

-62.400

0

Inv. v teku zmanjšanje (prenos, odpisi)

0

0

0

0

Zmanjšanja

0

-1.162.071

0

-1.162.071

1.135.582

0

55.830

1.191.412

Stanje 31. 12. 2020
Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2019
Amortizacija

0
1.025.600

929.657

0

1.955.257

19.904

232.414

0

252.318

Povečanja

0

0

0

0

Zmanjšanja

0

-1162071

0

-1.162.071

1.045.504

0

0

1.045.504

Stanje 31. 12. 2019

47.582

232.414

80.830

360.826

Stanje 31. 12. 2020

90.078

0

55.830

145.908

Stanje 31. 12. 2020

Dobro ime je bilo posledica pripojitve družbe EGP v letu 2015. Skladno s SRS 2016 je bilo dobro
ime od 1. 1. 2016 dalje amortizirljivo sredstvo, ki je bilo amortizirano po amortizacijski stopnji
20 %. Z dnem 31. 12. 2020 se je izteklo obdobje amortiziranja in na navedeni datum smo v družbi
sprejeli sklep o dokončnem odpisu dobrega imena iz računovodskih evidenc.
Nabave v letu 2020 se nanašajo na nadgradnjo informacijskega sistema ONE CRM (62.400 EUR).
Amortiziranje programske opreme se začne, ko je programska oprema s končno dobo koristnosti
na voljo za uporabo. Amortizacija programske opreme znaša 19.904 EUR. V letu 2020 so se uporabljale amortizacijske stopnje od 10,0 % do 33,3 %.
Na dan 31. 12. 2020 izkazujemo za 55.830 EUR sredstev v pridobivanju, ki se v celoti nanašajo na
programske rešitve za potrebe družbe.
Neopredmetena sredstva niso zastavljena ali dana kot poroštvo za obveznosti.
Za pridobitev neopredmetenih sredstev družba na dan 31. 12. 2020 ne izkazuje obveznosti do
dobaviteljev.
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12.2.2 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.
Družba ima v najemu različna sredstva, pri
čemer se pogoji najema razlikujejo glede na
trajanje in vrsto najema. Ob sklenitvi pogodbe
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družba oceni, ali gre za najemno pogodbo ali
pogodba vsebuje najem. Pogodba je najemna
oziroma vsebuje najem, če se z njo prenaša
pravica uporabe identificiranega sredstva za
določeno obdobje v zameno za nadomestilo.
Trajanje najema Družba opredeli na podlagi
obdobja, v katerem najema ni mogoče odpovedati, upoštevajoč obdobje, za katero velja
možnost podaljšanja najema, in obdobje, za
katero velja možnost odpovedi najema. Družba uporablja enoten pristop pripoznavanja in
merjenja za vse najeme, razen za kratkoročne
najeme in najeme manjših vrednosti, ki jih
izkazuje kot strošek obdobja, na katerega se
najem nanaša.
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. Za sredstva v najemu se
amortizacija izračuna na podlagi dobe najema,
določene v pogodbi.
Dobo koristnosti oziroma pričakovano dobo
uporabe osnovnega sredstva določi za to
imenovana komisija 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.
Družba svojih osnovnih sredstev nima zastavljenih ali danih kot poroštvo za obveznosti.
Prav tako v letu 2020 osnovna sredstva niso
bila prevrednotena.
Na dan 31. 12. 2020 družba izkazuje za 31.923
EUR nezapadlih obveznosti za pridobitev
opredmetenih osnovnih sredstev.

Opredmetena osnovna sredstva

Zemljišča

Zgradbe

Oprema

Investicije v
teku

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2019

v EUR
40.371

800.699

922.708

143.617

1.907.395

Povečanja

0

112.565

0

173.343

285.908

Prenos z investicij v teku

0

0

262.194

-287.636

-25.442

Prenos med konti OS

0

124.042

-124.042

0

0

Zmanjšanja

0

-190.337

-95.424

0

-285.761

40.371

846.969

965.436

29.324

1.882.100

Stanje 31. 12. 2019

0

286.354

636.600

0

922.954

Amortizacija

0

6.912

90.297

0

97.209

Amortizacija sredstev v najemu

0

147.134

62.867

0

210.001

Povečanja

0

0

0

0

Stanje 31. 12. 2020
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Popravek vrednosti

Zmanjšanja

0

-201.541

-52.040

0

-253.581

Prenos med konti OS

0

0

0

0

0

Stanje 31. 12. 2020

0

238.859

737.724

0

976.583

Stanje 31. 12. 2019

40.371

514.345

286.108

143.617

984.441

Stanje 31. 12. 2020

40.371

608.110

227.712

29.324

905.517

Stanje 31. 12. 2019

40.371

514.345

286.108

143.617

984.441

Nabave v letu 2020 se nanašajo predvsem na nabavo stavbnega pohištva in opreme pri obnovi
poslovnih prostorov na Aškerčevi cesti v Celju (173.959 EUR), službena vozila (77.743 EUR), računalniško in komunikacijsko opremo (25.882 EUR) ter ostalo opremo (10.052 EUR).
V letu 2020 so bile uporabljene naslednje amortizacijske stopnje:

Najnižja stopnja (v %)

Najvišja stopnja (v %)

