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1 UVOD 

 

1.1 BESEDA DIREKTORJA 

 
Za nami je uspešno poslovno leto, v katerem smo v prvi polovici uspešno sanirali traso cevovoda SHE 
Oplotnica, ki je bila poškodovana v novembrskih poplavah leta 2012. SHE Oplotnica je pričela 
obratovati 10.6.2013. V jesenskih mesecih smo uspešno izvedli tudi sanacijo materialne škode na 
MHE Činžat I. in II., MHE Skomarje ter delno SHE Oplotnica (zajetje in strojnica). Sanacija preostale 
materialne škode na MHE Josipdol in SHE Oplotnica je zaradi neugodnih vremenskih razmer ob koncu 
leta 2013 prestavljena na pomlad 2014 in ne bo imela vpliva na obratovanje elektrarn. 
 
V mesecu novembru in decembru smo ob obilnih padavinah zabeležili rekordno proizvodnjo 
poslovnega leta, ki je ugodno vplivala na prihodke in posledično na poslovni izid. Ključna dejavnika za 
odstopanje prihodkov od načrtovanih sta neobratovanje SHE Oplotnica v prvi polovici leta in izdaja 
Sklepa o zamejitvi izplačil podpornih premij s strani Centra za podpore (Borzen, d.o.o.) za obračunski 
mesec december 2013. 
 
Zastavljeni cilji za leto 2013 so v celoti doseženi. Družba je v letu 2013 iz lastnih sredstev tekočega 
poslovanja ponovno investirala v nove energetske kapacitete in sicer v novo MFE OVEN-Bavaria-IT 2, 
inštalirane moči 50 kW.  
 
V mesecu novembru je družba odplačala zadnji obrok dolgoročnega finančnega posojila in na dan 
31.12.2013 ne izkazuje finančnih obveznosti. 
 
V letu 2014 bomo poslovali v skladu s poslovnim načrtom. 
 
 
  
 
         Miroslav PREŠERN 
                                               

        Direktor 
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1.2 PREDSTAVITEV DRUŽBE  

 

1.2.1 OSNOVNI PODATKI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Družba OVEN Elektro Maribor, d.o.o. (v nadaljevanju družba) ima status kvalificiranega proizvajalca 
električne energije in je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, pod vložno št. 
1/11291/00 z osnovnim kapitalom 38.792,00 EUR. Lastnik in edini družbenik je družba Elektro 
Maribor, d.d.. Družba upravlja s štirimi MHE, eno SHE in sedemnajstimi MFE. 
 
 

1.2.2 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3 VIZIJA IN CILJI ZA LETO 2014 
 

Vizija: 
 

 OVEN Elektro Maribor, d.o.o. bo v regiji postal pomemben partner na področju obnovljivih 
virov energije. 

Naziv: OVEN Elektro Maribor, d.o.o. 

Sedež: Vetrinjska ulica 2 

Naslov, poštna številka in kraj: p.p. 1553, 2001 Maribor 

Občina: Maribor 

Telefon: 02 / 22 00 782 

Fax: 02 / 22 00 781 

Spletna stran: www.oven-em.si  

Lastnik: Elektro Maribor, d.d. 

Direktor: Miroslav Prešern 

Matična številka: 1708503 

 Davčna številka: SI22034412 

Šifra glavne dejavnosti podjetja: 35.111 

Številka TRR pri Raiffeisen banki, d.d.: 
Številka TRR pri Sberbank, d.d.: 

SI56 2410 0900 4370 202 
SI56 3000 0001 1481 635 

Št. redno zaposlenih na dan 31.12.2013: 5 

http://www.oven-em.si/
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 OVEN Elektro Maribor, d.o.o. bo deloval tudi na področju energetskega svetovanja in tudi na 
ostalih področjih svetovanja. 

 Dejavnosti bo družba izvajala v skladu z najvišjimi ekološkimi standardi. 
 
Cilji: 
 

 Izgradnja nove energetske kapacitete po prioritetnem vrstnem redu: 
a. kogeneracija 50 kW, 
b. MFE 50 kW, 
c. vetrna elektrarna 50 kW, 
d. modularna hidroelektrarna 30 kW. 

 Družba bo ostala pri 5 zaposlenih. 
 
Glede na tržno situacijo je družba pripravljena tudi investirati v energetsko kapaciteto v smislu 
odkupa kateregakoli že obstoječega objekta iz zgornjega seznama. 
 
 

1.3 POMEMBNI DOGODKI V LETU 2013 

 
Družba je v letu 2013 uspešno sanirala SHE Oplotnica, ki je bila poškodovana v novembrskih poplavah 
leta 2012. Poplave so povzročile veliko materialne škode na vseh MHE, še posebej pa na SHE 
Oplotnica, ki ni obratovala od 5. novembra 2012. Voda je uničila in odnesla cesto, pod katero poteka 
trasa cevovoda. Dolžina v zraku obviselega cevovoda je znašala približno 40m. Sanacija cevovoda SHE 
Oplotnica je bila zaključena 10.06.2013. SHE Oplotnica je pričela obratovati še isti dan. 
 
Družba je v letu 2013 uspešno izvedla tudi sanacijo preostale materialne škode na MHE Činžat I. in II., 
MHE Skomarje ter delno SHE Oplotnica. Sanacija materialne škode na MHE Josipdol in SHE Oplotnica 
je zaradi neugodnih vremenskih razmer ob koncu leta 2013 prestavljena na pomlad 2014. 
 
Ogromne količine padavin v mesecu novembru in decembru 2013 so imele ugoden vpliv na 
proizvodnjo električne energije. Mesec november in december zasedata rekordno proizvodnjo v letu 
2013. 
 
Kljub ogromnim količinam padavin ob koncu leta, družba ni dosegla načrtovanih količin proizvodnje 
električne energije. S svojimi proizvodnimi objekti je proizvedla 10.413 MWh električne energije, kar 
je za 17,8 % manj kot je bila prvotno načrtovana proizvodna količina v Poslovnem načrtu za leto 
2013. Glavni razlog za odstopanje od načrtovanih količin je neobratovanje SHE Oplotnica v prvi 
polovici leta 2013. 
 
Posledično tudi čisti prihodki od prodaje niso dosegli načrtovane višine in so nižji za 12,8 %. Dodaten 
vpliv na znižanje čistih prihodkov je povzročil tudi Sklep o zamejitvi izplačil na dovoljena odstopanja 
za proizvodnjo v letu 2013 (Borzen d.o.o., Center za podpore). Na podlagi šestega in osmega 
odstavka 31. člena Pravil za delovanje Centra za podpore (Uradni list RS, št. 86/09) lahko Center za 
podpore, če oceni, da ne razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi, zavrne izplačilo obratovalne 
podpore, ki presega dovoljeno odstopanje od načrtovanih količin (+/- 15 %). Družba dovoljenega 
odstopanja od načrtovanih količin proizvodnje ni presegla pri vseh MHE. Omenjeni sklep je Center za 
podpore dne 11.11.2013 objavil na svoji spletni strani. Sklep je veljal za vse pravne subjekte, ki imajo 
sklenjene pogodbe s Centrom za podpore in sicer za vse proizvodne naprave z nazivno močjo, višjo 
od 50 kW. Posledično se je čisti poslovni izid pred obdavčitvijo znižal za 37.625 EUR oz. za 16,9 % in 
na koncu znaša 184.601 EUR. 
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2 POSLOVNO POROČILO  

 

2.1 VODENJE IN UPRAVLJANJE 

 
Družba ima enega poslovodjo – direktorja, ki zastopa in predstavlja družbo. Direktor vodi družbo v 
njeno dobro, samostojno in na lastno odgovornost. Poslovodjo imenuje in odpokliče lastnik za dobo 
štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.  
 
Direktor družbe: Miroslav Prešern  
 
Z družbo upravlja ustanovitelj neposredno in preko poslovodje. Družba s 1.7.2013 nima več 
nadzornega sveta. Člane nadzornega sveta je razrešil ustanovitelj. 
 
Skupščino družbe predstavlja edini družbenik, t.j. predsednik uprave ustanoviteljice – Elektro 
Maribor, d.d.. Funkcija nadzora s strani edinega družbenika se opravlja v sestavi predsednik uprave, 
pomočnik predsednika uprave za razvoj, izvršna direktorica za področje financ, kontrolinga in 
informatike in direktorica projekta za pravno področje. 
 
