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1. Splošno
V nadaljevanju so podani osnovni podatki o poslovanju Elektro Primorska d.d. za
obdobje januar – september 2011

2. Upravljanje s človeškimi viri
Na dan 30. 9. 2011 je bilo v družbi zaposlenih 518 delavcev, od katerih ima 18 delavcev
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Zaposleni za določen čas so delavci, ki
jih je družba štipendirala in zaposlila z namenom nadomeščanja delavcev na ključnih
delovnih mestih, za katera je potrebno daljše usposabljanje.
Od 1. 1. 2011 do 30. 9. 2011 smo zaposlili 12 delavcev, delovno razmerje pa je
prenehalo devetim delavcem.

3. Dejavnost
sistemskega
distribucijskega omrežja - SODO

operaterja

3.1 Vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje smo v obdobju januar - september 2011 izvajali po sprejetem
načrtu investicijskega vzdrževanja 2011 v višini 1.133.943 €. Za investicijsko
vzdrževanje, ki zajema vzdrževanje elektroenergetskega omrežja, razdelilnih
transformatorskih postaj, zgradb in ostalih naprav je bilo v obdobju januar - september
2011 porabljenih 754.516 € ali 66,54 % letnih sredstev.
Redno vzdrževanje smo v obdobju januar - september 2011 izvajali po sprejetem načrtu
rednega vzdrževanja 2011 v višini 4.902.374 €. Porabljeno je bilo 3.593.227 € ali 73,30
% letnih sredstev. Za redno vzdrževanje elektroenergetskih naprav (RV EEN) je bilo
porabljenih 2.904.838 € ali 72,68 % letnih sredstev. Za redno vzdrževanje ostalih
naprav (RV ostalo) je bilo porabljenih 688.389 € ali 76,01 % planiranih letnih sredstev.

3.2 Investicijska vlaganja
Investicije smo v obdobju januar - september 2011 izvajali po sprejetem načrtu
investicijskih vlaganj 2011 v višini 14.190.000 €. Za investicijska vlaganja skupaj v
objekte, nabavo opreme in izdelavo dokumentacije je bilo investirano 10.010.948 €, ali
70,54 % planiranih letnih sredstev (indeks na leto 2010 enakega obdobja znaša
0,9738). V primerjavi z načrtom januar - september je bila dosežena 94,74 % poraba.
Na reguliranih dejavnostih je bilo investirano 9.795.076 € ali 74,21 % planiranih letnih
sredstev, na tržnih dejavnostih je bilo investirano 215.872 € ali 21,81 % planiranih letnih
sredstev.
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3.3 Prevzeta in oddana električna energija
V obdobju januar – september 2011 smo v distribucijsko omrežje EP prevzeli
1.209,2 GWh (1.130,9 GWh iz prenosnega omrežja in 78,3 GWh od proizvajalcev
električne energije). Izgube v distribucijskem omrežju znašajo 42,42 GWh oz. 3,64 %
oddanih količin.
V obdobju januar – september 2011 je bilo odjemalcem električne energije na območju
EP oddano 1.166,8 GWh, kar predstavlja indeks 0,9836 planiranih količin.
Prihodki EP iz naslova najema elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanja storitev po
pogodbi SODO – EP vključno s priznanimi stroški za izgube, znašajo 26,917 mio €
oziroma je indeks teh prihodkov 0,9812 na planirano vrednost.

4. Dejavnost nakupa in prodaje električne energije
4.1 Nakup električne energije
Elektro Primorska d.d. kupuje električno energijo na trgu in od malih kvalificiranih
proizvajalcev, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o nakupu proizvedene energije. Na
trgu pa kupujemo energijo po dolgoročnih (letnih in večletnih) in kratkoročnih (mesečnih
in tedenskih) pogodbah. Poleg tega se nakupi izvajajo tudi po odprti pogodbi (za dan
naprej) v okviru bilančne podskupine pri HSE, v kateri delujemo.

4.2 Prodaja električne energije
Električno energijo dobavljamo na 124.358 merilnih mest, od tega je 107.616
gospodinjskih odjemalcev, 16.742 pa poslovnih odjemalcev. Večina odjemalcev je na
območju Elektro Primorske (98,04 %), 1,96 % odjemalcev pa izven omrežja matične
družbe.
V obdobju januar-september 2011 smo našim kupcem
prodali 1.009.413 MWh
električne energije. Količina prodane električne energije je za 4,33 % presegla
načrtovane količine za to obdobje.