Druga oprema

6,67

20

Računalniška oprema

33,33

50

Motorna vozila

12,5

20

Nepremičnine v najemu

30,77

33,33

Oprema v najemu

46,15

46,15

Zaradi uporabe SRS 1 (2019) je družba leta 2020 v okviru amortizacije osnovnih sredstev v najemu izkazala za 210.001 EUR stroškov amortizacije.
V okviru stroškov storitev izkazujemo dodatno za 224.999 EUR stroškov najemov, ki se nanašajo
na najeme, ki niso kapitalizirani in v skladu s SRS 1 (2019) spadajo med izjeme. Gre za najeme
kratkoročnega značaja, za najeme manjših vrednosti in najeme, ki niso predmet SRS 1 (2019).
Družba najetih sredstev ne daje naprej v podnajem.
V letu 2020 je družba iz naslova najemov izkazala za 263.740 EUR odlivov.
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12.2.3 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 letu 2011 v postopku oddelitve iz družbe Elektro
Celje, d. d. Po uradnih cenitvah GURS-a je poštena vrednost nepremičnin vrednotena v višini
302.420 EUR.
Pričakovana doba koristnosti naložbene nepremičnine je 50 let.
V letu 2020 se je nabavna vrednost naložbene nepremičnine povečala za 25.442 EUR iz naslova
obnove poslovnih prostorov. Povečanje se v celoti nanaša na novo stavbno pohištvo in ostalo
opremo, vgrajeno v samo nepremičnino.

Naložbene nepremičnine

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2019
Povečanja
Prenos z investicij v teku
Prenos med konti
Zmanjšanja
Stanje 31. 12. 2020

Skupaj

v EUR
790.792

790.792

0

0

25.442

25.442

0

0

0

0

816.234

816.234

Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2019

588.541

588.541

15.141

15.141

Povečanja

0

0

Zmanjšanja

0

0

Amortizacija

Prenos med konti OS

0

0

Stanje 31. 12. 2020

603.682

603.682

Stanje 31. 12. 2019

202.251

202.251

Stanje 31. 12. 2020

212.552

212.552

Prihodki od najemnin za naložbene nepremičnine so v letu 2020 znašali 11.274 EUR, stroški iz
tega naslova pa 8.153 EUR.

12.2.4 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 vredno62
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stjo 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.
Dolgoročne finančne naložbe na dan 31. 12. 2020 znašajo 79.920 EUR. Finančne naložbe so vrednotene po pošteni vrednosti.
Delnice Zavarovalnice Triglav, d. d., so uvrščene v skupino finančnih inštrumentov po pošteni
vrednosti čez kapital in vrednotene po borzni ceni.
Dolgoročne finančne naložbe niso zastavljene kot jamstvo za dolgove.
Družba ima na dan 31. 12. 2020 sklenjene terminske pogodbe za nakup električne energije za
leti 2021 in 2022. Pogodbe so sklenjene za potrebe prejema ali izročitve nefinančnega sredstva v
skladu s pričakovanim nakupom, prodajo ali uporabo in jih družba obravnava kot navadne kupoprodajne pogodbe in ne kot izvedene finančne instrumente.

Delež v lastništvu

Stanje

Opis naložbe

Oznaka
delnice

01. 01.
2020

Število delnic
31. 12.
2020

01. 01.
2020

31. 12.
2020

01. 01.
2020

Zavarovalnica
Triglav, d.d.,
Ljubljana

ZVTG

2.664

2.664

0,01%

0,01%

88.711

Povečanja v letu 2019
Prevrednotenja

Nove
pridobitve

0

0

Zmanjšanja v letu 2019

Stanje

Prevrednotenja

Odtujitve oz.
prerazporeditve

31. 12.
2020

-8.791

0

79.920

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

12.2.5 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 so izkazane v znesku 177.309 EUR. Nanašajo se na dolgoročne
poslovne terjatve do kupcev v prisilni poravnavi v višini 4.031 EUR ter na dolgoročne terjatve iz
naslova prodaje trgovskega blaga v višini 173.278 EUR.
Del terjatev, ki se je v preteklosti nanašal na mobilne telefone, smo skladno z odločitvijo vodstva
družbe v letu 2020 odpisali. Odpisali smo terjatve, za katere smo že v letu 2018 opravili popravek
vrednosti terjatev, saj bi vztrajanje pri poplačilu negativno vplivalo na odnos s kupci, prav tako pa
bi bila odplačilna doba glede na uporabno vrednost prodanih sredstev nesorazmerna.

31. 12. 2020

31. 12. 2019

v EUR
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
Manj popravek vrednosti
Kratkoročni del dolgoročnih terjatev do kupcev
SKUPAJ

177.309

575.602

0

-284.650

0

-105.029

177.309

185.923
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12.2.6 ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

12.2.8 KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE

V skladu s SRS družba oblikuje odložene terjatve za davek.
Odloženi davek se izračunava upoštevajoč metodo obveznosti iz bilance stanja za neizkoriščene prenesene davčne izgube in začasne razlike, ki izhajajo iz razlik med davčno in knjigovodsko
vrednostjo. V skladu s sprva pripoznanimi izjemami odloženi davki niso pripoznani za začasne
razlike iz prvotnega pripoznanja terjatev in obveznosti iz transakcije, če ta sprva pripoznana transakcija nima vpliva na računovodski ali davčni dobiček. Odloženi davki so izračunani po davčnih
stopnjah, ki so veljale ob zaključku poročevalskega obdobja, in se pričakuje, da bodo veljale v
obdobju, ko bodo začasne razlike odpravljene ali pa bo prenesena davčna izguba koriščena.
Terjatve in obveznosti iz odloženega davka so predmet medsebojnega pobota, če je pravno izterljiva pravica do pobota terjatev in obveznosti iz tekočega davka, če sta terjatev in obveznost iz
odloženega davka iz dobička do enakega davčnega organa in če obstaja namen do medsebojnega
pobota po neto principu.