V družbi so vzpostavljeni mehanizmi za posredovanje priporočil in pobud s strani zaposlenih in sicer v 
obliki dnevnih sestankov, internih prodajnih sestankov ter mesečnih kolegijev. Prav tako, lahko vsak 
posameznik predlaga pobude in predloge za kakršnokoli izboljšavo. 
 
 

2.2 CILJI POSLOVANJA IN NJIHOVA REALIZACIJA 

 
Zastavljeni cilji za leto 2013 so bili doseženi z izjemo količine proizvedene električne energije, ki je bila 
nižja od načrtovane za 17,8 %. Razloga za odstopanje od načrtovanih prihodkov sta neobratovanje 
SHE Oplotnica v prvi polovici leta in s strani Borzen d.o.o. izdan Sklep o zamejitvi izplačil za dovoljena 
odstopanja za proizvodnjo v letu 2013. Družba je v letu 2013 iz lastnih sredstev tekočega poslovanja 
investirala v nove energetske kapacitete in sicer v novo MFE OVEN-Bavaria-IT 2, inštalirane moči 50 
kW.  
 
Družba v letu 2013 še ni dokončno uspela rešiti zemljiško lastniškega spora na MHE Vitanje. Spor se 
nadaljuje in bo predvidoma rešen v letu 2014, kar bi omogočilo obnovo in ponoven zagon MHE 
Vitanje. 
 
V skladu s poslovnim načrtom je družba v mesecu novembru odplačala zadnji obrok dolgoročnega 
finančnega posojila in s tem pričela s pripravo na obsežnejši investicijski ciklus. 
 
 

2.3 IZVAJANJE PRIPOROČIL  SOD 

 
Družba OVEN Elektro Maribor, d.o.o upošteva sledeča priporočila SOD:  
 

Priporočilo št. 1 Plačilo članov organov nadzora Družba OVEN Elektro Maribor, d.o.o. 
upošteva zapisano priporočilo SOD 

Priporočilo št. 2 Plačilo zunanjih članov komisij organa 
nadzora in drugih zunanjih strokovnjakov 
za potrebe izvajanja nalog organa nadzora 

- 
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Priporočilo št. 3 Vrednotenje učinkovitosti organa nadzora 
ter poročanje nadzornim svetom 

- 

Priporočilo št. 4 Delo revizijske komisije - 

Priporočilo št. 5 Triletno poslovno načrtovanje 
družbe/skupine 

Družba OVEN Elektro Maribor, d.o.o. 
upošteva zapisano priporočilo SOD 

Priporočilo št. 6 Kvartalno poročanje o poslovanju 
družbe/skupine 

Družba OVEN Elektro Maribor, d.o.o. 
upošteva zapisano priporočilo SOD 

Priporočilo št. 7 Transparentnost postopkov sklepanja 
poslov, ki zadevajo izdatke družbe 
(naročilo blaga in storitev, donatorstvo, 
sponzorstvo) 

Družba OVEN Elektro Maribor, d.o.o. 
upošteva zapisano priporočilo SOD 

Priporočilo št. 8 Optimizacija stroškov dela v letu 2013 in 
2014 

Družba OVEN Elektro Maribor, d.o.o. 
upošteva zapisano priporočilo SOD 

Priporočilo št. 9 Upravljanje tveganj, notranje kontrole ter 
notranja revizija 

Družba OVEN Elektro Maribor, d.o.o. 
upošteva zapisano priporočilo SOD – 
poglavje upravljanje tveganj  

Priporočilo št. 10 Etični kodeks družbe - 

Priporočilo št. 11 Doseganje kakovosti in odličnosti 
poslovanja družb/skupin 

- 

Priporočilo št. 12 Skupščine družb Družba OVEN Elektro Maribor, d.o.o. 
upošteva zapisano priporočilo SOD 

Priporočilo št. 13 Uvedba sistema kazalnikov v sistem 
poročanja 

Družba OVEN Elektro Maribor, d.o.o. 
upošteva zapisano priporočilo SOD 

 
Sistem kazalnikov: 
 

  Opis kazalnika Enota 2011 2012 2013 

1. ROA % 5,4 3,7 4,0 

2. ROE % 6,9 4,2 4,3 

3. EBITDA/Prihodki iz poslovanja % 61,1 46,5 43,9 

4. Kratkoročni koeficient   0,8 1,3 5,5 

5. Stopnja dolgoročnosti financiranja % 91,4 94,1 97,5 

6. Stopnja lastniškosti financiranja % 87,8 94,2 97,5 

7. CAPEX (investicijski odhodki) € 194.324 194.933 204.305 

8. Prihodki iz poslovanja na zaposlenega €/zaposleni iz ur 316.909 187.812 228.008 

9. Delež stroškov dela v dodani vrednosti % 19,2 38,2 33,9 

10. Prihodki iz poslovanja/kapital % 26,4 24,4 28,4 

11. Tržni delež proizvedene el.energije OVEN / 
SODO Elektro Maribor % 4,07 3,31 3,52 

12. Delež energije po novo sklenjenih 
pogodbah glede na celotno prodano 
energijo * % 0,0 1,0 0,0 

      * Zagon nove proizvodne naprave dne, 24.12.2013 
 

    
Vrednosti kazalnikov ROA, ROE in EBITDA so zaradi nedoseganja načrtovanih prihodkov in posledično 
dobička nižje od načrtovanih in nekoliko višje v primerjavi z letom 2012. Kratkoročni koeficient se je v 
primerjavi z letoma 2011 in 2012 močno izboljšal. Stopnji dolgoročnosti in lastniškosti financiranja sta 
v primerjavi z letoma 2011 in 2012 prav tako višji. Investicijski odhodki (CAPEX) so v primerjavi z 
letom 2012 višji za 4,8 %. 
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2.4 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 

 
Pomembnejših dogodkov po datumu bilance stanja, družba ni zabeležila. 
 
 

2.5 ANALIZA POSLOVANJA 

 
Družba je poslovno leto 2013 kljub neobratovanju SHE Oplotnica v prvi polovici leta zaključila 
pozitivno in s svojimi proizvodnimi objekti proizvedla 10.413 MWh električne energije, kar je za 17,8 
% manj kot je bila prvotno načrtovana proizvodna količina v Poslovnem načrtu za leto 2013. 
 

 
 
V letu 2013 je družba ustvarila 1.051.473 EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za 12,8 % manj od 
načrtovanih čistih prihodkov od prodaje v Poslovnem načrtu za leto 2013. Drugi poslovni prihodki se 
v višini 113.650 EUR nanašajo na prejete odškodnine s strani zavarovalnice (predvsem obratovalni 
zastoj in materialna škoda). 
 
Kljub že omenjenemu izpadu proizvodnje je družba s preudarnim in racionalno naravnanim 
stroškovnim načrtovanjem in posledično z optimizacijo stroškov uspela ustvariti čisti dobiček v višini 
166.322 EUR, ki je za 7 % višji od čistega dobička preteklega leta. 
 

 
 
Stroški in poslovni odhodki so v letu 2013 skupaj znašali 972.762 EUR. Največji delež v strukturi 
celotnih stroškov in poslovnih odhodkov v letu 2013 dosegajo stroški storitev s 36 %. Delež 
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amortizacije skupaj s prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki znaša 33 %. Sledijo stroški dela s 27 % 
deležem. Stroški materiala in drugi poslovni odhodki skupaj dosegajo 4 % delež. 
 
Materialni stroški in stroški amortizacije so v mejah načrtovanih vrednosti. Stroški dela so višji od 
načrtovanih za 2,9 %. Zvišanje se nanaša na povečanje št. nadur in intervencijskega dela na 
stroškovnem mestu proizvodnje na vseh MHE. Stroški storitev so višji za 50,5 %. Zvišanje se v večini 
nanaša na nenačrtovane stroške sanacije osnovnih sredstev, ki so jih povzročile novembrske poplave 
v letu 2012 in jih je krila zavarovalnica. V manjši meri se zvišanje nanaša tudi na stroške vzdrževanja 
osnovnih sredstev, ki so višji za 13,7 % in na nenačrtovane stroške geodetskih in projektantskih 
storitev. Obojno zvišanje se nanaša na odpravo posledic novembrskih poplav leta 2012.  
 
 

2.6 PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 

 
 
 
Graf prikazuje dinamiko gibanja proizvodnje električne energije v MWh. V mesecu novembru in 
decembru je proizvedena električna energija presegla načrtovane količine. Od letne proizvedene 
količine električne energije v višini 10.413 MWh je do podpor v obliki premij bila upravičena količina v 
višini 9.645 MWh. Razlog za odstopanje je izdaja Sklepa o zamejitvi izplačil s strani Centra za podpore 
- Borzen, d.o.o. (glej tudi poglavje št. 5.3 Pomembni dogodki za družbo OVEN Elektro Maribor, 
d.o.o.). 
 
