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POVZETEK 

Glavna zahteva pri pripravi letnega poročila je, da to vključuje vse informacije, ki so 
pomembne za uporabnike letnega poročila. Uporabniki so seveda različni in s tem so 
različne tudi njihove zahteve in potrebe. Podjetje jih mora poznati, da se lahko odloči, 
kaj in koliko vključiti v poročilo. Obvezno sestavo letnega poročila določa sedmo 
poglavje Zakona o gospodarskih družbah. V nadaljevanju je predstavljen praktičen 
primer izdelave letnega poročila javnega podjetja. Opisane so splošne značilnosti 
organizacije – lastniška struktura, organizacijska struktura, število zaposlenih, prihodki 
iz prodaje, čisti dobiček oziroma izguba ter vrednost vseh sredstev. V bilanci stanja so 
razvidne aktivne ter pasivne postavke. Opisane so posamezne sestavine poslovnega 
izida ter primerjane z izidom predhodnega leta. 
 
Ključne besede: letno poročilo podjetja , Zakon o gospodarskih družbah, organizacija, 
bilanca stanja, prihodki, odhodki, poslovni izid, prihodki podjetja, odhodki podjetja 

ABSTRACT 

The main demand at preparing of annual report is that includes all information which 
are important for users of annual report. Users are, of course, different and also their 
demands and needs are different. Company must know them that it can decide what and 
how many engage in report. Seventh chapter of law about economic societies is 
appointing obligatory composition of annual report. Practical instance of preparation 
annual report is introduced in continuation. General characteristics of organization are 
described – proprietorial structure, organizational structure, number of employees, 
incomes from sale, net profit or loss and value of all means. Active and passive items 
are visible in balance sheet. Individual ingredients of business outcome are described 
and compared with outcome preliminary year. 
 

Key words: annual report of company, law about economic societies, organization, 
balance sheet, incomes, expenses, business outcome, incomes of company, expenses of 
company 
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1 UVOD 

Letno poročilo je gotovo najpomembnejše poročilo o poslovanju podjetja za 
zunanje uporabnike informacij in s tem pomembno komunikacijsko orodje podjetja. 
Pripraviti ga je treba v skladu z zakonskimi predpisi, a ti določajo le obvezni okvir 
poročanja. Katere informacije oziroma koliko informacij vključiti, je predvsem 
strateška odločitev podjetja, ki vpliva na letna poročila v daljšem času. Z letnim 
poročilom se podjetje predstavi, a ne predstavi le svojega poslovanja – z njim predstavi 
tudi svojo inovativnost, usposobljenost, prodornost, odgovornost do vseh, ki se zanj 
zanimajo. S celotno zasnovo poročila pokaže na svoj odnos do uporabnikov informacij. 
Ko ga pripravljamo, si je smiselno postaviti vprašanje: ali smo bralca letnega poročila 
pritegnili, da ga bo prebral in uporabil informacije, tako da bo to podjetju v korist? 
Slabo zasnovano poročilo, s preveč ali premalo informacij podjetju gotovo ne bo 
koristilo, nasprotno, lahko mu izrecno škodi (informacije bo uporabila konkurenca, 
tožbe delničarjev in podobno). 

Z letnim poročilom družba prikaže informacije o svojem poslovanju v preteklem  
poslovnem letu, poda pa tudi svoje razvojne načrte. Zahteva po sestavitvi poročila je 
zapisana v zakonu o gospodarskih družbah. Vsem, ki se za družbo zanimajo, je s tem 
dana možnost, da pridobijo informacije o njenem poslovanju. Tako je omogočen dostop 
do informacij tudi malim delničarjem in drugim, ki sicer teh informacij ne bi mogli 
pridobiti. Večinski lastniki, institucionalni lastniki, pomembni posojilodajalci imajo tudi 
sicer običajno priložnost, da pridobijo informacije o poslovanju družbe, ne le v 
predpisanem poročilu. 

Pri zasnovi letnega poročila se moramo vprašati, kdo so uporabniki našega 
poročila. Poznati moramo uporabnike, njihove potrebe, zanimanja, znanje, izkušnje, 
tudi sisteme vrednot. V splošnem ljudje vidimo in razumemo, kar želimo videti in 
razumeti. Za pripravljavce poročil je pomembno vedeti, kaj prejemnik pričakuje, da bo 
videl oziroma prebral. Poznati morajo jezik, terminologijo in izkušnje prejemnikov, 
sicer ne bo prave komunikacije. 

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu je  teoretični del, kjer 
so opisana zakonska določila in namen letnega poročila, v drugem delu je izdelano letno 
poročilo za javno podjetje Elektro Ljubljana. Opisane so splošne značilnosti 
organizacije – lastniška struktura, organizacijska struktura, število zaposlenih, prihodki 
iz prodaje, čisti dobiček oziroma izguba ter vrednost vseh sredstev. V bilanci stanja so 
razvidne aktivne ter pasivne postavke. Opisane so posamezne sestavine poslovnega 
izida ter primerjane z izidom predhodnega leta 
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2 SPLOŠNO O LETNEM POROČILU 

2.1 Splošno 
Pri določanju informacij, ki se vključijo v letno poročilo, je treba v osnovi izhajati 

iz zahtev, da morajo biti informacije razumljive, bistvene, zanesljive in primerljive. 
Glavna zahteva pri pripravi letnega poročila je, da to vključuje vse informacije, ki 

so pomembne za uporabnike letnega poročila. Uporabniki so seveda različni in s tem so 
različne tudi njihove zahteve in potrebe. Podjetje jih mora poznati, da se lahko odloči, 
kaj in koliko vključiti v poročilo. 

Posebnega pomena je bistvenost oziroma pomembnost informacij pri pripravi 
računovodskega dela letnega poročila. Podjetja, zavezana reviziji, morajo ob pojasnilih, 
ki jih neposredno predpisuje zakon o gospodarskih družbah (ZGD), k vrednostnim 
informacijam v obrazcih računovodskih izkazov dodati tudi pojasnila oziroma razkritja, 
ki jih za pomembne zadeve predpisujejo slovenski računovodski standardi (SRS). 
Opustitve ali napačne navedbe postavk so pomembne, če lahko, posamezno ali skupaj, 
vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov računovodskih izkazov.  

Katera informacija je pomembna, je odvisno od posameznega podjetja, od okoliščin 
njegovega poslovanja, premoženjsko-finančnega položaja in uspešnosti poslovanja ter 
od pomena informacij za skupine, ki se za podjetje zanimajo in so uporabnice njegovih 
letnih poročil. Zato mora podjetje pomembnost zadev, o katerih je dolžno poročati, 
določiti samostojno. SRS predpisujejo, da mora podjetje v svojem notranjem aktu 
(največkrat je to pravilnik o računovodstvu) določiti naravo in stopnjo pomembnosti. 
Gre za izredno pomembno zahtevo, saj podjetje s tem določi vrste in obseg obveznih 
razkritij informacij v svojem letnem poročilu. Opredelitev pomembnosti v takšnem aktu 
se nanaša na določitev, kakšna bo vsebina priloge k izkazom v letnih poročilih v 
prihodnjih letih, in je to zato pomembna strateška odločitev. Z njo podjetje vpliva na 
obveščanje uporabnikov svojih letnih poročil: vlagateljev kapitala, posojilodajalcev, 
dobaviteljev in kupcev, zaposlenih, države in javnosti. Z razkrivanjem informacij 
pokaže svoj odnos do njih, pripravljenost za korektno in pošteno informiranje s tem, 
kako so informacije prikazane, pa predstavi svojo inovativnost in ustvarjalnost. 

In zato se je treba razkritij oziroma pomembnosti zadev, o katerih je treba poročati, 
lotiti z vso odgovornostjo. Pri opredelitvi pomembnosti mora sodelovati najvišje 
vodstvo – čeprav se zapiše v pravilniku o računovodstvu, to ne pomeni, da o tem 
presoja in odloča računovodja, temveč ta pri tem najvišjemu vodstvu le strokovno 
pomaga. 

V podjetje morajo torej imeti svoja merila za opredeljevanje pomembnosti (na 
primer za postavke bilance stanja v primerjavi z vrednostjo vseh sredstev oziroma 
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obveznosti do virov sredstev ali za postavke izkaza poslovnega izida v primerjavi z 
vrednostjo vseh prihodkov oziroma odhodkov ali poslovnega izida). 

Podjetje svoja razkritja poljubno razvrsti. Pomembno je, da upošteva zakonske 
zahteve in zahteve SRS ter vključi vsa razkritja pomembnih zadev, ki pri njem pridejo v 
poštev. Običajno se priporoča, da pripravi povzetek pomembnih računovodskih 
usmeritev, informacije za postavke v zaporedju, kot so predstavljene v obrazcih, in 
druga razkritja.  

Zgornje meje razkritij v SRS ni. Če je podjetje ne določi, je vedno mogoče 
ugovarjati, da kaka informacija ni bila razkrita. Nekatera podjetja v posameznih 
zahtevanih razkritjih oziroma v pojasnilih postavk navajajo podrobne podatke. 
Razkrivajo tudi informacije, ki jih SRS ne zahtevajo izrecno, ker so tako predstavljala 
informacije denimo že v prejšnjih letih (ni pa rečeno, da je bilo to primerno). Pri 
(pre)več razkritjih se lahko vprašamo, zakaj podjetje meni, da so na primer podatki o 
posameznih vrednostno nepomembnih postavkah pomembni, saj niti iz vrste razkritij o 
njih ni mogoče razbrati, da naj bi šlo za pomembne zadeve. S takšnimi razkritji 
uporabnik ne bo zadovoljen, saj pričakuje pomembne informacije in noče izgubljati 
časa s seznanjanjem o nepomembnih stvareh. Priprava obsežnejših razkritij, kot so 
potrebna, pa tudi ni gospodarna, in to pri uporabnikih letnih poročil prav tako ne bo 
dobro sprejeto. 

Druga skrajnost so preskopa razkritja, s katerimi uporabniki prav tako niso 
zadovoljni, saj na njihovi podlagi ne morejo sprejemati ustreznih odločitev v zvezi s 
podjetjem. Podjetje določi tako visok prag pomembnosti, da do veliko razkritij sploh ne 
pride. Res je, da je določitev stopnje pomembnosti v pristojnosti podjetja, a tista, ki je 
določena, mora biti utemeljena in vsebinsko upravičena, saj ji uporabniki poročila sicer 
lahko oporekajo (tudi po pravni poti). Podjetje s tem kaže, da ne spoštuje njihovih 
potreb, da si ne želi preglednega poslovanja ali celo da ni sposobno pripraviti 
ustreznega letnega poročila (takšen vtis lahko zbudijo tudi preveč obširna razkritja). 