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 2.394.201 EUR, v letu 2020 je bil oblikovan v višini
257.185 EUR, vendar smo na drugi strani izterjali za 302.891 EUR terjatev.
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 ali stečaja ali druge ustrezne listine. V letu 2020 je bilo na podlagi navedenega odpisanih za 519.485 EUR terjatev. 278.684 EUR odpisov, ki se nanašajo na odpise terjatev do kupcev
telefonov iz akcije v letu 2015, je bilo odpisanih na podlagi sklepa, saj bi bili nadaljnji postopki
odplačil nesorazmerno dolgi glede na vrednost in uporabnost prodanih sredstev.

31. 12. 2019

prenos

oblikovanje

odprava,
koriščenje

31. 12. 2020

Poslovne terjatve

591.311

0

0

-133.710

457.601

v EUR
Dolgoročne rezervacije

68.786

0

0

-689

68.097

Terjatve za odloženi davek za davčno izgubo

115.182

0

0

-56.097

59.085

SKUPAJ

775.279

0

0

-190.496

584.783

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.
Družba na dan 31. 12. 2020 ne razpolaga z drugimi pomembnimi začasnimi davčnimi razlikami, ki
bi lahko predstavljale dodaten vir za oblikovanje odloženih terjatev za davke.
Družba je v letu 2019 izkazala davčno izgubo iz naslova katere so se oblikovale terjatve za odloženi davek. V letu 2020 je bilo pri obračunu davka iz dobička koriščene za 295 tisoč EUR davčne
izgube in posledično odpravljenih za 56.097 EUR terjatev za odloženi davek.

Stanje
01. 01. 2019

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.

31. 12. 2020

31. 12. 2019

v EUR
Zaloge trgovskega blaga

168.693

50.003

SKUPAJ

168.693

50.003

Odpisi

Oblikovanje

Stanje
31. 12. 2020

v EUR
A
B
C
D

12.2.7 ZALOGE

Prenos med
konti

Plačila
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Popravki terjatev energenti

2.674.720

-298.551

106.985

-493.158

255.185

2.245.181

Skupaj popravki – terjatve

2.674.720

-298.551

106.985

-493.158

255.185

2.245.181

Popravek terjatev zamudnih obresti

83.529

1.626

-4.416

-16.653

2.684

66.770

Skupaj popravki – obresti

83.529

1.626

-4.416

-16.653

2.684

66.770

Popravek raznih kratkoročnih ter.

84.725

0

7.199

-9.674

0

82.250

Skupaj popravki – razne kratkoročne terjatve

84.725

0

7.199

-9.674

0

82.250

Popravek vrednosti dolgoročnih terjatev

284.650

-5.966

0

-278.684

0

0

Skupaj popravki – dolgoročne poslovne terjatve

284.650

-5.966

0

-278.684

0

0

SKUPAJ (A + B + C + D)

3.127.624

-302.891

109.768

-798.169

257.869

2.394.201

Družba na dan 31. 12. 2020 za prodano električno energijo, storitve, trgovsko blago ter zamudne
obresti izkazuje za 1.709.309 EUR terjatev z zapadlostjo nad 365 dni. Navedene terjatve so v
insolventnih postopkih ali za njihovo poravnavo poteka postopek na sodišču. Vrednost terjatev z
zapadlostjo nad 365 dni se je v primerjavi s preteklim obdobjem znižala za 19,3 %, medtem, ko se
je celotni obseg terjatev za katere je oblikovan popravek vrednosti terjatev zmanjšal za 23,5 %.
Nezapadle
terjatve

Zapadle do
30 dni

Zapadle od
31-60 dni

Zapadle od
61-90 dni

Zapadle od
91-180 dni

Zapadle od
181-365 dni

Zapadle nad
365 dni

Skupaj
zapadle

SKUPAJ

35.846.960

1.583.723

412.814

74.077

17.093

28.753

1.629.548

3.746.008

39.592.968

v EUR
ENERGENTI
STORITVE

40.276

557

288

0

0

0

0

845

41.121

TRGOVSKO BLAGO

656.927

30.153

4.444

5.284

9.883

9.697

12.009

71.470

728.397

ZAMUDNE OBRESTI
SKUPAJ
SKUPAJ v %

64

21.054

10.573

10.185

2.106

5.059

3.951

67.752

99.626

120.680

36.565.217

1.625.006

427.731

81.467

32.035

42.401

1.709.309

3.917.949

40.483.166

90,32 %

4,01 %

1,06 %

0,20 %

0,08 %

0,10 %

4,22 %

9,68 %

100,00 %
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V tabeli gibanja terjatev po zapadlosti niso upoštevane terjatve za dane predujme in kratkoročne poslovne terjatve do drugih. Skupni obseg zapadlih terjatev znaša 3.917.949 EUR in se je v
primerjavi s preteklim poslovnim letom znižal za 11,9 %.
Poslovne terjatve do gospodinjskih odjemalcev niso zavarovane z instrumenti za zavarovanje
plačil.
Podobno kot v preteklih letih smo tudi v letu 2020 uporabljali različne načine zavarovanja terjatev pri poslovanju s poslovnimi partnerji. Tako smo imeli na dan 31. 12. 2020 za 290.624 EUR
terjatev zavarovanih z izvršnicami, 3.131.924 EUR terjatev je bilo zavarovanih z menicami, 42.671
EUR terjatev pa je bilo zavarovanih s poroštvenimi izjavami.
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12.2.10 KRATKOROČNE 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.

