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PISMO DIREKTORJA
Spoštovani partnerji, kupci, lastniki in zaposleni!
Zaključili smo še eno leto, polno izzivov in zahtevnih okoliščin. Če smo v
preteklem letu dajali velik poudarek pandemiji covid-19, ki je krojila naša
življenja in poslovanje družb, kar je pomenilo veliko prilagajanj in negotovih
razmer tako za nakup kot prodajo energentov, je njen učinek ob koncu leta 2021
dejansko popustil. Vsaj z zdravstvenega vidika.
A zgodil se je nov moment, ki se je sicer
nakazoval vse drugo in tretje četrtletje leta.
To je rast cen energentov. Do določene mere
pričakovana, saj je bila rast cen emisijskih
kuponov nenehno prisotna, a so nezadostne
zaloge zemeljskega plina skozi vse leto
prinesle do sedaj še nevideno rast cen tega
energenta in posledično električne energije v
zadnjem četrtletju leta 2021.
V teh razmerah smo bili priča umiku določenih
manjših dobaviteljev s trga električne energije,
kar je kratkoročno vneslo kar nekaj kaosa med
ostalimi, ki na dolgi rok korektno izpolnjujemo
svoje pogodbene obveznosti. Še bolj kot to pa
se je po »naravni poti« začela konsolidacija
trga energentov, zaenkrat predvsem elektrike.
Vedeli smo, da je to nujno za dolgoročno
oskrbo tako gospodinjskih kot poslovnih
kupcev. Opisane razmere pa so to samo še
pospešile.
V mesecu oktobru smo tudi v ECE d. o. o.,
skupaj z lastniki uspešno izpeljali večletni
projekt t. i. vertikalne integracije. V lastništvo
družbe je z večinskim deležem vstopil
strateški partner HSE d. o. o. S tem smo
stopili na novo pot, ki pomeni spremembo
procesov dela, načina, kako se spoprijeti z vse
večjimi tveganji v dejavnosti in na trgu, na
katerem delujemo, hkrati pa omogoča novo
osnovo, s katero bomo na dolgi rok lahko
odgovorili na vse zahtevnejša pričakovanja
končnih kupcev in zakonodaje, ki sledi
zahtevam po pospešeni preobrazbi družbe za
bolj racionalno in ekološko sprejemljivo rabo
energentov.
ECE d. o. o., se kot družba, ki je bila
ustanovljena za prodajo energentov in ki je
pred 10 leti ponujala le električno energijo,
uspešno pretvarja v energetsko družbo,
katere cilj je oskrba končnih kupcev ne le z
6

energijo, temveč tudi s celostnimi rešitvami
za njeno učinkovito rabo, ustvarjanje
prihrankov energije pri končnih kupcih in,
nenazadnje, tudi upravljanje s porabo in
njeno optimiranje. To področje je v letu 2021,
predvsem zaradi izjemne rasti cen energentov,
postalo izjemno zanimivo za naložbe končnih
porabnikov. Povpraševanje daleč presega
zmožnosti ponudbe tako z vidika dobavljivosti
materiala kot zagotavljanja samih izvedb
rešitev v praksi. Veseli nas, da smo v skladu
z zmožnostmi na te izzive odgovorili v
maksimalni meri.
Ne smemo pozabiti drugih področij, ki nam
predstavljajo pomembne izzive. Mislim
predvsem na ponudbo spletne trgovine, ki bo
pomemben del naše ponudbe v prihodnje in
kjer imamo načrte za bistveno povečanje svoje
prisotnosti v tem segmentu.
Seveda pa je naša osnovna dejavnost tako
po vsebini kot obsegu prometa še vedno
dobava električne energije. Že omenjeni
vstop strateškega partnerja bo vsekakor
prispeval nove možnosti in pripomogel
k razvoju novih modelov prodaje s ciljem
zanesljive, dolgoročne in stabilne oskrbe
končnih porabnikov. Kot smo videli v zadnjem
četrtletju leta, to ni več samo po sebi umevno.
Spoštovani kupci, partnerji, lastniki, zaposleni
in ostali deležniki: zahvaljujem se vam za
zaupanje in sodelovanje z družbo ECE d. o. o.,
in vam želim obilo poslovnih in osebnih
uspehov ter seveda da bi skupaj uspešno
prebrodili sedanje zahtevne razmere na
energetskih trgih.
Celje, marec 2022

mag. Sebastijan Roudi,
direktor

Uvod
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Ne smemo pozabiti drugih področij, ki nam
predstavljajo pomembne izzive. Mislim predvsem na
ponudbo spletne trgovine, ki bo pomemben del naše
ponudbe v prihodnje in kjer imamo načrte za bistveno
povečanje svoje prisotnosti v tem segmentu.
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POROČILO NADZORNEGA
SVETA
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah,
Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe
ECE d. o. o., in Poslovnika o delu Nadzornega sveta družbe ECE d. o. o., ter Kodeksa
korporativnega upravljanja družb s kapitalsko
naložbo države izdaja Nadzorni svet družbe
ECE d. o. o., Poročilo Nadzornega sveta družbe
ECE d. o. o., za poslovno leto 2021.
1. Način in obseg preverjanja vodenja
in poslovanja družbe ECE d. o. o., med
poslovnim letom 2021
Nadzorni svet družbe ECE d. o. o. (v nadaljevanju Nadzorni svet), je bil imenovan na
Skupščini družbe z dne 20. aprila 2021 na
podlagi spremenjene Družbene pogodbe o
ustanovitvi družbe ECE d. o. o., in Sklepa o
imenovanju nadzornega sveta ter imenovanja
članov nadzornega sveta. Nadzorni svet je
do spremembe družbene pogodbe z dne 14.
oktober deloval v sestavi mag. Boris Kupec kot
predsednik nadzornega sveta, dr. Ivan Šmon
kot namestnik predsednika nadzornega sveta
in Marija Kupčič kot predstavnica zaposlenih
v nadzornem svetu. Po spremembi družbene
pogodbe in vstopu novega večinskega lastnika
je nadzorni svet deloval v novi sestavi, in sicer
mag. Marko Štrigl kot predsednik nadzornega
sveta, mag. Boris Kupec kot namestnik predsednika nadzornega sveta in Marija Kupčič kot
predstavnica zaposlenih v nadzornem svetu.
Nadzorni svet se je redno seznanjal z operativnimi aktivnostmi in tekočimi rezultati
poslovanja družbe ter realizacijo sklepov
Nadzornega sveta, obravnaval je pravne posle
in poslovne zadeve, za katere je v skladu
z Družbeno pogodbo o ustanovitvi družbe
ECE d. o .o., potrebno soglasje oz. mnenje
Nadzornega sveta.
Delo članov nadzornega sveta, vključno z
delom v Revizijski komisiji nadzornega sveta,
je bilo strokovno in usmerjeno v učinkovitost opravljanja funkcije. Člani nadzornega
sveta smo se na obravnavane teme pripravili, podajali konstruktivne predloge ter na
podlagi pisnih in ustnih informacij, prejetih od
poslovodstva družbe, kompetentno sprejemali
8

odločitve v skladu s poslovnikom, akti družbe
in zakonskimi pooblastili. Delo nadzornega
sveta so vsebinsko učinkovito podpirali predlogi Revizijske komisije nadzornega sveta.
Nadzorni svet v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo
države v tem poročilu navaja, da so vsi stroški
delovanja nadzornega sveta razkriti v računovodskem poročilu.
Nadzorni svet družbe se je v letu 2021 sestal
na skupno sedmih (7) sejah. Na vseh sejah je
bilo prisotno tudi poslovodstvo, s katerim je
predsednik Nadzornega sveta v okviru svojih
pristojnosti sodeloval tudi v času med sejami.
Udeležba članov Nadzornega sveta na sejah je
bila stoodstotna, kar je tudi razvidno iz tabele,
vključene v Izjavo o upravljanju.
Nadzorni svet družbe je v poslovnem letu
2021 redno spremljal in nadzoroval poslovanje družbe in delo poslovodstva družbe.
Med drugim so se člani Nadzornega sveta
seznanjali z obdobnimi poročili poslovanja in
drugimi rednimi poročili, s potekom in izvedbo
vertikalne integracije, likvidnostjo, zadolževanjem, terjatvami, projekti družbe, izvajanjem sklepov Skupščine ter pomembnimi
dogodki v družbi. Nadzorni svet je 29. 7. 2021
podal soglasje k Poslovnemu načrtu družbe
ECE d. o. o., za obdobje 2022–2024.
Skladno z določili Kodeksa korporativnega
upravljanja družb s kapitalsko naložbo države
je Nadzorni svet enkrat letno dolžan izvesti
postopek vrednotenja učinkovitosti dela nadzornega sveta. Glede na to, da je bil Nadzorni
svet imenovan aprila 2021 in da je bil oktobra
na podlagi vstopa novega večinskega lastnika
spremenjen, v letu 2021 ni opravil samoocenjevanja in ga bo predvidoma izvedel do konca
leta 2022.
2. Delovanje Revizijske komisije Nadzornega
sveta ECE
Revizijska komisija Nadzornega sveta
ECE d. o. o. (v nadaljevanju Revizijska komisija), se je v letu 2021 sestala na dveh sejah,
na katerih so bili prisotni vsi člani Revizijske
komisije. Člani Nadzornega sveta, ki niso člani

Uvod

Revizijske komisije, so bili o delu revizijske
komisije seznanjeni tako, da so imeli vpogled
v zapisnike sej, poleg tega pa je predsednik
Revizijske komisije o delu in ugotovitvah
redno poročal na sejah Nadzornega sveta.
Po vstopu novega večinskega lastnika je bila
oktobra 2021 sestava Revizijske komisije,
razen zunanje članice revizijske komisije,
spremenjena in od 11. novembra deluje v enaki
sestavi kot nadzorni svet. Revizijska komisija
je obravnavala vprašanja v skladu z ZGD-1,
Priporočili za delo revizijskih komisij, Poslovnikom o delu Revizijske komisije, sprejetim
načrtom dela Revizijske komisije za leto
2021 in sklepi Nadzornega sveta. V letu 2021
je Revizijska komisija obravnavala obdobna
poročila poslovanja in druga redna poročila
ter Načrt poslovanja družbe ECE, energetska
družba, d. o. o., za leto 2022 z izhodišči za leti
2023 in 2024.
Nadzorni svet je delo Revizijske komisije
spremljal na podlagi sprotnega poročanja
Nadzornemu svetu. Prav tako kot Nadzorni
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Komunikacijo s poslovodstvom Nadzorni svet
ocenjuje kot ustrezno za učinkovito opravljanje svoje nadzorne funkcije, saj je poslovodstvo Nadzorni svet in predsednika nadzornega
sveta redno obveščalo o najpomembnejših
dogodkih ter se posvetovalo glede pomembnejših vprašanj v družbi. Ocenjujemo, da so bili
zastavljeni cilji kakovostno izpolnjeni in da je
bilo sodelovanje Nadzornega sveta in poslovodstva družbe uspešno.
4. Preveritev in potrditev Letnega poročila
družbe ECE d. o. o., za leto 2021 ter preveritev Predloga za uporabo bilančnega dobička
Poslovodstvo družbe ECE d. o. o., je Nadzornemu svetu v skladu s 3. odstavkom 272.
člena ZGD-1 v preveritev in potrditev predložilo
Letno poročilo družbe ECE d. o. o., za leto
2021 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja
o reviziji računovodskih izkazov, Poročilom
poslovodstvu o reviziji računovodskih izkazov
družbe ECE d. o. o., in Poročilom neodvisnega
revizorja o omejenem zagotovilu k Poročilu o

Nadzorni svet družbe se je v letu 2021 sestal na
skupno sedmih (7) sejah. Na vseh sejah je bilo
prisotno tudi poslovodstvo, s katerim je predsednik
Nadzornega sveta v okviru svojih pristojnosti
sodeloval tudi v času med sejami. Udeležba članov
Nadzornega sveta na sejah je bila stoodstotna,
kar je tudi razvidno iz tabele, vključene v Izjavo o
upravljanju.
svet tudi Revizijska komisija iz istih razlogov
ni opravila samoocenjevanja in ga bo predvidoma izvedla do konca leta 2022.
3. Sodelovanje s poslovodstvom
Sodelovanje poslovodstva in nadzornega
sveta je bilo tvorno in je nadzornikom zagotavljalo tekoče spremljanje poslovanja in realizacijo zastavljenih ciljev družbe. Poslovodstvo
se je udeleževalo sej Nadzornega sveta, kjer
je celovito predstavilo posamezne točke ter
odgovarjalo tudi na dodatna vprašanja članov
Nadzornega sveta. Nadzorni svet je redno
spremljal in vrednotil delo poslovodstva skozi
obdobna poročila ter realizacijo projektov in
zastavljenih ciljev.

odnosih do povezanih oseb ter Predlogom za
uporabo bilančnega dobička. Nadzorni svet je
Letno poročilo družbe ECE d. o. o., za leto 2021
obravnaval na 10./2022 seji Nadzornega svet z
dne 11. 5. 2022.
Revidiranje Letnega poročila družbe
ECE d. o. o., za leto 2021 je opravila revizijska
družba BDO Revizija, d. o. o., ki je dne 15.
aprila 2022 izdala pozitivno mnenje v Poročilu o reviziji računovodskih izkazov družbe
ECE d. o. o.
Revizijska komisija je na 5. seji Revizijske
komisije dne 11. 5. 2022 obravnavala revidirano Letno poročilo družbe ECE d. o. o., za leto
2021 in ugotovila, da je letno poročilo izdelano
9
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v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah, veljavnimi standardi računovodskega
poročanja in standardi ocenjevanja vrednosti
ter drugo relevantno zakonodajo. Revizijska
komisija se je seznanila tudi z Dodatnim
poročilom o reviziji računovodskih izkazov
družbe ECE d. o. o., ter Poročilom neodvisnega
revizorja o omejenem zagotovilu k Poročilu o
odnosih s povezanimi družbami. Revizijska
komisija je sodelovala z zunanjim revizorjem,
ki jo je seznanjal s pomembnimi zadevami, in
ocenila njegov prispevek k celovitemu računovodskemu poročanju. Revizijska komisija na
Letno poročilo družbe ECE d. o. o., za leto 2021
ni imela pripomb, zato je predlagala Nadzornemu svetu, da v skladu z 282. členom ZGD-1
potrdi Letno poročilo družbe ECE d. o. o., za
leto 2021.
Nadzorni svet je na osnovi predloga letnega
poročila, poročila revizijske družbe in obravnave revizijske komisije ocenil, da Letno poročilo
družbe ECE d. o. o., za leto 2021 verodostojno odraža dogajanje in celovito informira o
poslovanju družbe ECE d. o. o., v letu 2021 ter
nadgrajuje informacije, ki jih je redno dobival
med poslovnim letom. Ker na predlog letnega
poročila, poročilo revizijske družbe in poročilo
Revizijske komisije ni imel pripomb oziroma
zadržkov, je Letno poročilo družbe ECE d. o. o.,
za leto 2021 na seji 11. 5. 2022 soglasno potrdil. Navedeno poročilo je sprejel v odprtem
roku, tj. pred iztekom enega meseca od dneva,
ko mu je poslovodstvo družbe predložilo Letno
poročilo družbe ECE d. o. o., za leto 2021.
V okviru pregleda Letnega poročila družbe ECE
d. o. o., za leto 2021 je Nadzorni svet preveril
tudi Poročilo o odnosih s povezanimi družbami za leto 2021. Nadzorni svet ni imel pripomb
na izjavo poslovodstva v Poročilu o odnosih s
povezanimi družbami za leto 2021, da v poročevalnem obdobju družba ECE d. o. o., kot odvisna in povezana družba ni bila prikrajšana.
V skladu s členom 546a ZGD-1 je nadzorni
svet preveril Poročilo neodvisnega revizorja o
omejenem zagotovilu in Poročilo o odnosih s
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povezanimi družbami za leto 2021. Revizor je
v predmetnem poročilu izdal sklep, v katerem
potrjuje, da niso opazili ničesar, zaradi česar
ne bi verjeli, da:
• so v poročilu o odnosih s povezanimi družbami za leto, ki se je končalo 31. 12. 2021,
navedbe v vseh pomembnih pogledih točne;
• ni bila pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede na okoliščine, ki so bile znane
ob sklenitvi teh poslov, vrednost izpolnitve
družbe v pomembnem pogledu nesorazmerno visoka;
• ne obstajajo okoliščine, ki bi glede drugih
dejanj, navedenih v poročilu, kazale bistveno drugačno oceno prikrajšanosti od tiste, ki
jo je dalo poslovodstvo.
Nadzorni svet na izid revidiranja Poročila o
odnosih s povezanimi družbami za leto 2021
nima pripomb.
Hkrati s preveritvijo letnega poročila je
Nadzorni svet potrdil tudi predlog uporabe
bilančnega dobička. Družba ECE d. o. o., je v
letu 2021 dosegla 335.497 EUR dobička, ki ga
je v celoti, tj. 335.497 EUR, namenila za druge
rezerve.
Mag. Marko Štrigl
Predsednik Nadzornega sveta

Uvod
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2013
Vzpostavitev portala Moj ECE
in aplikacije ECE mobil.

2011

POSLOVNO
POROČILO

Ustanovitev podjetja Elektro Celje
Energija d.o.o. Dobava električne
energije fizičnim in pravnim osebam.

Pot od dobavitelja električne energije do podjetja,
ki kupcem omogoča nabor različnih energentov,
energetskih rešitev in lastno spletno trgovino
izdelkov široke rabe, je dolga 10 let. V tem obdobju
smo dobavili več kot 18 mio MWh električne energije.
Z informacijskimi pisarnami v petih krajih smo
blizu kupcem, ko nas potrebujejo. S sodobnimi
informacijskimi rešitvami uporabnikom omogočamo
upravljanje energentov iz udobja lastnega doma.
S priključitvijo skupini HSE utrjujemo svoje okoljsko
poslanstvo na poti do 100 % električne energije iz
obnovljivih virov.

Letno poročilo 2021

2013
Začetek prodaje
lesnih peletov.

2014
Začetek dobave
zemeljskega plina
gospodinjstvom in
podjetjem.

2014
Električna energija
za gospodinjstva in
mala podjetja iz 100 %
obnovljivih virov brez
doplačila.
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POUDARKI POSLOVANJA
Družba ECE d. o. o., je poslovno leto 2021
zaključila s čistim dobičkom v višini 336 tisoč
EUR. V tem obdobju smo v družbi ustvarili za
177,3 mio EUR prihodkov, kar je za 2,6 % več
kot v predhodnem letu, in za 176,8 mio EUR
odhodkov (kar predstavlja 2,7-% rast glede na
predhodno leto).
Bilančna vsota družbe ECE d. o. o., je na dan
31. december 2021 znašala 52,8 mio EUR in se

je v primerjavi s predhodnim letom povečala
zaradi višjega obsega kratkoročnih poslovnih
terjatev.
Družba na dan 31. december 2021 izkazuje 18,7
mio EUR kapitala.
Pomembnejši podatki o družbi so prikazani v
Tabeli 1.

v EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2018 31. 12. 2019 31. 12. 2020 31. 12. 2021

Kapital

18.174.005

Sredstva (bilančna vsota)

44.073.765 44.801.821 46.501.223 48.194.908 52.798.534

Čisti dobiček poslovnega leta

2.034.753

2.859.689

66.555

500.081

335.497

20,0 %

18,60 %

17,30 %

15,50 %

14,5 %*

Tržni delež – celoten maloprodajni trg

19.694.179

18.406.619

18.815.157

18.652.290

Tabela 1: Pomembnejši podatki o družbi
Opombe:
* Tržni delež v porabi končnih odjemalcev električne energije v Sloveniji (vir: Portal Energetika (energetika-portal.si))

Količine v GWh

60
50

44.073

44.801

46.501

48.194

52.798

40
30
20

18.174

19.694

18.406

18.815

18.652

31. 12. 2019

31. 12. 2020

31. 12. 2021

10
0
31. 12. 2017

31. 12. 2018

Sredstva (bilančna vsota)
Kapital

Slika 1: Kapital in sredstva (bilančna vsota)
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EUR v mio

3
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2.034

2
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0.500
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0.335
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31. 12. 2019
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31. 12. 2021

Čisti dobiček poslovnega leta

V%
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31. 12. 2019
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31. 12. 2021

Tržni delež – celoten maloprodajni trg
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PREGLED POMEMBNEJŠIH
DOGODKOV V LETU 2021

JANUAR
S 1. 1. 2021 se je pričel bilančni obračun
električne energije na 15 minutni
ravni, zaradi česar so se odstopanja v
primerjavi z urnim intervalom količinsko
povečala za več kot 50 %.
Sprejeta so bila 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. Uvaja
se večja kompleksnost odnosov med
dobaviteljem in končnim porabnikom
(ki je lahko proizvajalec, kupec, sodeluje
tudi pri sistemskih storitvah ipd.).