 

2.7 INVESTICIJSKA VLAGANJA  

 

    
v EUR 

  Gibanje investicij 2011 2012 2013 

1. Dolgoročne premoženjske pravice 0 0 28 

2. Zemljišča 0 29.085 0 

3. Gradbeni objekti 0 0 133.530 

4. Oprema in proizvodne naprave 194.324 165.848 70.748 

  SKUPAJ 194.324 194.933 204.306 

 
Družba je v letu 2013 za vlaganja v osnovna sredstva namenila 204.306 EUR. Investicije v teku na dan 
31.12.2013 znašajo 34.290 EUR.  
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Družba je v letu 2013 največ sredstev namenila za sanacijo cevovoda SHE Oplotnica in izgradnjo nove 
sončne elektrarne MFE OVEN-Bavaria-IT 2, ki je locirana v Pernici pri Mariboru. 
 
Investicije v letu 2013 se nanašajo: 
 

 v višini 28 EUR na dolgoročne premoženjske pravice 

 v višini 133.530 EUR na gradbeni del in 

 v višini 70.748 EUR na opremo in proizvodne naprave. 
 
Investicije v gradbene objekte se v višini 113.976 EUR nanašajo na sanacijo cevovoda SHE Oplotnica 
in stroške gradbenega nadzora, v višini 12.054 EUR na oporni zid s stopnicami na MHE Skomarje ter v 
višini 7.500 EUR na projektno dokumentacijo Modularne hidroelektrarne nazivne moči 30-ih kW.   
Investicije v opremo in proizvodne naprave se v višini 63.654 EUR nanašajo na MFE OVEN-Bavaria-IT 
2 in v višini 7.094 EUR na ostalo opremo (požarni načrti MHE, GSM telefoni, računalniška oprema, 
reklamna tabla, ipd). Preostanek investicij se v višini 28 EUR nanaša na neopredmetena sredstva 
(dolgoročne premoženjske pravice – programska oprema). 
 
 

2.8 VZDRŽEVANJE OSNOVNIH  SREDSTEV 

 
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev so v letu 2013 znašali 79.093 EUR. Stroški 
vzdrževanja so se nanašali na redne letne servise, vzdrževanje vseh malih hidroelektrarn in 
fotonapetostnih elektrarn. Storitve vzdrževanja so zajemale: 
 

 čiščenje jezov na vseh MHE in SHE, 

 popravilo hidravlične regulacije na MHE Činžat I.,  

 izredna revizija opreme in TV pregled cevovoda na SHE Oplotnica, 

 servisna dela elektro opreme in krmilnika na SHE Oplotnica, 

 servisna dela elektro opreme na MHE Skomarje, MHE Činžat I. in II., 

 popravilo regulatorja na MHE Činžat I. in II., 

 popravilo avtomatskega čistilnega stroja na SHE Oplotnica, 

 preizkus opreme za komunikacijo in regulacijo na SHE Oplotnica in MHE Skomarje, 

 izvedba meritev ozemljitev na vseh MHE in SHE, 

 izvedba termografije el.omaric, spončnih letev in TR prostora na vseh MHE, SHE in MFE, 

 pregled generatorjev in merjenje izolacije na SHE Oplotnica, MHE Činžat I. in II., 

 meritve in pregledi trafo postaj na MHE Činžat I. in II. ter SHE Oplotnica, 

 posodobitev daljinskega nadzora na MHE Josipdol, MHE Skomarje in SHE Oplotnica, 

 redni letni revizijski pregledi s kontrolnimi meritvami in manjša popravila na vseh MHE, 

 servis in preizkus NN stikal na vseh MHE in SHE, 

 izvedba rednega letnega servisa na vseh MFE. 
 
Storitve vzdrževanja so zajemale tudi kontrolo oz. meritve zaščit ločilnih stikal, AKU baterij, gasilnih 
aparatov, itd. 
 
 

2.9 STORITVE NA TRGU 

 
Družba na trgu ponuja tudi storitve in proizvode s področja obnovljivih virov. Gre za povezane 
produkte s področja energetike, čistega okolja, e-mobilnosti ter s področja svetovanja in 
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izobraževanja. Storitve in proizvodi se tržijo v svojem imenu za tuj račun. V začetni fazi želi družba z 
omenjenimi produkti pridobiti na prepoznavnosti. V letu 2013 je delež storitev trženja v čistih 
prihodkih od prodaje znašal 0,03 %. 
 
 

2.10 INFORMACIJSKA PODPORA 

 
Družba ima v najemu programsko opremo, ki zajema kompletno področje računovodstva in financ 
(fakturiranje, plače, glavna knjiga, osnovna sredstva, plačilni promet, itd.). Letni strošek najema znaša 
1.805 EUR. Družba je v informacijsko opremo (predvsem strojna oprema) v obdobju od leta 2011 do 
2013 letno povprečno investirala 1.500 EUR.  
 
 

2.11 UPRAVLJANJE S TVEGANJI 

 
Hitre spremembe poslovnega in finančnega okolja povečujejo tveganja, katerim smo izpostavljeni, 
zato so bistvenega pomena pravočasne in natančne informacije za zmanjševanje vseh vrst tveganj, 
predvsem na področju likvidnosti in plačilne sposobnosti. 
 
Cenovno tveganje 
 
Cenovno tveganje poslov družba obvladuje s sklenjenimi pogodbami, ki ji zagotavljajo dolgoročno 
stabilne cene pri prodaji proizvedene električne energije. 
 
Valutno tveganje 
 
V letu 2013 družba ni bila izpostavljena neposrednemu valutnemu tveganju. 
 
Obrestno tveganje 
 
Z obrestnim tveganjem se opredeljujejo tveganja nihanj tržnih obrestnih mer. Edino dolgoročno 
finančno posojilo, najeto v letu 2010 pri tuji komercialni banki, je bilo vezano na spremenljivo 
obrestno mero mesečni euribor + 2,4 % in je z mesecem novembrom 2013 v celoti odplačano. 
Obrestno tveganje v obliki nihanja tržnih obrestnih mer se bo pojavilo v primeru najetja 
dolgoročnega finančnega posojila za izvedbo večjega investicijskega projekta. 
 
Likvidnostno tveganje 
 
Likvidnostno tveganje družba obvladuje z rednim spremljanjem denarnih tokov in usklajevanjem 
ročnosti obveznosti in terjatev. Boniteto bodočih poslovnih partnerjev pred začetkom medsebojnega 
sodelovanja se vselej preveri v zato namenjeni najeti spletni aplikaciji. Pri poslovnih partnerjih se 
redno spremljajo bonitetne ocene.  
 
Velja poudariti, da družba prodaja proizvedeno EE edinemu in ključnemu kupcu Energiji plus, d.o.o.. 
V primeru finančnih težav Energije plus, d.o.o., v smislu nerednega plačevanja kupljene električne 
energije, bi bila družba izpostavljena dodatnemu likvidnostnemu tveganju. 
 
Naravne nesreče 
 
Družba je izpostavljena tveganju naravnih nesreč (predvsem poplave), še posebej v jesenskih 
mesecih, če se pojavijo ekstremno velike količine padavin.  
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3 TRAJNOSTNO POROČILO  

 

3.1 ZAPOSLENI 

 
Družba na dan 31.12.2013 šteje 5 zaposlenih in sicer: 
 

 direktor družbe (individualna pogodba), 

 poslovna asistentka (VI. stopnja izobrazbe), 

 vodja prodaje financ in računovodstva (VII. stopnja izobrazbe), 

 2 upravljalca in vzdrževalca malih hidroelektrarn (VI. stopnja izobrazbe) 
 
Število zaposlenih se v obdobju od leta 2011 do 2013 ni spremenilo. Vsi zaposleni z izjemo direktorja 
imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Struktura zaposlenih ustreza zahtevanim 
izobrazbam. Vse pogodbe o zaposlitvah (plače) so fiksne. Višina plač se ne indeksira v skladu z rastjo 
cen življenjskih potrebščin. 
 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur za leto 2013 znaša 5,11. Družba je za 
izobraževanje v obdobju od leta 2011 do 2013 letno povprečno namenila 3.300 EUR sredstev. 
 