5. Poslovanje v obdobju januar – september 2011
V obdobju januar-september 2011 je družba realizirala 95.754.940 € prihodkov, izkazala
95.304.221 € odhodkov in obdobje zaključila s pozitivnim poslovnim izidom v višini
450.719 €.
V opazovanem obdobju je bilo realiziranih 75 % načrtovanih prihodkov leta in 76 %
načrtovanih odhodkov za leto 2011.
V primerjavi z načrtom za obdobje januar-september 2011 je družba realizirala:
za 1.517.113 € več prihodkov,
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za 2.945.300 € več odhodkov,
24 % načrtovanega pozitivnega poslovnega izida za to obdobje.
Primerjava z realizacijo enakega obdobja preteklega leta nam izkazuje:
406.421 € več prihodkov ter,
4.055.588 € več odhodkov in
bistveno slabši poslovni izid tega obdobja kot v letu 2010.
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30.09.2011

v€
30.09.2010

989.803
494.085
495.719
0
168.898.872
5.728.023
108.776.269
48.417.441
5.977.138
0
1.655.633
1.179.228
476.404
373.648
373.648
171.917.956

896.393
5.741
804.638
86.015
168.432.644
5.615.146
107.398.373
48.915.912
6.499.089
4.124
1.672.821
1.171.728
501.092
23.561
23.561
171.025.419

1.547.879
1.547.879
58.000
58.000
28.353.636
1.232.953
25.743.582
1.377.101
621.700
30.581.216
378.656
202.877.828

1.684.730
1.684.730
58.000
58.000
28.412.372
1.861.396
25.009.857
1.541.120
320.194
30.475.296
2.346.947
203.847.662

BILANCA STANJA
Sredstva
A. Dolgoročna sredstva:
I. Neopredmetena sredstva
1. Dolgoročne pravice
2. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
3. Neopredmetena sredstva, ki se pridobivajo
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča
2. Zgradbe
3. Oprema
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo
5. Predujmi za pridobitev osnovnih sredstev
III. Dolgoročne finančne naložbe
1. Naložbe v deleže podjetja v skupini
2. Druge delnice in deleži
IV. Dolgoročne poslovne terjatve
2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
Skupaj dolgoročna sredstva
B. Kratkoročna sredstva:
I. Zaloge
1. Material
II. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročna posojila drugim
III. Kratkoročne poslovne terjatve
1. Poslovne terjatve do družb v skupini
2. Poslovne terjatve do kupcev
3. Poslovne terjatve do drugih
IV. Denarna sredstva
Skupaj kratkoročna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ SREDSTVA

Poročilo o poslovanju EP januar-september.docx

4

POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ELEKTRO PRIMORSKA d.d. JANUAR-SEPTEMBER 2011

30.09.2011

v€
30.09.2010

78.562.832
78.562.832
46.208.187
4.771.292
651.328
4.119.964
47.574
450.719
130.040.604
13.271.336
3.410.520
9.860.816
20.231.663
20.231.663
20.231.663
0
0
39.326.574
9.721.645
8.720.746
1.000.899
29.604.929
20.273
27.450.027
2.134.629
72.829.574
7.651
202.877.828

78.562.832
78.562.832
46.208.187
5.717.693
651.328
5.066.365
0
4.099.886
134.588.598
12.958.099
3.333.918
9.624.181
23.666.254
23.654.648
23.654.648
11.607
11.607
30.957.878
8.747.728
8.746.829
899
22.210.150
0
20.406.337
1.803.812
67.582.232
1.676.833
203.847.662

BILANCA STANJA
Obveznosti do virov sredstev
Kapital:
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
2. Druge rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Čisti dobiček poslovnega leta
Skupaj kapital
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
1. Rezervacije
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. Dolgoročne obveznosti
I. Dolgoročne finančne obveznosti
1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
1. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Č. Kratkoročne obveznosti
I. Kratkoročne finančne obveznosti
1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
2. Druge kratkoročne finančne obveznosti
II. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj obveznosti
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA od 1.1.2011 do 30.9.2011
v€