01

02

03

04

MAJ
Pričetek aktivnosti za izvedbo
reorganizacije po vstopu
HSE d. o. o. v lastništvo
družbe ECE d. o. o.

Sprememba družbene pogodbe na podlagi
sprememb Zakona o gospodarskih družbah;
ECE d. o. o., je tako po definiciji opredeljena kot
družba javnega interesa.
Sprejme se sklep o imenovanju Nadzornega
sveta in Revizijske komisije družbe ECE d. o. o.

05

06

16

APRIL

JUNIJ
Izvedba »stresnega testa«
delovanja spletne trgovine
(varnost IT).

Poslovno poročilo

JULIJ
Sprejet je bil Načrt poslovanja družbe
ECE d. o. o., za leto 2022 ter izhodišča
za leti 2023 in 2024

Letno poročilo 2021

07

Sprejet je bil Zakon o spodbujanju rabe
obnovljivih virov energije.

08

SEPTEMBER
Predstavitev na sejmu MOS, na katerem
smo najavili vstop v skupino HSE, predstavili
posodobljen portal Moj ECE in zanj prejeli
sejemsko nagrado. Na sejmu smo gostili maketo
slovenskega elektroenergetskega sistema, ki je
požela veliko zanimanja in je bila tudi nagrajena s
strani strokovne komisije.

AVGUST
Dogovori s HSE d. o. o., o prehodu na njihovo
strežniško infrastrukturo. Najprej gre na njihovo
platformo portal Moj ECE, nato še ostala
infrastruktura.

09

10

OKTOBER
Vstop HSE d. o. o. v lastniško strukturo
ECE d. o. o., z večinskim deležem.
Sprejet je bil Zakon o oskrbi z električno
energijo.

NOVEMBER
Na trgu so poleg izjemne rasti cen energentov
vladale dokaj kaotične razmere pri kupcih,
predvsem poslovnih, ki so jim nekateri
dobavitelji odpovedali dobavo energije in so
morali novega dobavitelja poiskati čez noč.

11

12

Visoka rast cen energentov, ki je imela
bistven vpliv na rezultat poslovanja družbe.
Obeležili smo 10 let delovanja družbe
ECE d. o. o., z zahvalo vsem sodelavcem
in sodelavkam ter poslovnim partnerjem v
obliki predstavitvenega videa.

DECEMBER
Sprejet je bil Zakon o oskrbi s plini.
Zaradi visokih cen energentov se je velik del velikih
poslovnih kupcev (več kot 10 % našega portfelja)
odločil za prehod na nakupe na dnevnem trgu, v
upanju, da bodo cene nižje, kot so bile v decembru
na terminskem trgu.

17
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2.1 DOGODKI PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
Kot že navedeno, se je velik del poslovnih
kupcev odločil za nakup na dnevnem trgu
energentov. Na letni ravni predstavljajo ti
kupci okoli 200 GWh porabe. Kot se je izkazalo
kasneje, je bila odločitev zanje pravilna, za nas
kot dobavitelja pa zelo slaba, saj je moramo
kupljeno energijo na dnevni ravni plačevati,
končni kupci pa imajo pogodbeno dogovorjene
roke plačil na mesečni ravni, kar pomeni velik
pritisk na likvidnost družbe.
Likvidnost je sama po sebi velik izziv v prvem
četrtletju leta 2022, saj se kažejo negativni
učinki slabšega poslovanja v zadnjem četrtletju leta 2021, prav tako pa je poraba v prvem
četrtletju, predvsem pri poslovnih kupcih, višja
od pričakovane, kar skozi potrebne dodatne
nakupe stanje likvidnosti še poslabšuje.
Visoke cene imajo izredno negativne vplive
na stroške odstopanj. O tem in o aktivnosti
Sekcije za vprašanja dobaviteljev električne
energije smo v preteklosti že večkrat pisali.
Dejstvo, da lahko energijo kupujemo le na urni
ravni, bilančni obračun pa poteka na 15-minutni, nam v okoliščinah špekulativno visokih
cen energentov, ko dnevna izravnava poteka
po cenah, ki so tudi več 100 % višje od pogodbenih, pomeni dodatno zelo veliko breme.
Konec februarja 2022 začeta vojaška agresija
Rusije nad Ukrajino predstavlja eno najhujših
varnostnih kriz v Evropi v zadnjih desetletjih.
Pričakuje se, da bo imela daljnosežne posledice za svetovno gospodarstvo. Trenutne
geopolitične razmere v Evropi so izredno zahtevne, saj vojaški agresiji sledijo izredno ostri
gospodarski protiukrepi proti Rusiji, vse to pa
že povzroča nestabilnosti na trgu in posledično izreden dvig cen na več področjih. Energetski trg je zaradi prevladujoče vloge Rusije v
dobavah tekočih in plinastih goriv še posebej
podvržen povišanim tveganjem tudi zaradi
velike in tudi vedno večje verjetnosti njihovih
prekinitev dobav. Prednostna obravnava bo
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namenjena blaženju negativnih posledic visokih cen, zanesljivosti in v prihodnosti varne
oskrbe. Trenutno so kakršne koli napovedi
glede posledic za energetski trg preuranjene. Pričakujemo lahko, da se bodo zahtevne
razmere v letu 2022 še nadaljevale v povezavi
z visokimi cenami energentov in surovin.
V mesecu oktobru smo v družbi ECE d. o. o.,
skupaj z družbeniki uspešno izpeljali večletni
projekt t. i. vertikalne integracije. V lastništvo
družbe je z večinskim deležem vstopil strateški partner HSE d. o. o. S tem smo stopili
na novo pot, ki pomeni spremembo procesov
dela in načina spoprijemanja z vse večjimi
tveganji v dejavnosti in na trgu, na katerem
delujemo, hkrati pa omogoča novo osnovo, s
katero bomo na dolgi rok lahko odgovorili vse
zahtevnejša pričakovanja končnih kupcev in
zakonodaje, ki sledi zahtevam po pospešeni
preobrazbi družbe za racionalnejšo in ekološko
sprejemljivejšo rabo energentov. Skladno z
izvedeno vertikalno integracijo je v postopku
tudi prilagoditev organizacije in poslovnih
procesov s ciljem večje prilagodljivosti in
boljše optimizacije poslovanja družbe. Tako je
bil v prvem četrtletju 2022 že prenesen proces
nakupa energentov na HSE d. o. o., kar za
družbo pomeni optimizacijo procesa nakupov
in upravljanja energentov na eni točki, s poudarkom na izkoriščanju sinergijskih učinkov
nakupa energentov, ki bo družbi omogočilo
lažje upravljanje likvidnosti, nižje stroške
jamstev za plačilo obveznosti ter boljše obvladovanje tveganj.
Družba ECE je v marcu 2022 pri Gorenjski
banki, d. d., izkoristila opcijo kreditne linije
in črpala kredit v višini 3 mio EUR po vnaprej
znanih pogojih. Kredit bo vrnjen 31. 12. 2022,
koriščen pa je bil za namene pokrivanja kratkoročne likvidnosti.
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PREDSTAVITEV DRUŽBE
ECE, energetska družba, d. o. o., je bila z
družbeno pogodbo ustanovljena 4. 9. 2015.
Družba opravlja dejavnost nakupa in prodaje
električne energije ter drugih energentov, svetovanje, storitve in druge dejavnosti v skladu z
družbeno pogodbo.
Družbo sta ustanovili družbi 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. Dne 14. 10. 2021 je z nakupom večinskega
deleža v lastništvo družbe ECE, energetska
družba, d. o. o., vstopila družba Holding Slovenske elektrarne d. o. o., s čimer je prišlo do
zaključka večletnega postopka t. i. vertikalne
integracije dejavnosti proizvodnje in dobave
električne energije za končne odjemalce.

51 %

Družbeniki in poslovni deleži
Poslovni delež posameznega družbenika v
osnovnem kapitalu znaša:
• Holding Slovenske elektrarne d. o. o.:
51,0000 %
• Elektro Celje, d. d.: 36,4195 %,
• Elektro Gorenjska, d. d.: 12,5805 %
Družba Holding Slovenske elektrarne, d. o. o,
s sedežem v Ljubljani, Koprska ulica 92, je na
dan 31. december 2021 za družbo ECE obvladujoča družba, ki sestavi skupinsko letno poročilo za leto 2021 za skupino družb, za katere
je obvladujoča družba.
Kapitalske povezave z drugimi družbami
Družba ECE d. o. o. nima odvisnih in pridruženih družb.

36 %

Elektro Celje, d. d.

Holding Slovenske
elektrarne, d. o. o

13 %
Elektro
Gorenjska, d. d.

Poslovni delež posameznega družbenika v osnovnem kapitalu
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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 številka 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:

SI56 0311 8100 0877 810 pri SKB, d. d.
SI56 0294 3025 9709 385 pri NLB, d. d.
SI56 3000 0000 9265 864 pri Sberbank, d. d.
SI56 1910 0001 0311 251 pri Deželni banki Slovenije, d. d.
SI56 0700 0000 2705 420 pri Gorenjski banki, d. d.
SI56 3300 0001 0021 352 pri Addiko Bank, d. d.

STIKI Z DRUŽBO ECE
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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

76 (na dan 31. 12. 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:

DIREKTOR
POMOČNIK DIREKTORJA
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

Svet delavcev
Svet delavcev družbe je bil organiziran
leta 2011 in se je v letu 2021 sestal 5-krat.
Predsednica Sveta delavcev je ga. Marija
Kupčič.

Specialist

Samostojni
prodajnik

Prodajnik

Lokacijsko se posamezne dejavnosti izvajajo
na sedežu družbe v Celju ter v Kranju, Krškem,
Slovenj Gradcu, Velenju in Žirovnici.

MALOPRODAJA

Koordinator
klicnega centra

Svetovalec
v maloprodaji

Svetovalec v
klicnem centru

Sindikat
V družbi je kot reprezentativni sindikat
organiziran Sindikat skupine Elektro Celje.
Družba ECE d. o. o., ima svojo podružnico
Sindikat skupine Elektro Celje, Sindikalna
podružnica ECE, katere predsednica je od 13.
05. 2021 Sara Vodeb, izvoljena za petletno
obdobje. Sindikalna podružnica ECE je v fazi
pridobivanja upravnih dokumentov, ki ga bodo
opredeljevale kot samostojen sindikat pod
okriljem SDE Slovenija.
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3.3 KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
Poslovodstvo in nadzorni svet družbe ECE, energetska družba, d. o. o., izjavljata, da je bilo
upravljanje družbe v letu 2021 skladno z zakoni in drugimi predpisi, Družbeno pogodbo o
ustanovitvi družbe ECE, energetska družba, d. o. o., ter priporočili, navedenimi v Kodeksu
korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

3.3.1 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE
Poslovodstvo in nadzorni svet družbe ECE,
energetska družba, d. o. o., skladno s 70. členom Zakona o gospodarskih družbah in točko
3.4.1. Kodeksa korporativnega upravljanja
družb s kapitalsko naložbo države podajata Izjavo o upravljanju, ki smiselno podaja vsebine,
kot jih zahteva 70. člen Zakona o gospodarskih družbah za javne delniške družbe.
Izjava o upravljanju družbe je sestavni del
letnega poročila za leto 2021 in je dostopna na
spletni strani družbe www.ece.si.
1. Sklicevanje na Kodeks korporativnega
upravljanja družb s kapitalsko naložbo
države
Družba pri svojem delu in poslovanju smiselno sledi priporočenim standardom Kodeksa
korporativnega upravljanja družb s kapitalsko
naložbo države, ki ga je sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (Kodeks
SDH, november 2019, v nadaljevanju Kodeks),
ki je javno dostopen na spletni strani SDH
(www.sdh.si). Kodeks je bil spremenjen marca
2021, s pričetkom uporabe 17. marca 2021. Kodeks je družba pri poslovanju, ob upoštevanju
dejavnosti in drugih posebnosti družbe, v večji
meri smiselno upoštevala. Družba ECE d. o. o.,
je pri poslovanju ob upoštevanju dejavnosti in
drugih posebnosti družbe v večji meri upoštevala načela, postopke in merila, ki jih predpisuje navedeni kodeks. Odstopanja za leto 2021
pojasnjujemo v nadaljevanju:
• Priporočilo 3.2 glede oblikovanja in sprejetja
»Politike upravljanja družbe«, v kateri določi
poglavitne usmeritve upravljanja družbe:
priporočilo še ni realizirano, saj je bila družba v letu 2021 v fazi lastniškega preoblikovanja in imenovanja nadzornega sveta.
• Priporočilo 3.6 glede oblikovanja in sprejetja
»Politike raznolikosti« v organih vodenja
in nadzora družbe: priporočilo se ne uporablja, saj člane nadzornega sveta imenuje
skupščina, poslovodstvo pa je enočlansko.
V družbi ECE nimamo izdelane politike
raznolikosti.
• Priporočilo 6.2 glede priprave »Politike nasledstva«: V družbi ECE to priporočilo upo22

•

•

•

•

•

•

•

•

rabljamo smiselno glede politike nasledstva
za vodilna delovna mesta v družbi. Skladno
z družbeno pogodbo direktorja imenuje
skupščina na predlog družbenikov Elektro
Celje, d. d., in Elektro Gorenjska, d. d.
Priporočilo 6.5.1 glede priprave kompetenčnega profila za člane nadzornega sveta:
priporočila družba ne uporablja, saj člane
nadzornega sveta imenuje skupščina.
Priporočilo 6.9 glede postopka izbire kandidatov za člane nadzornega sveta: priporočilo se ne uporablja, saj je postopek izbire
kandidatov za člane nadzornega sveta, ki
zastopajo kapital, v pristojnosti skupščine.
Postopek izbire kandidatov za člane nadzornega sveta, ki zastopajo delavce, pa poteka
v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev
pri upravljanju.
Priporočilo 6.9.1 glede ustanovitve nominacijske komisije kot posebne komisije
nadzornega sveta: priporočila družba ne
uporablja, saj nadzorni svet imenuje skupščina.
Priporočilo 6.10.11 glede zavarovanja odgovornosti člana nadzornega sveta (zavarovanje D&O): člani nadzornega sveta so
vključeni v kolektivno zavarovanje D&O, ki
ga ima sklenjenega družba ECE. V skladu z
davčnimi pravili se jim obračuna boniteta.
Priporočilo 6.13 glede postopka vrednotenja učinkovitosti dela nadzornega sveta:
priporočila nadzorni svet v letu 2021 ni
izvedel, saj je bil imenovan aprila 2021 in je
bilo prehitro za vrednotenje učinkovitosti.
Nadzorni svet bo samoocenjevanje izvedel
do konca leta 2022.
Priporočilo 8.5 glede priprave finančnega
koledarja: družba priporočilo uporablja
smiselno in finančni koledar komunicira z
družbeniki.
Priporočila 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7,
9.2.8, 9.2.9, 9.2.10 in 9.3 glede vzpostavitve
in delovanja notranje revizije: funkcija notranje revizije v družbi ni vzpostavljena kot
ločena notranjerevizijska dejavnost.
Priporočilo 11.2.1 glede uvrstitve delovnega mesta ali funkcije pooblaščenca za
skladnost poslovanja in integriteto: zara-
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di lastniškega preoblikovanja je funkcija
pooblaščenca za skladnost poslovanja in
integriteto v procesu preoblikovanja oz.
reorganizacije.
Družba ECE d. o. o., bo spoštovala Kodeks
korporativnega upravljanja družb s kapitalsko
naložbo države 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.
2. Poročilo o izvajanju priporočil in
pričakovanj Slovenskega državnega holdinga
(Priporočila SDH)
Priporočila Slovenskega državnega holdinga
(avgust 2020) je družba v letu 2021 v večji meri
smiselno upoštevala pri svojem poslovanju, ob
upoštevanju dejavnosti in drugih posebnosti
družbe. Družba izjavlja, da ne ravna dosledno
po tistih določbah priporočil in pričakovanj,
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 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.
3. Sistem upravljanja družbe
Družba ECE, energetska družba, d. o. o., ima
vzpostavljen dvotirni sistem upravljanja.
Organi upravljanja so direktor, nadzorni svet in
skupščina.
Poslovodstvo družbe
Poslovodstvo družbe je enočlanski organ – direktor, ki ga imenuje skupščina za dobo štirih
let. Družbo vodi direktor družbe mag. Sebastijan Roudi, ki ga v skladu z Družbeno pogodbo
o ustanovitvi družbe ECE, energetska družba,
d. o. o., imenuje Skupščina družbe, na predlog
družbenikov Elektro Celje, d. d., in Elektro
Gorenjska, d. d.
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
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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).
Sestava poslovodstva v poslovnem letu 2021
Ime in priimek

Sebastjan Roudi

Funkcija

direktor

Prvo imenovanje na funkcijo

12. 08. 2016

Zaključek funkcije/mandata

12. 08. 2022

Spol

moški

Državljanstvo

slovensko

Letnica rojstva

1975

Izobrazba

magister ekonomije

Strokovni profil

poslovodenje, ekonomija

Članstvo v organih nadzora z
družbo nepovezanih družb

ne

Prokura
Družba ima praviloma enega prokurista, ki
ga imenuje skupščina s pisnim sklepom o
podelitvi prokure, v katerem tudi določi način
zastopanja in omejitve prokurista.
Dne 12. 8. 2018 je skupščina podelila pooblastilo za prokuro ge. Karmen Šmon.
Nadzorni svet družbe
Nadzorni svet družbe ima skladno z Družbeno
pogodbo o ustanovitvi družbe ECE, energetska družba, d. o. o., tri (3) člane, ki jih izvoli in
odpokliče skupščina, pri čemer sta dva člana
predstavnika kapitala, tretjega člana, ki je
predstavnik delavcev, pa izvolijo in odpokličejo
delavci, v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe. Člani
Nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih
let in so po poteku mandata lahko ponovno
imenovani. Sestava in delovanje Nadzornega
sveta sta predstavljena v Poročilu nadzornega
sveta, prav tako delovanje Revizijske komisije
nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta in Revizijske komisije
so bili v letu 2021 upravičeni do prejemkov za
23
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svojo funkcijo na podlagi Sklepa, sprejetega
na 17. skupščini družbe ECE d. o. o., dne 20.
4. 2021. Prejemki so podrobneje opredeljeni v
računovodskem poročilu.
Dne 20. 4. 2021 je bila na podlagi sprememb
Zakona o gospodarskih družbah izvedena
skupščina družbe, na kateri sta bila sprejeta
sklep o spremembi družbene pogodbe ter
sklep o imenovanju nadzornega sveta in imenovanju članov nadzornega sveta. Spremembe
so namreč družbo ECE d. o. o., uvrstile med
družbe javnega interesa.
Na skupščini družbe dne 20. 4. 2021 je bil
imenovan nadzorni svet, ki je mandat nastopil
dne 20. 4. 2021, in ki je po konstitutivni seji z
dne 1. 6. 2021 deloval v sestavi:
• predsednik nadzornega sveta: mag. Boris
Kupec, predstavnik Elektra Celje, d. d.,
• namestnik predsednika nadzornega sveta:
dr. Ivan Šmon, predstavnik Elektra Gorenjska, d. d.,
• članica nadzornega sveta: Marija Kupčič,
predstavnica zaposlenih v Nadzornem svetu
družbe.
Po spremembi družbene pogodbe in vstopu
novega večinskega lastnika je bil na skupščini
družbe dne 14. 10. 2021 na podlagi odstopne
izjave razrešen član nadzornega sveta dr. Ivan
Šmon. Mag. Borisu Kupcu je na podlagi odstopne izjave z dne 14. 10. 2021 prenehala funkcija predsednika nadzornega sveta. Skupščina
je z dnem 14. 10. 2021 za mandatno obdobje
štirih let imenovala novega člana nadzornega
sveta družbe ECE, energetska družba, d. o. o.,
mag. Marka Štrigla. Nadzorni svet je deloval v
sestavi:
• predsednik nadzornega sveta: mag. Marko
Štrigl,
• namestnik predsednika nadzornega sveta:
mag. Boris Kupec,
• članica nadzornega sveta: Marija Kupčič.
Do imenovanja nadzornega sveta je funkcijo
nadzornega sveta opravljala skupščina družbenikov.
Ključne pristojnosti nadzornega sveta:
• se posvetuje z direktorjem o razvoju in uvajanju novih dejavnosti v družbi,
• preveri letno poročilo, ki ga je predložil
direktor, in ga potrdi ter preveri predlog za
uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložil direktor, ter o tem sestavi pisno poročilo
za skupščino družbe, za kar je potrebno
soglasje vseh članov nadzornega sveta,
• predlaga skupščini sprejem sklepov iz
24

•

•
•
•

•
•
•

pristojnosti skupščine oz. daje mnenje k
predlogom za prejemanje sklepov skupščine, danih s strani direktorja,
lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene
vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge
stvari,
poda skupščini predlog za imenovanje
revizorja družbe,
pregleda letno poročilo o delu notranje
revizije,
vsak član lahko kadar koli zahteva od direktorja poročilo o katerem koli vprašanju,
povezanem s poslovanjem družbe ali njenih
odvisnih družb,
daje soglasje k pogodbam med članom nadzornega sveta in družbo,
sprejme poslovnik nadzornega sveta,
obravnava in odloča o vseh drugih zadevah,
za katere je pristojen po sklepu skupščine in
družbeni pogodbi.