 

3.2 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

 
Družba se zaveda pomena urejenosti delovnega okolja za doseganje zastavljenih ciljev. V obdobju od 
leta 2011 do 2013 ni bilo zabeleženih nezgod pri delu in v zvezi s tem izgubljenih delovnih dni. Pred 
nastopom dela vsak na novo zaposleni sodelavec opravi predhodni preventivni zdravstveni pregled. 
 
 

3.3 DRUŽBENA ODGOVORNOST  

 
Družba je v letu 2013 za donacije namenila 5.700 EUR. Pomagali smo športnikom, gasilcem, 
kulturnikom in izobraževalnim institucijam. Z donatorskimi sredstvi smo podprli: Športno društvo 
Elektro Maribor, Prostovoljno gasilsko društvo Slemen, ŽŠD-Odbojkarski klub Maribor, Društvo TOTI 
DCA Maribor, Film in video Klub Maribor, Društvo PIK, Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva 
Ljubljana in Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. 
 
V obdobju od leta 2011 do 2012 družba ni donirala sredstev. 
 
 

3.4 VARSTVO OKOLJA 

 
Družba svojo dejavnost izvaja v skladu z najvišjimi ekološkimi standardi in hkrati skrbi, da je morebitni 
negativni vpliv na okolje v katerem deluje kar se da najmanjši. K varovanju okolja so vključeni vsi 
zaposleni, tako zunaj kot tudi znotraj družbe. 

    
v EUR 

  Poraba energentov 2011 2012 2013 

1. Električna energija 2.025 1.246 2.058 

2. Goriva, maziva 4.538 5.475 6.321 

  SKUPAJ 6.563 6.721 8.379 
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4 RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

4.1 IZJAVA ODGOVORNOSTI UPRAVE 

 
Direktor je odgovoren za pripravo letnega poročila tako, da le-to predstavlja resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2013.   
 
Direktor je tudi odgovoren za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za 
zavarovanje in ohranjanje vrednosti premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih 
nepravilnosti oziroma nezakonitosti. 
 
Direktor potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile 
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in načelu dobrega gospodarjenja. Direktor tudi 
potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem 
poslovanju podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 
Direktor je sprejel računovodske izkaze, dne 21.02.2014. 
 
 

Miroslav PREŠERN 
                                               

        Direktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 PODLAGA ZA SESTAVITEV RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

 
Računovodski izkazi družbe OVEN Elektro Maribor, d.o.o. za leto 2013 so pripravljeni v skladu z 
računovodskimi in poročevalskimi zahtevami Slovenskih računovodskih standardov (v nadaljevanju 
SRS) po določilih Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) ter zakonodaje s področja 
davkov in financ. 
 
V skladu s SRS prikazuje družba z računovodskimi izkazi resnično in pošteno finančno stanje in 
rezultat poslovanja družbe za poslovno leto na razumljiv način. 
 
V računovodskih izkazih družbe so v skladu z zakonodajo uporabljena naslednja računovodska načela: 
 

 načelo dvostavnega knjigovodstva, 

 načelo nabavne vrednosti, 

 načelo razumljivosti, ustreznosti in zanesljivosti, 

 načelo previdnosti in pomembnosti, 

 načelo dosledne uporabe izbranih metod in 
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 načelo prednosti vsebine pred obliko. 
 
Pri pripravi računovodskih izkazov so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: 
 

 časovna neomejenost delovanja, 

 upoštevanje nastanka poslovnega dogodka ter 

 resnična in poštena predstavitev. 
 
Računovodski izkazi so predstavljeni v EUR.  
 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z 
njimi. 
 
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk je družba neposredno uporabila določila SRS, razen pri 
vrednotenju postavk, pri katerih standardi dajejo družbi možnost izbire med različnimi načini 
vrednotenja. 
 
 

4.3 ODNOSI Z DRUŽBAMI V SKUPINI  

 
Družba je v 100 % lasti matične družbe Elektro Maribor, d.d.. Družba s 1.7.2013 nima več nadzornega 
sveta. Člane nadzornega sveta je razrešil ustanovitelj. V obdobju od 01.01.2013 do 30.06.2013 so 
nadzorni svet sestavljali predstavniki kapitala: 
 

 Miroslav Pečovnik - predsednik, 

 Franc Vindiš - član, 

 Peter Kaube - član. 
 
Skupščina družbe je uprava družbe Elektro Maribor, d.d.. 
 
Računovodski izkazi matične družbe Elektro Maribor, d.d., družbe OVEN Elektro Maribor, d.o.o. in 
družbe Energija plus, d.o.o. se uskupinjujejo.  
 
 

4.4 RAČUNOVODSKE USMERITVE 

 
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih smo neposredno uporabili določila 
SRS, razen pri vrednotenju postavk, pri katerih standardi dajejo družbi možnost izbire med različnimi 
načini vrednotenja. Uporabili smo usmeritve, ki so opisane v nadaljevanju. 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za enakomerno 
časovno obračunano amortizacijo. 
 
Nabavno vrednost kupljenega osnovnega sredstva sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in 
nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi, 
zlasti stroški dovoza in namestitve. 
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Nabavno vrednost osnovnega sredstva, zgrajenega ali izdelanega v družbi, tvorijo stroški, ki jih 
povzroči njegova zgraditev ali izdelava in posredni stroški njegove zgraditve ali izdelave, ki mu jih je 
mogoče pripisati. 
 
Družba razmejuje vlaganja v osnovna sredstva na osnovi sistemskega navodila za razmejitev stroškov 
vzdrževanja in vlaganj v osnovna sredstva, ki je priloga Pravilnika o osnovnih sredstvih in amortizaciji. 
 
Družba je že v preteklih letih ločeno obravnavala in izkazovala dele opredmetenih osnovnih sredstev 
večjih vrednosti, ki so bile pomembne v razmerju do celotne nabavne vrednosti opredmetenega 
osnovnega sredstva. 
 
Amortizacija 
 
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetenega dolgoročnega 
sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem. 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je 
razpoložljivo za uporabo. 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva družba amortizira 
posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, zemljišča in umetniška dela pa se ne 
amortizirajo.  
 
Pri obračunu amortizacije družba upošteva naslednje amortizacijske stopnje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šifra Naziv Stopnja

1 ZEMLJIŠČA

100 Zemljišča 0,00

2 GRADBENI OBJEKTI, NALOŽ.NEPR.

200 Betonski jezi 3,00

201 Betonski cevovodi 3,00

202 Jekleni cevovodi 3,00

203 Obratne stavbe 3,00

204 Lesene stavbe 3,00

205 Zunanja ureditev, ceste, ... 3,00

3 OPREMA, VOZILA IN MEHANIZACIJA

300 Leseno pohištvo 12,00

301 Kovinsko pohištvo 12,00

302 Pohištvo iz drugega materiala 12,00

303 Telefonski aparati, faxi 16,67

304 GSM aparati 20,00

305 Specialno, univerzalno orodje 12,50

306 Toplotne naprave, tudi klima 10,00

307 Protipožarna oprema 12,50

308 Umetniška dela 0,00

4 RAČUNAL.STROJNA IN PROG.OPREMA

400 Računalniki in rač. oprema 33,33

401 Programska oprema - software 33,33

402 Bagovna znamka 33,33

403 Fotoaparati 33,33

5 DRUGA OPREMA IN VLAGANJA

500 Primarna oprema MHE 7,00

501 Sekundarna oprema MHE 7,00

502 Oprema fotonap. elektrarn 7,00
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Terjatve 
 
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 
predpostavki, da bodo poplačane. Poznejša povečanja ali zmanjšanja terjatev povečujejo poslovne 
oziroma finančne prihodke, ki  pa morajo biti utemeljena z ustreznim dokumentom. 
 
Terjatve, za katere obstaja dvom o poplačilu, družba izkaže kot dvomljive in sporne. Družba uporablja 
individualni pristop za oblikovanje popravkov vrednosti terjatev, ki postanejo zaradi svoje 
neporavnanosti dvomljive ali sporne. Popravek vrednosti terjatve se oblikuje za celotno vrednost 
terjatve do kupca, ne glede na stopnjo iztržljivosti. Družba pa oblikuje popravek vrednosti terjatev, 
kadar razpolaga s podatki o uvedenih postopkih prisilne poravnave, stečaja ali tožbe. 
 
Terjatve za odloženi davek se pripoznajo, če je verjetno, da se bo pojavil razpoložljivi obdavčljivi 
dobiček, ki ga bo mogoče obremeniti za odbitne začasne razlike. 
 
Denarna sredstva 
 
Denarna sredstva sestavljajo denar na računih pri bankah ter depoziti na odpoklic. 
 