31. 12. 2020

31. 12. 2019

101.006

148.983

v EUR
31. 12. 2020

31. 12. 2019

v EUR

Prehodno nezaračunani prihodki

44.533

33.102

DDV od predplačil

44.533

33.102

Skupaj

Kratkoročne terjatve do kupcev

40.317.953

42.040.745

Manj popravek vrednosti

-2.245.181

-2.674.720

Terjatve za obresti

120.680

129.802

Manj popravek vrednosti

-66.770

-83.529

3.440

39.150

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

Dani predujmi
Kratkoročni del dolgoročnih terjatev iz poslovanja

0

105.029

38.130.122

39.556.477

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

2.119.296

2.745.514

Popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do drugih

-82.250

-84.725

Skupaj

2.037.046

2.660.789

40.211.701

42.250.368

Med terjatvami do drugih so izkazane predvsem terjatve za DDV v višini 2.019.172 EUR in druge
terjatve v znesku 100.124 EUR.
Družba na dan 31. 12. 2020 ne izkazuje drugih terjatev do direktorja družbe, razen iz naslova prodaje električne energije in zemeljskega plina.

12.2.9 DENARNA SREDSTVA
Med denarnimi sredstvi so izkazana sredstva na transakcijskih računih pri poslovnih bankah in
denar na poti.

31. 12. 2020

31. 12. 2019

4.238.462

1.252.427

v EUR
Denarna sredstva na računih
Denar na poti
Skupaj

340

45

4.238.802

1.252.472

Denarno sredstvo se ob začetnem pripoznanju izkaže v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine, po
preveritvi, da ima takšno naravo.
Družba ECE, d. o. o., je imela na dan 31. 12. 2020 pri NLB, d. d., in pri Deželni banki Slovenije d. d.,
odobren limit za negativno stanje na transakcijskem računu v skupni višini 1.500.000 EUR.

66

Vnaprej plačani stroški

1.243.324

854

125.389

142.284

1.469.719

292.121

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami so izkazani vnaprej plačani stroški v višini 101.006 EUR,
ki vsebujejo razmejene stroške, ki se bodo realizirali v prihodnjih obdobjih. Prehodno nezaračunani prihodki se nanašajo na še neizvedene poračune odstopanj iz naslova nabave in prodaje
električne energije za leto. Iz naslova DDV-ja od prejetih predplačil izkazujemo znesek v višini
125.389 EUR.

12.2.11 KAPITAL
Celotni kapital družbe konec leta 2020, ki ga sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve,
rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, preneseni čisti poslovni izid preteklega
leta in čisti poslovni izid poslovnega leta, znaša 18.815.157 EUR.
Rezerve iz naslova aktuarskih dobičkov (odpravnin ob upokojitvi) znašajo 24.963 EUR, rezerve iz
naslova prevrednotenja naložb -68.385 EUR, odloženi davek iz naslova prevrednotenja naložb pa
znaša 12.993 EUR.
Ostanek čistega dobička poslovnega leta znaša 500.081 EUR.

12.2.12 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 0,3475 %,
• fluktuacija kadrov:
• 1,5 % v intervalu do 40 let,
• 1,0 % v intervalu od 41 do 50 let,
• 0,0 % v intervalu od 51 let,
• verjetnost smrtnosti (SLO2007; selekcijski faktor za aktivno populacijo 75 %, European Social
Statistics – Accidents at work – related health problems 1994–2000),
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• stopnja rasti plač v podjetju v višini 2,3 % 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. 2020, po katerem rezervacije znašajo 732.952 EUR. Med letom je bilo porabljenih ali odpravljenih za 22.232 EUR rezervacij in 17.353 EUR dodatno oblikovanih rezervacij.
Odpravljenih je bilo za 2.818 EUR rezervacij.
Dolgoročno vnaprej vračunani stroški vsebujejo vračunane stroške uspešnosti za poslovodstvo
(7.219 EUR), dolgoročne razmejitve iz naslova bonusov za kupce v spletni trgovini (31.585 EUR) in
dolgoročno vnaprej vračunane prihodke iz naslova evropskih projektov (138.827 EUR).
Gibanje rezervacij in dolgoročnih časovnih razmejitev v letu 2020:
Stanje
1. 1. 2020

Črpanje

Oblikovanje

Odprava

12.2.14 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. Slabitev kratkoročnih dolgov družba ne ugotavlja in ne izkazuje.

31. 12. 2020

Stanje
31. 12. 2020

v EUR

v EUR
Kratkoročne finančne obveznosti

210.982

-18.569

14.135

0

206.548

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini

155.655

98.522

Odpravnine

513.077

0

0

-2.818

510.259

Druge kratkoročne finančne obveznosti

56.095

109.488

Pomoč ob smrti

16.590

-3.663

3.218

0

16.145

SKUPAJ

211.750

208.010

Dolgoročno vnaprej vrač. stroški

15.220

0

162.411

0

177.631

755.869

-22.232

179.764

-2.818

910.583

95.371

64.048

17.415.015

16.745.911

Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne obveznosti do podjetij v skupini

Del zneska v postavki oblikovanje in odprava rezervacij iz naslova jubilejnih nagrad, odpravnin in
pomoči ob smrti v višini -17.868 EUR je izkazan v drugem vseobsegajočem donosu.