Poslovno poročilo

Letno poročilo 2021

Sestava nadzornega sveta v poslovnem letu 2021
Ime in priimek

mag. Marko Štrigl

mag. Boris Kupec

Marija Kupčič

dr. Ivan Šmon

Funkcija (predsednik,
namestnik, član)

Predsednik NS od 14. 10. Predsednik NS od 20. 4.
2021 in član RK NS od 14. 2021 do 14. 10. 2021, od
10. 2021
14. 10. 2021 namestnik
predsednika NS,
Namestnik predsednika
RK NS od 20. 4. 2021 do
14. 10. 2021, predsednik
RK NS od 14. 10. 2021

Članica NS od 20. 4. 2021 Namestnik predsednika
in članica RK NS od 14.
NS od 20. 4. 2021 do 14.
10. 2021
10. 2021, predsednik RK
NS od 20. 4. 2021 do 14.
10. 2021

Prvo imenovanje na
funkcijo

14/10/2021

20/04/2021

20/04/2021

20/04/2021

Zaključek funkcije/
mandata

13/10/2025

do 14. 10. 2021
predsednik NS in
namestnik predsednika
RK NS, član NS do 19. 4.
2025

19/04/2025

14/10/2021

Predstavnik kapitala/
zaposlenih

predstavnik kapitala

predstavnik kapitala

predstavnica zaposlenih

predstavnik kapitala

Udeležba na sejah NS
glede na skupno število
sej (npr. 5/7)

2/7

7/7

7/7

5/7

Spol

Moški

Moški

Ženski

Moški

Državljanstvo

slovensko

slovensko

slovensko

slovensko

Letnica rojstva

1983

1958

1962

1976

Izobrazba

magister znanosti

magister znanosti

DA

DA

DA

DA

Obstoj nasprotja
NE
interesa v posl. letu (DA/
NE)

NE

NE

NE

Članstvo v organih
nadzora drugih družb

Član poslovodstva
HSE d.o.o., Predsednik
NS Premogovnik
Velenje d.o.o., Član NS
Bodočnost d.o.o.

Predsednik uprave
Elektra Celje

Članstvo v komisijah
(revizijska, …)

RK NS

RK NS

RK NS

RK NS

Predsednik/član
komisije

Namestnik predsednika
RK NS od 11. 11. 2021

Predsednik RK NS od 11.
11. 2021

Članica RK NS

Predsednik RK NS do 14.
10. 2021

Udeležba na sejah
komisij glede na skupno
število sej komisij (npr.
5/7)

1/2

2/2

1/2

1/2

doktor znanosti

Strokovni profil
Neodvisnost po 23.členu
Kodeksa (DA/NE)

Predsednik uprave
Elektra Gorenjska

Legenda:
NS - Nadzorni svet, RK - Revizijska komisija
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Revizijska komisija nadzornega sveta
Zakon o gospodarskih družbah za podjetja v
javnem interesu določa ustanovitev Revizijske
komisije nadzornega sveta. Po sklepu Nadzornega sveta z dne 1. 6. 2021 je bila imenovana
revizijska komisija nadzornega sveta v sestavi:
• Predsednik revizijske komisije: Dr. Ivan
Šmon,
• Član revizijske komisije: Mag. Boris Kupec,
• Zunanja članica revizijske komisije: Darinka
Virant.
Na podlagi odstopne izjave z dne 14. 10. 2021
se je s funkcije člana nadzornega sveta družbe
ECE d. o. o., razrešil dr. Ivan Šmon. Nadzorni
svet je 11. 11. 2021 na seji za člana revizijske
komisije imenoval mag. Marka Štrigla in Marijo Kupčič. Revizijska komisija je tako delovala
v sestavi:
• predsednik revizijske komisije: mag. Boris
Kupec,
• član revizijske komisije: mag. Marko Štrigl,
• članica revizijske komisije: Marija Kupčič,
• zunanja članica revizijske komisije: Darinka
Virant.
Revizijska komisija pripravlja predloge sklepov
nadzornega sveta, skrbi za njihovo uresničitev
in opravlja strokovne naloge, pri čemer ne
more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti
nadzornega sveta.

Zunanji člani v komisijah v letu 2021
Ime in priimek

Darinka Virant

Komisija

Revizijska komisija NS

Udeležba na sejah komisij
glede na skupno število sej
komisij (npr. 5/7)

2/2

Spol

Ženski

Državljanstvo

Slovensko

Letnica rojstva

1954

Izobrazba

Pooblaščena revizorka, univ. dipl. oec.

Strokovni profil

Računovodstvo in revizija

Članstvo v organih nadzora z
družbo nepovezanih družb

NE

Članstvo v komisijah
(revizijska …)

Članica revizijske komisije
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Skupščina
Skupščino sestavljajo vsi družbeniki, ki na
tak način uresničujejo svoje pravice v zadevah
družbe. Družbenike na sejah skupščine zastopajo njihovi zakoniti zastopniki ali njihovi
pooblaščenci. Skupščina se sestane najmanj
enkrat letno, ostalo po potrebi. Skliče se na
zahtevo direktorja družbe ali katerega koli
družbenika. Skupščina lahko veljavno odloča,
če so na njej prisotni družbeniki, ki imajo vsaj
51 % vseh glasov, in odloča z navadno večino
oddanih glasov na seji navzočih družbenikov,
razen če zakon ali družbena pogodba določata
drugače.
Ključne pristojnosti skupščine:
• odloča o sprejemu temeljev poslovne politike in programu razvoja družbe ter sprejema
poslovni in razvojni načrt družbe,
• odloča o uporabi bilančnega dobička ali
pokrivanju izgube,
• odloča o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala družbe,
• odloča o spremembah družbene pogodbe,
statusnih preoblikovanjih, vstopu novih
družbenikov, prenehanju družbe, delitvi
in prenehanju poslovnih deležev, zastavi
poslovnih deležev,
• odloča o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju,
• odloča o imenovanju revizorja na predlog
nadzornega sveta,
• določa politike prejemkov članov nadzornega sveta in odloča o plačilu članom nadzornega sveta
• odloča o razrešnici,
• določa celotne prejemke ter pravila za druge
pravice direktorja,
• odloča o imenovanju direktorja,
• daje soglasje k notranji organizaciji družbe,
• daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in
prejemkom vodje notranje revizije,
• daje soglasje k spremembi poslovnega
naslova družbe.
4. Sistem notranjih kontrol in upravljanja
tveganj v družbi v povezavi s postopkom
računovodskega poročanja
Za zagotovitev točnosti, zanesljivosti in
popolnosti računovodskih evidenc ter resničnosti in poštenosti računovodskega poročanja,
skladnosti z veljavnimi zakoni in drugimi
predpisi ter učinkovitosti poslovanja izvaja
družba notranje kontrole na vseh ravneh delovanja. Računovodsko kontroliranje temelji na
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ustreznem okolju kontroliranja, kot so sistem
vodenja, organizacijska struktura, pristojnosti
in odgovornosti in etične vrednote, ter kontrolnih aktivnostih, kot so odobritve poslovnih
dogodkov, razmejitev nalog in odgovornosti,
jasna navodila za delo, usklajevanja stanj in
nadzor. Zanesljivost računovodskega poročanja se zagotavlja tudi z ustreznim informacijskim sistemom, ki omogoča popolnost in
točnost zajemanja in obdelovanja podatkov,
ter z izobraževanjem in izpopolnjevanjem
zaposlenih. Upravljanje tveganj in kontrolni
mehanizmi v zvezi z ocenjevanjem posameznih tveganj so podrobneje predstavljeni v
poglavju Upravljanje s tveganji.
5. Sistem skladnosti poslovanja in integritete
Družba ECE, energetska družba, d. o. o.,
spoštuje priporočila dobre korporativne prakse
Slovenskega državnega holdinga in Združenja
nadzornikov Slovenije. Korporativno inte-

Letno poročilo 2021

griteto v družbi ECE d. o. o., razumemo kot
poslovanje, skladno z zakonodajo, pravili, priporočili, internimi pravili in v skladu z dobrimi
poslovnimi običaji ter etičnimi načeli.
6. Politika raznolikosti
Družba ECE, energetska družba, d. o. o., nima
sprejete politike raznolikosti, vendar v celoti
upošteva zakonodajo na področju zaščite
človekovih pravic in delovne zakonodaje, pri
čemer svojim zaposlenim zagotavlja enake
možnosti ne glede na spol, raso, barvo kože,
starost, zdravstveno stanje oz. invalidnost,
versko, politično ali drugo prepričanje, nacionalni ali socialni izvor, družinski status,
premoženjsko stanje, spolno usmerjenost ali
druge osebne okoliščine.
mag. Sebastijan Roudi,
direktor

3.3.2 IZJAVA O NEFINANČNEM POSLOVANJU
To področje ureja Zakon o gospodarskih
družbah (ZGD-1), ki v 1. odstavku 70.c člena
določa, da so k pripravi izjave o nefinančnem
poslovanju zavezane samo velike družbe, ki so
subjekti javnega interesa in katerih povprečno
število zaposlenih je večje od 500. Zavezanci so tudi družbe, ki so zavezane k pripravi
konsolidiranega letnega poročila in katerih
povprečno število zaposlenih na konsolidirani
ravni je večje od 500.
Odvisne družbe ureja 6. odstavek istega člena:
»Odvisni družbi, ki je vključena v konsolidirano
poslovno poročilo obvladujoče družbe ali ločeno poročilo te obvladujoče ali druge družbe, ni

treba izpolniti obveznosti iz prvega odstavka
tega člena.«
Ker smo v družbi ECE d. o. o., ki je opredeljena
kot subjekt javnega interesa, zavezani trajnostnemu poslovanju in trajnostnemu razvoju
družbe, v letnem poročilu razkrivamo tudi
ekonomske, okoljske in družbeno-socialne
vidike svojega delovanja. Dodatne informacije
so na voljo v konsolidiranem letnem poročilu
skupine in družbe HSE za leto 2021.
mag. Sebastijan Roudi,
direktor

3.3.3 POROČILO O RAZMERJIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI
Na osnovi 545. in 546. člena Zakona o gospodarskih družbah je poslovodstvo družbe podalo poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo
in drugimi odvisnimi družbami v skupini, v katerem je ugotovilo, da družba ECE d. o. o., na
osnovi okoliščin, ki so ji bile znane v trenutku,
ko je bil opravljen pravni posel, ocenjuje, da v
navedenih poslih z obvladujočo družbo in z njo
povezanimi družbami ni bila prikrajšana ozi-

roma v letu 2021 ni bil opravljen noben pravni
posel ter storjeno ali opuščeno dejanje, ki bi
družbi povzročilo škodo in bi bila to posledica
vplivanja obvladujoče družbe. O poslih s povezanimi družbami je poslovodstvo pripravilo
poročilo, ki ga je pregledal pooblaščeni revizor
in o tem izdelal pisno poročilo.
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POSLOVNA POLITIKA DRUŽBE
4.1 POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE IN STRATEŠKI CILJI
POSLANSTVO
Naše poslanstvo in bistvo delovanja je zagotavljanje oskrbe končnih porabnikov električne
energije z navedenim energentom, ostalimi,
dopolnilnimi energenti in dodatnimi storitvami ter izdelki, ki jih končni (u)porabnik
energentov od dobavitelja pričakuje.
Ker je poslanstvo družbe bistveno širše od
same dobave končnim kupcem oz. (u)porabnikom, sta naši nalogi tudi:
• učinkovito in v razvoj usmerjeno delovanje
s ciljem dolgoročne stabilnosti poslovanja
družbe, ki ustvarja dodano vrednost in
izpolnjuje pričakovanja lastnikov ter drugih
deležnikov,
• trajnostno odgovorno poslovanje.
VIZIJA
Osnova naše dejavnosti in nosilec doseganja
poslovnih rezultatov je električna energija. Ta
energent ima izmed vseh najširšo uporabno
vrednost in je vsekakor energent prihodnosti.
Razvoj v svetu gre v smeri večje (u)porabe
elektrike na račun zmanjšanja trošenja fosilnih goriv oz. klasičnih energentov. Ker je tudi
proizvodnja elektrike še vedno v veliki meri
odvisna od fosilnih goriv, od nje pa bomo, kot
že navedeno, v prihodnosti še bolj odvisni, kot
smo danes, so pred nami korenite spremembe
na področju pridobivanja (več vetra in sonca v
portfelju proizvodnje, koriščenje manjših obnovljivih virov oz. proizvodnja več energentov
na osnovi visokih izkoristkov) in porabljanja
tega energenta (e-mobilnost, aktivnejša vloga
končnih porabnikov, pametni dom – »smart
home«) ter kombinacije obojega (»net metering« oz. samooskrba in predvsem vključevanje baterijskih sistemov).
Če želimo povečati porabo elektrike in zmanjšati trošenje fosilnih goriv, je nujno najti alternativne proizvodne vire zanjo. V svetu je bilo že
pred časom v veliki večini doseženo soglasje o
takšni potrebi in iz tega izhajajo napori večine
držav, da se dosežejo temeljite spremembe.
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Ljudje se udobju pri porabi elektrike ne bomo
odpovedali. To je ključno gonilo razvoja novih
tehnologij na tem področju, saj morajo združiti doseganje ciljev razpoložljivosti energije,
povečanja njene uporabnosti in zmanjšanja
vplivov na okolje. Področje razvoja novih tehnologij, učinkovite rabe energije, e-mobilnosti,
»smart meteringa« in »pametnih domov« se
odvija hitro, intenzivno, v to je vpet ves svet.
V roku deset let lahko pričakujemo drastične
spremembe, na katere bomo morali biti ustrezno pripravljeni.
V luči teh okoliščin je vizija družbe ECE d. o. o.:
• Biti h kupcu usmerjen ponudnik električne energije s prilagojeno ponudbo drugih
energentov, produktov in storitev, s katerimi
bomo zadostili njihovim pričakovanjem, ter
aktivno prispevati k spodbujanju proizvodnje iz obnovljivih virov energije.
• Razvojno naravnano delovanje na način, da
smo središče povezovanja poslovnih partnerjev, da z njimi iščemo nove produkte in
rešitve in s tovrstnimi sinergijami odgovarjamo na potrebe časa, v katerem delujemo.
• Vlaganje presežka sredstev predvsem v
energetske projekte.
• Vlaganje presežka sredstev v povezovanje
z drugimi družbami na področju oskrbe z
energenti, če bomo ocenili, da je potencial
pozitiven in komplementaren z našo dejavnostjo.
• Vlaganje presežkov sredstev v tovrstne
projekte ima dva temeljna cilja:
• zagotavljanje dolgoročnega in stabilnega
donosa v preteklosti zasluženih sredstev,
• zadržanje čim večjega števila obstoječih
kupcev na dolgi rok in pridobivanje novih.
VREDNOTE
ECE d. o. o., pri svojem poslovanju zasleduje
temeljne vrednote, ki so osnova za dolgoročnost in kakovost poslovanja:
• Zadovoljstvo in prijaznost: zadovoljen ku-
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•
•

•

•

pec je najvišja vrednota podjetja. Prijaznost
zaposlenih je osnovni pogoj za zadovoljstvo.
Odgovornost: odgovornost do lastnikov,
okolja, zaposlenih in družbe.
Stabilnost, kakovost, zanesljivost in učinkovitost: kakovostno in učinkovito izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti in doseganje
zastavljenih ciljev ter obvladovanje vseh
tveganj, ki pri tem nastajajo.
Poštenost in transparentnost: spoštovanje zakonov, predpisov, kodeksov in danih
obljub ter vodenje odkritega dialoga z vsemi
deležniki.
Inovativnost: nenehno iskanje novih idej za
izboljševanje in rast.
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tveganj na končne kupce, predvsem velike
poslovne.
• Skladno z izvedeno vertikalno integracijo
prilagoditi organizacijo in poslovne procese
s ciljem večje prilagodljivosti in boljše optimizacije poslovanja družbe.
• 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 in nenazadnje za sorodna podjetje v
panogi z vidika nadaljnjih povezav).

STRATEŠKI CILJI
Družba ECE d. o. o., je bila v letu 2021 pred pomembno prelomnico, saj se je v drugi polovici
leta strateško povezala z novim večinskim
lastnikom HSE d. o. o., in je v postopku vertikalne integracije v Skupino HSE.
Najpomembnejše strateške usmeritve in cilji,
ki predstavljajo temelj poslovanja družbe do
leta 2024:
• Ostati med vodilnimi ponudniki električne
energije (presegati 16-% tržni delež prodaje
končnim odjemalcem) in povečati delež v
segmentu zemeljskega plina glede na leto
2021.
• Z dodatnimi produkti in storitvami (spletna trgovina, energetske rešitve, biomasa)
ustvariti vsaj 2,5 mio EUR prihodkov.
• Glede na pričakovan iztek zdravstvene krize
postopno povečevati donosnost na kapital
in preseči 10 % do leta 2024.
• Nadgraditi trženje novih produktov in
storitev za kupce energentov, ki bo osredotočeno na sodelovanje z drugimi ponudniki
produktov in storitev, s katerimi bi kupcem
omogočili boljše vsebine in višjo dodano
vrednost ter jih tako dolgoročno tudi ohranjali (sončne elektrarne, toplotne črpalke,
področja energetskih rešitev, pametni dom,
e-mobilnost).
• Obvladovati tveganja na področju upravljanja nakupnega portfelja (cilja sta optimizacija količinskega nakupa in posledično relativno nižji stroški odstopanj ter kvalitetna
strategija nakupa za masovne kupce, kjer se
moramo sami odločati o dinamiki, količini
in vrstah produktov nakupa), obvladovanje
izterjave s pomočjo dinamičnega modela
ocenjevanja bonitete in intenzivne izterjave
majhnih kupcev ter prenos višjega deleža
29
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ANALIZA USPEŠNOSTI
POSLOVANJA
Po zaključku zahtevnega leta 2020 smo v leto
2021 vstopili z bistveno več optimizma. Kljub
nadaljevanju epidemije ni bilo več pričakovati
zapiranja družbe in predvsem gospodarstva,
kar je bil pozitiven vzgib za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju nakupa in
prodaje energentov, to pa je bilo tudi razvidno
iz uspešnega poslovanja nad pričakovanji.
Tudi tretje četrtletje je bilo z vidika poslovanja
še uspešno, vendar pa so se že začeli kazati znaki slabšanja poslovnega izida zaradi
naraščajočih cen in posledično ekstremno
visokih stroškov dokupa potrebne energije
na dnevni ravni ter visokih stroškov odstopanj. V zadnjem četrtletju pa smo se soočili
z nadaljnjim eksponentnim naraščanjem cen
energentov, umikom določenih dobaviteljev
s trga ter visoko porabo energentov v drugi
polovici decembra, ki je bistveno odstopala od
dolgoročnega povprečja za ta mesec. Navedeni
razlogi so pripeljali do tega, da se je poslovanje pri obeh glavnih dejavnostih poslabšalo in
praktično izničilo pozitivni rezultat, ustvarjen
v prvih devetih mesecih leta.
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Na drugi strani pa je bilo zaradi porasta cen
energentov in enostavnejšega dostopa do investicijskih sredstev na trgu zaznati povečano
povpraševanje po različnih storitvah, povezanih z učinkovito rabo energije, ter povečano
prodajo ostalih energetskih rešitev. Večji del
aktivnosti so zajele predvsem sončne elektrarne, toplotne črpalke in kompenzacijske
naprave. V letu 2021 smo na tem področju zabeležili več kot 2500 povpraševanj, po zaključitvi projektov pa bodo odjemalci z uporabo
novih tehnologij s področja alternativnih virov
energije ali učinkovite rabe energije prispevali
k zmanjševanju izpustov emisij toplogrednih
plinov in bodo z izvedenimi projekti znižali
emisije ogljikovega dioksida za več kot 2000
ton letno.
V splošnem lahko zaključimo, da je bilo
poslovno okolje zaradi cenovnih razmer zelo
zahtevno, a smo leto kljub temu zaključili
pozitivno.
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5.1 ANALIZA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
Družba ECE d. o. o., je poslovno leto 2021
zaključila s čistim dobičkom v višini 336 tisoč
EUR. V tem obdobju smo v družbi ustvarili za
177,3 mio EUR prihodkov, kar je za 2,6 % več

kot v predhodnem letu, in za 176,8 mio EUR
odhodkov (kar predstavlja 2,7 % rast glede na
predhodno leto).
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Slika 2: Prihodki in odhodki ter gibanje čistega dobička