Priprava letnega poročila zahteva veliko časa, truda in stroškov, vendar pa morajo 
njegove koristi to odtehtati. Primerno vsebinsko in oblikovno zasnovano letno poročilo 
ne pokaže le resnične in poštene slike njegovega poslovanja, temveč še veliko več – 
kakšna sta odnos in odgovornost podjetja do vseh, ki se za njegovo poslovanje 
zanimajo, kako podjetje dosega zastavljene cilje in podobno. Da bi poročilo doseglo 
svoj namen, je vanj treba vložiti več truda kot le zadostiti zakonskim zahtevam. 

Veliko pozornosti je treba nameniti zasnovi poročila – podjetje s tem lahko pokaže 
na svojo inovativnost, kakovostno delovanje in ustrezno usposobljenost ključnih kadrov 
veliko bolje kot na primer s posebnimi poglavji o inovacijah, sistemih kakovosti ali 
izobrazbi zaposlenih. Zelo primerno je določiti rdečo nit poročila, na primer doseganje 
zastavljenega cilja oziroma ciljev z različnih vidikov poslovanja podjetja (trženjskega, 
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kadrovskega, okoljskega itd.). Takšna rdeča nit letnega poročila, ki je podlaga za 
vsebinsko vključitev informacij, predvsem se to nanaša na poslovno poročilo, so lahko 
cilji iz strateškega načrta, najpomembnejši dosežki v izbranem poslovnem letu oziroma 
področja, ki jim je podjetje v poslovnem letu namenilo največ pozornosti in podobno. 

Slabo zasnovano poročilo podjetju lahko zelo škoduje, dobro pa spodbudi bralca, 
da uporabi informacije podjetju v korist. 

2.2 Zakonska določila 
Določbe sedmega poglavja I. dela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD), ki 

govori o poslovnih knjigah in letnem poročilu v celoti veljajo za: 
- kapitalske družbe; 
- tiste osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti ne odgovarja neomejeno 

nobena fizična oseba; in 
- podjetnika, katerega podjetje ustreza merilom za srednje oziroma velike družbe. 
Za druge osebne družbe in podjetnika, katerega podjetje ustreza merilom za male 

družbe, pa veljajo samo naslednja pravila: 
- splošna pravila o računovodenju, 
- pravila o členitvi bilance stanja, 
- pravila o členitvi izkaza poslovnega izida, in 
- splošna pravila vrednotenja. 

2.2.1 Bilanca stanja 
Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu 

poslovnega leta (tretji odstavek 56. člena ZGD). 
Bilančni presečni dan letne bilance stanja je tako zadnji dan poslovnega leta. 
V 60. členu ureja ZGD pravila o oblikovanju in uporabi posameznih vrst rezerv. Te 

se glede na vir, iz katerega se oblikujejo, delijo na kapitalske rezerve in rezerve iz 
dobička. 

Kot kapitalske rezerve se v bilanci stanja izkažejo (prvi odstavek 60. člena ZGD): 
- zneski, ki jih družba pridobi iz vplačil, ki presegajo nominalne zneske deležev 

(vplačani presežek kapitala), 
- zneski, ki jih družba pridobi pri izdaji zamenljivih obveznic ali obveznic z 

delniško nakupno opcijo, 
- zneski, ki jih dodatno vplačajo družbeniki za pridobitev dodatnih pravic iz 

deležev, 
- zneski drugih vplačil družbenikov na podlagi družbene pogodbe (na primer 

poznejša vplačila družbenikov), in 
- zneski na podlagi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala oziroma na 

podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom deležev. 
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Rezerve iz dobička se lahko oblikujejo samo iz zneskov čistega dobička 
poslovnega leta in čistega dobička minulih let. Rezerve iz dobička se delijo na (drugi 
odstavek 60. člena ZGD): 

- zakonske rezerve, 
- rezerve za lastne deleže, 
- statutarne rezerve in 
- druge rezerve iz dobička. 
Zakonske rezerve: namen oblikovanja zakonskih rezerv je dodatna zaščita upnikov 

pred položajem, v katerem bi družba postala prezadolžena. Zato ZGD jasneje kot doslej 
določa najnižji znesek zakonskih rezerv, ki jih mora družba oblikovati. Družba mora 
oblikovati zakonske rezerve v taki višini, da je vsota zneska zakonskih rezerv in 
kapitalskih rezerv iz 1. do 3. alineje enaka 10 odstotkom oziroma v statutu določenemu 
višjemu odstotku osnovnega kapitala (tretji odstavek 60. člena ZGD). Če zakonske in 
kapitalske rezerve iz 1. do 3. alineje skupaj ne dosegajo takega deleža osnovnega 
kapitala in družba v poslovnem letu izkaže čisti dobiček, mora pri sestavi bilance stanja 
za to poslovno leto v zakonske rezerve odvesti pet odstotkov zneska čistega dobička, 
zmanjšanega za znesek, ki je bil uporabljen za kritje morebitne prenesene izgube, dokler 
zakonske rezerve in kapitalske rezerve iz 1. do 3. alineje ne dosežejo prej navedenega 
deleža osnovnega kapitala.  

Zaradi posebnega pomena zakonskih rezerv ZGD določa tudi obvezna pravila o 
tem, kdaj je zakonske in kapitalske rezerve dovoljeno uporabiti. Kapitalske rezerve in 
zakonske rezerve se smejo uporabiti samo pod naslednjimi pogoji in na naslednji način 
(deseti odstavek 60. člena ZGD): 

1. če skupni znesek teh rezerv ne dosega z zakonom oziroma statutom 
določenega odstotka osnovnega kapitala, se lahko uporabijo samo: 

- za kritje čiste izgube poslovnega leta, če je ni mogoče pokriti v breme 
prenesenega čistega dobička oziroma drugih rezerv iz dobička, in 

- za kritje prenesene izgube, če je ni mogoče pokriti v breme čistega dobička 
poslovnega leta oziroma drugih rezerv iz dobička; 

2. če skupni znesek teh rezerv presega z zakonom oziroma statutom določeni 
odstotek osnovnega kapitala, se lahko te rezerve v presežnem znesku 
uporabijo: 

- za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, če se hkrati ne uporabijo 
rezerve iz dobička za izplačilo dobička družbenikom, 

- za kritje čiste izgube poslovnega leta, če je ni mogoče pokriti v breme 
prenesenega čistega dobička, in 

- za kritje prenesene čiste izgube, če je ni mogoče pokriti v breme čistega 
dobička poslovnega leta. 
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Rezerve za lastne deleže: Če je družba v poslovnem letu pridobila lastne deleže, 
mora v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati rezerve za lastne deleže v višini 
zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih deležev, in sicer bodisi iz zneska čistega 
dobička poslovnega leta bodisi iz zneska prenesenega dobička. Rezerve za lastne deleže 
pa se lahko oblikujejo tudi: 

- iz statutarnih rezerv, če statut določa, da jih je dovoljeno uporabiti za te 
namene, in 

- iz zneska drugih rezerv iz dobička, ki presega morebitni znesek prenesene 
izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz morebitnega čistega dobička poslovnega 
leta (peti odstavek 60. člena ZGD). 

Rezerve za lastne deleže se morajo sprostiti (uporabiti) in se lahko sprostijo samo, 
če so bili lastni deleži odtujeni ali če je bil odpisan znesek, ki je bil vplačan za 
pridobitev lastnih deležev (šesti odstavek 60. člena ZGD). 

Statutarne rezerve: Statut lahko določi, da ima družba poleg zakonskih tudi 
statutarne rezerve. V takem primeru mora statut tudi določiti: 

- višino statutarnih rezerv bodisi v absolutnem znesku bodisi v deležu od 
osnovnega oziroma celotnega lastnega kapitala, 

- delež zneska čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske, uporabljene za 
kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv iz dobička, ki se 
v posameznem poslovnem letu nameni za oblikovanje statutarnih rezerv,  

- namene, za katere se lahko statutarne rezerve uporabijo (sedmi odstavek 60. 
člena ZGD). 

Statutarne rezerve se lahko uporabijo samo za namene, določene s statutom (osmi 
odstavek 60. člena ZGD). 

Druge rezerve iz dobička: Pravila o oblikovanju rezerv iz dobička so določena v 
228. členu ZGD, uporabijo pa se lahko za katerekoli namene, razen kadar jih je treba 
uporabiti za odlikovanje rezerv za lastne deleže ali kadar statut določa drugače (deveti 
odstavek 60. člena ZGD). 

Uporaba čistega dobička posameznega poslovnega leta za naslednje namene (11. 
člen ZGD): 

- za kritje prenesene izgube, 
- za oblikovanje zakonskih rezerv po četrtem odstavku tega člena, 
- za oblikovanje rezerv za lastne deleže po petem odstavku tega člena, 
- za oblikovanje statutarnih rezerv v primeru iz osmega odstavka tega člena in 
- za oblikovanje drugih rezerv iz dobička v primeru iz tretjega oziroma četrtega 

odstavka 228. člena tega zakona, upošteva že pri sestavi bilance stanja za to 
poslovno leto. 

Povedano drugače, s tem ZGD povsem jasno določa, 
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- da o uporabi čistega dobička za prej navedene namene odloča že uprava, ko 
sestavi letno poročilo in 

- da je ta zavezana uporabiti čisti dobiček najprej za prej navedene namene. 
Ker se uporaba čistega dobička posameznega poslovnega leta za prej navedene 

namene upošteva že pri sestavi bilance stanja za to poslovno leto, je zaradi jasnosti in 
preglednosti treba pri postavki kapitalske rezerve ločeno izkazati (dvanajsti odstavek 
60. člena ZGD): 

- znesek, ki je bil v poslovnem letu pripisan, 
- znesek, ki je bil v poslovnem letu odpisan. 
Pri vsaki od postavk rezerv pa je treba ločeno izkazati tudi (trinajsti odstavek 60. 

člena ZGD): 
- zneske, ki so bili odvedeni v rezerve iz bilančnega dobička preteklega 

poslovnega leta po sklepu skupščine o uporabi bilančnega dobička preteklega 
poslovnega leta, 

- zneske, ki so bili odvedeni v rezerve iz čistega dobička poslovnega leta, 
- znesek, za katerega so bile rezerve zmanjšane zaradi uporabe v poslovnem letu. 
Kadar družba sestavlja izkaz gibanja kapitala, se ti podatki izkažejo v izkazu 

gibanja kapitala (štirinajsti odstavek 60. člena ZGD). 

2.2.2 Izkaz poslovnega izida 
Izkaz poslovnega izida (prej imenovan izkaz uspeha) prikazuje prihodke, odhodke 

in poslovni izid v poslovnem letu (četrti odstavek 56. člena ZGD). Poslovni izid 
poslovnega leta je lahko bodisi čisti dobiček (po plačilu davkov) bodisi izguba 
poslovnega leta. 