Kapital 
 
Celotni kapital družbe sestavljajo osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni 
čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, presežek iz prevrednotenja in 
prehodno še nerazdeljeni čisti dobiček ali še ne poravnana čista izguba poslovnega leta. 
 
Osnovni kapital se vodi v domači valuti. 
 
Dolgovi 
 
Dolgovi so poslovni in finančni, dolgoročni in kratkoročni. 
 
Dolgoročne in kratkoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz 
ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Obveznosti se kasneje 
povečujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za katere obstaja sporazum z upnikom. 
Obveznosti se zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave v dogovoru z 
upnikom. Dolgoročne obveznosti se zmanjšujejo tudi za tisti del, ki bo moral biti poplačan v manj kot 
letu dni, kar pa se izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi. 
 
Kratkoročne časovne razmejitve 
 
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške (odhodke) in 
kratkoročno nezaračunane prihodke. Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem 
nastanku še ne bremenijo dejavnosti, s katero se družba ukvarja. 
 
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške (odhodke) in 
kratkoročno odložene prihodke. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če so storitve družbe že 
zaračunane, družba pa jih še ni opravila. 
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Pripoznavanje prihodkov 
 
Prihodki so povečanja gospodarske koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev ali 
zmanjšanja dolgov, ki preko poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala in je njihovo povečanje 
mogoče zanesljivo izmeriti. 
 
Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni 
že ob nastanku. 
 
Poslovni prihodki 
 
Prihodki od prodaje predstavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov, storitev in materiala v 
obračunskem obdobju, če je realno pričakovati, da bodo plačane. Merijo se na podlagi prodajnih cen, 
navedenih v računih in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji, kasneje pa tudi 
za vrednosti vrnjenih količin in pozneje odobrenih popustov. 
 
Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, premije in podobni prihodki. 
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ter ko so poplačane že odpisane terjatve, katerih popravek je 
bil oblikovan v preteklih letih. 
 
Finančni prihodki 
 
Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi 
finančnimi naložbami, pa tudi v zvezi s terjatvami v obliki obračunanih obresti, deleži v dobičku in kot 
prevrednotovalni finančni prihodki. 
 
Finančni prihodki se priznavajo ob obračunu ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom 
glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti. 
 
Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačni del glavnice in 
veljavno obrestno mero. 
 
Drugi prihodki 
 
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali prihodki, ki povečujejo poslovni izid. 
 
Pripoznavanje odhodkov 
 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 
zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
 
Poslovni odhodki 
 
Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov. 
Načeloma so enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju. V poslovne odhodke se všteva tudi 
nabavna vrednost prodanega blaga in materiala. 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje in se 
pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi in 
kratkoročnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve. 
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Finančni odhodki 
 
Finančni odhodki so odhodki iz finančnih in odhodki iz poslovnih obveznosti. Finančni odhodki se 
pripoznajo ob obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. 
 
Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve, 
če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala. 
 
Drugi odhodki 
 
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid. 
 
Davki 
 
Davek od dohodka pravnih oseb je obračunan na temelju prihodkov in odhodkov, ki so izkazani v 
Izkazu poslovnega izida v skladu z veljavno davčno zakonodajo. 
 
Družba ne pripoznava terjatev za odložene davke, kajti v svojih računovodskih izkazih ne izkazuje 
odbitnih začasnih razlik. 
 
Družba v letu 2012 prav tako ni pripoznala obveznosti za odložene davke, saj ne gre za bistvene 
zneske in njihova opustitev pripoznanja ne vpliva na poslovne odločitve uporabnikov, ki temeljijo na 
računovodskih izkazih. 
 
Izkaz denarnih tokov 
 
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi (različica I). 
 
V izkazu se prikažejo denarni tokovi v obdobju, nastali pri poslovanju, naložbenju in financiranju. 
Podatke o prejemkih in izdatkih je družba pridobila iz izpiskov prometa in stanja na transakcijskih 
računih pri poslovni banki ter iz samih poslovnih knjig oz. računovodskih evidenc.  
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4.5 RAČUNOVODSKI IZKAZI  

 

4.5.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v EUR

 Skupina

P o s t a v k a  kontov, Tekoče l. Plan Predhodno 

 konto 1-12 2013 leto 2013 leto 2012

1 2 3 4 6

A. Dolgoročna sredstva (I + II) 3.756.035 3.726.342 3.871.393

  I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 265 400 676

1. Dolgoročne premoženjske pravice 003, 008 265 400 676

  II. Opredmetena osnovna sredstva (1 + 2 + 3) 3.755.770 3.725.942 3.870.717

 1. Zemljišča in zgradbe (a + b) 1.713.303 1.586.567 1.644.544

    a. Zemljišča 020 73.303 73.303 73.303

    b. Zgradbe 021, 035 1.640.000 1.513.264 1.571.241

2. Oprema in nadomestni deli 040, 050 2.008.177 2.099.836 2.186.634

3. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a + b) 34.290 39.539 39.539

   a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 027, 047 34.290 39.539 39.539

   b. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 130 0 0 0

B. Kratkoročna sredstva (I + II) 446.910 520.022 304.084

  I. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3) 115.462 151.523 179.177

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 120 72.910 0 0

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev del 12, 13 34.079 95.635 87.112

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 16 8.473 55.888 92.065

  II. Denarna sredstva 11 331.448 368.499 124.907

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 19 4.303 3.000 4.101

S R E D S T V A   (A + B + C) 4.207.248 4.249.364 4.179.578

Zunajbilančna sredstva 99 24.392 24.381 184.139
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v EUR

A. Kapital (I do V) 4.101.361 4.188.495 3.935.039

  I. Vpoklicani kapital 38.792 38.792 38.792

1. Osnovni kapital 902 38.792 38.792 38.792

  II. Kapitalske rezerve 1.653.175 1.653.175 1.653.175

1. Vplačani presežek kapitala 910 1.653.175 1.653.175 1.653.175

  III. Rezerve iz dobička 2.046.534 2.192.428 1.968.803

1. Druge rezerve iz dobička 923 2.046.534 2.192.428 1.968.803

  IV. Preneseni čisti poslovni izid 930 196.538 0 118.807

  V. Čisti poslovni izid poslovnega leta 932 166.322 304.100 155.462

B. Dolgoročne obveznosti 0 0 0

  I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 0

1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 973 0 0 0

C. Kratkoročne obveznosti (I + II) 81.694 60.869 240.643

  I. Kratkoročne finančne obveznosti 27 0 0 152.777

1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 273 0 0 152.777

  II. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 5) 81.694 60.869 87.866

1. Kratkoročne  poslovne obveznosti do družb v skupini del 22 1.021 130 18.369

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev del 22 52.118 19.885 39.896

3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 25 20.477 16.754 16.803

4. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij 26 6.516 21.100 10.849

5. Druge kratkoročne obveznosti 28 1.562 3.000 1.949

Č. Kratkoročne pasivne časovne ramejitve 29 24.193 0 3.896

OBVEZNOSTI  DO  VIROV  SREDSTEV  (A + B + C) 4.207.248 4.249.364 4.179.578

Zunajbilančne obveznosti 99 24.392 24.381 184.139
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4.5.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     v EUR

 Skupina 

P o s t a v k a  kontov, Tekoče l. Plan Predhodno

 konto 1-12 2013 leto 2013 leto 2012
1 2 3 4 6

1. Čisti  prihodki  od  prodaje 1.051.473 1.205.380 959.718

a. Na domačem trgu 760 1.051.473 1.205.380 959.718

    - od tega družbe v skupini 459.698

2. Drugi poslovni prihodki 113.650 0 0

a. Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki 768 113.650 0 0

3. Stroški blaga, materiala in storitev (a + b) 361.095 245.305 209.407

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala 40,702 10.252 12.113 9.154

    - od tega družbe v skupini 2.058 0 0

b. Stroški storitev 41 350.843 233.192 200.253

    - od tega družbe v skupini 14.248 6.550 16.773

4. Stroški dela (a + b + c + d) 263.095 255.758 275.765

a. Stroški plač 470,471 208.296 201.452 202.880

b. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 472 9.153 8.564 8.665

c. Stroški delodajalčevih prispevkov od plač,nad.plač,bonitet,povračil in drugih prej. 474 32.965 32.617 34.616

d. Drugi stroški dela 473 12.681 13.125 29.604

5. Odpisi vrednosti 319.664 325.621 316.004

a. Amortizacija 43 319.664 325.521 315.985

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih osnovnih sredstvih 72 0 100 19