Poslovni prihodki
V letu 2021 smo ustvarili 177,0 mio EUR
poslovnih prihodkov, kar pomeni 2,5-% rast v
primerjavi s preteklim letom in 8-% preseganje načrtovanih poslovnih prihodkov. Glavnino
poslovnih prihodkov družba ustvari s prodajo električne energije (96,1 %) poslovnim in
gospodinjskim kupcem. Manjši del predstavlja
prodaja zemeljskega plina (1,8 %), preostali
del v višini 2,1 % pa predstavlja prodaja energetskih rešitev in ostalega trgovskega blaga.
S prodajo električne energije in zemeljskega
plina je bilo v letu 2021 ustvarjenih za 173,3
mio EUR prihodkov, od tega 170,0 mio EUR iz
naslova prodaje električne energije in 3,2 mio
EUR iz naslova prodaje zemeljskega plina. Na
področju ostalih dejavnosti smo v letu 2021
ustvarili za 2,9 mio EUR prometa. Največji
delež prodaje predstavljata spletna trgovina in
energetske rešitve. V primerjavi z letom poprej
smo na navedenih področjih dosegli 57,7-%
rast, za 17 % pa smo presegli tudi poslovni
načrt. Glavnino rasti smo dosegli pri prodaji
energetskih rešitev in glede na leto 2020, ki je
bilo prvo celotno poslovno leto delovanja pod-

ročja energetskih rešitev na trgu, se je prodaja
povečala za 114,4 % oz. presega načrtovane
vrednosti za 78,8 %. Prodaja trgovskega blaga
v spletni trgovini z vidika ustvarjenih prihodkov še naprej raste. V letu 2021 smo zabeležili
5,6-% rast.
Poslovni odhodki
Odhodki poslovanja leta 2021 znašajo 176,7
mio EUR, kar predstavlja 2,8-% rast glede
na preteklo leto in 9,2-% povečanje glede na
načrtovane vrednosti. Posledica tega povečanja so v največji meri višjih stroški nabave
prodanih energentov zaradi porasta cen
energentov v zadnjem četrtletju 2021. Stroški
nakupa energentov predstavljajo glavnino
vseh poslovnih odhodkov, in sicer 94,4 %.
Drugo največjo skupino poslovnih odhodkov
predstavlja nabavna vrednost trgovskega blaga, ki vključuje stroške biomase, energetskih
rešitev ter spletne trgovine. Ti so v letu 2021
znašali 2,4 mio EUR, kar predstavlja 47,4-%
povečanje glede na predhodno leto in 12,5-%
povečanje glede na načrtovane vrednosti. Povečanje nabavne vrednosti trgovskega blaga
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rezultira tudi v višjih prihodkih iz tega naslova.
Stroški materiala, storitev, dela, odpisi vrednosti ter ostali odhodki so znašali 7,5 mio EUR
ter so za 12,8 % višji v primerjavi s preteklim
poslovnim letom in za 5,5 % višji od načrtovanih vrednosti. Predvsem v drugi polovici leta
oz. natančneje v zadnjem četrtletju pa smo
bili soočeni tudi z rastmi cen, ki so neposredno vplivale na vhodne cene in s tem na samo
rast stroškov, ki pa je bila še vedno v okviru
sprejemljivega.
Stroški dela so glede na preteklo leto v primerljivih vrednostih, po drugi strani pa smo za
4,3 % nad načrtovanimi.
Odpisi vrednosti so glede na leto poprej nižji
za 46,6 %. Glavni razlog za odstopanja je
dokončni obračun amortizacije dobrega imena

v letu 2020. Dodatno nam je v letu 2021 kljub
nekoliko drugačnim napovedim in pričakovanjem uspelo še dodatno zmanjšati znesek popravkov vrednosti terjatev in tako raven le-teh
v primerjavi z ustvarjenimi prihodki obdržati
na zanemarljivi ravni.
V okviru drugih poslovnih odhodkov pa procentualno beležimo najvišjo rast, 72,6 % glede
na leto 2020, razlog pa je predvsem v vlaganjih v spodbude učinkovite rabe energije.
Poslovni izid
V družbi ECE d. o. o., smo v letu 2021 zabeležili
dobiček pred davki v višini 508 tisoč EUR in
čisti poslovni izid v višini 336 tisoč EUR. Kljub
nadaljevanju epidemije covid-19 in znatnemu
porastu cen energentov v letu 2021 nam je
uspelo doseči pozitivno maržo iz poslovanja.

5.2 ANALIZA BILANCE STANJA
Družba v zadnjih letih konstantno povečuje
vrednost bilančne vsote. Konec leta 2021
znaša 52,8 mio EUR. Strukturno gledano pa
na bilančno vsoto najbolj vplivajo kratkoročna

sredstva, na katera pa v veliki meri vplivata
obseg poslovanja oz. obseg izkazanih prihodkov in likvidnostno stanje.
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Slika 3: Gibanje vrednosti sredstev družbe

Primerjava gibanja kratkoročnih poslovnih
obveznosti in kratkoročnih poslovnih terjatev nazorno kaže vpliv obsega poslovanja na
rast in padanje terjatev oz. obveznosti ter da
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likvidnostno stanje v preteklih obdobjih ni
imelo pomembnega negativnega vpliva na eno
oz. drugo kategorijo.
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Slika 4: Gibanje kratkoročnih poslovnih terjatev in obveznosti

Lastniški kapital družbe pokriva vsa dolgoročna sredstva in velik del obratnih sredstev.
Na dan 31. 12. 2021 znaša celotni kapital 18,7
mio EUR z vključenim čistim dobičkom v višini

335 tisoč EUR. V primerjavi s stanjem na dan
31. 12. 2020 se je vrednost celotnega kapitala
znižala za 0,9 % oz. za 0,1 mio EUR.
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Slika 5: Gibanje kapitala

Zadolženost
Družba na dan 31. 12. 2021 ne izkazuje dolgoročnih finančnih obveznosti do zunanjih
financerjev.
Za zagotavljanje ustrezne likvidnosti imamo
odobreno izjavo banke o odobritvi kratkoročnega kredita z vnaprejšnjo napovedjo do
skupne višine 3,0 mio EUR z odplačilno dobo
12 mesecev. Prav tako imamo pri bankah

odobrene limite na transakcijskih računih v
skupni višini 2,0 mio EUR, od tega smo imeli
na dan 31. 12. 2021 koriščenih 220 tisoč EUR, ki
jih izkazujemo v okviru kratkoročnih finančnih
obveznosti.
Vse preostale kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti se nanašajo na obveznosti
iz naslova najemov.
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5.2 KAZALNIKI POSLOVANJA
v EUR
čisti dobiček obračunskega obdobja

stanje 31. 12. '20

indeks 21/20

335.497

500.081

67,1

50.496.721

45.651.522

110,6

0,664

1,095

60,7

335.497

500.081

67,1

18.733.724

19.050.399

98,3

1,791

2,625

68,2

724.997

1.455.030

49,8

176.136.000

171.772.875

102,5

0,004

0,008

48,6

kratkoročna sredstva

48.530.229

44.619.196

108,8

kratkoročne obveznosti

32.701.874

26.826.874

121,9

kratkoročni koeficient

1,484

1,663

89,2

povprečno stanje sredstev
ROA – koeficient čiste donosnosti sredstev v %
čisti dobiček obračunskega obdobja
povprečno stanje kapitala
ROE – koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala v %
dobiček iz poslovanja pred odpisi
prihodki od prodaje
EBITDA

kapital + dolg. dolgovi

19.691.372

19.967.221

98,6

obveznosti do virov sredstev

52.798.534

48.194.908

109,6

0,373

0,414

90,0

stopnja dolg. financiranja
kapital

18.652.290

18.815.157

99,1

obveznosti do virov sredstev

52.798.534

48.194.908

109,6

0,353

0,390

90,5

stopnja lastniškosti financiranja
investicijski odhodki

0

0

0,0

naložbe v osnovna sredstva

233.084

319.181

73,0

CAPEX v €

233.084

319.181

73,0

176.136.000

171.772.875

102,5

prihodki od prodaje
povprečno število zaposlenih

71

73

97,3

prih. iz posl. na zaposlenega v €

2.480.789

2.353.053

105,4

stroški dela

3.008.085

2.997.683

100,3

kosmati donos iz poslovanja

177.019.254

172.574.487

102,6

0,017

0,017

97,8

prihodki od prodaje

176.136.000

171.772.875

102,5

kapital

18.652.290

18.815.157

99,1

9,443

9,129

103,4

14,50 %

15,50 %

93,55

delež str. dela v dodani vrednosti

prihodki iz poslovanja na kapital
tržni delež na presečni dan
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v EUR

stanje 31. 12. '21

stanje 31. 12. '20

indeks 21/20

kapital

18.652.290

18.815.157

99,1

povprečno stanje obveznosti do virov sredstev

50.496.721

45.651.522

110,6

stopnja lastniškosti financiranja

36,94 %

41,21 %

89,6

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

19.691.372

19.967.221

98,6

povprečno stanje obveznosti do virov sredstev

50.496.721

45.651.522

110,6

39,00 %

43,74 %

89,2
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A. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA)

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

1.037.756

1.051.429

98,7

50.496.721

45.651.522

110,6

2,06 %

2,30 %

89,6

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

1.504.895

1.521.210

98,9

povprečno stanje sredstev

50.496.721

45.651.522

110,6

2,98 %

3,33 %

89,5

18.652.290

18.815.157

99,1

osnovna sredstva (po knjigovodski vrednosti)

1.037.756

1.051.429

98,7

koeficient kapitalske pokritosti osn. sredstev

17,974

17,895

100,4

povprečno stanje sredstev
stopnja osnovnosti investiranja

stopnja dolgoročnosti investiranja
C. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA
kapital

likvidna sredstva

253

4.238.802

0,0

32.701.874

26.826.874

121,9

0,000

0,158

0,0

vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev

48.175.163

44.450.503

108,4

kratkoročne obveznosti

32.701.874

26.826.874

121,9

1,473

1,657

88,9

poslovni prihodki

177.019.254

172.574.487

102,6

poslovni odhodki

176.733.141

171.940.801

102,8

1,002

1,004

99,8

kratkoročne obveznosti
koeficient neposredne pokritosti kratk. obveznosti

koeficient pospešene pokritosti kratk. obveznosti
D. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

koeficient gospodarnosti poslovanja

Tabela 5: Kazalniki poslovanja

35

Letno poročilo 2021

6

Poslovno poročilo

GOSPODARSKO OKOLJE IN
POGOJI POSLOVANJA
Po zaključku zelo zahtevnega leta 2020 smo
v leto 2021 vstopili z bistveno več optimizma. Kljub nadaljevanju epidemije ni bilo več
pričakovati zapiranja družbe in predvsem
dejavnosti, kar je bil pozitiven vzgib za načrtovanje nakupa in prodaje energentov. Ključne
ugotovitve prve polovice leta 2021 so bile:
• uspešen začetek leta in poslovanje nad
pričakovanji,
• nadaljevanje krize covid-19 in kratek »lock
down« nista povzročila težav pri poslovanju ne z vidika porabe energije ne z vidika
likvidnosti,
• na večini ostalih področij poleg elektrike
smo poslovali nad načrtom.
Tudi tretje četrtletje je bilo z vidika poslovanja
uspešno, vendar pa so se že začeli kazati znaki padca poslovnega izida zaradi naraščajočih
cen in posledično ekstremno visokih stroškov
dokupa potrebne energije na dnevni ravni ter
visokih stroškov odstopanj.
V zadnjem kvartalu se je zgodilo več dejavnikov, ki jih v veliki meri ni bilo možno predvideti:
• eksponentno naraščajoče cene, ki mu v
zgodovini trga z energenti (tako elektrike
kot zemeljskega plina) ni bilo para;
• umik določenih dobaviteljev s trga, kar je za
njihove predvsem poslovne kupce energentov pomenilo, da si morajo novega dobavitelja najti čez noč in to po visokih cenah,
tudi do osemkrat višjih od njihovih takrat
veljavnih po sklenjenih pogodbah;
• visoka poraba energije tudi v drugi polovici
decembra, kar je popolnoma drugače od
standardnega vzorca, ki smo ga poznali v
preteklosti.
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Navedeni razlogi so pomenili, da je bilo poslovanje pri obeh ključnih energentih v zadnjem
četrtletju izjemno slabo, kar je praktično
izničilo vse pozitivne učinke, dosežene v prvih
treh četrtletjih leta.
Konkurenčnost trga je bila do odhoda nekaterih manjših dobaviteljev s trga na enaki ravni
kot v preteklih letih. Marže, dosežene v pogodbah iz časa stabilne cene energentov, niso
pokrivale tveganj izravnave porabe in stroškov
odstopanj, predvsem pri velikih poslovnih
kupcih. Čeprav so se razmere z vidika konkurenčnosti in doseganja marž v zaključku leta
2021 in v začetku leta 2022 nekoliko izboljšale,
bo, glede na razmere, treba s konkretnimi
spremembami pogodbenih odnosov v prihodnje zagotoviti, da bomo dobavitelji energentov
sposobni na dolgi rok zagotavljati stabilno
dobavo po kolikor bo možno konkurenčnih
cenah.
Pozitivni vidik poslovanja v preteklem letu je
bila likvidnost poslovnih subjektov, kjer smo
pričakovali poslabšanje tako zaradi posledic
dolgotrajne zdravstvene krize kot naraščajočih
cen energentov. Za dobavo blaga smo bili bolj
ali manj redno poplačani, kar je bilo seveda
zelo pomembno za ohranjanje stabilnosti
poslovanja in pravočasnega poravnavanja
obveznosti do naših dobaviteljev.
V splošnem lahko zaključimo, da je bilo
poslovno okolje zaradi cenovnih razmer zelo
zahtevno, a smo leto kljub temu zaključili
pozitivno.
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POSLOVNE DEJAVNOSTI
7.1 TRG ELEKTRIČNE ENERGIJE
Za trg električne energije v letu 2021 je bila
značilna praktično konstantna rast cen, z
majhno korekcijo v mesecu oktobru, potem
pa je v zadnjih dveh mesecih leta sledila

eksponentna rast brez primere v dosedanji
zgodovini odprtega trga z električno energijo v
Sloveniji, pa tudi v Evropi.
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Slika 6: Gibanje cene električne energije v EUR/MWh v letu 2021 za leto 2022 na slovenskem trgu (podobno krivuljo so
imele cene na kratkoročnem trgu)

Če so bile gonilo rasti v prvi polovici leta cene
emisijskih kuponov, pa je bila v drugi polovici
leta rast posledica rasti cen zemeljskega plina.
Skozi vse leto je bila sicer zaloga tega energenta v evropskih skladiščih daleč pod potrebnim nivojem pred prihajajočo zimo, dodatni
pritisk pa je prineslo še vprašanje, vezano na
začetek delovanja plinovoda »Severni tok 2«.
Pomemben izpad smo beležili pri dobavi plina
LNG, saj je večina le-tega sledila povpraševanju v Aziji, kjer je bilo možno doseči višje cene.
Približevanje izteku leta je pritisk na cene
zemeljskega plina samo še povečalo, temu pa
so sledile tudi cene električne energije. Tako je

cena standardnega produkta (pasovna energija) za leto 2022 že septembra presegla 100
EUR/MWh. V zadnjem kvartalu pa je sledila
intenzivna rast cen, predvsem zaradi negotovosti glede plinske oskrbe v EU in rasti cen
kuponov CO2. Najvišje cene smo videli ob koncu leta, ko se je trgovalo pri več kot 300 EUR/
MWh. Razmere so konec leta terjale umik več
dobaviteljev električne energije s trga.
V primerjavi s preteklimi leti je to pomenilo, da je prevelik del poslovnih odjemalcev,
predvsem velikih, v upanju na padec cen po
izteku leta 2021 čakal do zadnjega s sklenitvijo
pogodb za dobavo energije. To je predstavljalo
37
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tudi za nas veliko negotovost za prihodnje
obdobje, obenem pa velik pritisk na potrebne
dokupe energije v zadnjih dveh mesecih, posebej v decembru, saj je bila poraba enormno
visoka. Najbrž tudi zaradi pričakovanj, da
visokih nakupnih cen v letu 2022 kupci ne
bodo zmogli in so skušali to v določeni meri
nadomestiti v izteku leta, ko so bile njihove
pogodbene cene še bistveno nižje.
Cen v nobenem segmentu v letu 2021 še nismo dvigovali, je pa bilo to potrebno takoj po
začetku leta 2022. Glede na cenovne razmere
bodo občutni in pogosti dvigi cen potrebni tudi
v prihodnje.

52 %

Električno energijo smo v letu 2021 dobavljali
na 161.563 merilnih mestih v Sloveniji. Od tega
jih je večina namenjenih dobavi električne
energije gospodinjskim kupcem.
V letu 2021 smo dobavili skupaj 2.554 GWh
električne energije (brez upoštevanega letnega poračuna izgub oz. 2.524 GWh z upoštevanim letnim poračunom izgub), od tega 58 %
električne energije velikim, srednjim in malim
poslovnim odjemalcem v Sloveniji, 22 %
gospodinjskim odjemalcem in 20 % družbi
SODO, d. o. o., za potrebe pokrivanja izgub v
distribucijskem omrežju.

22 %

Gospodinjski odjem

Poslovni odjem

20 %
Izgube SODO

Slika 7: Delitev prodaje električne energije končnim kupcem

Na področju zakonodaje je bilo kar nekaj
sprememb. V začetku leta so bila sprejeta
Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE), ki
so med drugim prinesla menjavo dobavitelja
znotraj 21 dni. V drugi polovici leta pa je bilo
sprejetih več zakonov, s katerimi so se področja, ki jih je pokrival Energetski zakon EZ-1,
razdelila na samostojne zakone. Področje
dobave električne energije sedaj ureja Zakon
o oskrbi z električno energijo – ZOEE. Tudi po-
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dročje obnovljivih virov, ki intenzivno spreminja dejavnost energetike, je bilo zakonodajno
konkretneje opredeljeno.
Ključni zakonodajni dokumenti so bili:
• Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE),
• Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov
energije,
• Zakon o oskrbi z električno energijo.
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7.2 TRG ZEMELJSKEGA PLINA
Podobno kot za področje električne energije
lahko navedemo tudi za zemeljski plin. Rast
cen je bila intenzivna, konkurenčnost med
ponudniki pa je stagnirala in večjih premikov
nismo zaznali, z izjemo napovedovanja povišanja cen v zadnjem četrtletju. To je nakazovalo na pričakovano dinamiko v letu 2022,
manj v obravnavanem letu.
V prvi polovici leta je cena zrastla za več kot
25 %, ekstremno rast pa smo videli v drugi
polovici leta predvsem na račun počasnega
tempa polnjenja Evropskih skladišč zemeljskega plina in negotovosti glede začetka
obratovanja plinovoda Severni tok 2. Konec
decembra je bilo treba za 1 MWh odšteti več
kot 140 EUR oz. več kot 840 % glede na cene
za isti produkt v začetku leta. Visoke cene zemeljskega plina so prisilile manjše dobavitelje
zemeljskega plina v razmislek, ali še vztrajati pri storitvi dobave. Dobavitelji, ki hkrati
izvajajo tudi distribucijo zemeljskega plina na
lokalnih področjih, bi lahko opustili dobavo
v letu 2022. Tržne razmere so namreč tako