Ker se uporaba čistega dobička posameznega poslovnega leta za namene, navedene 
v prejšnjem razdelku, upošteva že pri sestavi bilance stanja za to poslovno leto, je 
zaradi jasnosti in preglednosti treba v izkazu poslovnega izida, za postavko 21 ("Čisti 
dobiček / izguba poslovnega leta") izkazati še naslednje postavke (šesti odstavek 62. 
člena ZGD): 

- preneseni dobiček / Prenesena izguba, 
- zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv, 
- zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička - ločeno po posameznih vrstah teh 

rezerv, 
- zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička - ločeno po posameznih vrstah teh 

rezerv, 
- povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička – ločeno po posameznih 

vrstah teh rezerv, 
- bilančni dobiček / bilančna izguba. 
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Kadar družba sestavlja izkaz gibanja kapitala, se ti podatki izkažejo v izkazu 
gibanja kapitala (osmi odstavek 62. člena ZGD).  

Za vrednotenje postavk v letnih računovodskih izkazih veljajo naslednja splošna 
pravila (prvi odstavek 63. člena ZGD): 

1. predvideva se nadaljevanje družbe kot delujočega podjetja; 
2. uporaba metod vrednotenja se brez utemeljenih razlogov ne sme spreminjati 

iz poslovnega leta v poslovno leto (stalnost vrednotenja); 
3. potrebno je upoštevati načelo previdnosti, in sicer zlasti tako: 
- da se izkažejo samo dobički, ki so do bilančnega presečnega dne že uresničeni; 
- da se upoštevajo vsa predvidljiva tveganja in izgube, nastale v poslovnem letu 

ali v katerem od prejšnjih poslovnih let, tudi če ta tveganja oziroma izgube 
postanejo znane šele po bilančnem presečnem dnevu do dneva izdelave letnih 
računovodskih izkazov; 

- amortizacijo in druge odpise je potrebno upoštevati ne glede na to, ali se 
poslovno leto konča z dobičkom ali z izgubo; 

4. odhodke in prihodke je treba upoštevati ne glede na to, kdaj so bili plačani 
oziroma prejeti; 

5. sestavine sredstev in obveznosti do virov sredstev je treba vrednotiti 
posamično; 

6. začetna bilanca stanja poslovnega leta se mora ujemati s končno bilanco 
stanja prejšnjega poslovnega leta. 

2.2.3 Priloga k izkazom 
V letnih računovodskih izkazih (bilanci stanja, izkazu poslovnega izida, izkazu 

gibanja kapitala in izkazu finančnega izida) se podatki o finančnem položaju in 
poslovnem izidu izkazujejo v številkah. Zaradi boljše preglednosti in jasnega prikaza 
finančnega položaja in poslovnega izida pa morajo velike in srednje družbe ter male 
družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, sestaviti tudi 
prilogo k izkazom, ki vsebuje dodatne podatke in pojasnila. 

Priloga k izkazom mora obsegati (prvi odstavek 65. člena ZGD): 
1. Metode, ki so bile uporabljene za vrednotenje posameznih postavk v letnih 

računovodskih izkazih, in metode, ki so bile uporabljene za izračun odpisov 
vrednosti. Pri postavkah, ki se izvorno glasijo na tujo valuto, morata biti 
pojasnjena tudi tečaj in način, po katerem so bile preračunane v domačo 
valuto. 

2. Naslednje podatke za vsako od družb, v katerih kapitalu je družba bodisi 
sama neposredno bodisi prek osebe, ki deluje za račun družbe, udeležena z 
najmanj 20 odstotki: 

- njeno firmo in sedež, 
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- delež, s katerim je udeležena v njenem kapitalu, 
- višino njenega lastnega kapitala in njen poslovni izid v poslovnem letu. 
Podatkov o družbi iz prejšnjega stavka ni treba razkriti, če so ti nepomembni za 

resničen in pošten prikaz po prvem odstavku 57. člena tega zakona. V zvezi z družbo, ki 
letnega poročila ne objavlja javno in v katere kapitalu je družba neposredno oziroma 
posredno udeležena z manj kot 50 odstotki, ni treba izkazati podatkov o višini njenega 
lastnega kapitala in njenem poslovnem izidu. 

3. Če je družba družbenik v drugi družbi in neomejeno osebno odgovarja za 
obveznosti te družbe: podatke o firmi, sedežu in pravnoorganizacijski obliki 
te druge družbe. Podatkov o družbi iz prejšnjega stavka ni treba razkriti, če 
so ti nepomembni za resničen in pošten prikaz po prvem odstavku 57. člena 
tega zakona. 

4. Če ima družba odobreni kapital oziroma je pogojno povečala osnovni 
kapital: višino odobrenega kapitala in število ter nominalno vrednost delnic, 
ki so bile v poslovnem letu izdane za odobreni kapital oziroma na podlagi 
pogojnega povečanja osnovnega kapitala. 

5. Če ima družba lastne deleže oziroma je med poslovim letom imela lastne 
deleže: 

- nominalni znesek lastnih deležev, ki jih je družba oziroma tretja oseba za račun 
družbe pridobila oziroma odtujila v poslovnem letu, njihov delež v osnovnem 
kapitalu družbe, datum njihove pridobitve, razlog za pridobitev oziroma 
odtujitev lastnih deležev in denarno vrednost nasprotne dajatve; 

- nominalni znesek lastnih deležev, ki jih je družba oziroma tretja družba za 
račun družbe v poslovnem letu sprejela v zastavo, in njihov delež v osnovnem 
kapitalu; 

- skupni nominalni znesek lastnih deležev, katerih imetnik je družba oziroma 
tretja oseba za račun družbe na bilančni presečni dan, in njihov delež v 
osnovnem kapitalu, ter skupni nominalni znesek lastnih deležev, ki jih ima 
družba oziroma tretja oseba za račun družbe na bilančni presečni dan v zastavi, 
in njihov delež v osnovnem kapitalu. 

6. Če je družba izdala več razredov delnic: število delnic vsakega razreda in 
njihovi nominalni zneski. 

7. Če je družba izdala dividendne obveznice, zamenljive obveznice, obveznice 
s prednostno pravico do nakupa delnic oziroma druge vrednostne papirje, ki 
dajejo imetniku pravico do udeležbe v dobičku družbe oziroma pravico do 
nakupa ali zamenjave za delnice družbe - za vsako od teh vrst vrednostnih 
papirjev: njihovo število in pravice, ki iz njih izhajajo. 
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8. Razčlenitev in pojasnilo zneskov rezervacij, izkazanih pod postavko druge 
rezervacije, če je obseg teh rezervacij pomembnejši. 

9. Višina vseh obveznosti z rokom dospelosti, daljšim od petih let, ločeno za 
vsako postavko obveznosti iz drugega oziroma tretjega odstavka 61. člena 
tega zakona. 

10. Višina vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom (zastavno 
pravico in podobno), s podatki o obliki in načinu zagotovitve stvarnega 
jamstva, ločeno za vsako postavko obveznosti iz drugega oziroma tretjega 
odstavka 61. člena tega zakona. 

11. Skupni znesek finančnih obveznosti, ki niso izkazane v bilanci stanja, če so 
ti podatki pomembni za oceno finančnega položaja družbe. Pri tem morajo 
biti ločeno izkazane obveznosti iz naslova izplačila pokojnin in obveznosti 
do družb v skupini. 

12. Razčlenitev čistih prihodkov od prodaje po posameznih področjih 
poslovanja družbe oziroma po posameznih zemljepisnih trgih, če se glede 
organizacije prodaje proizvodov, ki so značilni za redno poslovanje, oziroma 
opravljanje storitev, ki so značilne za redno poslovanje družbe, posamezna 
področja poslovanja družbe oziroma posamezni zemljepisni trgi, na katerih 
posluje družba, med seboj pomembno razlikujejo. Podatkov iz prejšnjega 
stavka ni treba razkriti, če bi zaradi tega družbi lahko nastala pomembnejša 
škoda. V primeru iz prejšnjega stavka mora biti v prilogi k izkazom 
pojasnjeno, da je bilo zaradi navedenih razlogov opuščeno razkritje 
podatkov iz prvega stavka te točke. 

13. Povprečno število zaposlenih v poslovnem letu, razčlenjeno po skupinah 
glede na izobrazbo. 

14. Če je bila uporabljena členitev izkaza poslovnega izida po tretjem odstavku 
62. člena tega zakona: znesek stroškov dela v poslovnem letu iz 6. točke 
drugega odstavka 62. člena tega zakona. 

15. Obseg, v katerem so na poslovni izid poslovnega leta vplivale metode 
vrednotenja posameznih postavk, ki so bile uporabljene zaradi uveljavitve 
davčnih olajšav. Če bo uporaba teh metod vrednotenja pomembneje vplivala 
na višino davčnih obveznosti v prihodnosti, mora biti ta vpliv podrobneje 
pojasnjen. 

16. Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije oziroma 
nalog v družbi v poslovnem letu prejeli člani uprave, drugi delavci družbe, 
zaposleni na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne 
pogodbe, in člani nadzornega sveta, ločeno za vsako od teh skupin oseb. 
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17. Predujmi in posojila, ki jih je družba odobrila članom uprave, drugim 
delavcem družbe, zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni 
del kolektivne pogodbe, in članom nadzornega sveta, ter poroštva družbe za 
obveznosti teh oseb, z naslednjimi podatki, ločeno za vsako od teh skupin 
oseb:  

- skupni znesek predujmov oziroma neodplačanih kreditov oziroma skupni 
znesek danih poroštev, 

- obrestna mera in drugi pomembnejši pogoji posojila, 
- skupni znesek odplačil iz naslova vračil posojil v poslovnem letu. 
18. Firmo in sedež obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano letno poročilo 

za najširši krog družb v skupini in v razmerju, do katere je družba odvisna 
družba, ter navedbo mesta, kjer je mogoče pridobiti to konsolidirano letno 
poročilo. 

19. Firmo in sedež obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano letno poročilo 
za najožji krog družb v skupini in v razmerju, do katere je družba odvisna 
družba, ter navedbo mesta, kjer je mogoče pridobiti to konsolidirano letno 
poročilo. 

2.2.4 Izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnega izida in poslovno poročilo 
Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala v poslovnem 

letu vključno z uporabo čistega dobička in pokrivanjem izgube (peti odstavek 56. člena 
ZGD).  

Izkaz finančnega izida prikazuje gibanje prejemkov in izdatkov ali pritokov in 
odtokov v poslovnem letu ter pojasnjuje spremembe v stanju denarnih sredstev (šesti 
odstavek 56. člena ZGD). 