6. Drugi poslovni odhodki 48 28.908 27.112 28.240

    - od tega družbe v skupini 0 120 534

7. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 56 20 19

a. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 777 56 20 19

8. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (a + b)  2.055 7.735 7.637

a. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 741 1.941 7.715 7.625

b. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti del 74 114 20 12

    - od tega družbe v skupini 113 0 0

9. Drugi prihodki 78 23 5.000 67.604

10. Drugi odhodki 75 5.784 5.000 11.748

11. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED OBDAVČITVIJO 184.601 343.869 178.540

12. Davek iz dobička 810 18.279 39.769 23.078

13. Odloženi davki 813 0 0 0

14. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 166.322 304.100 155.462



Stran 22 od 32 
 

4.5.3 IZKAZ DENARNIH TOKOV PO RAZLIČICI I  (NEPOSREDNA METODA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

v EUR

Tekoče l. Plan Predhod. l.

v EUR (brez centov) 1-12 2013 2013 2012

A. Denarni tokovi pri poslovanju

a) Prejemki pri poslovanju

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 1.250.678 1.214.512 1.131.863

    - od tega družbe v skupini 523.613

Drugi prejemki pri poslovanju 183.691 5.020 72.734

1.434.369 1.219.532 1.204.597

b) Izdatki pri poslovanju

Izdatki za nakup materiala in storitev -356.189 -112.663 -321.393

    - od tega družbe v skupini -36.624 -8.004 -144.725

Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku -153.606 -139.732 -157.360

Izdatki za dajatve vseh vrst -340.542 -39.769 -364.180

Drugi izdatki pri poslovanju -18.345 -271.971 -44.391

-868.682 -564.135 -887.324

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) 565.687 655.397 317.273

B. Denarni tokovi pri naložbenju

a) Prejemki pri naložbenju

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje 56 0 0

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0 0

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 0

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0 0

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0 0 0

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 0 0 0

56 0 0

b) Izdatki pri naložbenju

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -28 -250 0

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -204.278 -190.600 -194.933

    - od tega družbe v skupini 0 0 0

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0 0

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0 0 0

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 0 0 0

-204.306 -190.850 -194.933

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) -204.250 -190.850 -194.933

C. Denarni tokovi pri financiranju

a) Prejemki pri financiranju

Prejemki od vplačanega kapitala 0 0 0

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 0 0

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 0 0 0

0 0 0

b) Izdatki pri financiranju

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -2.119 -7.735 -7.637

    - od tega družbe v skupini -113 0 0

Izdatki za vračila kapitala 0 0 0

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 0 0 -152.777

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -152.777 -152.777 -13.890

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0 0 0

-154.896 -160.512 -174.304

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) -154.896 -160.512 -174.304

Č. Končno stanje denarnih sredstev 331.448 368.499 124.907

x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 206.541 304.035 -51.964

y) Začetno stanje denarnih sredstev 124.907 64.464 176.871
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4.5.4 IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA POSLOVNO LETO 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.5 IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA POSLOVNO LETO 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v EUR

A 1.849.996

B.1. 0

a)

B.2. 118.807

a) 118.807

b)

C 1.968.803Končno stanje poročevalskega obdobja na dan 31.12.2012 38.792 1.653.175 0 118.807 155.462 3.935.039

0

Razporeditev dela ČD med preneseni dobiček iz preteklih let po sklepu skupščine 118.807 -118.807 0

Razporeditev dela ČD na duge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in NS -118.807

Spremembe v kapitalu 0 0 0 118.807 -237.614 0

155.462

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 155.462 155.462

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 0 0 155.462

3.779.577Začetno stanje poročevalskega obdobja na dan 01.01.2012 38.792 1.653.175 0 0 237.614

Skupaj

Osnovni kapital
Kapitalske 

rezerve

Zakonske 

rezerve

Druge rezerve 

iz dobička

Preneseni 

čisti dobiček
Čisti dobiček

Čisti PI poslovnega leta
Vpoklicani 

kapital

Kapitalske 

rezerve
Rezerve iz dobička

v EUR

A 1.968.803

B.1. 0

a)

B.2. 77.731

a) 77.731

b)

C 2.046.534Končno stanje poročevalskega obdobja na dan 31.12.2013 38.792 1.653.175 0 4.101.361196.538 166.322

0

77.731

0

-77.731 0

Razporeditev dela ČD na duge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in NS

Spremembe v kapitalu 0 0 0

Razporeditev dela ČD za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine

77.731 -155.462

-77.731

166.322 166.322

166.322 166.322

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 0 0

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta

3.935.039Začetno stanje poročevalskega obdobja na dan 01.01.2013 38.792

Skupaj

Osnovni kapital
Kapitalske 

rezerve

1.653.175 0

Čisti dobiček

Vpoklicani 

kapital

Kapitalske 

rezerve
Rezerve iz dobička

Zakonske 

rezerve

Druge rezerve 

iz dobička

118.807

Preneseni 

čisti dobiček

Čisti PI poslovnega leta

155.462
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4.6 POJASNILA IN RAZKRITJA POSTAVK RAČUNOVODSKIH  IZKAZOV 

 

4.6.1 BILANCA STANJA 
 
Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje premoženje in njegove vire na dan 
31.12.2013. Kot premoženje so zajete aktivne postavke bilance stanja, ki so financirane z viri 
sredstev. Bilanca stanja nam daje bistvene računovodske informacije za potrebe obvladovanja 
ekonomskega položaja in rasti družbe. 
 
 

4.6.1.1 DOLGOROČNA SREDSTVA 
 
Neopredmetena sredstva 
 
Med neopredmetenimi sredstvi družba izkazuje programe za daljinsko spremljanje ter splošne 
programe in licence z letno amortizacijsko stopnjo 33,3% in končno dobo koristnosti 3 leta. Med 
neopredmetenimi sredstvi izkazuje družba tudi vrednost blagovne znamke OVEN, katera je že v celoti 
amortizirana in programsko opremo.  
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Družba je v letu 2013 za vlaganja v osnovna sredstva namenila 204.306 EUR. Investicije v teku na dan 
31.12.2013 znašajo 34.290 EUR.  
 
Družba je v letu 2013 največ sredstev namenila za sanacijo cevovoda SHE Oplotnica in izgradnjo nove 
sončne elektrarne MFE OVEN-Bavaria-IT 2, ki je locirana v Pernici pri Mariboru. 
 
Investicije v letu 2013 se nanašajo: 
 

 v višini 28 EUR na dolgoročne premoženjske pravice 

 v višini 133.530 EUR na gradbeni del in 

 v višini 70.748 EUR na opremo in proizvodne naprave. 
 
Investicije v gradbene objekte se v višini 113.976 EUR nanašajo na sanacijo cevovoda SHE Oplotnica 
in stroške gradbenega nadzora, v višini 12.054 EUR na oporni zid s stopnicami na MHE Skomarje ter v 
višini 7.500 EUR na projektno dokumentacijo Modularne hidroelektrarne nazivne moči 30-ih kW.   
Investicije v opremo in proizvodne naprave se v višini 63.654 EUR nanašajo na MFE OVEN-Bavaria-IT 
2 in v višini 7.094 EUR na ostalo opremo (požarni načrti MHE, GSM telefoni, računalniška oprema, 
reklamna tabla, ipd). Preostanek investicij se v višini 28 EUR nanaša na neopredmetena sredstva 
(dolgoročne premoženjske pravice – programska oprema).  
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Gibanje opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prenos v skupni višini 12.749 EUR se nanaša na aktiviranje investicij v teku iz preteklih let. 
  

v EUR

Neopredmetena 

osnovna 

sredstva

Skupaj 

neopredmetena 

osnovna 

sredstva

Zemljišča
Gradbeni 

objekti
Oprema

Investicije v 

teku

Skupaj 

opredmetena 

osnovna 

sredstva

Skupaj 

opredmetena in 

neopredmetena 

osnovna sredstva

Nabavna vrednost

Stanje 1.1. 2013 31.896 31.896 73.303 2.198.988 3.659.915 39.539 5.971.745 6.003.641

Povečanje 28 126.030 70.748 204.306 401.084 401.084

Zmanjšanje 196.806 196.806 196.806

Prenos 9.850 2.899 -12.749

Stanje 31.12.2013 31.924 31.924 73.303 2.334.868 3.733.562 34.290 6.176.023 6.207.919