Kratkoročne obveznosti el. energija
Kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun

12.2.13 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
31. 12. 2020

31. 12. 2019

v EUR
Dolgoročne finančne obveznosti
Druge dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
Druge dolgoročne finančne obveznosti

177.995
1.007.590

Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov

798.637

794.081

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

67.943

23.842

26.615.124

26.324.816

200.775

11.013

68.845

227.410

269.620

Dolgoročne poslovne obveznosti
Druge dolgoročne poslovne obveznosti

879.671
6.631.678

202.446

SKUPAJ
216.397

897.726
6.083.442
1.054.544

Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij

1.078

1.033

1.078

1.033

Dolgoročne odložene obveznosti za davke iz finančnih naložb

12.993

14.663

12.993

14.663

SKUPAJ

241.481

285.316

Odložene obveznosti za davke

Druge dolgoročne finančne obveznosti v celoti izhajajo iz naslova obveznosti iz najemov, ki jih
izkazujemo v skladu s spremembo SRS 2019. Navedene obveznosti v večini zapadejo v obdobju
naslednjih treh let, diskontna stopnja, uporabljena pri izračunu neto sedanje vrednosti in stroškov financiranja, je znašala 1,25 %.
Dolgoročne poslovne obveznostni zajemajo obveznosti iz naslova plačil za rezervni sklad v
večstanovanjskih oz. poslovnih stavbah.
Iz naslova obveznosti za odložene davke izkazujemo obveznosti iz naslova prevrednotenja delnic
Zavarovalnice Triglav.
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31. 12. 2019

Jubilejne nagrade

Skupaj
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Podjetje ECE, d. o. o., na dan 31. 12. 2020 izkazuje kratkoročne finančne obveznosti kot posledico
spremembe SRS 1 in se v večini nanašajo na najeme poslovnih prostorov. Del kratkoročnih finančnih obveznosti v višini 49.468 EUR se nanaša na še ne izplačan delež v dobičku za leto 2019, ki je
bil izplačan v januarju 2021.
Družba ECE, d. o. o., ima za potrebe potencialno kratkoročnih zastojev pri zagotavljanju likvidnosti odobreno izjavo banke o odobritvi kratkoročnega kredita z vnaprejšnjo napovedjo do skupne višine 1,5 mio EUR z odplačilno dobo 12 mesecev in nominalno fiksno obrestno mero 0,90 %.
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.
Do družb v skupini so izkazane kratkoročne poslovne obveznosti v višini 95.371 EUR in se nanašajo na električno energijo ter ostale storitve, dobavljene s strani družbe Elektro Celje OVI, d. o. o.
(83.936 EUR), in obveznosti iz skupnega poslovanja z matično družbo Elektro Celje, d. d. (11.435
EUR).
Skupne obveznosti do dobaviteljev v višini 18.312.741 EUR se v večini nanašajo na obveznosti iz
naslova nakupa električne energije (17.415.015 EUR), zemeljskega plina (370.923 EUR) in trgovskega blaga ter storitev (206.690 EUR).
Družba je imela z večjimi dobavitelji sklenjene letne pogodbe o nakupu električne energije, ki so
bile tudi zavarovane.
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Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun v višini 6.083.442 EUR se v večini nanašajo na
obveznosti do družbe SODO, d. o. o., za uporabo elektroenergetskega omrežja (6.002.053 EUR) in
obveznost do distributerjev za plin (81.380 EUR).
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 202.446 EUR se nanašajo na decembrske obračune
plač.
Obveznosti do državnih in drugih institucij zajemajo predvsem obveznost za trošarino ter takse
za plin in električno energijo (514.217 EUR), obveznosti za obračun DDV (474.777 EUR) in druge
kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij (65.550 EUR).
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov (798.637 EUR) se nanašajo na prejeta
preplačila iz naslova električne energije (639.488 EUR) in predplačila za trgovsko blago (159.149
EUR).
Družba poleg obveznosti iz naslova plače za mesec december ne izkazuje drugih dolgov do direktorja družbe.

12.2.15 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.

31. 12. 2020

31. 12. 2019

v EUR
Vnaprej vračunani odhodki
Kratkoročno odloženi prihodki
Skupaj

1.354.538

520.592

46.275

0

1.400.813

520.592

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve se nanašajo na še nezaračunano kupljeno električno
energijo s strani dobavitelja (965.341 EUR), stroški neizkoriščenega letnega dopusta zaposlenih
iz leta 2020 (68.989 EUR), vnaprej vračunane stroške uspešnosti za leto 2020 (130.697 EUR), ter
ostale vračunane stroške (189.511 EUR).
V okviru kratkoročno odloženih prihodkov izkazujemo predvidene prihodke za pokrivanje stroškov projekta iFlex, ki bodo predvidoma nastali v letu 2021 in za katerega smo sredstva prejeli že
konec leta 2020.

12.2.16 ZUNAJBILANČNA EVIDENCA IN ZABILANČNE POTENCIALNE
OBVEZNOSTI

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Garancije bank

16.004.325

17.267.153

Skupaj

16.004.325

17.267.153

v EUR
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12.3 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 21. 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.