V poslovnem poročilu mora biti opravljen najmanj pošten prikaz razvoja 
poslovanja in položaja družbe. V poslovnem poročilu morajo biti prikazani tudi (66. 
člen ZGD):  

1. pomembni poslovni dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta, 
2. pričakovani razvoj družbe, 
3. aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja, in 
4. podružnice družbe. 
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3 LETNO POROČILO ELEKTRO LJUBLJANA D.D. ZA LETO 2004 

3.1 Značilnosti distribucije električne energije 
Distribucija električne energije zajema prevzemanje velikih količin električne 

energije s prenosnega omrežja, njeno pretvorbo na nižje napetosti in razdeljevanje do 
velikega števila porabnikov, ki so priključeni na distribucijsko omrežje. Glavna naloga 
distribucijskih podjetij, ki so zadolžena za distribucijo električne energije in upravljanje 
distribucijskega omrežja, je zanesljiva oskrba odjemalcev z električno energijo. 
Distribucijsko omrežje sestavljajo 110, 35, 20 in 10 kV srednjenapetostni vodi, po 
katerih se elektrika prenaša do transformatorskih postaj. Od transformatorskih postaj do 
odjemalcev se energija prenaša po 0,4 kV nizkonapetostnih vodih. Dejavnost 
distribucije trenutno opravlja pet regionalnih elektrodistribucijskih podjetij: Elektro 
Celje d.d., Elektro Gorenjska d.d., Elektro Ljubljana d.d., Elektro Maribor d.d. in 
Elektro Primorska d.d., ki so do 15. aprila 2001, tj. do odprtja trga z električno energijo 
za upravičene odjemalce, delovali kot lokalni monopolisti v okviru svoje regije. 

3.2 Značilnosti organizacije 

3.2.1 Splošno 
Podjetje Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, se je v svoji 

zgodovini zaradi družbenopolitičnih sprememb večkrat reorganiziralo, V letu 1990 je 
bilo na podlagi zakona o podjetjih preoblikovano v javno podjetje, leta 1998 pa je bilo 
na podlagi predhodno izvedenega lastninjenja reorganizirano v delniško družbo. V 
prvotni lastniški strukturi je imela država 96,5% delež, ki se je do konca leta 2004 
znižal na 79,5%. 
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Slika 3.1: Lastniška struktura na dan 31.12.2004 

 
 
Vir: www.elektro-ljubljana.si
 
V skladu z Energetskim zakonom in Uredbo o načinu izvajanja gospodarskih javnih 

služb s področja distribucije električne energije se je podjetje z letom 2001 notranje 
reorganiziralo in ločilo regulirane in tržne dejavnosti. Z ločitvijo dejavnosti je bila 
zagotovljena boljša preglednost poslovanja in preprečevanje navzkrižnega 
subvencioniranja med tržnimi in reguliranimi dejavnostmi. Energetski zakon namreč 
dopušča konkurenčnost v skladu z načeli nediskriminatornosti in transparentnosti ter 
uvaja učinkovit nadzor nad trgom električne energije, za katerega skrbi Agencija za 
energijo RS: 

Elektro Ljubljana opravlja tri obvezne republiške gospodarske javne službe, ki so 
distribucija električne energije, upravljanje distribucijskega omrežja in dobava 
električne energije tarifnim odjemalcem, poleg teh pa tudi ne regulirano energetsko 
dejavnost – prodajo električne energije upravičenim odjemalcem ter druge tržne 
dejavnosti (inženiring, trženje telekomunikacijskih storitev). 

Elektro Ljubljana d.d. ima dejavnosti, ki jih opravlja, organizirane v šestih 
organizacijskih enotah, ki so: 

- OE Upravljanje distribucijskega omrežja 
Upravljanje distribucijskega omrežja obsega vodenje in obratovanje 

distribucijskega omrežja, zagotavljanje dostopa do omrežja upravičenim odjemalcem in 
proizvajalcem električne energije ter skrb za usklajeno delovanje tega omrežja s 
prenosnim omrežjem v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili. Poleg tega je 
upravljavec distribucijskega omrežja dolžan odkupiti vso ponujeno električno energijo 
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od kvalificiranih proizvajalcev, ki imajo največ en MW nazivne moči na mestu 
priključitve na upravljavčevo distribucijsko omrežje, in sicer po cenah,  ki jih sprejme 
vlada. 

- OE Distribucija električne energije 
Izvajanje dejavnosti distribucije električne energije obsega transport električne 

energije po distribucijskem omrežju, vzdrževanje, razvoj in graditev distribucijskega 
omrežja. Distributer je v skladu z uredbo dolžan zagotavljati vzdrževanje 
distribucijskega omrežja v tolikšni mer, da je ves čas ohranjena njegova nezmanjšana 
funkcionalnost, obratovalna usposobljenost in varnost delovanja. 

- OE Dobava električne energije tarifnim odjemalcem 
Dobava električne energije obsega zagotavljanje in prodajo električne energije 

tarifnim odjemalcem na distribucijskem omrežju v skladu s tarifnim sistemom ter 
informiranje tarifnih odjemalcev o gibanjih in značilnostih njihove porabe z namenom 
učinkovitejše rabe energije. 

- OE Prodaja električne energije upravičenim odjemalcem 
Dejavnost prodaje električne energije upravičenim odjemalcem skrbi za 

konkurenčno dobavo električne energije upravičenim odjemalcem s pomočjo 
obvladovanja tveganj. Upravičenim odjemalcem nudi poleg prodaje električne energije 
tudi storitve svetovanja in energetskega upravljanja. 

- OE Inženiring 
Dejavnost inženiringa trži storitve svetovanja in izvedbe del s področja načrtovanja, 

izgradnje, vzdrževanja in optimizacije distribucijskih in porabniških elektroenergetskih 
omrežij. 

- OE Telekomunikacijske storitve 
Dejavnost trženja telekomunikacijskih poti se ukvarja s trženjem 

telekomunikacijskih storitev in prostih telekomunikacijskih kapacitet podjetja. 
 
V okviru skupnih strokovnih služb podjetja so organizirane pravno splošno 

kadrovske storitve, računovodsko finančne storitve, služba za informacijske storitve, 
služba režijskih dejavnosti, služba nabave in kabinet uprave družbe. 
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Slika 3.2: Organizacijska shema družbe 

 
Vir: www.elektro-ljubljana.si

 

Izvajanje posameznih dejavnosti lokacijsko poteka na sedežu uprave v Ljubljani in 
na petih distribucijskih enotah (DE), ki so: 

- DE Ljubljana mesto, 
- DE Ljubljana okolica, 
- DE Novo mesto, 
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- DE Trbovlje in 
- DE Kočevje. 

Slika 3.3: Prikaz področij distribucijskih enot 

 
Vir: www.elektro-ljubljana.si
 

3.2.2 Kadri 
Elektro Ljubljana d.d. je ob koncu leta 2004 zaposlovala 971 delavcev. V 

primerjavi s stanjem ob koncu leta 2003 je to 20 zaposlenih več, glede na načrt za leto 
2004 pa 19 zaposlenih več. 
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Slika 3.4: Zaposleni po stanju na dan 31.12. 

 
Vir: www.elektro-ljubljana.si

Tabela 3.1: Gibanje zaposlenih po dejavnostih 

Dejavnost Stanje 
31.12.03 

Povečanj
e 2004 

Zmanjšanj
e 2004 

Stanje 
31.12.200

4 

Razlika 
R04-
R03 

Plan 
31.12.200

4 

Razlika 
R04-
P04 

Upravljanje distr.omrežja 94 6 -1 99 5 93 6
Distribucija električne 
energije 

446 25 -36 435 -11 430 5

Dobava el. en.tarifnim odj. 49 23 -10 62 13 59 3
REGULIRANE 
DEJAVNOSTI 

589 54 -47 596 7 582 14

Prodaja el. en. upravičenim 
odj. 

21 3 -5 19 -2 26 -7

Inženiring 179 24 -9 194 15 183 11
Telekomunikacijske storitve 7 0 0 7 0 10 -3
TRŽNE DEJAVNOSTI 207 27 -14 220 13 219 1
Skupne strokovne službe 155 7 -7 155 0 151 4
SKUPAJ ORGANIZACIJA 951 88 -68 971 20 952 19

  
Vir: Informacija o poslovanju Elektro Ljubljana d.d. v letu 2004 

3.2.3 Celotni prihodki 
Celotni prihodki Elektro Ljubljana d.d. so v letu 2004 dosegli 65.509,1 mio SIT in 

so bili za 2.319,3 mio SIT oz. za 3,7 % višji od planiranih, od realiziranih v letu 2003 pa 
so bili višji za  5,8 %. 
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Slika 3.5: Čisti prihodki iz prodaje (v 000 SIT) 

 
Vir: Informacija o poslovanju Elektro Ljubljana d.d. v letu 2004 
 

3.2.4 Dobiček 
Poslovno leto 2004 je podjetje tako zaključilo z dobičkom v višini 1.995,6 mio SIT, 

ki je presegel načrtovanega za 1,3 milijarde tolarjev. V letu 2003 je podjetje izkazalo 
dobiček v višini 703,9 mio SIT. 

 

Slika 3.6: Čisti dobiček/izguba (v 000 SIT) 

 
Vir: Informacija o poslovanju Elektro Ljubljana d.d. v letu 2004 
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Slika 3.7: Vsa sredstva na dan 31.12. (v 000 SIT) 

 
Vir: Informacija o poslovanju Elektro Ljubljana d.d. v letu 2004 
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3.3 Bilanca stanja 

Tabela 3.2: Bilanca stanja na dan 31.12.2004 

    (v 000 SIT) 
   LETO 2004 LETO 2003 

A.  STALNA SREDSTVA  73.033.897 70.231.897
 I.  Neopredmetena dolgoročna sredstva  219.922 191.707
  1.  Dolgoročno odloženi stroški poslovanja 38.283 38.609
  2.  Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0
  3.  Dolgoročne premoženjske pravice 117.470 122.060
  4.  Dobro ime 0 0
  5.  Neopredmetena dolgoročna sredstva v pripravi 64.169 31.038
  6.  Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva  0
 II. Opredmetena osnovna sredstva 71.945.529 69.247.494
  1. Zemljišča in zgradbe  56.660.485 55.834.941
   a. Zemljišča 2.523.69 2.485.1736 
   b. Zgradbe 54.136.789 53.349.768
  2. Oprema in nadomestni deli 12.531.355 10.763.393
  3. Druga opredmetena osnovna sredstva 8.349 8.349
  4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 2.745.340 2.640.811
   a. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 0
   b. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 2.745.340 2.640.811
 III. Dlogoročne finančne naložbe 868.446 792.696
  1. Naložbe v delnice in deleže v podjetja v skupini 522.437 479.269
  2. Dolgoročne terjatve do podjetij v skupini 0 0
  3. Naložbe v delnice in deleže v pridruženih podjetjih 140.503 140.106
  4. Dolgoročne finančne terjatve do pridruženih podjetij 0 0
  5. Druge dolgoročne naložbe v delnice in deleže 106.741 95.749
  6. Druge dolgoročne finančne terjatve 98.765 77.572
    