nepredvidljive, da je dobava zemeljskega plina
ob nizkem tržnem deležu z vidika poslovanja
zelo tvegana.
V letu 2021 smo v družbi ECE d. o. o., dobavili
153,1 GWh zemeljskega plina, kar je 12,4 % več,
kot je bilo dobavljenega leta 2020. Razlog je v
večjem številu gospodinjskih kupcev in povečani rabi zemeljskega plina s strani obstoječih
poslovnih kupcev.
Večanje tržnega deleža na plinskem trgu zahteva veliko znanja in obvladovanje sistemskih
in nesistemskih tveganj. Trg tega energenta ni
tako porazdeljen, kot je na primer trg elektrike, in ga obvladuje en velik dobavitelj, ki je
hkrati trgovec, dobavitelj na debelo in drobno.
Pričakujemo, da nam bo skupaj s HSE d. o. o.
v prihodnje uspelo minimizirati tveganja
in povečati tržni delež. Je pa zemeljski plin
energent, ki bo v prihodnje močno podvržen
okoljskim ciljem, s katerimi želi Evropska unija
razogljičiti proizvodnjo energije.
Na področju zakonodaje je bil sprejet nov
Zakon o oskrbi s plini.
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7.3 ENERGETSKE REŠITVE
V letu 2021 so se poleg ponudbe samooskrbnih sončnih elektrarn in drugih energetskih
rešitev za manjše odjemalce izvajale tudi
aktivnosti na področju svetovanja in prodaje
večjih sončnih elektrarn, izvajanja energetskih
pregledov, projektov učinkovite rabe energije
in prenov ogrevalnih sistemov.
Na trgu je bilo zaznati povečano povpraševanje po različnih storitvah, povezanih
z učinkovito rabo energije, kar je posledica
okoljske ozaveščenosti, dviga cen energije v
drugi polovici leta in preprostejšega dostopa
do investicijskih sredstev.
V letu 2021 je bilo zaznati rast tudi na segmentu prodaje ostalih energetskih rešitev.
Večji del aktivnosti so zajele predvsem sončne
elektrarne, toplotne črpalke in kompenzacijske naprave, v prodajni program pa so dodane
tudi rešitve s področja e-mobilnosti in določeni ukrepi učinkovite rabe energije. Povečano
povpraševanje se je izkazalo tudi v količini
pridobljenih in realiziranih poslov. V letu 2021
smo na tem področju zabeležili več kot 2500
povpraševanj, izrazit porast pa se je pojavil
v drugi polovici leta. Po zaključitvi projektov
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bodo odjemalci z uporabo novih tehnologij s
področja alternativnih virov energije ali učinkovite rabe energije prispevali k zmanjševanju
izpustov emisij toplogrednih plinov in bodo z
izvedenimi projekti znižali emisije ogljikovega
dioksida za več kot 2000 ton letno.
Leto 2021 so na področju tržnih aktivnosti
velik vpliv predstavljale omejitve povezane z
epidemijo, zaostritve in spremembe tehničnih
pogojev za priklop sončnih elektrarn v distribucijsko omrežje, podaljševanje postopkov za
izdajo soglasij in v drugi polovici leta še težave
z dobavo in pomanjkanjem opreme in delovne
sile.
Na področju večjih poslovnih odjemalcev so
se izvajali različni razvojno-prodajni projekti, ki so se izvajali po principu energetskega
pogodbeništva ali kot izvedbeni inženiring.
Na trgu se je kot posledica dviga cen povečalo
povpraševanje po različnih energetskih rešitvah, za kar so se pričele ponujati tudi tehnično
svetovalne storitve za končne naročnike ali
druge svetovalne storitve v podporo ostalemu
prodajnemu procesu.
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7.4 SPLETNA TRGOVINA
Spletna trgovina ECE shop je v letu 2021 beležila rahlo rast prodaje v primerjavi s preteklimi
leti.
V letu 2021 je veliko kupcev uporabilo »Bonus
ECE«, ki je bil kupcem predstavljen konec leta
2020. Bonus ECE je v povprečju znašal 28
EUR, kupci pa so ga lahko koristili ob nakupih
nad 300 EUR. Za nakup se je tako odločilo kar
nekaj kupcev, ki so koristili bonus, hkrati pa so
se odločili tudi za obročni način odplačila. Vsako leto z obročnim načinom odplačila izdelkov
iz spletne trgovine vežemo več kupcev, kar

posledično pomeni tudi doprinos na področju
električne energije in/ali zemeljskega plina.
Zapadle terjatve se skladno z večjo prodajo
povečujejo, vendar pa so za zdaj obvladljive.
Najbolje so se prodajali izdelki iz kategorije
bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov,
sledili so izdelki s področja računalništva, telefonije in prostega časa. Leto 2021 je na področju dobave izdelkov prineslo ogromno izzivov,
ki so bili posledica pomanjkanja materialov in
delov ter zamikov proizvodnje.

7.5 INVESTICIJE
Na področju informacijskih tehnologij sledimo
strategiji razvoja družbe in Načrtu poslovanja
družbe ECE d. o. o. Digitalizacija poslovanja
postaja pomembna na vseh segmentih, tudi
v energetiki. V želji omogočiti t. i. aktivnemu
odjemalcu kar najenostavnejši pregled in
upravljanje lastne porabe energije smo glavnino sredstev namenili nadgradnji informacijske
podpore, novim mobilnim storitvam, podpori
marketinških akcij in zagotavljanju nemotenega delovanja družbe ob upoštevanju zakon-

skih sprememb.
V letu 2021 smo v družbi izvedli za 165
tisoč EUR investicij v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna
sredstva. Največje naložbe so se nanašale
na nadgradnje sistema CRM, nabavo računalniške in komunikacijske opreme, obnovo
poslovnih prostorov na Aškerčevi cesti v Celju,
nabavo službenih vozil ter investicije v opremo
na področju energetskih rešitev.
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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 predstavljata našo
osnovno dejavnost. 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 2021 pa smo se,
tako kot tudi že v letu 2020, še vedno soočali
s pandemijo bolezni covid-19, 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 in posledično porabe energije in
seveda, ne nazadnje, 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.
V mesecu oktobru smo v družbi ECE d. o. o.,
skupaj z družbeniki, uspešno izpeljali večletni
projekt t. i. vertikalne integracije. V lastništvo
družbe je z večinskim deležem vstopil strateški partner HSE d. o. o. S tem smo stopili
na novo pot, ki pomeni spremembo procesov dela, načina spoprijemanja z vse večjimi
tveganji v dejavnosti in na trgu, na katerem
delujemo, hkrati pa omogoča novo osnovo, s
katero bomo na dolgi rok lahko odgovorili na
vse zahtevnejša pričakovanja končnih kupcev
in zakonodaje, ki sledi zahtevam po pospešeni
preobrazbi družbe v bolj racionalno in ekološko sprejemljivo rabo energentov. Navedena
sprememba vpliva na prestrukturiranje posameznih poslovnih funkcij in delovanja družbe,
vendar pa se bo v pretežni meri odražala v
prihodnjih letih. Ustrezno se bodo tudi vsa
obstoječa in potenciala tveganja ponovno
opredelila in analizirala.
Dodatno pa smo se že konec leta 2021 in še
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bolj intenzivno v prvem četrtletju 2022 začeli
srečevati z novo obliko tveganja, ki je posledica invazije Rusije na Ukrajino in posledičnih
sankcij zoper Rusko federacijo, ki bodo v veliki
meri vplivale na dobavne verige v evropskem
in slovenskem gospodarstvu, od prehrambnih verig do energetske odvisnosti od ruskih
energentov in posledično znatno višjih cen
energentov.
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 2021, z izjemo tveganja,
opisanega v prejšnjem odstavku, večinoma
uspevalo. Poudarimo ob tem odpise vrednosti
terjatev, ki so bili spet med rekordno nizkimi.
V družbi ECE d. o. o., se zavedamo, da je v
hitro spreminjajočem se in negotovem okolju
prepoznavanje in obvladovanje tveganj pomemben dejavnik poslovnega uspeha družbe,
zato ga upravljamo skladno s sprejetim Pravilnikom o upravljanju tveganj.
Ključna zaznana tveganja, opredeljena v okviru sistematiziranih skupin tveganj, za katera
ocenjujemo, da jim bomo izpostavljeni tudi v
naslednjem obdobju, navajamo v nadaljevanju.
STRATEŠKA TVEGANJA
Strateška oz. poslovna tveganja so povezana z
uspešnim uresničevanjem poslovnega načrta/
strategije in zastavljenih strateških ciljev
družbe, s sposobnostjo zagotavljanja kratkoročnega in dolgoročnega ustvarjanja poslovnih
prihodkov ter z ohranjanjem vrednosti premoženja in ugleda družbe. Omenjena tveganja
so povezana s spremembami zakonskih in
podzakonskih predpisov ter vplivov okolja,
v odvisnosti od tega pa tudi od organizacije
družbe, dejavnosti, ki jih družba opravlja, ter
morebitne omejitve poslovanja. Pred temi
tveganji se varujemo s stalnim spremljanjem
in pravočasnimi odzivi ter aktivnim sodelovanjem s pristojnimi organi in institucijami.
Redno spremljamo delovanje konkurence,
analiziramo poslovanje družb na energetskem
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področju, merimo zadovoljstvo kupcev in
pripravljamo projekcije poslovanja za prihodnja obdobja.
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.
Skladno z veljavnimi Pravili za delovanje trga
z električno energijo je bil s 1. 1. 2021 uveljavljen bilančni obračun na 15-minutni ravni,
pri čemer pa je trgovanje možno samo na
urnem nivoju, kar vpliva na bistveno povišanje
stroškov odstopanj in izravnave nakupa na
dnevnem nivoju.
Nova Sistemska obratovalna navodila za
distribucijski sistem električne energije
(SONDSEE) 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, uveljavljena pa 1. 3. 2021,
in prinašajo 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.
OPERATIVNA TVEGANJA
Operativna tveganja so povezana s škodo,
ki bi jo povzročili neustrezno izvedeni notranji procesi, nepravilna ravnanja zaposlenih,
napake v informacijski tehnologiji ter tveganja
zunanjih izvajalcev. Prepoznavanje in upravljanje operativnih tveganj je izrednega pomena
za uspešno poslovanje družbe, saj učinkoviti
notranji procesi ter strokovno usposobljeni,
izkušeni in motivirani zaposleni preprečujejo
operativna tveganja ter zagotavljajo pravilne
in učinkovite prilagoditve poslovanja spremenjenim gospodarskim razmeram. Cilji obvladovanja operativnih tveganj so učinkovito
preprečevanje morebitnih škodnih dogodkov,
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učinkovita odprava posledic ob nastanku posameznega dogodka, optimizacija poslovnih
procesov ter strokovno in etično poslovanje
zaposlenih.
Kadrovsko tveganje razumemo kot grožnjo
izgub, ki izhajajo iz neučinkovitega delovanja
sistema upravljanja s kadri, napak pri razvoju kadrovske strategije ali napak v procesu
sprejemanja operativnih odločitev na področju upravljanja s kadri. Kadrovski načrt oz.
kadrovska politika v letih 2022–2024 omogoča
zmanjšanje tveganj v zvezi s kadri in potrebnim znanjem znotraj družbe. V okviru kadrovske politike smo veliko pozornosti namenili
obvladovanju tveganj, povezanih s covid-19,
pri čemer smo izvajali vse potrebne in tudi
dodatne ukrepe za zaščito zaposlenih ter zagotovitev neprekinjenega poslovanja (dnevno
komuniciranje o razmerah, zaščitna sredstva,
izobraževanja ipd.).
Skladno z izvedeno vertikalno integracijo poteka tudi prilagoditev organizacije in poslovnih procesov s ciljem večje prilagodljivosti in
boljše optimizacije poslovanja družbe. Tako je
bil že v prvem četrtletju 2022 proces nakupa
energentov prenesen na HSE d. o. o., kar za
družbo pomeni optimizacijo procesa nakupov
in upravljanja energentov na eni točki s poudarkom na izkoriščanju sinergijskih učinkov
nakupa energentov, ki bo družbi omogočilo
lažje upravljanje likvidnosti in nižje stroške
jamstev za plačilo obveznosti. Po drugi strani
pa navedeni prenos ključne funkcije ustvarjanja poslovnega rezultata na večinskega lastnika lahko pomeni določeno tveganje, ki ga
bomo minimizirali s kakovostnim dogovorom
glede izvajanja nabavne funkcije ter sprotnim
spremljanjem izvajanja.
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.
Tveganje delovanja informacijske infrastrukture zajema tveganje zaradi gostovanja
naših informacijskih sistemov (in pripadajočih
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podatkov) v »oblačnem« okolju, deloma pa
tudi tveganje zagotavljanja varnosti podatkov
v povezavi z Uredbo GDPR. 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 informacijskega področja
je treba omeniti tudi informacijsko varnost, ki
se nanaša na kibernetske vdore. Glede na to,
da smo se odločili za storitev podpore s strani
priznanega zunanjega ponudnika, imamo v
zvezi s tem dokajšnje zaupanje. V letu 2021
je bil izveden »stresni test« delovanja spletne
trgovine, ki je bil uspešno prestan, manjše pomanjkljivosti pa so bile ustrezno odpravljene.
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.
FINANČNA /TRŽNA TVEGANJA
Z obvladovanjem finančnih in tržnih tveganj
zasledujemo cilje stabilnega poslovanja,
obvladovanja finančnih prihodkov in odhodkov
v načrtovanih okvirih ter dolgoročno plačilno
sposobnost.
Cenovnemu tveganju smo v družbi
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.
Za segment prodaje gospodinjskim in manjšim poslovnim odjemalcem (B2C) sklepamo posle za do tri leta v vnaprej s časovno
razporeditvijo zakupov skozi celotno obdobje
sklepanja poslov, določen manjši del količin
pa se za potrebe nakupa in prodaje sklepa
tudi na kratkoročnem trgu. Za večje poslovne
odjemalce (B2B) pa izvedemo nakup sočasno
s prodajo končnemu odjemalcu, v obdobju
v katerem se je odjemalec odločil za nakup
energije. Tveganja zmanjšujemo s spremljanjem dogajanja na energetskih trgih ter pravočasno odzivnostjo, to je z zakupom energije
na kratkoročnem trgu električne energije in
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zemeljskega plina. V letu 2021 se je sistem obračuna odstopanj spremenil in se izračunava
na 15-minutnem nivoju (pred tem urni nivo),
kar je posebej zahtevno, saj ni mogoč nakup
energije na enaki časovni resoluciji za dan
vnaprej. Tveganja so bila ustrezno naslovljena
z nakupi znotraj istega dne in z izravnavo za
dva dni nazaj, s katerima smo ohranili strošek
odstopanj na predvidenih nivojih. Zaradi
rasti cen električne energije se je nakazala
rast stroškov izravnave sistema, kar lahko ob
nadaljnji rasti vpliva na strošek odstopanj v
letu 2022.
Količinsko tveganje je povezano z odstopanji
dejansko prevzetih in dobavljenih količin od
načrtovanih. 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,
• aktivno upravljanje portfelja s kratkoročnimi
produkti na veleprodajnem trgu.
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 tega tveganja
zaradi sprememb cen na trgu z električno
energijo in zemeljskim plinom, lahko 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, v letu 2022 pa bomo skladno z opravljenimi analizami še podrobneje
spremljali stanje odstopanj s poudarkom na
največjih odjemalcih in ustrezno prilagajali pogodbe v smislu prenosa tveganja na odjemalce
oziroma ustrezne določitve premije za tržna
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tveganja. Dosedanje analize niso predvidevale
tako velikih geopolitičnih sprememb in vojnih
stanj, zaradi česar se je pogled na tržna tveganja bistveno spremenil in ga bomo upoštevali
pri naslednjih pogodbah.
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 tveganja 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 dovolj likvidnih sredstev za poravnavanje svojih tekočih obveznosti oziroma za
vzdrževanje normalnega poslovanja. Skladno
s spremenjenim gospodarskim okoljem (višje
cene energentov) se je velik del poslovnih
kupcev odločil za nakup na dnevnem trgu, kar
za nas kot dobavitelja predstavlja dodatno
likvidnostno tveganje, saj so plačilni roki na
sprotnem trgu bistveno krajši, kot so dogovorjeni plačilni pogoji z odjemalci. Tveganju
plačilne sposobnosti, ki predstavlja nevarnost
neusklajene likvidnosti oziroma dospelosti
sredstev in obveznosti do virov sredstev v
podjetju, kar lahko povzroči plačilno nesposobnost, smo bili v poslovnem letu 2021 nizko
izpostavljeni, se pa izpostavljenost glede na
predhodno opisane dogodke povečuje, zato
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dajemo velik poudarek skrbnemu načrtovanju
denarnih tokov ter rednemu spremljanju in
upravljanju likvidnosti, ki vključuje tudi kratkoročno zadolževanje in zamike plačil dobaviteljem v okviru stroškovne sprejemljivosti.
Glede na spremenjena izhodišča resnost
likvidnostnega tveganja ocenjujemo kot srednje, vpliv na poslovanje v primeru materializacije nelikvidnosti pa kot velik. Seveda pa bo
vse odvisno, kot že navedeno, od nadaljnjega
razvoja dogodkov na trgu energentov.
Poleg zgoraj navedenih tveganj spremljamo
tudi valutna in obrestna tveganja, ki pa niso
bila izrazita in zato niso terjala posebnega
upravljanja.
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2015
Združitev s podjetjem Elektro
Gorenjska prodaja d.o.o.
Preimenovanje v ECE d.o.o.

2016

TRAJNOSTNI
RAZVOJ

V ponudbo dodani
lesni briketi in drva.

ECE smo del družbe in okolja, v katerem
poslujemo. Tega se močno zavedamo že od
prvega dne delovanja. Energenti so močno
povezani z naravo. Enako velja za njihovo
pridobivanje, prenos in dobavo do končnih
odjemalcev. Z aktivnostmi, kot so nagrajevanje
zamenjave računa v papirni obliki z e-računom,
spodbujanja rabe električne energije iz obnovljivih
virov in uporabe okolju prijaznejših elektronskih
naprav smo v prvem 10-letnem obdobju začrtali
tudi svoje poslanstvo: ECE je podjetje, ki
postavlja trajnostni razvoj med svoje prioritete.
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2016
Nadgradnja spletne
trgovine v ECE shop.

2017
Potrdila o dobavi elektrike
iz obnovljivih virov za
gospodinjstva in male
poslovne kupce.

2019
V ponudbo dodan
Pametni dom.
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Trajnostni razvoj

TRAJNOSTNI RAZVOJ
Trajnostni razvoj je sestavni del poslovnih procesov družbe ECE d. o. o. Načela trajnostnega
razvoja v največji meri vgrajujemo v svoje
poslovanje in storitve, ki jih nudimo na trgu,
ter v odnose s ključnimi deležniki, kar je pri-

kazano v tabeli v nadaljevanju. Je pa dejstvo,
da v družbi v dosedanji praksi nismo merili oz.
nismo posebej in podrobno spremljali nefinančnih kazalnikov trajnostnega razvoja.

Glavni deležniki družbe ter njihova pričakovanja
Kupci

•
•
•
•
•

kakovosten servis
razumljiva in uporabniku prijazna ponudba blaga in storitev
obvladovanje tveganj
spoštovanje pogodbenih določil
»zelena« komunikacija med družbo in kupci/poslovnimi partnerji

Dobavitelji

• dolgoročna in cenovno ugodna dobava električne energije,
zemeljskega plina in ostalega trgovskega blaga
• dobri poslovni odnosi
• spoštovanje pogodbenih določil
• varovanje informacij
• plačilna disciplina
• varovanje osebnih podatkov in ostalih informacij
• jasne okoljske zahteve glede dobave blaga in izvajanja storitev ter
ravnanja z odpadki

Zaposleni

•
•
•
•
•
•
•

Lastniki

• primerna višina in stabilnost izplačila dobičkov
• rast vrednosti družbe
• spoštovanje kodeksa korporativnega upravljanja ter priporočil in
pričakovanj SDH

urejeno delovno okolje
stimulativne plače
spoštovanje pogodb, kolektivne pogodbe in drugih aktov
medsebojno spoštovanje in korektni odnosi
jasna navodila in povratne informacije ter dialog
varovanje osebnih podatkov
sodelovanje pri upravljanju (svet delavcev in sindikat)

Pooblaščeni revizorji, • sestavljanje računovodskih izkazov in letnega poročila v skladu
FURS, inšpektorati
z določbami ZGD-1, Slovenskimi računovodskimi standardi ter
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
• obračunavanje in plačevanje davkov in drugih dajatev v skladu z
zakonodajo
• poslovanje v skladu z zakoni, pravilniki in drugimi uredbami
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Glavni deležniki družbe ter njihova pričakovanja
Lokalne skupnosti,
športne in kulturne
institucije

• donacije in sponzorstva
• skladnost delovanja z zakonodajo in lokalnimi predpisi z vidika
ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu in varovanja
informacij

Agencija za energijo

• sodelovanje v pripravah zakonskih aktov, dajanje pripomb in pobud
glede dogajanja na trgu z energenti, prilagajanje novim smernicam
in ureditvam
• pošiljanje podatkov in poročil v postavljenih rokih

SODO (sistemski
operater
distribucijskega
omrežja z električno
energijo)

• delovanje v skladu s pogodbo
• sodelovanje v pripravah zakonskih aktov, dajanje pripomb in pobud
glede dogajanja na trgu z energenti, prilagajanje novim smernicam
in ureditvam

Energetska zbornica
Slovenije

• delovanje v okviru SVDEE
• sodelovanje v razpravah na temo zakonodaje.

Pristojna ministrstva

• spoštovanje zakonodaje
• odzivnost na zakonodajne osnutke

Agregatorji

• sodelovanje pri pripravi
• razvoj novih sistemskih storitev

Slika 8: Deležniki in njihova pričakovanja

9.1 ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH
Podjetje je tako kot v preteklosti tudi v letu
2021 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.
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9.1.1 ŠTEVILO IN STRUKTURA ZAPOSLENIH
Učinki organizacijskih sprememb v letu 2021
se kažejo v optimizacijah delovnih procesov
in števila zaposlenih, potrebnih za nemoteno
izvajanje vseh delovnih procesov.
V letu 2021 se je v družbi na novo zaposlilo
osem oseb, delovno razmerje pa je prenehalo
eni zaposleni. Tako je bilo v družbi na dan

31. 12. 2021 zaposlenih 76 delavcev. Glede na
status zaposlitve je bilo 69 zaposlenih za
nedoločen čas in 7 zaposlenih za določen čas.
Vsi zaposleni so zaposleni za polni delovni
čas. Povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v letu 2021 je bilo 71,20.