12.3.1 PRIHODKI
Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. Poslovni
prihodki in finančni prihodki se upoštevajo kot redni prihodki.
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki povezani s poslovnimi učinki. Prihodki od prodaje izhajajo iz pogodb s kupci o prodaji blaga in storitev in odražajo prenose
oz. dobave pogodbeno dogovorjenega blaga in storitev v pričakovanih nadomestilih, do katerih
je upravičena družba. Razčlenjujemo jih na prihodke iz naslova prodaje električne energije in
zemeljskega plina, biomase, prihodke od prodaje proizvodov in storitev, prihodke od prodaje
trgovskega blaga ter druge poslovne prihodke. Zneski, zbrani v korist tretjih oseb, niso sestavina
prihodkov od prodaje.
Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so predvsem prihodki, povezani z odpisom
obveznosti, izterjave terjatev in podobni prihodki.
Finančni prihodki so prihodki iz investiranja. Pojavljajo se v povezavi s finančnimi naložbami
ter v zvezi s terjatvami. Večinoma jih sestavljajo obračunane obresti in deleži v dobičku drugih.
Razčlenjujejo se na finančne prihodke, ki niso odvisni od poslovnega izida drugih in na finančne
prihodke, ki so odvisni od poslovnega izida drugih.
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali prihodki, ki povečujejo poslovni izid.
Poslovni prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje možno zanesljivo izmeriti.
Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bo družba zanje prejela nadomestilo. Prihodek od prodaje se pripozna, ko je izpolnjena pogodbena obveza. Pogodbena obveza ja izvršitvena
obveza družbe, da kupcu dobavi ali opravi pogodbeno dogovorjeno blago ali storitev. Izvršitvena
obveza je izpolnjena s prenosom dogovorjenega blaga ali storitve na kupca, blago in storitev pa
sta prenesena, ko kupec pridobi v obvladovanje pogodbeno določeno blago ali storitev.
Za vsako izvršitveno obvezo, ki se izpolni postopoma, se prihodek pripozna postopoma, skladno
z napredkom družbe v smeri popolne izpolnitve izvršitvene obveze.
Prihodki od prodaje se pripoznajo v znesku, ki odraža transakcijsko ceno, ki se razporedi na
samostojno izvršitveno obvezo. Transakcijska cena je znesek nadomestila, do katerega je družba
upravičena v zameno za prenos blaga in storitev na kupca, razen zneskov, ki se zbirajo v imenu
tretjih oseb. Nadomestila vključujejo fiksne zneske, variabilne zneske ali oboje.
Družba je ustvarila 171.722.875 EUR čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu. V letu 2020
nimamo izkazanih prihodkov od prodaje na tujih trgih.

Dane garancije bank znašajo 16.004.325 EUR ter se v večini nanašajo na garancije SODO za resnost plačil in garancije za resnost izvedbe poslov.
Družba ne izkazuje zabilančnih potencialnih obveznosti, kot jih definira ZGD-1.
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12.3.1.1 POSLOVNI PRIHODKI

12.3.1.3 DRUGI PRIHODKI

Večji del poslovnih prihodkov družbe predstavljajo prihodki iz naslova prodane električne energije
in zemeljskega plina v vrednosti 169.948.682 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 med mesecem izstavljajo delni računi za porabljeno električno energijo, ki
se upoštevajo pri končnem mesečnem računu,
• 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,
• 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 in določeni mali poslovni odjemalci. Na teh računih je zaračunana tudi omrežnina.
DDV in trošarina ter omrežnina na skupnih računih se ne štejejo kot prihodek iz prodaje, temveč
kot odtegnjena obveznost.
Preostali del čistih poslovnih prihodkov se nanaša na prodajo trgovskega blaga, biomase, storitev
ter najemnin (1.824.193 EUR).
Drugi poslovni prihodki se nanašajo predvsem na prihodke iz naslova preveč vračunanih odstopanj preteklih let (235.934 EUR), na prihodke iz naslova odpisa obveznosti in izterjave terjatev (287.668 EUR), prihodke iz naslova zmanjšanja obveznosti za DDV (64.633 EUR), državne
podpore iz naslova kritja prispevkov zaposlenih v spomladanskem delu krize COVID 19 (91.902
EUR), prihodke iz naslova refundacij (39.518 EUR), prihodke iz naslova prodaje osnovnih sredstev
(46.106 EUR), odprave rezervacij (24.678 EUR) ter ostale prihodke (18.173 EUR).

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 2020 znašajo 78.460 EUR.

2020

2019

v EUR
Prihodki od prodaje električne energije

167.001.730

167.615.489

Prihodki od prodaje zemeljskega plina

2.946.952

4.405.370

Prihodki od prodaje biomase
Prihodki od prodaje trgovskega blaga
Prihodki od prodaje storitev
Drugi poslovni prihodki
SKUPAJ:

215.761

236.546

1.550.434

789.329

57.998

80.697

801.612

1.010.256

172.574.487

174.137.687

2020
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2019

v EUR
Izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let

4.119

7.988

Prejete kazni in odškodnine

35.847

31.335

Drugi prihodki zunaj rednega delovanja

38.494

57.805

SKUPAJ:

78.460

97.128

V okviru prejetih kazni in odškodnin izkazujemo povračila za sodne stroške in stroške izvršiteljev,
v okviru drugih prihodkov zunaj rednega delovanja pa ostale prihodke.