B. GIBLJIVA SREDSTVA 8.896.154 8.393.604
 I. Zaloge 383.954 430.447
  1. Material 383.954 430.447
  2. Predujmi za zaloge 0 0
 II. Poslovne terjatve 8.361.530 7.846.601
  1. Dolgoročne poslovne terjatve 36.620 42.874
   a. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 36.620 42.874
  2. Kratkoročne poslovne terjatve 8.324.910 7.803.727
   a. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 7.788.265 7.349.425
   b. Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 11.978 7.171
   c. Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih podjetij 0 0
   č. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 524.667 447.131
   d. Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital 0 0
 III. Kratkoročne finančne naložbe 13.078 11.258
  1. Kratkoročne finančne naložbe do drugih 13.078 11.258
 IV. Dobroimetje pri bankah, čeki, gotovina 137.592 105.298

C. Aktivne časovne razmejitve 2.777 3.314
   SREDSTVA 81.932.8 78.628.81528 
   Zunajbilančna sredstva  7.833.872

  

21 



Sestava in analiza letnega poročila javnega podjetja 

    (v 000 SIT) 
   LETO 2004 LETO 2003 

A. KAPITAL 61.232.264 59.527.129
 I. Vpoklicani kapital 39.160.286 39.160.286
  1. Osnovni kapital 39.160.286 39.160.286
  2. Nevpoklicani kapital 0 0
 II. Kapitalske rezerve 0 0
 III. Rezerve iz dobička 1.417.220 369.525
  1. Zakonske rezerve 134.973 35.193
  2. Druge rezerve iz dobička 1.282.24 334.3327 
 IV. Preneseni čisti poslovni izid 295 0
 V. Čisti poslovni izid poslovnega leta 947.915 334.333
 VI. Prevrednotovalni popravek kapitala 19.706.548 19.662.985
  1. Splošni  prevrednotovalni popravek osnovnega kapitala 19.584.583 19.584.583
  2. Posebni prevrednotovalni popravki kapitala 121.965 78.402

B. REZERVACIJE 3.755.834 2.825.336
  1. druge rezervacije 3.755.834 2.825.336

C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 16.944.573 16.276.133
 I. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 2.758.494 2.404.958
  1. Dolgoročne obveznosti na podlagi obveznic 0 0
  2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 2.735.090 2.384.060
  3. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 0 0
  4. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0 0
  5. Dolgoročne menične obveznosti 0 0
  6. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do podjetij v skupini 0 0
  7. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do pridruženih podjetij 0 0
  8. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih 23.404 20.898
   a. Dolgoročna posojila dobljena pri drugih 0 0
   b. Druge dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 23.404 20.898
 II. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 14.186.079 13.871.175
  1. Kratkoročne obveznosti na podlagi obveznic 0 0
  2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 4.558.106 4.424.687
  3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 117.174 156.817
  4. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 8.952.172 8.691.136
  5. Kratkoročne menične obveznosti 0 0
  6. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do podjetij v skupini 13.568 49.754
  7. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do pridruženih podjetij 99.674 44.366
  8. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih 445.385 504.415
   a. Kratkoročne posojila pri drugih 0 0
   b. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 336.111 312.249
   c. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij 84.013 151.345
   č. Druge kratkoročne obveznosti 25.261 40.821

Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 157 217
   OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 81.932.828 78.628.815
   Zunajbilančne obveznosti  7.833.872

  
Vir: Informacija o poslovanju Elektro Ljubljana d.d. v letu 2004 
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3.4 Izkaz poslovnega izida 

Tabela 3.3: Izkaz poslovnega izida 

    (v 000 SIT) 
 LETO 2004 LETO 2003
1. Čisti prihodki iz prodaje 61.671.349 58.547.143

 a. na domačem trgu 61.557.707 57.091.253
 b. na tujem trgu 113.642 1.455.890

2. sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončanih proizvodov 0 0
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 2.518.343 2.191.965
4. Drugi poslovni prihodki 992.882 912.958

 POSLOVNI PRIHODKI 65.182.574 61.652.066
5. Stroški blaga, materiala in storitev 53.045.570 50.567.386

 a. Nabavna vrednost prodanega blaga in mat. ter stroški porabljenega mat. 38.108.831 36.454.148
 b. Stroški storitev 14.936.739 14.113.238

6. Stroški dela 5.201.059 4.640.008
 a. Stroški plač 3.607.925 3.251.085 
 b. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 166.626 146.006
 c. Stroški delodajalčevih prispevkov in drugih dajatev iz plač 804.427 697.041
 d. Drugi stroški dela 622.081 545.876

7. Odpisi vrednosti 4.746.045 4.889.363
 a. amortizacija 4.633.467 4.596.392
 b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopre. in opred.osnovnih sred. 64.706 102.068
 c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 47.872 190.903

8. Drugi poslovni odhodki 66.900 91.053
 POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 2.123.000 1.464.256

9. Finančni prihodki iz deležev 1.500 1.394
 a. Finančni prihodki iz deležev v podjetjih v skupini 0 0
 b. Drugi finančni prihodki iz deležev (s prevrednotovalnimi finančnih prihodkov) 1.500 1.394

10. Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev 3.103 7.115
 a. Drugi finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev (s prevre. finančnih prihodkov) 3.103 7.115

11. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 105.237 126.376
 a. Drugi finančni prihodki iz obresti in kratko. terjatev (s prevre. finančnimi prih.) 105.237 126.376

12. Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb 298 5.872
 a. drugi prevrodnotovalni finančni prihodki 298 5.872

13. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 415.332 746.851
 a. Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 415.332 746.851

14. Davek iz dobička iz rednega delovanja  
15. ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA 1.817.210 846.418
16. Izredni prihodki 216.709 126.931
17. Izredni odhodki 38.309 269.491

 a. Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala 38.309 269.491
 b. izredni odhodki za prevrednotovalni popravek kapitala 0 0

18. POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA 178.400 -142.560
19. Davek iz dobička zunaj rednega delovanja 0 0
20. Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah 0 0
21. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNANEGA OBDOBJA 1.995.610 703.858
  
Vir: Informacija o poslovanju Elektro Ljubljana d.d. v letu 2004 
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3.4.1 Prihodki 
Prihodki od prodaje električne energije 
Prihodki od prodaje električne energije so v letu 2004 dosegli 34.883,1 mio SIT in 

so bili za 1.215 mio SIT oz. za 3,6 % višji od planiranih, kar je predvsem posledica 
večje količinske prodaje električne energije kot je bila planirana. V primerjavi z 
realizacijo predhodnega leta so bili višji za 2.544,5 mio SIT oz.  za 7,9 %, kar je 
posledica večjih prodanih količin in dviga tarifnih postavk pri prodaji električne 
energije tarifnim odjemalcem, ter višjih doseženih povprečnih prodajnih cen pri prodaji 
upravičenim odjemalcem. 

Prihodki od uporabe omrežja 
Prihodki od storitev dostopa do omrežja so v letu 2004 dosegli 25.297,8 mio SIT in 

so bili zaradi višje porabe višji od planiranih za 296 mio SIT oz. za 1,2 %, od 
realiziranih v letu 2003 pa za 2,8 %. 

Subvencij za prevzem električne energije od kvalificiranih proizvajalcev je družba 
v letu 2004 prejela za 765,9 mio SIT. Zaradi višje subvencije, ki se je s 1. januarjem 
2004 povečala iz 4,75 SIT/kWh na 5,90 SIT/kWh, ter dobre hidrologije, so bile 
subvencije višje od načrtovanih za 204,9 mio SIT oz. za 36,5 %, od doseženih leta 2003 
pa za 53,3 %. 

Ostali poslovni prihodki 
Prihodki od prodaje ostalih storitev so v letu 2004 dosegli 1.481,7 mio SIT. V 

primerjavi s planiranimi so bili višji za 321,5 mio SIT oz. za 27,7 %, glede na dosežene 
v predhodnem letu pa za 27,5 %. V letu 2004 je prišlo do spremembe računovodske 
usmeritve glede evidentiranja prihodkov od prodaje storitev zunanjim naročnikom. V 
letu 2004 se v okviru prihodkov, kot tudi stroškov iz tega naslova, izkazujejo tudi tuje 
storitve pri izvedbi naročil za zunanje naročnike, v preteklih letih pa so bile 
evidentirane na razmejitvah. Zaradi spremembe računovodske usmeritve so prihodki od 
prodaje ostalih storitev v letu 2004 višji za 201,9 mio SIT. 

Prihodki od prodaje materiala na domačem trgu so bili realizirani v višini 8,7 mio 
SIT, kar je za 20,9 % nad doseženimi v letu 2003. 

Poraba in odprava dolgoročnih rezervacij iz naslova brezplačno prevzetih osnovnih 
sredstev je znašala 166,2 mio SIT, kar je v primerjavi z načrtom višje za 0,7 %, glede na 
predhodno leto pa za 11,9 %. 

V okviru postavke ostalih poslovnih prihodkov so bili za leto 2004 v višini 390 mio 
planirani tudi prihodki iz naslova povračil za nove priključitve in povečanja priključne 
moči (povprečni stroški priključevanja) ter sredstva iz naslova soudeležbe. V letu 2004 
družba teh sredstev računovodsko ne evidentira več neposredno med prihodki, tako kot 
pretekla leta, ampak jih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in mnenjem 
Slovenskega inštituta za revizijo izkazuje na dolgoročnih rezervacijah. V letu 2004 so 
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tako pridobljena sredstva znašala 732,2 mio SIT, kar je za 9,5 % nad realizacijo leta 
2003. 

Prihodki od prevrednotenja 
Prevrednotovalni poslovni prihodki so v letu 2004 znašali 60,8 mio SIT in so bili 

močno pod planiranimi (za 99,5 mio SIT), ker prodaja stanovanj in poslovnih prostorov 
do konca leta 2004 ni bila izvedena v načrtovanem obsegu. V primerjavi z letom 2003 
so bili višji za 92,2 %. 

Prevrednotovalni finančni prihodki niso bili planirani. V letu 2004 so dosegli 3,5 
mio SIT, leto prej pa 10 mio SIT. 

Ostali finančni prihodki 
Prihodki od obresti za prodano električno energijo in ostale storitve so bili v letu 

2004 realizirani v višini 88 mio SIT in so bili v primerjavi z načrtovanimi višji za 36,5 
mio SIT oz. za 70,9 %, od realiziranih v predhodnem letu pa nižji za 16,4 %. 

Prihodki od obresti od depozitov za leto 2004 niso bili planirani, dosegli pa so 16,8 
mio SIT. V primerjavi s predhodnim letom so bili nižji za 7,8 %. 