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

31. 12. 2020

31. 12. 2021

Število zaposlenih za nedoločen čas

69

69

70

64

69

Število zaposlenih za določen čas

5

4

3

5

7

Tabela 6: Število zaposlenih za določen in nedoločen čas po letih

V družbi je bilo konec leta 2021 zaposlenih 52 žensk in 24 moških, kar pomeni, da je bilo razmerje
med spoloma 68,4 % proti 31,6 % v korist žensk. Povprečna starost zaposlenih v družbi je znašala
44,14 leta.

21 - 30

3%

31 - 40

15 %

41 - 50

18 %

Slika 9: Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2021

50

51 - 60

13 %

nad 61

3%
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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
2021 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 in delavnice, obiskovali
pa so tudi spletne konference. Poleg tega smo
v letu 2021 v okviru programa ASI – Celovita
podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile izobraževali 22 zaposlenih, starejših od
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50 let. Izobraževanje v letu 2021 je potekalo
na področju digitalnih veščin (ZOOM, Teams,
Outlook, Word, Excel in Powerpoint). 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.
Zaradi zaostrenih razmer na trgu se od zaposlenih pričakuje vsak dan več; to velja tudi
za konkurenčna podjetja. 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 RAZVOJ ZAPOSLENIH
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 njihovih specifičnostih.

9.1.4 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
TER POŽARNA VARNOST







magister znanosti - 11 %
visoka strokovna usposobljenost - 25 %
višja strokovna usposobljenost - 30 %
srednja strokovna usposobljenost - 33 %
kvalificiran - 1 %

Slika 10: Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2021

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. Zaposleni obnavljajo znanje iz
varstva in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Izobraževanje ter teoretični preizkus znanja
potekata preko spletne učilnice. Uspešno
opravljenemu teoretičnemu delu sledi tudi
praktični preizkus znanja. V oktobru 2021 je
bila uspešno izvedena tudi vaja evakuacije.

9.1.5 NOTRANJA KOMUNIKACIJA
Pravočasni pretok informacij, spoštljiv odnos
in vzdrževanje visoke ravni pripadnosti med
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sodelavci so ključnega pomena za podjetje,
ki se spopada z zunanjimi dejavniki, kot je na
primer pandemija covid-19. Redno obveščanje
s strani vodstva in vodij služb je vzpostavljeno
že vrsto let. Primarni kanali so osebna srečanja, elektronska pošta in interni spletni portal
(intranet). Čestitke in drobne pozornosti ob
rojstnih dnevih, druženja in interna izobraževanja so tudi v letu 2021 našli mesto med
zaposlenimi, kljub zdravstvenim omejitvam
za preprečevanje širitve koronavirusa.

9.1.6 KOMUNICIRANJE S SOCIALNIMI
PARTNERJI
V cilju trajnostnega poslovanja imajo pomembno vlogo tudi odnosi s socialnimi par-

tnerji, ki so povezovalni člen med zaposlenimi
in poslovodstvom družbe. Redna srečanja s
predstavniki Sveta delavcev in predstavniki reprezentativnih sindikatov zagotavljajo ažurno
in celovito obveščenost ter dejavno vključevanje predstavnikov zaposlenih v delovanje
družbe. Zaposleni lahko svoja vprašanja in
pobude posredujejo v obravnavo preko predsednika sveta delavcev ali predsednika sindikata oz. sindikalnega zastopnika. V procesu
priprave na vstop v skupino HSE smo skupaj
s svetom delavcev in pristojnim sindikatom
organizirali vrsto predstavitev, kjer so bili
predstavljeni razlogi za povezovanje, odgovorjena vprašanja s strani delavcev in pojasnjena
vizija delovanja družbe ECE v skupini HSE.

9.2 ODGOVORNOST DO DRUŽBENEGA OKOLJA
9.2.1 DONATORSTVA IN SPONZORSTVA
V drugem letu pandemije smo največjo podporo ponovno namenili prejemnikom donatorskih
in sponzorskih sredstev, ki jim je nezavidljiv
položaj onemogočal optimalne načine treninga
in tekmovanj. Skladno s Pravilnikom o dodelitvi
sponzorskih in donatorskih sredstev smo 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, Hokejsko drsalno društvo Jesenice,
Rokometni klub Celje Pivovarna Laško, Košarkarski klub Triglav Kranj in Atletsko društvo
Kladivar Celje.

Slika 11: Obisk igralk in strokovnega vodstva Ženskega rokometnega kluba Z'dežele na sejmu MOS v Celju
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9.2.2 ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA
Trajnostni razvoj je postal gonilo napredka.
Usmerjenost k rešitvam, ki kar najmanj obremenjujejo planet, na katerem živimo, postaja
vse bolj prisotna v vsakem segmentu našega
dela. Tudi v letu 2021 smo z akcijo »Varujem
okolje z e-računom« spodbujali prehod s
papirnega na elektronsko prejemanje računov,
kar smo nagrajevali tudi s popustom v višini
10 EUR na mesečnem računu za energente.
V nagradni igri, ki je spremljala akcijo, smo

podelili 4 električna kolesa. Vsi kupci imajo
možnost dobave električne energije iz 100-odstotno obnovljivih virov, kar dokazujemo s pomočjo potrdil o izvoru, ki jih za namene potrjevanja razveljavi Agencija za energijo Republike
Slovenije. Električno energijo iz obnovljivih
virov odkupujemo od več kot 500 slovenskih
elektrarn. Število sončnih elektrarn, ki smo
jih predali zadovoljnim uporabnikom, je v letu
2021 že preseglo 130.

Slika 12: Vizualna komunikacija akcije za prehod na račun v elektronski obliki
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9.2.3 ODGOVORNOST DO KUPCEV IN SPLOŠNE JAVNOSTI
Zadovoljstvo kupcev z našimi storitvami je
ena izmed naših prioritet. Tudi v letu 2021
smo kupčeve potrebe zadovoljevali na več
ravneh:
• Postopek sklenitve pogodbe za dobavo električne energije ali zemeljskega plina smo v
celoti digitalizirali in tako kupcem omogočili
brezstično in digitalno sklenitev pogodbenega razmerja. Zdravju in okolju prijazno.
• Ohranjamo mrežo točk, na katerih lahko
kupci poravnajo račune ECE brez provizije;
teh točk je bilo v letu 2021 kar 86.

Slika 13: Prenovljeni portal Moj ECE
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• Program zvestobe ECE bonus vsakemu
kupcu električne energije pri ECE mesečno
prinese denarni bonus, ki ga kupec unovči
pri nakupu v spletni trgovini ECE shop.
• Prenovili smo spletni portal Moj ECE, ki
sedaj omogoča še boljši nadzor nad porabo
in računi ter omogoča hiter pregled ključnih
energetskih podatkov v zvezi s kupčevimi
merilnimi mesti in je optimiziran za delovanje na mobilnem telefonu, tablici in
namiznem računalniku. Prenovljeni portal
je bil na testu revije Računalniške novice
ocenjen kot »odličen«.
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9.3 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA
Na področju raziskav in razvoja družba deluje
v skladu s strategijo delovanja družbe in z
razvojem novih produktov in storitev povečuje
ponudbo iz segmenta energetskih rešitev.
Rezultati delovanja na tem področju presegajo
začrtane plane in se iz leta v leto povečujejo
ter tako predstavljajo enega od ključnih področij razvoja družbe. Z raznolikostjo ponudbe in
znanj se omogoča lažje sodelovanje z obstoječimi poslovnimi partnerji oz. se omogoča
pridobivanje novih odjemalcev tudi na drugih
povezanih področjih.
V letu 2021 se je uspešno nadaljevalo sodelovanje v projektu iFlex, ki ga financira Evropska
komisija v sklopu programa »Obzorje 2020«
(Horizon 2020) za razvoj fleksibilnosti trga
električne energije. V prvem letu sodelovanja
v projektu so se izvedle analize trga tehnologij
in okolja, v katerem se bodo ponujale storitve,
pripravile so se zasnove in koncepti delovanja
programske in strojne opreme, izvajal se je
razvoj programske opreme in izvajali so se prvi
poizkusi integracije opreme v okolje odjemalcev ter še mnoge vzporedne aktivnosti, ki jih
je predvideval projekt.
Razvojne aktivnosti so se nadaljevale tudi
v letu 2021. V sklop ponudbe produktov in
storitev, ki jih ponuja družba, so bili dodani
produkti v segmentu gospodinjskih odjemalcev in tudi v segmentu poslovnih odjemalcev.
Uspešno so bile razvite storitve svetovanja

na področju učinkovite rabe energije, ki med
drugim zajemajo tudi izvajanje energetskih
pregledov ter drugih povezanih storitev in
produktov. Razširile so se aktivnosti s področja programa zagotavljanja prihrankov energije in uvedene so bile storitve svetovanja in
zasnov sončnih elektrarn za večje odjemalce.
S pomočjo opravljenih storitev in ponudbo
energetskega pogodbeništva podjetje ohranja
možnosti za dolgoročnejše sodelovanje z odjemalci in se pojavlja kot partner, ki končnemu
odjemalcu pomaga pri zasnovi in izvedbi ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti.
V prihodnje predvidevamo še intenzivnejše
vlaganje v področje razvoja, saj je sprememba lastništva olajšala dostop do finančnih
sredstev in ostalih resursov, ki omogočajo
združevanje znanja in izkušenj, kar pozitivno
pripomore k možnostim za vzpostavitev širšega koncepta razvoja družbe.
V prihodnje predvidevamo, da bomo s pomočjo skupnega sodelovanja lahko ponudili dodatne storitve na področju vlaganj v energetsko
učinkovitost pri končnih odjemalcih, razvijali
storitve s področja upravljanja z energijo,
e-mobilnosti in drugih ukrepov energetske
učinkovitosti ter ponujali celovito zasnovo in
izvedbo posameznih ali povezanih ukrepov
učinkovite rabe energije.
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2016
Ponosni sponzor
Tuševega vzpona.

2019

RAČUNOVODSKO
POROČILO

V ponudbo dodane
Energetske rešitve.

Biti iskren in pozoren do vseh deležnikov
podjetja (kupcev, zaposlenih, lastnikov in
različnih javnosti) je ključno za podjetje, ki
želi na trgu rasti in se razvijati. V 10-letnem
obdobju smo svojo predanost dokazovali z
najvišjimi bonitetnimi ocenami, aktivnostmi
za sodelavce, poročanjem, odgovornim do
lastnikov, in ažurnimi informacijami za
splošne javnosti. S finančnimi sredstvi smo
pomagali športnim in kulturnim društvom ter
se odzivali na klice v sili.
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2019
ECE shop je Spletni
trgovec leta po izboru
Shopper’s mind.

2020
Največja donacija v zgodovini
podjetja; 150.000 mask za
zdravstveno osebje.

2021
Priključitev skupini HSE.
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RAČUNOVODSKI IZKAZI
11.1 BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2021
Postavka

Pojasnilo

31. 12. 2021

SREDSTVA
A.

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

I.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)

v EUR
1.959.295

2.105.993

120.893

145.912

1. Dolgoročne premoženjske pravice

62.894

90.078

4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju

55.830

55.830

12.2.1

5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II.

Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)

12.2.2

1. Zemljišča in zgradbe (a + b)

2.169

4

916.863

905.517

562.192

648.481

a) Zemljišča

40.371

40.371

b) Zgradbe

521.821

608.110

3. Druge naprave in oprema

287.237

227.712

4. Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju

67.434

29.324

III.

Naložbene nepremičnine

12.2.3

195.885

212.552

IV.

Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)

12.2.4

98.035

79.920

98.035

79.920

98.035

79.920

173.219

177.309

172.637

177.309

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

Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)

12.2.5

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
VI.

Odložene terjatve za davek

B.

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

II.

Zaloge (1 do 4)

12.2.6
12.2.7

3. Proizvodi in trgovsko blago
III.

Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3)

12.2.8

582

0

454.400

584.783

48.530.229

44.619.196

355.066

168.693

355.066

168.693

48.174.910

40.211.701

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

3.040.145

44.533

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

42.313.317

38.072.773

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

2.821.448

2.094.395

IV.

Denarna sredstva

12.2.9

253

4.238.802

C.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

12.2.10

2.309.010

1.469.719

52.798.534

48.194.908

13.782.656

16.244.492

SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)
Zabilančna sredstva
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Postavka

Pojasnilo

31. 12. 2020

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

31. 12. 2019

v EUR

A.

Kapital

18.652.290

18.815.157

I.

Vpoklicani kapital

3.436.768

3.436.768

1. Osnovni kapital

3.436.768

3.436.768

II.

Kapitalske rezerve

7.629.621

7.629.621

III.

Rezerve iz dobička

7.218.258

7.218.258

IV.

Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

32.146

30.429

Čisti poslovni izid poslovnega leta

335.497

500.081

1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta

335.497

500.081

804.058

910.583

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

690.799

732.952

2. Druge rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

113.259

177.631

235.024

241.481

216.397

227.410

V.
B.

Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)

C.

Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III.)

I.

Dolgoročne finančne obveznosti

12.2.11

12.2.12

12.2.13

1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
II.

0

216.397

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti

216.397

11.013

Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)

0

1.078

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti

0

1.078

III.

Odložene obveznosti za davek

Č.

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

II.

Kratkoročne finančne obveznosti

12.2.14

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
III.

18.627

12.993

32.701.874

26.826.874

247.816

211.750

0

155.655

130.615

0

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti

117.201

56.095

Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)

32.454.058

26.615.124

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

19.555.343

95.371

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

4.481.562

18.312.741

4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun

6.133.105

6.083.442

5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev

237.902

202.446

6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij

784.455

1.054.544

7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

1.076.684

798.637

185.007

67.943

8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

12.2.15

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A + B + C + Č + D)
Zabilančna sredstva
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12.2.16

405.288

1.400.813

52.798.534

48.194.908

13.782.656

16.244.492

63

Letno poročilo 2021

Računovodsko poročilo

11.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2021
Postavka

Pojasnilo

2021

2020

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
b. Stroški storitev
6.

Stroški dela (a + b + c + d)

12.3.3.1

a. Stroški plač
b. Stroški pokojninskih zavarovanj zaposlencev

7.

9.

167.951.294

169.396.871

165.425.674

3.594.993

2.525.620

3.008.085

2.997.683

2.210.614

2.136.138

89.585

82.752
335.830

438.884

821.344

a. Amortizacija

311.995

574.668

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri dolgoročnih sredstvih

2.062

43.384

Odpisi vrednosti (a + b + c)

12.3.3.1

124.827

203.292

Drugi poslovni odhodki

12.3.3.1

294.308

170.480

Finančni prihodki iz deležev (a + b + c)

12.3.1.2

4.529

0

4.529

0

259

34

259

34

162.810

180.497

162.810

180.497

3.940

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.
c. finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
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41

3.888

4.900

2.547

10.565

0

215

2.547

10.350

15.

Drugi prihodki

12.3.1.3

73.612

78.460

16.

Drugi odhodki

12.3.3.4

12.777

126.269

17.

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED OBDAVČ.
12.3.4

508.059

750.902

18.

Davek iz dobička

42.179

60.325

19.

Odloženi davki

12.3.2

130.383

190.496

20.

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
12.3.4

335.497

500.081

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

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

64

172.991.864

442.963

b. finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
14.

801.612

375.876

b. finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
13.

171.772.875

883.254

332.010

b. finančni prihodki iz posojil, danih drugim
11.

176.136.000

c. Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev od plač

b. finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
10.

171.772.875

d. Drugi stroški dela

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri kratkoročnih sredstvih
8.

176.136.000
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11.3 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
2021

2020

335.497

500.081

0

0

12.482

-7.120

0

0

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

-10.765

-17.868

6.

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

337.213

475.093

11.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV
Postavka

2021

2020

v EUR
A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Prejemki pri poslovanju

270.687.446

261.827.252

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev

270.510.163

260.584.306

177.283

1.242.946

b) Izdatki pri poslovanju

-274.088.952

-258.394.163

Izdatki za nakupe materiala in storitev

-261.797.262

-247.022.545

Drugi prejemki pri poslovanju

Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku

-3.031.911

-2.764.298

Izdatki za dajatve vseh vrst

-8.916.405

-8.438.433

Drugi izdatki pri poslovanju

-343.375

-168.887

-3.401.507

3.433.089

a) Prejemki pri investiranju

4.514

34

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

4.514

34

-233.084

-165.903

0

-45628

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

-233.084

-120.275

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

-228.570

-165.869

c) Pozitivni ali negativni izid pri poslovanju (a + b)
B. Denarni tokovi pri investiranju

b) Izdatki pri investiranju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

C. Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju

130.848

0

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti

130.848

0

b) Izdatki pri financiranju

-739.321

-280.890

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

-8

-62

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti

-189.764

-263.740

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

-549.549

-17.088

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

-608.473

-280.890

Č. Končno stanje denarnih sredstev

253

4.238.802

Denarni izid v obdobju (Ac + Bc + Cc)

-4.238.549

2.986.330

Začetno stanje denarnih sredstev

4.238.802

1.252.472
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11.5 IZKAZ GIBANJA KAPITALA
11.5.1 IZKAZ GIBANJA KAPITALA OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021

Spremembe

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

A.1.

Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja

3.436.768

7.629.621

A.2.

Začetno stanje poročevalskega obdobja

3.436.768

7.629.621

B

Premiki v kapital

0

0

B.1.

Spremembe lastniškega kapitala – transakcija z lastniki

0

0

g)

Izplačilo dividend

B.2.

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

0

0

a)

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja

č)

Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni
vrednosti

d)

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja
0

0

3.436.768

7.629.621

B.3.

Spremembe v kapitalu

a)

Razporeditev dela ČD leta 2021 na druge sestavine kapitala po sklepu
organov vodenja

c)

Oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine

C.

Končno stanje poročevalskega obdobja
Bilančni dobiček

11.5.2 IZKAZ GIBANJA KAPITALA OD 1. 1. 2020 DO 31. 12. 2020

Spremembe

Kapitalske rezerve

A.1.

Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja

3.436.768

7.629.621

A.2.

Začetno stanje poročevalskega obdobja

3.436.768

7.629.621

B

Premiki v kapital

0

0

B.1.

Spremembe lastniškega kapitala - transakcija z lastniki

0

0

g)

Izplačilo dividend

B.2.

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

0

0

a)

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja

č)

Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni
vrednosti

d)

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja

B.3.

Spremembe v kapitalu

0

0

a)

Razporeditev dela ČD leta 2020 na druge sestavine kapitala po sklepu
organov vodenja

c)

Oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine

0

0

C.

Končno stanje poročevalskega obdobja

3.436.768

7.629.621
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Rezerve iz dobička

Rezerve, nastale zaradi
vrednotenja po pošteni
vrednosti

Preneseni čisti dobiček

Čisti dobiček
poslovnega leta

Skupaj

7.218.258

30.429

0

500.081

18.815.157

7.218.258

30.429

0

500.081

18.815.157

0

1.717

0

-164.584

-162.867

0

0

0

-500.081

-500.081

0

-500.081

-500.081

0

335.497

337.214

335.497

335.497
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v EUR

0

1.717

0
1.717
0

0

0

1.717
0

0

0

0

0

0
0

7.218.258

Rezerve iz dobička

32.146

Rezerve, nastale zaradi
vrednotenja po pošteni
vrednosti

0

335.497

18.652.290

0

335.497

335.497

Preneseni čisti dobiček

Čisti dobiček
poslovnega leta

Skupaj

v EUR
7.218.258

55.417

0

66.555

18.406.619

7.218.258

55.417

0

66.555

18.406.619

0

-24.988

0

433.526

408.538

0

0

0

-66.555

-66.555

0

-66.555

-66.555

0

-24.988

0

500.081

475.093

500.081

500.081

0

0

-24.988

-24.988

0

0

0

0

0
7.218.258

0

0

0

0

0

0
30.429

0

0

500.081

18.815.157

0

500.081

500.081
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12

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. Dne 14. 10. 2021 je z nakupom večinskega deleža v lastništvo družbe ECE, energetska družba, d. o. o. vstopila družba Holding Slovenske
elektrarne, d. o. o., s čimer je prišlo do zaključka večletnega postopka t. i. vertikalne integracije
dejavnosti proizvodnje in dobave električne energije za končne odjemalce.
Družba opravlja dejavnost nakupa in prodaje električne energije ter drugih energentov, svetovanje, storitve in druge dejavnosti v skladu z družbeno pogodbo. Računovodske izkaze pripravlja
v skladu z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami Slovenskih računovodskih standardov
(SRS) 2016 in spremembami le-teh ter 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 v letu 2021 uporabljala enake računovodske
usmeritve, kot jih ima Skupina Elektro Celje.
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, razen tistih, ki se nanašajo na standarde, ki so začeli
veljati 1. januarja 2019 (SRS 1). Računovodske usmeritve, vezane na navedeni standard, družba
uporablja od 1. januarja 2019.