12.3.2 ODLOŽENI DAVKI
V letu 2020 smo dodatno pripoznali odhodke iz odloženih davkov v višini 190.496 EUR.
Odloženi davki izhajajo iz naslova popravka vrednosti terjatev, obračunanih rezervacij za odpravnine ob upokojitvi, jubilejne nagrade in izplačila v primeru smrti ter iz naslova davčnih izgub. Iz
naslova zmanjšanja popravkov vrednosti terjatev smo izkazali za 133.710 EUR odhodkov, iz naslova obračuna rezervacij za odpravnine ob upokojitvi, jubilejne nagrade in izplačila v primeru smrti
689 EUR in iz naslova koriščenja davčnih izgub 56.097 EUR.

12.3.3 ODHODKI
Odhodke razvrščamo na poslovne, finančne in druge odhodke izven rednega delovanja. Poslovni odhodki predstavljajo stroške materiala in storitev, stroške dela, odpise vrednosti in druge
poslovne odhodke.

12.3.3.1 POSLOVNI ODHODKI

2020

2019

163.632.685

167.273.506

1.623.897

1.050.521

169.092

148.401

v EUR
Stroški nakupa energentov

12.3.1.2 FINANČNI PRIHODKI

Nabavna vrednost trgovskega blaga

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. Sestavljajo jih v večini
prejete obresti za nepravočasno plačano električno energijo.

2020

2019

v EUR
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim

34

25

Finančni prihodki iz drugih naložb

0

418.194

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

180.497

196.028

SKUPAJ:

180.531

614.247

Stroški materiala
Stroški storitev

2.525.620

2.587.890

Amortizacija

574.668

567.550

Plače zaposlenih

1.777.095

1.679.104

Nadomestila plač zaposlenih

359.043

371.627

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih

82.752

84.025

Dajatve na plače za socialno varnost

335.830

345.434

Drugi stroški dela

427.208

310.239

Rez. za jubilejne nagrade in odpravnine
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Drugi stroški
Skupaj
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15.755

83.300

246.676

116.039

170.480

95.901

171.940.801

174.713.537
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Stroški materiala in storitev so predvsem stroški za nakup energentov (električne energije,
zemeljskega plina ter biomase) v znesku 163.632.685 EUR, trgovskega blaga (1.623.897 EUR),
stroški materiala (169.092 EUR), stroški storitev (2.525.620 EUR) ter drugi stroški.
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
nagrado za uspešnost poslovanja in neizkoriščeni letni dopust.
Stroški se pripisujejo neposredno posamezni dejavnosti (električna energija, zemeljski plin, preostali energenti in drugo) oziroma posredno preko ustreznega ključa delitve.

Amortizacija 2019

NDS

Naložbene
nepremičnine

Zgradbe

Oprema

Drobni
inventar

SKUPAJ

252.318

15.141

154.046

152.919

244

574.668

v EUR
Skupaj amortizacija

Amortizacija je obračunana glede na ocenjeno dobo koristnosti.
Od 1. 1. 2019 dalje družba v skladu s spremembo SRS 1 (2019) izkazuje pravice do uporabe
sredstev v najemu. Iz naslova teh sredstev pa skladno s pravili izkazujemo stroške obresti v času
trajanja najema. V letu 2020 smo izkazali za 147.134 EUR stroškov amortizacije iz naslova najema
nepremičnin, od tega 101.407 EUR pri družbah v skupini. Za najeto opremo pa smo izkazali amortizacijo v višini 62.867 EUR.
Med stroški amortizacije neopredmetenih dolgoročnih sredstev v večini izkazujemo amortizacijo
dobrega imena, ki pa se je z letom 2020 iztekla.

12.3.3.2 STROŠKI PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH

2020

2019
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12.3.3.4 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.

2020

2019

v EUR
Druge neobičajne postavke

126.269

13.707

SKUPAJ

126.269

13.707

12.3.4 POSLOVNI IZID
Poslovni izid iz poslovanja znaša 633.686 EUR. Ob upoštevanju finančnih prihodkov in odhodkov
znaša poslovni izid iz rednega delovanja 798.711 EUR, skupaj s prihodki in odhodki izven rednega
delovanja pa je poslovni izid leta 2020 dobiček v višini 750.902 EUR. čisti dobiček poslovnega leta
2020 po obračunu odloženih davkov in davka od dobička pravnih oseb znaša 500.081 EUR.
Efektivna davčna stopnja za leto 2020 znaša 33,4 %, medtem ko je v letu 2019 znašala 34,9 %.

12.3.4.1 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.
V okviru izkaza vseobsegajočega donosa se -17.868 EUR nanaša na učinek presežkov iz prevrednotenja pri aktuarskih izračunih, -7.120 EUR pa na učinek sprememb rezerv zaradi vrednotenja po
pošteni vrednosti.
Družba uporablja različico I poslovnega izida po SRS 21.
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja znaša 475.094 EUR.

v EUR
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški prodaje
Stroški splošnih dejavnosti
Skupaj

165.256.582

168.324.027

4.112.341

4.192.467

2.571.878

2.197.043

171.940.801

174.713.537

Med stroške prodaje se neposredno uvrščajo stroški dela, stroški transportnih storitev in stroški reklame ter drugi stroški po ključu. Stroški splošnih dejavnosti so razporejeni glede na ključ
delitve.

12.3.3.3 FINANČNI ODHODKI
Finančni odhodki izhajajo iz naslova obresti iz poslovnih obveznosti in iz naslova drugih poslovnih obveznosti, skupaj v višini 15.506 EUR.
V okviru finančnih odhodkov izkazujemo za 4.900 EUR odhodkov iz naslova stroškov financiranja, povezanih z najemi osnovnih sredstev, od tega 3.002 EUR do družb v skupini. Pri preračunu
višine stroškov financiranja smo uporabili stopnjo financiranja v višini 1,25 % na letni ravni.
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12.4 RAZKRITJA V IZKAZU DENARNIH TOKOV

12.6 POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI

V izkazu denarnih tokov je resnično in pošteno prikazano gibanje prejemkov in izdatkov v poslovnem letu 2020 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 22 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.

