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saka raba energije,
v kakršni koli obliki
je tako ali drugače
obremenjujoča za okolje.
Koliko energije bomo
morali preskrbeti, kako
preudarno in učinkovito
bo uporabljena,
in kakšen bo vpliv na
okolje, je odgovornost
prav vsakogar
izmed nas.
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Pomembnejši podatki
o poslovanju v letu 2006
Elektro Gorenjska, D. D.

Skupina Elektro Gorenjska

Ključni podatki v številkah
Sredstva
Kapital
Prihodek
Čisti dobiček
Bilančni dobiček
Naložbe
Dodana vrednost

v 000 SIT

v EUR

v 000 SIT

v EUR

38.433.960
30.272.041
19.443.791
350.221
175.111
3.248.764
4.650.850

160.382.072
126.322.987
81.137.503
1.461.447
730.725
13.556.852
19.407.652

38.500.805
40.535.520
19.391.187
422.504
209.446
3.411.314
5.129.581

160.661.012
169.151.728
80.917.989
1.763.078
874.003
14.235.161
21.405.362

v 000 SIT

v EUR

v 000 SIT

v EUR

61.029
1.099
14.598

254.669
4.587
60.915

55.120
1.201
14.581

230.011
5.012
60.845

Podatki na zaposlenca
Prihodek
Čisti dobiček
Dodana vrednost

Ostali podatki
Celotna gospodarnost %
Čista dobičkovnost prihodkov %
Povprečno število zaposlenih
Prodaja električne energije GWh
Proizvodnja električne energije GWh
Knjigovodska vrednost delnice v SIT

102,1
2,0
318,6
944

102,4
2,5
351,8
944
50

1.744
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Uvodna pojasnila
k povzetku revidiranega letnega poročila
Elektra Gorenjska, d.d.,
in skupine Elektro Gorenjska
za leto 2006
Letno poročilo je eden od najpomembnejših virov komuniciranja družbe z delničarji
in s finančnimi javnostmi. Glavno poslanstvo letnega poročila je transparentnost,
pravočasnost in točnost obveščanja o poslovanju in poslovnih načrtih v skladu z
določili veljavnih predpisov. Uprava družbe je na seji 27. marca 2007 odobrila
računovodske izkaze in letno poročilo za objavo javnosti.
Računovodski izkazi za poslovno leto 2006 so sestavljeni po določilih Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1) ter v skladu z zahtevami Energetskega zakona in z
veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi 2006.
Revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., je revidirala
računovodske izkaze družbe Elektra Gorenjska, d. d., in skupine Elektro Gorenjska, ki
jih sestavljajo bilanca stanja na dan 31. 12. 2006, izkaz poslovnega izida, izkaz
finančnega izida, izkaz gibanja kapitala, izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto
in povzetek pomembnih računovodskih usmeritev ter druge pojasnjevalne opombe.
Po mnenju revizorja so obojni računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih
poštena predstavitev finančnega stanja Elektra Gorenjska, d. d., in skupine Elektro
Gorenjska na dan 31. 12. 2006, njenega poslovnega izida in denarnih tokov v tedaj
končanem letu v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Revizor prav tako
meni, da je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.
Revizijsko poročilo je družba Elektro Gorenjska, d. d., prejela 3. maja 2007.
Letno poročilo skupine Elektro Gorenjska bo, v skladu z odločitvijo uprave, ko ga bo
v skladu s statutom Elektra Gorenjska sprejela Vlada Republike Slovenije, objavljeno
na spletnih straneh Elektra Gorenjska (www.elektro-gorenjska.si) in tako dosegljivo
vsej zainteresirani javnosti.
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve bo letno poročilo
skupine Elektro Gorenjska za leto 2006 za potrebe javne objave predloženo do konca
avgusta 2007.
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Pomembnejši dogodki
v letu 2006
●
●
●
●
●
●
●

V letu 2006 smo dokončali izgradnjo novega distribucijskega centra vodenja.
Zaključil se je prehod na 20-kilovoltni napetostni nivo.
Svoje družbeno odgovorno delovanje smo potrdili s pridobitvijo standarda ISO 14001/2004.
Podeljena nam je bila nagrada Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega
sveta (SNK WEC) za leto 2005.
Povezana družba Gorenjske elektrarne, d. o. o., je odprla že drugo sončno fotonapetostno
elektrarno na Laborah.
Veljati je začela nova organizacijska shema podjetja.
Odprli smo novo RTP Bohinj.