Prihodki iz naslova dividend so dosegli 1,5 mio SIT, kar je za 7,6 % nad realizacijo 
v letu 2003. 

Izredni prihodki 
Izredni prihodki so v letu 2004 znašali 216,7 mio SIT. V primerjavi z načrtovanimi 

so bili višji za 114,6 mio SIT oz. za 112,1 %, glede na realizirane v predhodnem letu pa 
za 70,7 %. Tolikšno preseganje je v največji meri posledica prejetih odškodnin zaradi 
zimskih havarij in julijskega neurja, ter izrednega prihodka iz naslova vračila plačanih 
davčnih obveznosti. 

Družba je v letu 2004 prejela za 187,4 mio SIT odškodnin iz naslova zavarovanja 
premoženja in odgovornosti. V strukturi izrednih prihodkov so odškodnine iz tega 
naslova imele 86,5-odstotni delež, pokrivajo pa 81,2 % stroškov zavarovalnih premij v 
letu 2004. 

Usredstveni lastni proizvodi in storitve 
Prihodki iz naslova izvajanja lastnih investicij so bili v letu 2004 realizirani v višini 

2.518,3 mio SIT in so bili za 590,8 mio SIT oz. za 30,7 % nad planiranimi, ter za 14,9 
% nad realiziranimi v enakem obdobju leta 2003. 

3.4.2 Odhodki 
Stroški nakupa električne energije 
Stroški nakupa električne energije so znašali 35.518,9 mio SIT in so bili zaradi 

nižje povprečne nakupne cene nižji od planiranih za 370,7 mio SIT oz. za 1 %, 
realizirane v letu 2003 pa so zaradi višje povprečne nakupne cene presegli za 1.345,1 
mio SIT oz. za 3,9 %. 

Stroški uporabe omrežja 
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Stroški iz naslova uporabe omrežij so znašali 12.010,5 mio SIT in so bili zaradi 
višje porabe za 178,1 mio SIT oz. za 1,5 % višji od planiranih, od doseženih v 
predhodnem letu pa so bili višji za 3 %. 

Ostali stroški materiala 
Stroški materiala (brez stroškov nakupa električne energije) so v letu 2004 znašali 

2.590 mio SIT in so planirane presegli za 495,8 mio SIT oz. za 23,7 %, realizirane v 
predhodnem letu pa za 13,6 %, predvsem zaradi večje realizacije pri izvajanju investicij 
za lasten in tuj račun. 

Stroški materiala za investicije in storitve drugim so predstavljali 62,4 % stroškov 
materiala (brez stroškov nakupa električne energije) in so načrtovane presegli za 427,7 
mio SIT oz. za 36 %, dosežene predhodnega leta pa za 17,6 %. Višji stroški materiala za 
investicije in storitve drugim se odrazijo tudi na višjih prihodkih iz tega naslova. 

Pomembnejša odstopanja od planiranih in v predhodnem letu realiziranih stroškov 
materiala so še naslednja: 

Stroški goriva (ogrevanje, maziva…), realizirani v višini 31,5 mio SIT, so presegli 
načrtovane za 7,2 mio SIT oz. za 29,4 %, realizacijo leta 2003 pa za 20,5 %. 

Stroški bencina so znašali 133,7 mio SIT. Zaradi povečanja cen bencina so plan in 
realizacijo predhodnega leta presegli za dobrih 6 %. 

Stroški drobnega inventarja so dosegli 93,1 mio SIT. Zaradi neenakomernega 
prenosa zaščitnih sredstev v uporabo med posameznimi leti so plan presegli za 27,1 mio 
SIT oz. za 41,1 %, realizacijo leta 2003 pa za 39,3 %. 

Popisne razlike po izvedeni inventuri so znašale 13,4 mio SIT, kar je za 11,8 mio 
SIT več kot leta 2003. 

Stroški pisarniškega materiala, ki so leta 2004 znašali 118,3 mio SIT, so presegli 
načrtovane za 15,9 mio SIT oz. za 15,5 %, realizirane leta 2003 pa za 1,1 %. 

Stroški materiala za vzdrževanje so bili v letu 2004 realizirani v višini 510,3 mio 
SIT in so bili v primerjavi z načrtovanimi nižji za 1 %, glede na dosežene leta 2003 pa 
so bili višji za 14,4 mio SIT oz. za 2,9 %. 

Na povečanje stroškov vpliva tudi rast cen, ki je v letu 2004 glede na povprečje leta 
2003 znašala 3,6 %. 

Ostali stroški storitev 
Stroški storitev (brez stroškov uporabe omrežja) so v letu 2004 znašali 2.926,2 mio 

SIT in so bili od planiranih višji za 492,9 mio SIT oz. za 20,3 %, medtem ko so 
realizirane v predhodnem letu presegli za 19,3 %. 

Najbolj so planirane stroške presegli stroški storitev vzdrževanja, ki so znašali 
1.152,8 mio SIT, kar je za 309,8 mio SIT oz. za 36,8 % nad planiranimi ter za 33,4 % 
več od doseženih v predhodnem letu. Preseganje stroškov storitev vzdrževanja v višini 
158,8 mio SIT je posledica spremembe računovodskega evidentiranja tujih storitev pri 
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izvedbi naročil za zunanje naročnike tako med stroški kot prihodki, medtem ko so bile 
pretekla leta evidentirane na razmejitvah. Večji je bil tudi obseg helikopterskih 
pregledov, ki so se izkazali kot zelo učinkovit način odkrivanja napak, s čimer se je 
zanesljivost obratovanja omrežja močno povečala. Poleg tega so na povečanje stroškov 
storitev vzdrževanja vplivali tudi višji stroški iz naslova odprave škod in izvajanja 
posekov. 

Pomembnejša odstopanja stroškov storitev so še na naslednjih postavkah: 
- Stroški PTT storitev so znašali 276,6 mio SIT in so načrt presegli za 38,1 mio 

SIT oz. za 16 %, realizacijo predhodnega leta pa za 15,2 %. Povečanje je delno 
posledica višjih cen, delno pa večjega obsega teh storitev zaradi sprememb 
energetske zakonodaje. 

- Stroški revizorskih, svetovalnih in odvetniških storitev so bili realizirani v 
višini 61,7 mio SIT. Načrtovane so zaradi večjega obsega odvetniških in 
notarskih storitev presegli za 7,6 mio SIT oz. za 14,1 %, v primerjavi z 
realizacijo leta 2003 pa so bili zaradi nižjih stroškov svetovalnih storitev nižji 
za 8,2 %. 

- Stroški reklame so znašali 49,2 mio SIT in so načrtovane presegli za 8,7 mio 
SIT oz. za 21,5 %, dosežene v letu 2003 pa za 2,6 %. 

- Stroški informatike, realizirani v višini 539,1 mio SIT so načrtovane predvsem 
zaradi višjih stroškov nakupa in vzdrževanja programske opreme presegli za 
73,2 mio SIT oz. za 15,7 %, od realiziranih v predhodnem letu pa so bili višji za 
11,5 %. 

- Stroški študentskega servisa, v višini 34,9 mio SIT, so plan presegli za 17 mio 
SIT oz. za 95,4 %, realizacijo predhodnega leta pa za 15,8 %. 

Načrtovane stroške precej presegajo tudi stroški t. i. drugih storitev, ki so bili 
realizirani v višini 331 mio SIT in so presegli načrtovane za 147,7 mio SIT oz. za 80,6 
%. Preseganje plana je v največji meri posledica nenačrtovanih stroškov omejevanja 
porabe električne energije (za 81,2 mio SIT) in spremembe računovodske usmeritve 
glede knjiženja stroškov tujih storitev pri izvedbi naročil za zunanje naročnike (za 34,9 
mio SIT). 

Precej nižji od načrtovanih so bili stroški zavarovalnih premij, ki so v letu 2004 
znašali 230,7 mio SIT in so bili v primerjavi s planiranimi nižji za 73 mio SIT oz. za 24 
%. V planu za leto 2004 je bilo namreč načrtovano povečanje zavarovalnih premij 
zaradi odprave oz. znižanja franšize pri strojelomnem zavarovanju, kar pa v letu 2004 ni 
bilo izvedeno. V primerjavi z letom 2003 so bili stroški zavarovanih premij višji za 12 
% in sicer za razliko med priznanim bonitetnim popustom v višini 36,9 mio SIT, ki je 
bil evidentiran v letu 2003, nanaša pa se na celo zavarovalno obdobje 2002 - 2004, ter 
dobropisom za preveč plačane premije za strojelomno in požarno zavarovanje za leto 
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2003 v višini 10,3 mio SIT, ki je bil evidentiran v letu 2004. V letu 2004 so v primerjavi 
z letom 2003 višje tudi premije za avtomobilsko zavarovanje, kar je posledica 
neugodnega škodnega rezultata v preteklem obdobju.  

Nižji so bili tudi stroški izobraževanj in seminarjev, ki so znašali 55,2 mio SIT. 
Glede na planirane so bili nižji za 16,5 mio SIT oz. za 23 %, glede na realizirane leto 
prej pa za 17,4 %, predvsem na račun obveznih usposabljanj, ki se izvajajo vsaki dve 
leti. 

Stroški najema avtomobilov so znašali 33,2 mio SIT in so bili v primerjavi z 
načrtovanimi in realiziranimi leta 2003 nižji za dobrih 19 %.  

Stroški reprezentance so bili v letu 2004 realizirani v višini 42,3 mio SIT in so bili 
glede na planirane sicer višji za 5,8 %, v primerjavi z realiziranimi v letu 2003 pa so bili 
nižji za 11,2 mio SIT oz. za 21 %. 

Amortizacija 
Amortizacija je bila v letu 2004 obračunana v višini 4.633,5 mio SIT, kar je na 

nivoju planirane, glede na realizacijo leta 2003 pa je bila za 0,8 % višja. 
Stroški dela 
Stroški dela so v letu 2004 znašali 5.201,1 mio SIT. V primerjavi z načrtovanimi so 

bili višji za 418,6 mio SIT oz. za 8,8 %, dosežene v letu 2003 pa so presegli za 12,1 %. 
Preseganje stroškov dela je posledica povečanja števila zaposlenih, dviga plač na 
podlagi dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju, uskladitve plač po navodilih 
MOPE in nove podjetniške kolektivne pogodbe. 

V aprilu 2004 je bila podpisana nova podjetniška kolektivna pogodba Elektra 
Ljubljana. V skladu z le-to je bil regres izplačan v višini 70 % povprečne plače v 
elektrogospodarstvu, medtem ko je bil v gospodarskem načrtu za leto 2004 planiran v 
višini 70 % republiškega povprečja, enako kot se je izplačeval tudi v preteklih letih. Z 
novo podjetniško kolektivno pogodbo so se zvišali nekateri dodatki za pogoje dela in 
jubilejne nagrade, uvedeni pa so bili tudi nekateri novi dodatki za pogoje dela. 
Zaposlenim je bila ob koncu leta v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo izplačana 
tudi nagrada iz naslova uspešnosti poslovanja. Nova podjetniška kolektivna pogodba je 
k povečanju stroškov dela prispevala 52 - odstotni delež. 