Odpisana vrednost

Stanje 1.1. 2013 31.220 31.220 0 627.747 1.473.281 2.101.028 2.132.248

Zmanjšanje (odpis) 0 0

Povečanje (prodaja) 0 0

Amortizacija 439 439 67.121 252.104 319.225 319.664

Stanje 31.12.2013 31.659 31.659 0 694.868 1.725.385 2.420.253 2.451.912

Neodpisana vrednost

Stanje 1.1.2013 676 676 73.303 1.571.241 2.186.634 39.539 3.870.717 3.871.393

Stanje 31.12.2013 265 265 73.303 1.640.000 2.008.177 34.290 3.755.770 3.756.035
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4.6.1.2 KRATKOROČNA SREDSTVA 
 
Kratkoročne poslovne terjatve 

  
v EUR 

 
2013 2012 

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 72.910 0 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 34.079 87.112 

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 8.473 92.065 

SKUPAJ 115.462 179.177 

 
V okviru kratkoročnih poslovnih terjatev do družb v skupini se izkazujejo terjatve do družbe Energija 
plus, d.o.o. in matične družbe Elektro Maribor, d.d., ki pa v letu 2013 niso bile pripoznane. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev so v skupnem znesku 34.079 EUR izkazane: 
 

 v višini 33.769 EUR do družbe Borzen, d.o.o. (podpore v obliki premije), 

 v višini 275 EUR do ostalih kupcev, 

 v višini 35 EUR pa se nanašajo na dane kratkoročne predujme za še neopravljene storitve. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih so v skupnem znesku 8.473 EUR izkazane: 
 

 v višini 6.773 EUR kot terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, 

 v višini 1.700 EUR kot terjatve za vračilo preveč vplačane akontacije iz naslova davka od 
dohodkov pravnih oseb za leto 2013. 

 
Družba nima oblikovanih popravkov vrednosti terjatev in iz tega naslova ne izkazuje 
prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. 
 
Terjatve za opravljene storitve kupci praviloma poravnajo v roku, to je 20 - 30 dni od izdaje računa, 
oziroma v skladu s pogodbami. 
 
Denarna sredstva 
 
Med denarnimi sredstvi družba izkazuje stanje sredstev na transakcijskem računu družbe v višini 
331.448 EUR. Transakcijski račun je odprt pri Raiffeisen banki, d.d.. Z dnem 15.01.2014 je družba 
odprla tudi nov transakcijski račun pri Sberbanki, d.d.. 
 
Likvidnostno tveganje družba obvladuje s skrbnim načrtovanjem prihodnjih denarnih tokov za letno, 
mesečno in po potrebi tudi za krajše obdobje. V družbi se določijo obdobja, ko bo družba v 
prihodnosti potrebovala dodatne vire sredstev in obdobja s presežki denarnih sredstev. Likvidnostno 
tveganje družba zmanjšuje tudi z rokovno usklajenostjo sredstev z obveznostmi. 
 
 

4.6.1.3 KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  
 
Na kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitvah so izkazane vnaprej plačane zavarovalne premije za 
osnovna sredstva v višini 1.705 EUR. Razlika v znesku 2.598 EUR se nanaša na vnaprej plačane razne 
naročnine. 
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4.6.1.4 KAPITAL 

  
v EUR 

 
2013 2012 

Osnovni kapital 38.792 38.792 

Kapitalske rezerve 1.653.175 1.653.175 

Druge rezerve iz dobička 2.046.534 1.968.803 

Preneseni čisti poslovni izid  196.538 118.807 

Čisti poslovni izid tekočega leta 166.322 155.462 

SKUPAJ 4.101.361 3.935.039 

 
Gibanje kapitala je prikazano v Izkazu gibanja kapitala na strani št. 23. Družba je po sklepu uprave 
matične družbe Elektra Maribor, d.d., 50 % čistega dobička poslovnega leta 2012, v znesku 77.731 
EUR, prenesla med preneseni čisti poslovni izid. 
 
Družba je v poslovnem letu izkazala čisti poslovni izid po obdavčitvi v višini 166.322 EUR in bo na 
skupščini družbe upravi matične družbe Elektro Maribor, d.d. predlagala, da se bilančni dobiček v 
višini 362.860 EUR uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička. 
 
 

4.6.1.5 FINANČNE OBVEZNOSTI 
 
Dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti 
 
Družba na dan 31.12.2013 ne izkazuje finančnih obveznosti. Edino dolgoročno finančno posojilo, 
najeto v letu 2010 pri tuji komercialni banki, je bilo z mesecem novembrom 2013 v celoti odplačano. 
 
 

4.6.1.6 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti 

  
v EUR 

 
2013 2012 

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 1.021 18.369 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 52.118 39.896 

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 20.477 16.803 

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih institucij 6.516 10.849 

Druge kratkoročne obveznosti 1.562 1.949 

SKUPAJ 81.694 87.866 

 
V okviru kratkoročnih poslovnih obveznosti do družb v skupini se izkazujejo obveznosti do matične 
družbe Elektro Maribor, d.d. in Energije plus, d.o.o.. Obveznosti v skupnem znesku 1.021 EUR se 
nanašajo na obveznosti iz naslova najemnin za uporabo strešnih površin, najema garaže in stroškov 
posluževanja telefonske centrale ter stroškov električne energije. 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev zajemajo predvsem obveznosti za opravljene 
storitve vzdrževanja in obnavljanja opredmetenih osnovnih sredstev ter druge opravljene storitve. 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev se v skupnem znesku 20.477 v višini 9.342 EUR 
nanašajo na obveznosti za čiste plače, v višini 7.267 EUR na obveznosti za davke in prispevke iz 
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kosmatih plač, v višini 1.076 EUR na obveznosti za povračilo materialnih stroškov in v višini 2.792 na 
obveznosti za prispevke izplačevalca. 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih institucij se nanašajo na obveznosti za 
obračunani davek na dodano vrednost, obveznosti za davek od drugih osebnih prejemkov, 
obveznosti za prispevke podjemnih pogodb in obveznosti za premije dodatnega pokojninskega 
zavarovanja zaposlencev. 
 
Druge kratkoročne obveznosti zajemajo obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in obveznosti iz naslova 
izplačil podjemnih pogodb. 
 
 

4.6.1.7 KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  
 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve se v skupnem znesku 24.193 EUR v višini 891 EUR nanašajo 
na vnaprej vračunane stroške drugih prejemkov zaposlencev (2. del nagrade za uspešnost poslovanja 
za leto 2013 – izplačilo v letu 2014) in v višini 23.302 EUR na vnaprej vračunane stroške sanacije 
osnovnih sredstev, ki jih je pokrila zavarovalnica. 
 
 

4.6.1.8 ZUNAJBILANČNA SREDSTVA IN OBVEZNOSTI 
 
Med zunajbilančnimi sredstvi in obveznostmi družba izkazuje vrednost v poslovni najem vzetih dveh 
terenskih vozil v višini 24.392 EUR. Zunajbilančna sredstva in obveznosti se z vsakim odplačanim 
mesečnim obrokom zmanjšujejo. 
 
 

4.6.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 
Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje način ugotavljanja poslovnega izida 
v obračunskem obdobju. Predstavlja prihodke, odhodke in poslovni izid in je pomemben 
računovodski izkaz uspešnosti. 
 
Čisti prihodki od prodaje 
 
Čisti prihodki od prodaje so realizirani v skupnem znesku 1.051.473 EUR in se v višini 591.437 EUR 
nanašajo na podpore v obliki premij,  v višini 459.697 EUR na prodano električno energijo in v višini 
339 EUR na storitve. 
 
Drugi poslovni prihodki 
 
Drugi poslovni prihodki se v višini 113.650 EUR nanašajo na prejete odškodnine s strani zavarovalnice 
(predvsem obratovalni zastoj in materialna škoda). 
 