1. Čisti prihodki od prodaje
a. na domačem trgu
2. Usredstveni lastni proizvodi in storitve
3. Drugi poslovni prihodki
4. Stroški blaga, materiala in storitev
a. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški
porabljenega materiala
b. stroški storitev
5. Stroški dela
a. stroški plač
b. stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev
c. stroški socialnih zavarovanj
č. drugi stroški dela
6. Odpisi vrednosti
a. amortizacija
b. prevrednotovalni poslovnih odhodki pri neopredmetenih sredstvih
in opredmetenih osnovnih sredstvih
c. prevrednotovalni poslovnih odhodki pri obratnih sredstvih
7. Drugi poslovni odhodki
8. Finančni prihodki iz deležev
9. Finančni prihodki iz danih posojil
10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
a. od družb v skupini
b. od drugih
12. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
a. iz posojil, prejetih od bank
13. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
14. Drugi prihodki
15. Drugi odhodki
POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED
OBDAVČITVIJO
16. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
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1-9/2011
1-9/2010
90.436.628 87.637.950
90.436.628 87.637.950
4.244.935
4.608.697
839.129
2.873.211
-74.363.739 -69.975.022
-67.401.839 -64.143.677
-6.961.900 -5.831.345
-11.059.712 -10.945.928
-7.702.727 -7.542.958
-417.029
-404.967
-1.338.201 -1.298.314
-1.601.755 -1.699.689
-8.852.586 -9.262.883
-8.747.378 -9.206.809
-38.371

-33.044

-66.837
-135.966
35.639
322
199.833
8.009
191.824
-608.565
-608.565
-244.274
123
-41.048

-23.030
-172.025
44.192
1.896
182.573
0
182.573
-490.774
-490.774
-336.383
0
-65.618

450.719

4.099.886

450.719

4.099.886
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IZKAZ DENARNEGA TOKA OD 1.1.2011 DO 30.9.2011
30.09.2011
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
1. Prejemki pri poslovanju
a. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
b. Drugi prejemki pri poslovanju
2. Izdatki pri poslovanju
a. Izdatki za nakup materiala in storitev
b. Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku
c. Izdatki za dajatve vseh vrst
d. Drugi izdatki pri poslovanju
3. Prebitek prejemkov pri poslovanju
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
4. Prejemki pri naložbenju
a. Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku
b. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
c. Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
5. Izdatki pri naložbenju
a. Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgor. sredstev
b. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
c. Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
6. Prebitek izdatkov pri naložbenju
7. Prebitek prejemkov pri poslovanju in naložbenju
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
8. Prejemki pri financiranju
a. Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil
b. Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil
9. Izdatki pri financiranju
a. Izdatki za dane obresti
b. Izdatki za odplačila dolgoročnih posojil
c. Izdatki za odplačila kratkoročnih posojil
d. Izdatki za izplačila dividend
10. Prebitek prejemkov pri financiranju
11. Celotni prebitek prejemkov oziroma izdatkov
Č. KONČNO STANJE DEN. SREDSTEV IN NJIHOVIH
USTREZNIKOV
X. Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
Y. DENARNI IZID V OBDOBJU
Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.

Poročilo o poslovanju EP januar-september.docx

v€
30.09.2010

162.240.156 157.542.357
144.108.179 138.774.836
18.131.977
18.767.521
-154.034.534 -154.869.992
-86.053.743 -85.986.429
-11.736.603 -11.474.090
-6.059.880
-7.175.928
-50.184.308 -50.233.545
8.205.622
2.672.365
311.877
261.311
50.566
0
-6.108.762
0
-6.101.262
-7.500
-5.796.885
2.408.737

385.117
149.599
153.518
82.000
-10.378.810
-960
-10.307.850
-70.000
-9.993.693
-7.321.328

21.602.000
0
21.602.000
-23.579.819
-775.581
-4.402.238
-18.402.000

20.765.000
3.000.000
17.765.000
-17.535.793
-708.433
-4.162.360
-12.665.000

-1.977.819
430.918

3.229.207
-4.092.121

621.700
190.782
430.918
621.700

320.194
4.412.315
-4.092.121
320.194
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