V mesecu avgustu 2004 je bil h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije 
podpisan Aneks št. 1, ki določa način usklajevanja plač na podlagi Dogovora o politiki 
plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004 – 2005. Aneks določa enotni usklajevalni 
nominalni znesek za dejavnost elektrogospodarstva v višini 9.895 tolarjev, ki se 
izplačuje v enaki višini vsem zaposlenim kot poseben dodatek k izplačani plači od 1. 8. 
2004 dalje. Usklajevalni dodatek je povzročil 11 % povečanja stroškov dela. 

K Podjetniški kolektivni pogodbi Elektra Ljubljana je bil v septembru 2004 
podpisan Aneks št. 1, ki določa uskladitev plač na podlagi uspešnosti poslovanja 
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podjetja v skladu z navodili MOPE, in sicer za 2 % od 1. 9. 2004 dalje. 5 % povečanja 
stroškov dela je posledica uskladitve plač v skladu z navodili MOPE. 

Druge spremembe (kadrovske,…) so prispevale 8 % povečanja, preostalih 24 % 
povečanja pa so predstavljali posledično višji prispevki in dajatve na plače ter višje 
dodatno pokojninsko zavarovanje. 

Drugi stroški 
Drugi stroški, ki so bili v letu 2004 realizirani v višini 66,9 mio SIT, so bili v 

primerjavi z načrtovanimi nižji za 18,9 mio SIT oz. za 22 %, od doseženih v 
predhodnem letu pa za 26,5 %, kar je posledica manjših nadomestil za uporabo stavbnih 
zemljišč in spremembe evidentiranja dela stroškov taks v okviru stroškov storitev.  

Poslovni in finančni odhodki 
Odhodki iz naslova obresti so leta 2004 znašali 412,3 mio SIT. Zaradi manjšega 

zadolževanja, različne dinamike zadolževanja in nižjih obrestnih mer so bili nižji od 
načrtovanih za 164,3 mio SIT oz. za 28,5 %, od realiziranih v letu 2003 pa za 329,4 mio 
SIT oz. za 44,4 %. 

Prevrednotovalni odhodki so bili realizirani v višini 115,5 mio SIT in so bili od 
načrtovanih zaradi manjših odpisov terjatev nižji za 64,5 mio SIT oz. za 35,8 %, v 
primerjavi z letom 2003 pa so bili nižji za 62 %. 

Drugi finančni odhodki so znašali 0,4 mio SIT. 
Izredni odhodki 
Izredni odhodki so znašali 38,3 mio SIT in so bili od doseženih v letu 2003 nižji za 

231,2 mio SIT. V letu 2003 je bila izvedena poravnava iz naslova neizplačanih plač v 
obdobju 1991/92 v višini 165,1 mio SIT. 
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3.4.3 Kazalniki 
 KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA 2000 2001 2002 2003 2004

1. Stopnja lastniškosti financiranja 0,828 0,785 0,764 0,757 0,747
  = kapital / obveznosti do virov sredstev   

2. Stopnja dolgoročnosti financiranja 0,887 0,864 0,830 0,824 0,827
  = vsota kapitala, dolgoročnih dolgov in dolgoročnih rezervacij / obveznosti do virov sredstev 

   
 KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA 2000 2001 2002 2003 2004

1. Stopnja osnovnosti investiranja 0,935 0,900 0,881 0,883 0,881
  = osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) / sredstva   

2. Stopnja finančnosti investiranja 0,013 0,005 0,010 0,010 0,011
  = vsota dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb / sredstva   

3. Stopnja dolgoročnosti investiranja 0,941 0,906 0,892 0,894 0,892
  = vsota osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti), dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih poslovnih terjatev / sredstva 

   
 KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA 

USTROJA 
2000 2001 2002 2003 2004

1. Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 0,886 0,872 0,867 0,857 0,849
  = kapital / osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)   

2. Koeficient neposredne pokritosti kartkoročnih obveznosti 
(hitri koeficient) 

0,037 0,052 0,034 0,008 0,010

  = likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti   
3. Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti 

(pospešeni koeficient) 
0,425 0,655 0,601 0,570 0,597

  = vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev / kratkoročne obveznosti  
4. Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti 

(kratkoročni koeficient) 
0,519 0,695 0,633 0,602 0,625

  = kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti   
   
 KAZALNIKI GOSPODARNOSTI 2000 2001 2002 2003 2004

1. Koeficient gospodarnosti poslovanja 0,888 0,660 1,001 1,024 1,034
  = poslovni prihodki / poslovni odhodki   

2. Koeficient celotne gospodarnosti 0,913 0,666 0,991 1,011 1,031
  = prihodki / odhodki   
   
 KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI 2000 2001 2002 2003 2004

1. Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala  -0,055 -0,315 -0,009 0,012 0,034
  = čisti dobiček v poslovnem letu / povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 

2. Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009
  = izplačane dividende v poslovnem letu / povprečni osnovni kapital   

  
Vir: Informacija o poslovanju Elektro Ljubljana d.d. v letu 2004 
 

3.5 Elektroenergetska bilanca za leto 2004 
V letu 2004 je bilo na preskrbovalnem področju Elektra Ljubljana odjemalcem 

distribuiranih 3.434,6 GWh električne energije, kar presega načrt za 2 %, realizacijo 
predhodnega leta pa za 3,5 %. 

Izgube v omrežjih so znašale 205,6 GWh električne energije in so predstavljale 5,6 
% prevzete električne energije na področju Elektra Ljubljana. Leta 2003 so bile izgube 
5,4 %, medtem ko so bile v planu upoštevane 7 % izgube, kar je v višini kot jih prizna 
Javna agencija RS za energijo. 
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Potrebe po električni energiji in poraba le-te na področju Elektro Ljubljana so bile v 
letu 2004 glede na planirane in realizirane količine električne energije v predhodnem 
letu naslednje: 

Tabela 3.4: Elektroenergetska bilanca 

(v MWh)

ELEKTROENERGETSKA 
BILANCA

Realizacija 
2003 Plan 2004 Realizacija 

2004
Indeks 

R04/P04
Indeks 

R04/R03

Skupne potrebe 3.506.025 3.619.000 3.640.267 100,6 103,8
Za tarifne odjemalce 1.282.325 1.311.000 1.312.476 100,1 102,4
Za upravičene odjemalce 2.011.300 2.055.000 2.109.562 102,7 104,9
Neregulirana dobava + HR 23.546 12.597 53,5
Izgube 188.854 253.000 205.632 81,3 108,9

 
Vir: Informacija o poslovanju Elektro Ljubljana d.d. v letu 2004 
 
V letu 2004 so v primerjavi z letom 2003 narasle potrebe tako tarifnih kot 

upravičenih odjemalcev. Povečanje potreb upravičenih odjemalcev po električni 
energiji za 4,9 % je v veliki meri posledica prehoda odjemalcev ostalega odjema k 
upravičenim odjemalcem po 1. juliju 2004. Neregulirana dobava in izmenjava 
električne energije s Hrvaško  je posledica izmenjave med distribucijskimi omrežji in se 
je v letu 2004 glede na leto 2003 skoraj prepolovila. 

3.6 Nakup in prodaja električne energije 

3.6.1 Dobava električne energije tarifnim odjemalcem 
V letu 2004 je Elektro Ljubljana d.d.  prodala 3.512,2 GWh električne energije, od 

tega 1.312,5 GWh tarifnim odjemalcem ter 2.199,8 GWh upravičenim odjemalcem in 
trgovcem. V primerjavi s planirano prodajo je bila realizacija višja za 3,4 %, glede na 
celotno prodajo v letu 2003 pa je bila nižja za 5,2 %. 

Celotni nakup električne energije za nadaljnjo prodajo in za pokrivanje izgub je v 
letu 2004 znašal 3.717,9 GWh električne energije, kar je za 1,9 % več od planiranega 
nakupa in za 4,5 % manj od realizacije leta 2003. 

Količinska prodaja električne energije tarifnim odjemalcem je bila leta 2004 glede 
na plan višja za 0,2 %, v primerjavi z realizacijo leta 2003 pa se je povečala za 2,2 %. 
Izboljšal se je tudi rezultat pri prodaji električne energije tarifnim odjemalcem. Za leto 
2004 je bila sicer dosežena negativna vrednost v višini 977,5 mio SIT, kar pa je boljše 
od planiranega rezultata za 99,5 mio SIT oz. za 9,2 %, od doseženega v letu 2003 pa za 
531 mio SIT oz. za 35,2 %.  
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Boljši rezultat je posledica višjih prodanih količin in povečanja tarifnih postavk za 
prodajo električne energije tarifnim odjemalcem s 1. februarjem 20041. Posamezne 
postavke so se povečale za 4 %, kar je bilo v planu za leto 2004 že upoštevano. 

 
Prodaja in nakup električne energije za tarifne odjemalce sta bila v letu 2004 glede 

na plan in realizacijo v predhodnem letu naslednja: 

Tabela 3.5: Dobava električne energije tarifnim odjemalcem 

Realizacija 
2003 Plan 2004

Realizacija 
2004

Indeks 
R04/P04

Indeks 
R04/R03

(v MWh) 1.284.429 1.310.411 1.312.476 100,2 102,2
v 1000 SIT 25.480.368 27.293.034 27.485.097 100,7 107,9
(SIT/kWh) 19,84 20,83 20,94 100,5 105,6
(v MWh) 946.635 967.000 972.170 100,5 102,7
v 1000 SIT 18.468.250 19.808.829 19.959.111 100,8 108,1
(SIT/kWh) 19,51 20,48 20,53 100,2 105,2
(v MWh) 335.690 343.411 340.306 99,1 101,4
v 1000 SIT 6.967.550 7.484.205 7.525.986 100,6 108,0
(SIT/kWh) 20,76 21,79 22,12 101,5 106,5
(v MWh) 2.104
v 1000 SIT 44.568
(SIT/kWh) 21,18
(v MWh) 1.284.429 1.311.000 1.312.476 100,1 102,2
v 1000 SIT 11.842.433 13.031.340 13.046.014 100,1 110,2
(SIT/kWh) 9,22 9,94 9,94 100,0 107,8
(v MWh) 1.282.325 1.311.000 1.312.476 100,1 102,4
v 1000 SIT 15.146.447 15.338.700 15.416.562 100,5 101,8
(SIT/kWh) 11,81 11,70 11,75 100,4 99,4
(v MWh) 1.284.429 1.310.411 1.312.476 100,2 102,2
v 1000 SIT -1.508.512 -1.077.006 -977.479 90,8 64,8
(SIT/kWh) -1,17 -0,82 -0,74 90,6 63,4

IZMENJAVA S 
HRVAŠKO

NAKUP OD 
POSREDNIKA

STROŠEK 
UPORABE OMREŽIJ

REZULTAT prodaje 
električne energije 

tarifnim odjemalcem

DOBAVA ELEKTRIČNE 
ENERGIJE TARIFNIM 

ODJEMALCEM
PRODAJA 
TARIFNIM 

ODJEMALCEM

PRODAJA 
GOSPODINJSTVOM

PRODAJA OSTALIM 
TARIFNIM 

ODJEMALCEM

 
Vir: Informacija o poslovanju Elektro Ljubljana d.d. v letu 2004 
 

3.6.2 Prodaja električne energije upravičenim odjemalcem 
Z novo uredbo o tarifnem sistemu za prodajo električne energije se je s 1. julijem 

2004 dodatno odprl trg z električno energijo. V letu 2004 je na upravičeni odjem prešel 
le manjši del ostalih tarifnih odjemalcev, ki bi po novi uredbi lahko prešli. Ker pri teh 
odjemalcih dosegamo višjo prodajno ceno kot pri gospodinjskih odjemalcih, je 
ugodnejši poslovni rezultat v letu 2004 tudi posledica tega, da je večji del ostalih 

                                                 
1 Uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije za tarifne 

odjemalce, Uradni list Republike Slovenije, št. 8/2004 
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tarifnih odjemalcev prešel k upravičenim odjemalcem po 1. januarju 2005 in ne že v 
letu 2004. 