Stroški materiala in storitev 

  
v EUR 

 
2013 2012 

Stroški materiala in pomožnega materiala 151 721 

Stroški energije 8.387 6.720 

Drugi stroški materiala 1.714 1.713 

Skupaj stroški materiala 10.252 9.154 
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Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredm. osnovnih sredstev 79.093 25.581 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem poslovnih prostorov 7.971 7.715 

Stroški storitev sanacije osnovnih sredstev - krije zavarovalnica 98.896 0 

Stroški najemnin 25.712 39.602 

Stroški kilometrin in dnevnic 6.600 5.900 

Stroški bančnih storitev 4.548 2.924 

Stroški zavarovalnih premij (prenos iz AČR) 30.722 31.168 

Stroški storitev odvetnikov, notarjev, revizorjev, svetovalcev, itd. 6.272 6.325 

Raziskovalni stroški 7.500 0 

Stroški geodetskih in projektantskih storitev 11.545 2.120 

Stroški izobraževanj 2.723 3.139 

Stroški reklam, zakup oglasnih prostorov, tiskovine 20.179 25.968 

Stroški reprezentance 2.118 2.205 

Stroški podjemnih pogodb 6.272 10.638 

Stroški avtorskih honorarjev 1.306 0 

Stroški sejnin nadzornega sveta 686 2.072 

Stroški študentskih servisov 1.594 933 

Stroški poštnih in telekomunikacijskih storitev 5.236 5.807 

Stroški članarin, tudi strokovnih internetnih portalov 3.292 3.199 

Stroški virtualnih storitev, tudi spletne strani, itd. 24.375 22.230 

Drugi stroški storitev 4.203 2.727 

Skupaj stroški storitev 350.843 200.253 

   SKUPAJ 361.095 209.407 

 
Drugi stroški materiala se v večini nanašajo na odpis drobnega inventarja in stroške pisarniškega 
materiala. 
 
Stroški sejnin nadzornega sveta skupaj z dajatvami so v prvi polovici leta 2013 znašali 686 EUR. Višina 
sejnine za redno in izredno sejo nadzornega sveta je v letu 2013 za predsednika in člane 75 EUR 
bruto. Korespondenčne seje so znašale 80 % vrednosti redne seje.  
 
Drugi stroški storitev se v večini nanašajo na stroške informatike, stroške cestnin, vinjet in registracije 
ter stroške naročnin časopisov in strokovne literature. 
 
Stroški dela 

  
v EUR 

 
2013 2012 

Stroški plač 208.296 202.880 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 9.153 8.665 

Stroški delodajalčevih prispevkov od plač, nadomestil plač, 
bonitet, povračil in drugih prejemkov 32.965 34.616 

Drugi stroški dela 12.681 29.604 

SKUPAJ 263.095 275.765 

 
Vse pogodbe o zaposlitvah (plače) so fiksne. Višina plač se ne indeksira v skladu z rastjo cen 
življenjskih potrebščin. V letu 2013 je strošek plač z nadomestili znašal 208.296 EUR.  
 
Družba je v letu 2012 ob zaključku poslovnega leta izplačala prvi del nagrade za poslovno uspešnost. 
Nagrada na zaposlenega je bila izplačana v bruto znesku 600 EUR. Drugi del nagrade bo znašal bruto 
184 EUR na zaposlenega in je vračunan v stroških dela za leto 2013 ter bo izplačan v mesecu aprilu 
leta 2014. 
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Strošek regresa je v letu 2013 znašal 3.135 EUR. Do regresa so bili upravičeni 4 zaposleni.  
 
Stroški izplačanih plač po individualni pogodbi  so v letu 2013 znašali 67.410 EUR.  
 
Družba na dan 31.12.2013 šteje 5 zaposlenih. 
 
Odpisi vrednosti 
 
Amortizacija je bila obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v znesku 319.664 
EUR. V celotnih stroških družbe dosega 33 % strukturni delež. 
 
Drugi poslovni odhodki 
 
Med drugimi poslovnimi odhodki v skupni višini 28.908 EUR družba izkazuje predvsem odhodke za 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v višini 531 EUR, takse in sodne stroške v višini 826 EUR ter 
dajatve za koncesije in vodne prispevke v višini 22.571 EUR. Preostali drugi poslovni odhodki v skupni 
višini 4.980 EUR se nanašajo na davčno nepriznane stroške, stroške nočitev in ostale stroške. 
 
Finančni prihodki 
 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih se v višini 56 EUR nanašajo na pripise obresti od 
depozitov pri banki. 
 
Finančni odhodki 
 
Finančni odhodki se v višini 2.055 EUR nanašajo predvsem na obresti od dolgoročnega finančnega 
posojila. 
 
Drugi prihodki 
 
Drugi prihodki se v višini 20 EUR nanašajo na izravnavo vnaprej vračunanih stroškov drugih 
prejemkov zaposlencev (2. del nagrade za uspešnost poslovanja za leto 2012) in v znesku 3 EUR na 
evrske izravnave. 
 
Drugi odhodki 
 
Drugi odhodki se v višin 5.700 EUR nanašajo na donacije in višini 84 EUR na ostale odhodke ter evrske 
izravnave. 
 
Čisti poslovni izid 
 
Družba je za poslovno leto 2013 ugotovila čisti dobiček pred obdavčitvijo v višini 18.601 EUR, 
medtem ko je čisti dobiček po obdavčitvi znašal 166.322 EUR. 
 
Če bi družba prevrednotila kapital z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (0,7 % za leto 2013), bi 
bil poslovni izid nižji za 28.390 EUR (neupoštevaje vpliv iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb). 
 
Davek od dohodka pravnih oseb 
 
Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb je za leto 2013 znašala 17 %. Davek od dohodkov se 
ugotavlja v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Poslovni izid se ugotavlja iz prihodkov in 
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odhodkov davčnega zavezanca, ki se pripoznavajo na podlagi predpisov  SRS v zneskih, ugotovljenih v 
izkazu poslovnega izida, razen prihodkov in odhodkov, določenih z Zakonom o davku od dohodkov 
pravnih oseb (ZDDPO-2). 
 
Družba je v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ugotovila, da je osnova za izračun davka 
določena v višini čistega poslovnega izida za obračunsko leto, povečana za davčno nepriznane 
odhodke v skupnem znesku 18.212,27 EUR. Ob upoštevanju priznanih olajšav v skupnem znesku 
95.287,19 EUR v skladu z zakonodajo je davek od dohodkov pravnih oseb obračunan od davčne 
osnove 107.526,03 EUR v višini 18.279,43 EUR. 
 
 

4.6.3 IZKAZ DENARNIH TOKOV 
 
Izkaz denarnih tokov vsebuje pomembne informacije na področju financiranja. Njegova naloga je 
pojasniti vplive financiranja, investiranja, definanciranja in dezinvestiranja na spremembe stanja 
denarnih sredstev od začetka do konca obračunskega obdobja. 
 
Denarni izid družbe je bil v obdobju januar - december 2013 pozitiven in je znašal 206.541 EUR. 
Končno stanje denarnih sredstev družbe na dan 31.12.2013 znaša 331.448 EUR. 
 
Prebitek prejemkov pri poslovanju je znašal 565.687 EUR, prebitek izdatkov pri naložbenju -204.250 
EUR in prebitek izdatkov pri financiranju -154.896 EUR. 
 
Izdatki za obresti se v višini 2.119 EUR nanašajo predvsem na dolgoročno finančno posojilo, medtem 
ko se izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti v skupni višini 152.777 EUR nanašajo na 
odplačila glavnic kratkoročnega dela dolgoročnega finančnega posojila. 
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4.6.4 KAZALNIKI 
 
 
 
 

Tekoče leto Plan Predhodno l.

31.12.2013 2013 2012

1. TEMELJNI KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA

a. Stopnja lastniškosti financiranja

kapital

obveznosti do virov sredstev

b. Stopnja dolžniškosti financiranja

dolgovi

obveznosti do virov sredstev

2. TEMELJNI KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

a. Stopnja osnovnosti investiranja

osnovna sredstva (po knjigovodski vrednosti)

sredstva

b. Stopnja dolgoročnosti investiranja

vsota osn. sred. in dolg. AČR (po knjigovodski vrednosti),

naložbenih nepremičnin, dolg. finančnih naložb in dolg. poslovnih terjatev

sredstva

3. TEMELJNI KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

a. Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev

kapital

osnovna sredstva po knjigovodski vrednosti

b. Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)

likvidna sredstva

kratkoročne obveznosti

c. Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)

likvidna sredstva + kratkoročne terjatve

kratkoročne obveznosti

d. Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)

kratkoročna sredstva

kratkoročne obveznosti

4. TEMELJNI KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

a. Koeficient gospodarnosti poslovanja

poslovni prihodki

poslovni odhodki

5. TEMELJNI KAZALNIKI DONOSNOSTI IN DOHODKOVNOSTI

a. Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala

čisti dobiček v poslovnem letu

povprečni kapital (brez čistega posl. izida proučevanega leta)

0,5191

0,9415

0,0576

0,9263

0,9263

1,0164

1,1977 1,1571

0,0411

5,4705

0,0423

8,5433

1,4118

0,0783

5,4705

1,2636

1,2636

4,0572

1,0919 1,1240

6,0540

8,5433

0,9857

0,0143

0,8769

0,8769

0,9748

0,8928

0,8928

0,0194