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 2021. Ima obliko zaporednega stopenjskega izkaza, opredeljenega v SRS 20 in ZGD-1. Postavke v bilanci stanja so prikazane po neodpisani
vrednosti kot razlika 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, in sicer tista, ki je večja.
Dolgovi so na začetku ovrednoteni po izvirni vrednosti. Pozneje velja pri dolgovih, ob predpostav68
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ki previdnosti, kot nova knjigovodska vrednost večja od dveh možnih: izvirna ali poštena. Dolgovi,
izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto po referenčnem tečaju
Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenije.
Po datumu bilance stanja do izdaje revizorjevega poročila ni bilo dogodkov, ki bi vplivali na stanje
sredstev in obveznosti ter tako zmanjšali zmožnost uporabnikov bilance stanja izdelati ustrezne
ocene in sprejeti pravilne odločitve.

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 62.894 EUR, premoženjske pravice v pridobivanju v vrednosti 55.830 EUR in dolgoročno odložene stroške najemov v
znesku 2.169 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

Premoženjske
pravice v
pridobivanju

Skupaj

1.135.582

55.830

1.191.412

0

0

0

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2020
Povečanja
Prenos z investicij v teku

0

0

0

Inv. v teku zmanjšanje (prenos, odpisi)

0

0

0

Zmanjšanja
Stanje 31. 12. 2021

0

0

0

1.135.582

55.830

1.191.412

Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2020
Amortizacija

0
1.045.504

0

1.045.504

27.184

0

27.184

Povečanja

0

0

0

Zmanjšanja

0

0

0

Stanje 31. 12. 2021

1.072.688

0

1.072.688

Stanje 31. 12. 2020

90.078

55.830

145.908

Stanje 31. 12. 2021

62.894

55.830

118.724

Amortiziranje programske opreme se začne, ko je programska oprema s končno dobo koristnosti
na voljo za uporabo. Amortizacija programske opreme znaša 27.184 EUR. V letu 2021 so se uporabljale amortizacijske stopnje od 10,0 % do 33,3 %.
Na dan 31. 12. 2021 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. 2021 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 plačani 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 oz.
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 pa se sredstvo proda in
je njegova čista iztržljiva vrednost večja od
knjigovodske, pa se ta razlika pripozna kot
prevrednotovalni poslovni prihodek.
Družba svojih osnovnih sredstev nima zastavljenih ali danih kot poroštvo za obveznosti,
prav tako v letu 2021 osnovna sredstva niso
bila prevrednotena.
Na dan 31. 12. 2021 družba izkazuje za 29.573
EUR nezapadlih obveznosti za pridobitev
opredmetenih osnovnih sredstev.
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Opredmetena osnovna sredstva

Zemljišča

Zgradbe

Najemi
(zgradbe)

Najemi
(oprema)

Oprema

Letno poročilo 2021

Investicije v
teku

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2020

Skupaj

v EUR
40.371

376.115

470.854

829.213

136.223

29.324

1.882.100

Povečanja

0

0

106.187

5.300

0

197.638

309.125

Prenos z investicij v teku

0

0

0

159.529

0

-159.529

0

Prenos med konti OS

0

0

0

0

0

0

0

Zmanjšanja

0

-36.300

-5.253

-80.475

-136.223

0

-258.251

40.371

339.815

571.788

913.567

0

67.434

1.932.975

Stanje 31. 12. 2020

0

146.868

91.991

611.990

125.734

0

976.583

Amortizacija

0

12.071

153.399

92.184

10.489

0

268.143

Stanje 31. 12. 2021
Popravek vrednosti

Povečanja

0

0

0

0

0

0

0

Zmanjšanja

0

-9.294

-5.253

-77.844

-136.223

0

-228.614

Prenos med konti OS

0

0

0

0

0

0

0

Stanje 31. 12. 2021

0

149.645

240.137

626.330

0

0

1.016.112

Stanje 31. 12. 2020

40.371

229.247

378.863

217.223

10.489

29.324

905.517

Stanje 31. 12. 2021

40.371

190.170

331.651

287.237

0

67.434

916.863

Večje nabave leta 2021 se nanašajo na računalniško in komunikacijsko opremo (51.212 EUR),
pisarniško pohištvo in opremo (37.929 EUR), strojno opremo (26.610 EUR), vozila (34.558 EUR)
ter drugo opremo (14.520 EUR).
Za sredstva v najemu na dan 31. 12. 2021 izkazujemo 216.397 dolgoročnih obveznosti in 117.201
EUR kratkoročnih obveznosti. V letu 2021 smo izkazali za 3.888 EUR stroškov financiranja. Za
kratkoročne najeme in najeme malih sredstev malih vrednosti smo izkazali za 247.104 EUR stroškov.
Za sredstva v najemu smo v letu 2021 izkazali za 189.764 EUR odlivov.
V letu 2021 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 2021, v okviru amortizacije osnovnih sredstev v najemu, izkazala za 163.888 EUR stroškov amortizacije.
V okviru stroškov storitev izkazujemo dodatno za 247.104 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). V
letu 2021 je družba iz naslova najemov izkazala za 194.563 EUR odlivov.
Družba najetih sredstev ne daje naprej v podnajem.
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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. Naložbena nepremičnina je določena poslovna
zgradba, oddana v enkratni ali večkratni poslovni najem, oziroma prazna poslovna zgradba, ki je
na voljo za najem.
Družba meri naložbene nepremičnine po modelu nabavne vrednosti. Popravek vrednosti naložbenih nepremičnin se opravi za znesek amortizacije, ki se ugotovi v končnem letnem obračunu
amortizacije. Družba uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja.
Naložbene nepremičnine obsegajo poslovne prostore v Celju, ki jih družba oddaja posameznikom
ali podjetjem. Sredstva so bila pridobljena v postopku oddelitve v letu 2011 iz družbe Elektro
Celje, d. d. Po uradnih cenitvah GURS je poštena vrednost nepremičnin vrednotena v višini
292.349 EUR.
Pričakovana doba koristnosti naložbene nepremičnine je 50 let.

Naložbene nepremičnine

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2020

Skupaj

v EUR
816.234

816.234

Povečanja

0

0

Prenos z investicij v teku

0

0

Prenos med konti

0

0

Zmanjšanja

0

0

816.234

816.234

603.682

603.682

16.667

16.667

Povečanja

0

0

Zmanjšanja

0

0

Stanje 31. 12. 2021
Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2020
Amortizacija

Prenos med konti OS

0

0

Stanje 31. 12. 2021

620.349

620.349

Stanje 31. 12. 2020

212.552

212.552

Stanje 31. 12. 2021

195.885

195.885

Prihodki od najemnin za naložbene nepremičnine so v letu 2021 znašali 20.750 EUR, stroški iz
tega naslova pa 58.627 EUR. Večina stroškov se nanaša na obnovo pisarniških prostorov.

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 vrednostjo finančne naložbe v poslovnih knjigah na dan bilance stanja in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov od te naložbe, diskontiranih po trenutni tržni donosnosti (nadomestljiva vrednost) za podobne finančne naložbe. Tako ugotovljena razlika se takoj pripozna v
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izkazu poslovnega izida kot finančni odhodek.
Dolgoročne finančne naložbe na dan 31. 12. 2021 znašajo 98.035 EUR. Finančne naložbe so
vrednotene po pošteni vrednosti in predstavljajo delnice Zavarovalnice Triglav. Vrednotene so po
borzni ceni in niso zavarovane pred različnimi vrstami tveganj.

Delež v lastništvu

Stanje

Opis naložbe

Oznaka
delnice

01. 01.
2021

Število delnic
31. 12.
2021

01. 01.
2021

31. 12.
2021

01. 01.
2021

Zavarovalnica
Triglav, d.d.,
Ljubljana

ZVTG

2664

2664

0,01 %

0,01 %

79.920

Povečanja v letu 2021

Zmanjšanja v letu 2021

Prevrednotenja

Nove
pridobitve

18.115

0

Stanje

Prevrednotenja

Odtujitve oz.
prerazporeditve

31. 12.
2021

0

0

98.035

Doseženi finančni prihodki iz naslova finančnih naložb so predstavljeni v točki 12.3.1.2.
Dolgoročne finančne naložbe niso zastavljene kot jamstvo za dolgove.
Družba ima na dan 31. 12. 2021 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.
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 izkazuje 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 173.219 EUR. Nanašajo se predvsem na
dolgoročne poslovne terjatve do kupcev v prisilni poravnavi v višini 3.960 EUR ter na dolgoročne
terjatve iz naslova prodaje trgovskega blaga v višini 168.677 EUR.

31. 12. 2021

31. 12. 2020

173.219

177.309

Manj popravek vrednosti

0

0

Kratkoročni del dolgoročnih terjatev do kupcev

0

0

173.219

177.309

v EUR
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev

SKUPAJ
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12.2.6 ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
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 je terjatev in obveznost iz
odloženega davka iz dobička do enakega davčnega organa in če obstaja namen do medsebojnega
pobota po neto principu.

31. 12. 2020

prenos

oblikovanje

odprava,
koriščenje

31. 12. 2021

457.601

0

0

-67.342

390.259

Dolgoročne rezervacije

68.097

0

0

-3.956

64.141

Terjatve za odložen davek za davčno izgubo

59.085

0

0

-59.085

0

SKUPAJ

584.783

0

0

-130.383

454.400

v EUR
Poslovne terjatve

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.
Družba na dan 31. 12. 2021 ne razpolaga z drugimi pomembnimi začasnimi davčnimi razlikami, ki
bi lahko predstavljale dodaten vir za oblikovanje odloženih terjatev za davke.

12.2.7 ZALOGE
Med zalogami družba izkazuje zaloge trgovskega blaga, pri čemer se daleč največji del nanaša na
zaloge nedokončanih projektov prodanih sončnih elektrarn v znesku 316.615 EUR. Preostale zaloge se nanašajo na zaloge blaga spletne trgovine v višini 19.612 EUR, preostanek v višini 18.839
EUR pa predstavljajo zaloge lesne biomase.
Zaloge niso zastavljene. Odpisov zalog zaradi neuporabnosti ni bilo, prav tako pri popisu zalog ni
bilo ugotovljenih presežkov oz. mankov. Poraba zalog je vrednotena po zadnji povprečni nabavni
ceni.

31. 12. 2021

31. 12. 2020

Zaloge trgovskega blaga

355.066

168.693

SKUPAJ

355.066

168.693

v EUR
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12.2.8 KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
Terjatve so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice do zahteve za plačilo
dolga, dobavo stvari ali izvedbo storitev.
Terjatve se ob začetnem prepoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin,
temelječih na že nastalih dokumentiranih poslovnih dogodkih ob predpostavki, da bodo plačane.
Terjatve do pravnih in fizičnih oseb v tujini so preračunane v domačo valuto na dan nastanka po
takratnem referenčnem tečaju Evropske centralne banke. Pozneje se terjatve lahko povečujejo ali
zmanjšujejo (poznejši popusti, reklamacije) in s tem vplivajo na redne poslovne prihodke.
Družba najmanj enkrat letno, in sicer pred sestavo letnega obračuna poslovanja, preveri ustreznost izkazane velikosti posamezne terjatve. Družba pri presoji tveganj, da določene terjatve ne
bodo poplačane v skladu s SRS, oblikuje popravek vrednosti v celotni višini za terjatve v stečajnih
postopkih, terjatve, ki so predmet sodnega spora, in terjatve, za katere je na bilančni datum poteklo več kot 90 dni od zapadlosti. Za terjatve v postopkih prisilne poravnave oblikuje popravek
vrednosti glede na sklepe prisilnih poravnav oziroma v višini 80 %, če prisilna poravnava še ni
potrjena. Popravek vrednosti terjatev znaša 2.042.285 EUR. Leta 2021 smo oblikovali za 231.581
EUR dodatnih popravkov, na drugi strani pa smo izterjali za 230.034 EUR terjatev, za katere smo
popravke oblikovali v letu 2021 ali prej.
Poznejši odpisi terjatev se pokrijejo v breme tako oblikovanih popravkov. Za odpise so potrebne
ustrezne dokazne listine: sodna odločba, sklep o pravnomočno zaključenem postopku prisilne
poravnave, stečaja ali druge ustrezne listine. V letu 2021 je bilo na podlagi navedenega odpisanih
za 353.463 EUR terjatev.

A

Stanje
01. 01. 2021

Plačila

Prenos med
konti

Odpisi

Oblikovanje

Stanje
31. 12. 2021

Popravki terjatev energenti, trgovsko blago, storitve

2.245.181

-224.683

0

-332.002

227.930

1.916.426

Skupaj popravki – terjatve

2.245.181

-224.683

0

-332.002

227.930

1.916.426

66.770

-5.351

0

-10.788

2.221

52.852

Skupaj popravki – obresti

66.770

-5.351

0

-10.788

2.221

52.852

Popravek raznih kratkoročnih ter.

82.250

0

0

-10.673

1.430

73.007

82.250

0

0

-10.673

1.430

73.007

2.394.201

-230.034

0

-353.463

231.581

2.042.285

Popravek terjatev zamudnih obresti
B
C

Skupaj popravki – razne kratkoročne terjatve
SKUPAJ (A + B + C + D)

Družba na dan 31. 12. 2021 za prodano električno energijo, storitve, trgovsko blago ter zamudne
obresti izkazuje za 1.536.084 EUR terjatev z zapadlostjo nad 365 dni. Vse te 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 10,1 %, medtem, ko se
je celotni obseg terjatev za katere je oblikovan popravek vrednosti terjatev zmanjšal za 11,8 %.
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

v EUR
ENERGENTI
STORITVE
TRGOVSKO BLAGO
ZAMUDNE OBRESTI
SKUPAJ
SKUPAJ v %

42.657.754

1.799.456

354.307

42.921

16.124

4.965

1.456.906

3.674.679

46.332.433

3.532

1.707

401

222

0

0

0

2.330

5.862

889.097

5.902

751

1.644

5.739

5.849

22.611

42.496

931.593

20.647

7.370

3.399

2.704

2.275

2.022

56.567

74.337

94.984

43.571.030

1.814.435

358.858

47.491

24.138

12.836

1.536.084

3.793.842

47.364.872

91,99 %

3,83 %

0,76 %

0,10 %

0,05 %

0,03 %

3,24 %

8,01 %

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 3.793.842 EUR in se je v
primerjavi s preteklim poslovnim letom znižal za 3,2 %.
Poslovne terjatve do gospodinjskih odjemalcev niso zavarovane z instrumenti za zavarovanje
plačil.
Tako kot vsa leta poprej smo tudi v letu 2021 uporabili različne načine zavarovanja terjatev v odnosu do poslovnih partnerjev. Na dan 31. 12. 2021 smo imeli za 486.614 EUR terjatev, zavarovanih
z izvršnicami, 28.230 EUR terjatev je bilo zavarovanih z menicami, 35.330 EUR terjatev pa je bilo
zavarovanih s poroštvenimi izjavami.

31. 12. 2021

31. 12. 2020

3.040.145

44.533

3.040.145

44.533

- na domačem trgu

44.229.743

40.317.953

Manj popravek vrednosti

-1.916.426

-2.245.181

Terjatve za obresti

94.984

120.680

Manj popravek vrednosti

-52.852

-66.770

v EUR
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

Kratkoročne terjatve do kupcev

Dani predujmi

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do drugih
Skupaj

1.000

3.440

42.356.449

38.130.122

2.851.323

2.119.296

-73.007

-82.250

2.778.316

2.037.046

48.174.910

40.211.701

Med terjatvami do drugih so izkazane predvsem terjatve za DDV v višini 2.709.018 EUR, terjatve
za plačilo akontacij za DDPO v višini 48.532 EUR ter druge terjatve v znesku 20.766 EUR.
Družba na dan 31. 12. 2021, razen iz prodaje električne energije in zemeljskega plina, ne izkazuje
drugih terjatev do direktorja družbe.

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

31. 12. 2021

31. 12. 2020

0

4.238.462

v EUR
Denarna sredstva na računih
Denar na poti

253

340

Skupaj

253

4.238.802

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. 2021 pri NLB, d. d., Gorenjski banki, d. d., in pri Deželni
banki Slovenije, d. d., odobrene limite za negativno stanje na transakcijskem računu v skupni višini 2,0 mio EUR. Na dan 31. 12. 2021 izkazujemo skupno 130.615 EUR sredstev, ki pa jih v bilanci
izkazujemo v okviru kratkoročnih finančnih obveznosti do bank.
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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, ki
pa jih ni bilo mogoče zaračunati. Postavke v bilanci stanja so realne in ne vsebujejo skritih rezerv.

31. 12. 2021

31. 12. 2020

v EUR
Vnaprej plačani stroški
Prehodno nezaračunani prihodki
DDV od predplačil
Skupaj

61.714

101.006

2.127.226

1.243.324

120.070

125.389

2.309.010

1.469.719

Na aktivnih časovnih razmejitvah so izkazani vnaprej plačani stroški v višini 61.714 EUR, ki vsebujejo razmejene stroške, ki se bodo realizirali v prihodnjih obdobjih. Iz naslova DDV-ja od prejetih
predplačil izkazujemo znesek v višini 120.070 EUR. V okviru prehodno nezaračunanih prihodkov
pa izkazujemo vračunane prihodke iz naslova ocene letnih odstopanj pri nabavi in prodaji električne energije za leto 2021.

12.2.11 KAPITAL
Celotni kapital družbe konec leta 2021, 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 18.652.290 EUR.
Rezerve iz naslova aktuarskih dobičkov (odpravnin ob upokojitvi) znašajo 35.727 EUR, rezerve iz
naslova prevrednotenja naložb pa -67.872 EUR.
Ostanek čistega dobička poslovnega leta znaša 335.497 EUR.

12.2.12 REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Namen rezervacij je zbrati zneske v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov, 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 0,9852 %,
• fluktuacija kadrov:
• 1,5 % v intervalu do 40 let,
• 1,0 % v intervalu od 41 do 50 let,
• 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),
• stopnja rasti plač v višini 2,9 % letno,
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• 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. 2021, po katerem rezervacije znašajo 690.799 EUR. Med letom je bilo porabljenih ali odpravljenih za 33.833 EUR rezervacij in 10.888 EUR dodatno oblikovanih rezervacij.
Odpravljenih je bilo za 19.208 EUR rezervacij.
Dolgoročno vnaprej vračunani stroški so oblikovani za namene uspešnosti poslovodstva in bonuse za kupce v spletni trgovini (48.364 EUR). Med dolgoročnimi vračunanimi prihodki izkazujemo
prihodke iz naslova evropskih projektov (64.894 EUR).
Gibanje rezervacij in dolgoročnih časovnih razmejitev v letu 2021:
Stanje
1. 1. 2021

Črpanje

Oblikovanje

Odprava

Stanje
31. 12. 2021

v EUR
Jubilejne nagrade

206.548

-29.996

7.569

0

184.121

Odpravnine

510.259

0

0

-19.208

491.051

Pomoč ob smrti

16.145

-3.837

3.319

0

15.627

Druge rezervacije

0

0

0

0

0

Dolgoročno vnaprej vrač. stroški

177.631

-73.933

9.560

0

113.258

Skupaj

910.583

-107.766

20.448

-19.208

804.058

Del zneska v postavki oblikovanje in odprava rezervacij iz naslova jubilejnih nagrad, odpravnin in
pomoči ob smrti v višini -10.765 EUR je izkazan v drugem vseobsegajočem donosu.

12.2.13 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
31. 12. 2021

31. 12. 2020

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

0

216.397

216.397

11.013

216.397

227.410

0

1.078

0

1.078

18.627

12.993

Dolgoročne poslovne obveznosti
Druge dolgoročne poslovne obveznosti

Odložene obveznosti za davke
Odložene obveznosti za davke
SKUPAJ

18.627

12.993

235.024

241.481

Druge dolgoročne finančne obveznosti v celoti izhajajo iz naslova obveznosti iz najemov, ki jih
izkazujemo v skladu s spremembo SRS 2019. Navedene obveznosti v celoti zapadejo v obdobju naslednjih treh let, diskontna stopnja, uporabljena pri izračunu neto sedanje vrednosti in
stroškov financiranja, je znašala 1,25 %. Zaradi spremembe lastništva družbe ECE d. o. o., so
obveznosti, ki smo jih še do oktobra 2021 izkazovali v okviru obveznosti do povezanih oseb, sedaj
izven navedene kategorije.
Iz naslova obveznosti za odložene davke izkazujemo obveznosti iz naslova prevrednotenja delnic
Zavarovalnice Triglav.
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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. Slabitve kratkoročnih dolgov družba ne ugotavlja in ne izkazuje.