Prodana količina električne energije upravičenim odjemalcem in trgovcem je bila v 
letu 2004 za 5,5 % večja od načrtovane, delno tudi zaradi trgovanja, ki v planu ni bilo 
upoštevano. V primerjavi s predhodnim letom je bila prodaja nižja za 9,1 %, v 
precejšnji meri prav tako zaradi trgovanja z električno energijo, ki se je v letu 2004 
omejilo samo na dnevno izravnavo bilančne podskupine. Rezultat pri prodaji 
upravičenim odjemalcem in trgovcem je bistveno boljši od načrtovanega in doseženega 
v letu 2003. V letu 2004 je dosegel 2.825,6 mio SIT, kar je za 1,1 mrd SIT boljše tako 
od načrta kot od realizacije 2003. V primerjavi s planom so na boljši rezultat vplivale 
večje prodane količine in nižja povprečna nakupna cena, glede na realizacijo 
predhodnega leta pa je bil rezultat boljši zaradi višjih doseženih povprečnih prodajnih 
cen. 

Leta 2004 v primerjavi z letom 2003 ni prišlo do večjih sprememb v tržnem deležu 
Elektra Ljubljana pri prodaji električne energije v Sloveniji, ki ostaja na ravni leta 2003. 
Vzrok za to lahko najdemo v dokaj pozno znanih nabavnih pogojih zaradi negotovosti 
pri dodeljevanju mednarodnih prenosnih zmogljivostih, pomanjkanju prenosnih 
zmogljivosti ter visokih cenah na južni meji s Hrvaško. Vzrok za omejeno konkurenco 
lahko poiščemo tudi v nepreglednem izravnalnem trgu in dejstvu, da so vse bilančne 
podskupine in posledično vsi člani bilančnih podskupin vključeni v bilančno skupino 
HSE. Tako kot v letu 2003 je bila v primeru prevzema odjemalcev s strani drugih 
distribucijskih podjetij dogovorjena preprodaja električne energije, zato v teh primerih 
ni prišlo do zamenjave članstva v bilančni podskupini. 
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Za prodajo električne energije upravičenim odjemalcem in trgovcem pa so bili 
primerjalni podatki za leto 2004 glede na načrtovane in dosežene v predhodnem letu 
naslednji: 

Tabela 3.6: Prodaja električne energije upravičenim odjemalcem 

Realizacija 
2003 Plan 2004

Realizacija 
2004

Indeks 
R04/P04

Indeks 
R04/R03

(v MWh) 2.421.095 2.084.800 2.199.758 105,5 90,9
v 1000 SIT 21.817.234 21.713.435 22.814.617 105,1 104,6
(SIT/kWh) 9,01 10,42 10,37 99,6 115,1
(v MWh) 1.796.028 1.734.900 1.768.485 101,9 98,5
v 1000 SIT 16.865.409 18.217.500 18.592.989 102,1 110,2
(SIT/kWh) 9,39 10,50 10,51 100,1 112,0
(v MWh) 218.540 132.000 150.558 114,1 68,9
v 1000 SIT 1.692.528 1.346.000 1.483.546 110,2 87,7
(SIT/kWh) 7,74 10,20 9,85 96,6 127,2
(v MWh) 205.745 217.900 225.978 103,7 109,8
v 1000 SIT 1.825.466 2.149.935 2.263.962 105,3 124,0
(SIT/kWh) 8,87 9,87 10,02 101,5 112,9
(v MWh) 200.782 54.737 27,3
v 1000 SIT 1.433.831 474.120 33,1
(SIT/kWh) 7,14 8,66 121,3
(v MWh) 2.421.096 2.084.800 2.199.757 105,5 90,9
v 1000 SIT 20.135.438 20.006.183 19.988.975 99,9 99,3
(SIT/kWh) 8,32 9,60 9,09 94,7 109,3
(v MWh) 2.421.095 2.084.800 2.199.758 105,5 90,9
v 1000 SIT 1.681.796 1.707.252 2.825.642 165,5 168,0
(SIT/kWh) 0,69 0,82 1,28 156,9 184,9

PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
UPRAV. ODJ. OZ. TRGOVCEM

PRODAJA UPRAVIČENIM 
ODJEMALCEM

PRODAJA NA PODROČJU 
ELEKTRO LJUBLJANA

PRODAJA IZVEN 
PODROČJA ELEKTRO 

LJUBLJANA
PREPRODAJA ZA 

PODROČJE ELEKTRO 
LJUBLJANA

DODATNA PRODAJA 
TRŽENJA ELEKTRIČNE 

ENERGIJE

NAKUP SKUPAJ
REZULTAT prodaje 
električne energije 

upravičenim odjemalcem
 
Vir: Informacija o poslovanju Elektro Ljubljana d.d. v letu 2004 
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4 SKLEP 

Zakaj torej družbe izdajajo letna poročila? Najenostavneje rečeno, ker jih morajo. 
Vendar, družbe želijo s svojimi poročili prikazati tudi svoje prednosti in sposobnosti, 
kulturo in filozofijo družbe. 

Preden lahko določen proizvod prodamo, moramo vedeti, kaj potrošnik želi in 
potrebuje. Podobno je z letnim poročilom, le da ne prodajamo proizvoda, temveč želimo 
s sporočilom uporabnika prepričati. Če želimo s poročilom uporabnike prepričati, da se 
v našo družbo splača vložiti ali da imamo v prihodnosti velike možnosti ali karkoli od 
podobnih sporočil, razmišljamo marketinško. 

Letna poročila so javna; vsak, ki to želi, jih lahko pridobi. Družbe, ki uporabljajo 
letno poročilo kot eno izmed sredstev za stike za javnostjo, omogočijo vsakomur, ki to 
želi, da pridobi izvod poročila - na primer raziskovalci v okviru določenega projekta. 
Večina tovrstnih bralcev poročilo vidi prvič in mogoče tudi preberejo le eno ali dve 
poročili. Zavedajo se, da gre za pomemben dokument o družbi in zato imajo sporočila, 
ki jih ti prejemniki pridobijo s pomočjo letnih poročil, dolgotrajen vpliv. 
 

35 





LITERATURA 

Bergant, Živko, mag. 1995. Sistem kompleksne analize finančnega položaja 
podjetja. Ljubljana: ITEO, d.o.o. 

Elektro Ljubljana d.d. 2005. Informacija o poslovanju Elektro Ljubljana d.d. v letu 
2004. Interno gradivo, Elektro Ljubljana d.d. 

Elektro Ljubljana d.d. 2004. Letno poročilo Elektra Ljubljana d.d. za leto 2003. 
Interno gradivo, Elektro Ljubljana d.d. 

Elektro Ljubljana d.d. 2005. Letno poročilo Elektra Ljubljana d.d. za leto 2004. 
Interno gradivo, Elektro Ljubljana d.d. 

G7 d.d. 2005. Letno poročilo 2003. Interno gradivo, G7 d.d. 
Kobeja, Boris. 2001. Priročnik za pisce strokovnih besedil znanstveni aparat. 

Koper: Visoka šola za management v kopru. 
Odar, Marjan, dr. 2003. Bilančno pravo in letno poročilo: Računovodski izkazi po 

Slovenskih računovodskih standardih. Podjetje in delo, 6: 1173. 
Plavšek, Nina. 2000. Poslovne knjige in letno poročilo gospodarskih družb. 

Podjetje in delo, 6: 1190. 
Tajnikar, Maks, dr., dr. Nevenka Hrovatin, dr. Matej Lahovnik, mag. Nina Ogrin, 

mag. Melita Rant, Petra Došenovič in Jelena Zorič. 2002. Projekt koncentracije 
kapitala in poslovnih funkcij v elektrodistribucijskem sistemu republike Slovenije. 
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor. 

Vezjak, Blanka, mag. 2004. Letno poročilo je ogledalo podjetja. Svetovalec 15: 48. 
Vezjak, Blanka, mag. 1999. Letno poročilo 1998. Svetovalec 12: 85. 
Vezjak, Blanka, mag. 1996. Letno poročilo strošek ali korist. Svetovalec 49: 55 

 
 

37 





 

 

39 


	1 UVOD 
	2 SPLOŠNO O LETNEM POROČILU 
	2.1 Splošno 
	2.2 Zakonska določila 
	2.2.1 Bilanca stanja 
	2.2.2 Izkaz poslovnega izida 
	2.2.3 Priloga k izkazom 
	2.2.4 Izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnega izida in poslovno poročilo 

	3 LETNO POROČILO ELEKTRO LJUBLJANA D.D. ZA LETO 2004 
	3.1 Značilnosti distribucije električne energije 
	3.2 Značilnosti organizacije 
	3.2.1 Splošno 
	3.2.2 Kadri 
	3.2.3 Celotni prihodki 
	3.2.4 Dobiček 

	3.3  Bilanca stanja 
	3.4  Izkaz poslovnega izida 
	3.4.1  Prihodki 
	3.4.2 Odhodki 
	3.4.3 Kazalniki 

	3.5 Elektroenergetska bilanca za leto 2004 
	3.6 Nakup in prodaja električne energije 
	3.6.1 Dobava električne energije tarifnim odjemalcem 
	3.6.2 Prodaja električne energije upravičenim odjemalcem 


	1  
	4 SKLEP 
	LITERATURA 
	 