V poslovnem letu 2020 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:

12.5 RAZKRITJA V IZKAZU GIBANJA KAPITALA

čisti poslovni izid poslovnega leta

Elektro Celje
OVI, d. o. o.

Elektro Celje,
d. d.

MHE Elpro,
d. o. o.

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

22.843

21.690

16.503

16.599

Skupaj sredstva

22.843

21.690

16.503

16.599

Dolgoročne finančne obveznosti do dobaviteljev

216.397

0

200.775

0

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

11.435

83.936

10.455

53.593

Sredstva

2019

Obveznosti

Kratkoročne finančne obveznosti do dobaviteljev

155.655

0

98.522

0

Skupaj obveznosti

383.487

83.936

309.752

53.593

Prihodki:

v EUR

Čisti prihodki od prodaje

71.006

50.673

79.803

53.704

500.081

66.555

Skupaj prihodki

71.006

50.673

79.803

53.704

+

preneseni čisti poslovni izid/prenesena čista izguba

0

0

–

preneseni čisti poslovni izid/prenesena čista izguba

0

0

Stroški in odhodki:

–

povečanje zakonskih rezerv iz dobička

0

0

Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški materiala

306

291.235

152

193.454

–

druge prerazporeditve

0

0

Stroški storitev

1.142

0

1.139

11.700

500.081

66.555

Finančni odhodki in stroški najemov

3.002

0

101.700

0

Bilančni dobiček/izguba

Drugi poslovni odhodki

Vodstvo podjetja predlaga, da se bilančni dobiček, izkazan na dan 31. 12. 2020, prenese med
druge rezerve.
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31. 12. 2019

Elektro Celje,
d. d.

v EUR

V izkazu gibanja kapitala so resnično in pošteno prikazane spremembe sestavin kapitala za leto
2020 po različici I (SRS 23) v obliki sestavljene tabele sprememb vseh sestavin kapitala. Poseben
dodatek k izkazu gibanja kapitala je prikaz bilančnega dobička.
Celotni kapital družbe konec leta 2020, ki ga sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve,
druge rezerve iz dobička in čisti poslovni izid poslovnega leta, zmanjšan za izplačila dobičkov,
znaša 18.815.157 EUR.
Bilančni dobiček leta 2020 znaša 500.081 EUR.

2020

31. 12. 2020
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Skupaj stroški in odhodki

717

0

1.898

0

5.167

291.235

104.889

205.154

77

Letno poročilo 2020

Računovodsko poročilo

Računovodsko poročilo

12.7 RAZKRITJA PO 69. ČLENU ZAKONA O GOSPODARSKIH
DRUŽBAH (ZGD-1)
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 preko 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 Elektro Celje OVI, d. o. o. Konsolidirano letno poročilo skupine je sestavni del Letnega
poročila obvladujoče družbe Elektro Celje, d. d., ter je na voljo na sedežu družbe Elektro Celje,
d. d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, in na spletni strani družbe.
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 2020 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. 2020 ne izkazuje kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev iz naslova tožb zoper družbo.
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:

2020
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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
2020 je zaposlovala 69 delavcev. Izobrazbena struktura je podana v točki 9.1.2 poslovnega
dela letnega poročila.
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, ki se nanašajo na odpravo
splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala.
19. Znesek plač, ki jih je za opravljanje nalog prejel direktor družbe mag. Sebastijan Roudi, znaša
102.187 EUR. Znesek drugih prejemkov znaša 12.348 EUR.
20. Znesek prejemkov drugih zaposlenih, za katere ni veljal tarifni del kolektivne pogodbe, je
znašal 77.341 EUR bruto. Znesek drugih prejemkov znaša 12.402 EUR.
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 ECE, d. o. o., je za leto 2020 za storitve revidiranja letnega poročila porabila 6.980
EUR, za druge storitve dajanja zagotovil pa 500 EUR. Druge storitve s strani revizijske družbe,
ki je revidirala računovodske izkaze za poslovno leto 2020, se za družbo v letu 2020 niso
izvajale.

2019

v EUR
Prihodki iz prodaje električne energije

167.001.730

167.615.489

Prihodki od prodaje zemeljskega plina

2.946.952

4.405.370

Prihodki od prodaje biomase
Prihodki od prodaje trgovskega blaga
Drugi čisti prihodki od prodaje
Skupaj

78

215.761

236.546

1.550.434

789.329

57.998

80.697

171.772.875

173.127.431
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IZJAVA POSLOVODSTVA
Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za
družbo ECE, d. o. o., za leto, končano na dan
31. decembra 2020.
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 in da
letno poročilo predstavlja resnično in pošteno
sliko premoženjskega stanja družbe in izidov
njenega poslovanja za leto 2020.
Poslovodstvo je odgovorno tudi za pripravo in
pošteno predstavitev teh računovodskih iz-

kazov 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 pomembnih napačnih navedb zaradi
prevare ali napake, izbiro in uporabo ustreznih
računovodskih usmeritev ter pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene z danimi
okoliščinami.
Celje, 13. 4. 2021

mag. Sebastijan Roudi,
direktor
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