31. 12. 2021

31. 12. 2020

v EUR
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
Kratkoročne finančne obveznosti do bank

0

155.655

130.615

0

Druge kratkoročne finančne obveznosti

117.201

56.095

SKUPAJ

247.816

211.750

19.555.343

95.371

Kratkoročne obveznosti el. energija

2.480.553

17.415.015

Kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev

2.001.009

897.726

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun

6.133.105

6.083.442

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev

237.902

202.446

784.455

1.054.544

1.076.684

798.637

Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne obveznosti do podjetij v skupini

Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij
Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
SKUPAJ

185.007

67.943

32.454.058

26.615.124

Družba ECE d. o. o., je na dan 31. 12. 2020 izkazovala kratkoročne finančne obveznosti kot posledico spremembe SRS 1, ki se nanašajo na najeme, in sicer najem poslovnih prostorov in opreme.
Zaradi lastniških sprememb v letu 2021 pa obveznosti za prostore, ki jih najemamo pri družbi
Elektro Celje, d. d., ne izkazujemo več v okviru obveznosti do družb v skupini.
Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi do bank izkazujemo koriščenje limitov, ki jih imamo
odobrene pri poslovnih bankah.
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 3,0 mio EUR z odplačilno dobo 12 mesecev in nominalno fiksno obrestno mero 1,0 %.
Izpostavljenost tveganjem in njihovo obvladovanje je razkrito v poglavju 8.
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.
Skladno s spremembo lastniške strukture je družba od 1. 11. 2021 dalje članica skupine HSE.
Posledično se je spremenila struktura oz. višina obveznosti, ki jih izkazujemo do družb v skupini
HSE. Do družb v skupini so izkazane kratkoročne poslovne obveznosti v višini 19.555.343 EUR in
se v večini nanašajo na električno energijo, ki jo je dobavila družba HSE d. o. o. (19.548.699 EUR).
Preostali znesek obveznosti izkazujemo do družbe DEM, d. o. o., v višini 6.644 EUR.
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Družba je imela z večjimi dobavitelji sklenjene letne pogodbe o nakupu električne energije, ki so
bile tudi zavarovane.
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun v višini 6.133.105 EUR se nanašajo na obveznosti do družbe SODO, d. o. o., za uporabo elektroenergetskega omrežja (6.002.279 EUR) in obveznost do distributerjev za plin (130.818 EUR).
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na decembrski obračun plač.
Obveznosti do državnih in drugih institucij zajemajo predvsem obveznost za trošarino ter takse
za plin in električno energijo (563.906 EUR), obveznosti za obračun DDV (219.059 EUR) ter druge
kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij (29.789 EUR).
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov se nanašajo na prejeta preplačila iz
naslova električne energije (513.528 EUR) in predplačila za sončne elektrarne in ostalo trgovsko
blago (563.156 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. 2021

31. 12. 2020

Vnaprej vračunani odhodki

335.288

1.354.538

Kratkoročno odloženi prihodki

70.000

46.275

Skupaj

405.288

1.400.813

v EUR

Vnaprej vračunani odhodki se v večini nanašajo na rezervacijo za dobropise kupcem iz naslova odstopanj pri prodaji električne energije za leto 2021 (179.342 EUR), za neizkoriščen dopust
(81.927 EUR), za bonuse na področju samooskrbe in spletne trgovine (38.098 EUR) in obveznosti
za DDPO (35.921 EUR).
V okviru kratkoročnih odloženih prihodkov pa izkazujemo predvideni znesek porabe na projektu
iFLEX v letu 2022.
Glede na naravo časovnih razmejitev le-teh ni mogoče ustrezno oz. dovolj natančno predvideti,
zato tudi ni mogoče ustrezno načrtovati oblikovanja in črpanja le-teh.

12.2.16 ZUNAJBILANČNA EVIDENCA IN ZABILANČNE POTENCIALNE
OBVEZNOSTI

31. 12. 2021

31. 12. 2020

v EUR
103.672

240.167

Garancije bank

Terjatve do družbenikov izbrisanih družb in druge terjatve

13.678.984

16.004.325

Skupaj

13.782.656

16.244.492

Dane garancije bank znašajo 13.678.984 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 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, prihodke od prodaje 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 pogodbeno dogovorjeno blago ali opravi pogodbeno dogovorjeno
storitev. Izvršitvena obveza je izpolnjena s prenosom dogovorjenega blaga ali storitve kupcu,
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 176.136.000 EUR čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu. V letu 2021
nimamo izkazanih prihodkov od prodaje na tujih trgih.
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12.3.1.1 POSLOVNI PRIHODKI
Večji del poslovnih prihodkov družbe predstavljajo prihodki iz naslova prodane električne energije
v vrednosti 170.025.496 EUR in zemeljskega plina 3.234.515 EUR.
Zaračunavanje električne energije se izvaja na tri načine, in sicer:
• Po dejanski porabi mesečno za koledarski mesec – večjim odjemalcem se na osnovi porabe
prejšnjega meseca izstavljajo med mesecem delni računi za porabljeno električno energijo, ki
se upoštevajo 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 ne štejejo kot prihodek iz prodaje, temveč kot
odtegnjena obveznost.
Preostali del čistih poslovnih prihodkov v skupni vrednosti 2,9 mio EUR se nanaša na prodajo
trgovskega blaga, biomase, storitev ter najemnin.

2021

2020

Prihodki od prodaje električne energije

170.025.496

167.001.730

Prihodki od prodaje zemeljskega plina

3.234.515

2.946.952

214.336

215.761

2.602.043

1.550.434

59.610

57.998

v EUR

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

883.254

801.612

177.019.254

172.574.487

Drugi poslovni prihodki se nanašajo na prihodke iz naslova preveč vračunanih odstopanj preteklih
let (354.393 EUR), na prihodke iz naslova odpisa obveznosti in izterjave terjatev (282.516 EUR),
prihodke iz naslova prodaje opredmetenih osnovnih sredstev (64.482 EUR), prihodke iz naslova
zmanjšanja obveznosti za DDV (50.244 EUR) in prihodke iz naslova odprave rezervacij (31.746
EUR) ter druge poslovne prihodke (99.873 EUR).

12.3.1.2 FINANČNI PRIHODKI
Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi s kratkoročnimi naložbami in terjatvami. Pripoznavajo se
ob obračunu, če ni dvoma o njihovi velikosti in datumu zapadlosti v plačilo. Sestavljajo jih v večini
prejete obresti za nepravočasno plačano električno energijo. V okviru prihodkov iz drugih naložb
izkazujemo prihodke iz naslova dividend Zavarovalnice Triglav, d. d.

2021

2020

v EUR
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Finančni prihodki iz drugih naložb

82

259

34

4.529

0

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

162.810

180.497

SKUPAJ:

167.598

180.531
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12.3.1.3 DRUGI PRIHODKI
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke, za katere se ne pričakuje, da se bodo pojavljale
redno ali pogosto. Pripoznajo se, kadar so izpolnjeni pogoji zanje. V letu 2021 znašajo 73.612 EUR.

2021

2020

v EUR
Izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let

6.671

4.119

Prejete kazni in odškodnine

31.612

35.847

Drugi prihodki zunaj rednega delovanja

35.329

38.494

SKUPAJ:

73.612

78.460

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 2021 smo pripoznali za 130.383 EUR odhodkov iz odloženih davkov.
Odloženi davki izhajajo iz naslova popravka vrednosti terjatev, iz naslova obračunanih rezervacij
za odpravnine ob upokojitvi, jubilejne nagrade in primer smrti ter iz naslova davčnih izgub. Iz
naslova vpliva sprememb pri poslovnih terjatvah smo pripoznali zmanjšanje zneska odloženih
davkov za 67.342 EUR, učinek aktuarskega izračuna za rezervacije za odpravnine ob upokojitvi,
jubilejne nagrade in izplačila v primeru smrti je znašal 3.955,31 EUR, odprava odloženih davkov za
davčne izgube pa je znašala 59.085 EUR.

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

12.3.3.1 POSLOVNI ODHODKI

2021

2020

166.802.104

163.632.685

2.392.988

1.623.897

201.779

169.092

3.594.993

2.525.620

311.995

574.668

1.834.738

1.777.095

375.876

359.043

v EUR
Stroški nakupa energentov
Nabavna vrednost trgovskega blaga
Stroški materiala
Stroški storitev
Amortizacija
Plače zaposlenih
Nadomestila plač zaposlenih
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih

89.585

82.752

Dajatve na plače za socialno varnost

375.876

335.830

Drugi stroški dela

321.896

427.208

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

10.114

15.755

126.889

246.676

294.308

170.480

176.733.141

171.940.801
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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 neizkoriščeni letni dopust. Zneski, ki so jih prejeli člani poslovodstva, Nadzornega sveta in revizijske
komisije, so razkriti v poglavju 12.7.
Struktura in število zaposlenih sta razkrita v poglavju 9.1.
Zaposlenim je bilo v letu 2021 izplačanih za 29.996 EUR jubilejnih nagrad, ki so bile izplačane
skladno s sprejeto kolektivno pogodbo skupine Elektro Celje. Za izplačane jubilejne nagrade so
bile oblikovane ustrezne dolgoročne rezervacije. Stroški se neposredno pripisujejo posamezni
dejavnosti (električna energija, zemeljski plin, preostali energenti in drugo) oziroma posredno
prek ključa prihodka.

Amortizacija 2019

NDS

Naložbene
nepremičnine

Zgradbe

Oprema

Drobni
inventar

SKUPAJ

27.184

16.667

165.470

101.885

789

311.995

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 2021 smo izkazali za 163.888 EUR stroškov amortizacije iz naslova najema nepremičnin in opreme, od tega 91.762 EUR pri družbah v skupini.

12.3.3.2 STROŠKI PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH

2021

2020

169.195.092

165.256.582

v EUR
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški prodaje

5.227.504

4.112.341

Stroški splošnih dejavnosti

2.310.545

2.571.878

176.733.141

171.940.801

Skupaj

Med stroške prodaje se neposredno uvrščajo stroški dela, 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 6.487 EUR.
V okviru finančnih odhodkov izkazujemo za 3.888 EUR odhodkov iz naslova stroškov financiranja, povezanih z najemi osnovnih sredstev. Od tega je 3.425 EUR izkazanih do družb v skupini. Pri
preračunu višine stroškov financiranja smo uporabili stopnjo financiranja v višini 1,25 % na letni
ravni.
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12.3.3.4 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, za katere smo v letu 2021 namenili 12.006 EUR, in druge neobičajne odhodke. Donacije smo namenili različnim humanitarnim, kulturnim in športnim društvom
in ustanovam.

2021

2020

v EUR
Druge neobičajne postavke

12.777

126.269

SKUPAJ

12.777

126.269

12.3.4 POSLOVNI IZID
Poslovni izid iz poslovanja znaša 286.115 EUR. Ob upoštevanju finančnih prihodkov in odhodkov
znaša poslovni izid iz rednega delovanja 447.224 EUR, skupaj s prihodki in odhodki zunaj rednega
delovanja pa je poslovni izid leta 2021 dobiček v višini 508.059 EUR. Čisti dobiček poslovnega leta
2021 po obračunu odloženih davkov in davka od dobička pravnih oseb znaša 335.497 EUR
Efektivna davčna stopnja za leto 2021 znaša 33,9 %, medtem ko je v letu 2020 znašala 33,4 %.
Odloženi davki se računajo iz naslova obračunanih rezervacij za odpravnine ob upokojitvi, jubilejne nagrade in primer smrti, popravka vrednosti terjatev in neizkoriščenih davčnih izgub.

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 –10.765 EUR nanaša na učinek presežkov iz prevrednotenja pri aktuarskih izračunih, 12.482 EUR pa na učinek sprememb rezerv zaradi vrednotenja
po pošteni vrednosti.
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja znaša 337.213 EUR.
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12.4 RAZKRITJA V IZKAZU DENARNIH TOKOV
Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane
spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto, za katero se sestavlja. Izkaz denarnih tokov je sestavljen v skladu s SRS 22 po neposredni metodi in zaporedni obliki (različica I). Družba
kot denarna sredstva opredeljuje gotovino v blagajni, denarna sredstva na transakcijskih računih,
denar na poti in depozite na odpoklic
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.

12.5 RAZKRITJA V IZKAZU GIBANJA KAPITALA
V izkazu gibanja kapitala so resnično in pošteno prikazane spremembe sestavin kapitala za leto
2021 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 2021, ki ga sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve,
druge rezerve iz dobička in čisti poslovni izid poslovnega leta, zmanjšan za izplačila dobičkov,
znaša 18.652.290 EUR.
Bilančni dobiček leta 2021 znaša 335.497 EUR.

2021

2020

v EUR
čisti poslovni izid poslovnega leta
+

335.497

500.081

preneseni čisti poslovni izid/prenesena čista izguba

0

0

-

preneseni čisti poslovni izid/prenesena čista izguba

0

0

-

povečanje zakonskih rezerv iz dobička

0

0

-

druge prerazporeditve

Bilančni dobiček/izguba

0

0

335.497

500.081

12.6 POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI
V poslovnem letu 2021 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.
Leto 2021 je v smislu poslovanja s povezanimi osebami posebno leto, saj smo zaradi sprememb
v lastniški strukturi prešli iz skupine Elektro Celje v skupino HSE. Družba ECE d. o. o., je članica
skupine HSE od 1. 11. 2021 dalje.
Družba je v okoliščinah, ki so ji bile znane v trenutku, ko je bil opravljen pravni posel ali storjeno
ali opuščeno dejanje, pri vsakem pravnem poslu dobila ustrezno vračilo in/ali s tem, ko je bilo
storjeno ali opuščeno dejanje, ni bila prikrajšana.
Pregled transakcij v povezavi s povezanimi družbami je podan v nadaljevanju:
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Celje d. d.

Letno poročilo 2021

31. 12. 2020

Elektro Celje
OVI d. o. o.

Elektro
Celje d. d.

MHE Elpro
d.o.o.

v EUR
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

9.039

AČR
Skupaj sredstva

1.734

22.843

21.690

0

0

0

0

9.039

1.734

22.843

21.690

Obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti do dobaviteljev

216.397

0

216.397

0

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

13.358

66.314

11.435

83.936

Kratkoročne finančne obveznosti do dobaviteljev

16.678

0

155.655

0

0

0

0

0

246.433

66.314

383.487

83.936

58.051

41.268

71.006

50.673

233

0

0

0

PČR
Skupaj obveznosti
Prihodki:
Čisti prihodki od prodaje
Finančni prihodki
Drugi prihodki

60.874

0

0

0

Skupaj prihodki

119.158

41.268

71.006

50.673

Stroški in odhodki:
Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški materiala

0

266.554

306

291.235

150

0

1.142

0

Finančni odhodki

2.947

0

3.002

0

Drugi poslovni odhodki

3.664

0

717

0

Skupaj stroški in odhodki

6.761

266.554

5.167

291.235

Stroški storitev

31. 12. 2021

Sredstva

HSE d. o. o.

DEM d. o. o.

TEŠ d. o. o.

SENG d. o. o.

PV d. o. o.

RGP d. o. o.

HTZ d. o. o.

v EUR
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

3.027.429

726

1.255

104

1.326

9.697

9

Skupaj sredstva

3.027.429

726

1.255

104

1.326

9.697

9

Obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

19.548.700

6.644

0

0

0

0

0

Skupaj obveznosti

19.548.700

6.644

0

0

0

0

0

Prihodki:
Čisti prihodki od prodaje

3.552.138

529

731

57

1.153

7.301

10

Skupaj prihodki

3.552.138

529

731

57

1.153

7.301

10

34.649.996

0

0

0

0

0

0

Stroški in odhodki:
Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški materiala
Stroški storitev
Skupaj stroški in odhodki

0

5.446

0

0

0

0

0

34.649.996

5.446

0

0

0

0

0
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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 HSE d. o. o., kot obvladujoča družba sestavlja konsolidirane računovodske izkaze in
konsolidirano letno poročilo. Konsolidirano letno poročilo skupine je sestavni del Letnega
poročila obvladujoče družbe HSE d. o. o., ter je na voljo na sedežu družbe HSE d. o. o., Koprska
ulica 92, 1000 Ljubljana 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 2021 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. 2021 ne izkazuje kratkoročne pasivne časovne razmejitve
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 za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021. Od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 so prikazane transakcije v skupini HSE. Vse transakcije se opravljajo pod običajnimi tržnimi pogoji.
15. Razčlenitev čistih prihodkov od prodaje po področjih družbe:

2021

2020

v EUR
Prihodki iz prodaje električne energije

170.025.496

167.001.730

Prihodki od prodaje zemeljskega plina

3.234.515

2.946.952

Prihodki od prodaje biomase
Prihodki od prodaje trgovskega blaga
Drugi čisti prihodki od prodaje
Skupaj
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214.336

215.761

2.602.043

1.550.434

59.610

57.998

176.136.000

171.772.875
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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. Od 1. 11.
2021 smo po vstopu družbe HSE v lastništvo člani skupine HSE. Povprečno število zaposlenih
v letu 2021 je bilo 73. Konec leta 2021 je bilo zaposlenih 76 delavk in 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. Specifikacija zneskov prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije prejeli člani poslovodstva ter
nadzornega sveta oz. revizijske komisije v letu 2021:
PREJEMKI POSLOVODSTVA V POSLOVNEM LETU 2021
Ime in Priimek

Funkcija

Fiksni
prejemki
(bruto)

Variabilni
prejemki
(bruto)

Odloženi
prejemki
(bruto)

Bonitete

Regres

Skupaj
Bruto

v EUR
Sebastijan Roudi

Direktor

97.088

12.575

6.137

7.467

2.062

125.329

VIŠINA PREJEMKOV ČLANOV NADZORNEGA SVETA V POSLOVNEM LETU 2021
Ime in Priimek

Funkcija

Plačilo za
opravljanje
funkcije

Sejnine NS

7.471

1.155

8.626

Skupaj
Bruto

v EUR
Boris Kupec

Predsednik NS (do 14. 10. 2021)

Boris Kupec

Namestnik predsednika NS (od 11. 11. 2021)

1.624

275

1.899

Ivan Šmon

Namestnik predsednika NS (do 14. 10. 2021)

5.858

1.375

7.233

Marko Štrigl

Predsednik NS (od 14. 10. 2021)

1.959

275

2.234

Marija Kupčič

Članica NS

6.906

1.650

8.556

Plačilo za
opravljanje
funkcije

Sejnine NS
in komisij

Skupaj
Bruto

VIŠINA PREJEMKOV REVIZIJSKE KOMISIJE NS V POSLOVNEM LETU 2021
Ime in priimek

Funkcija

v EUR
Boris Kupec

Predsednik RK NS (od 11. 11. 2021)

1.766

220

1.986

Ivan Šmon

Namestnik predsednika RK NS (do 14. 10. 2021)

2.629

220

2.849

Marko Štrigl

Predsednik NS (od 14. 10. 2021)

235

220

455

Marija Kupčič

Članica RK NS

235

220

455

Darinka Virant

Članica RK NS

1.695

220

1.915

20. V letu 2021 družba ni imela drugih zaposlenih, za katere ni veljal tarifni del kolektivne pogodbe.
21. Družba ni odobrila posojil, predujmov in poroštev za obveznosti članov poslovodstva, članov
nadzornega sveta ali drugih delavcev družbe, zaposlenih na podlagi pogodbe, za katere ne
velja tarifni del kolektivne pogodbe.
22. Družba ECE d. o. o., je za leto 2021 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 2021, se za družbo v letu 2021 niso izvajale.
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IZJAVA POSLOVODSTVA
Poslovodstvo v skladu s 60a. členom Zakona
o gospodarskih družbah potrjuje, da je letno
poročilo družbo ECE d. o. o., sestavljeno in bo
objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter Slovenskimi računovodskimi
standardi.
Poslovodstvo sprejema in potrjuje računovodske izkaze družbe ECE d. o. o., za leto,
končano na dan 31. december 2021, in pojasnila k računovodskim izkazom, ki so izdelana ob
predpostavki o nadaljnjem poslovanju družbe
ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

90

Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi
računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so
bile računovodske ocene izdelane po načelu
previdnosti in dobrega gospodarjenja ter da
računovodski izkazi predstavljajo resnično in
pošteno sliko premoženjskega stanja družbe
in izidov njenega poslovanja za leto 2021.
Celje, 15. april 2022

mag. Sebastijan Roudi

ENERGENTI

ENERGETSKE
REŠITVE

SPLETNA
TRGOVINA