Skupina Elektro Gorenjska ● Letno poročilo 2006 - Povzetek

5

Predstavitev obvladujoče družbe
Družba Elektro Gorenjska, d. d., je javno podjetje za distribucijo električne energije in je eno od petih
distribucijskih podjetij v Sloveniji. Z električno energijo oskrbuje skoraj 82.000 odjemalcev v severozahodnem delu Slovenije na območju 2.091 km2.

Elektro Gorenjska sestavljajo poleg sedeža družbe v Kranju (Ulica Mirka Vadnova 3a) še obrat v
Žirovnici in osem krajevnih nadzorništev (Bohinj, Cerklje - Visoko, Jesenice - Kranjska Gora, Kranj,
Radovljica - Bled, Škofja Loka - Medvode, Tržič in Železniki).
Družba Elektro Gorenjska opravlja dve obvezni dejavnosti republiških javnih služb, in sicer:
●
dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in
●
dejavnost dobave električne energije tarifnim odjemalcem.
Poleg navedenih dejavnosti opravlja tudi naslednje tržne dejavnosti:
●
dobavo električne energije upravičenim odjemalcem in
●
druge tržne dejavnosti.

Organizacijska shema družbe

Slika: Organizacijska shema družbe
Elektro Gorenjska, d. d.,
na dan 31. 12. 2006
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Predstavitev članov uprave
in nadzornega sveta
Uprava s svetovalci
Jože Knavs, predsednik uprave
Andrej Šušteršič, član uprave
Edvard Košnjek (do 31. 8. 2006), svetovalec uprave za tehnične zadeve in strategijo
Alojzij Zupanc (od 1. 9. 2006), svetovalec uprave za tehnične zadeve in strategijo
Marjan Porenta, svetovalec uprave za kakovost
mag. Jelka Blejec (do 31. 12. 2006), notranja revizorka
mag. Maja Fišinger (do 31. 8. 2006), svetovalka uprave za splošne zadeve
mag.
mag.

Nadzorni svet
Predstavniki kapitala:

Predstavnika delavcev

Predsednik nadzornega sveta
Franc Lavrič

Do 30. septembra 2006:
Drago Papler
Damjan Peric

Člani nadzornega sveta
Vida Lorber, namestnica predsednika
mag. Marijan Koželj
mag. Branko Mencinger

Od 1. oktobra 2006:
Damjan Peric
Borut Jereb
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Predstavitev povezane družbe
Skupino Elektro Gorenjska sestavljata družba Elektro Gorenjska in družba Gorenjske elektrarne, ki se
ukvarja s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.
Gorenjske elektrarne imajo v lasti dve fotonapetostni elektrarni (Labore in KN Radovljica) in trinajst
malih hidroelektrarn, dve hidroelektrarni, ki sta v denacionalizacijskih postopkih, pa sta ostali v okviru
Elektra Gorenjska in so ju Gorenjske elektrarne prevzele v upravljanje.

Predstavitev članov uprave
in nadzornega sveta povezane
družbe
Uprava
Marko Čarman

Nadzorni svet
Alojzij Zupanc, predsednik nadzornega sveta
Vesna Kranjc, članica
Franc Tičar (od 1. 2. do 31. 3. 2006), član, predstavnik delavcev
Darko Koželj (od 7. 6. 2006), član, predstavnik delavcev
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N

a začetku našega
štetja je bilo na zemlji
250 milijonov ljudi.
Danes naša vrsta šteje
šest milijard in pol,
leta 2050 pa nas bo
predvidoma že devet
milijard.
Človek še nikoli ni tako
zelo obremenjeval okolja
kot danes.
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Poslovno poročilo
Poročilo uprave
Predstavitev
Družba Elektro Gorenjska je eno od petih distributivnih podjetij v Sloveniji in se ukvarja z distribucijo
in s prodajo električne energije ter ima v slovenskem prostoru približno desetodstotni delež na segmentu števila odjemalcev, velikosti preskrbovalnega področja in prodaje električne energije.
Temelja delovanja podjetja sta:
● spoštovanje dediščine, upoštevanje izkušenj in preteklega dela,
● na osnovi preteklega dela in izkušenj usmeritev v prihodnost s smiselnim upoštevanjem
najnovejših dognanj.
Elektro Gorenjska je organizirana kot skupina, v lasti ima hčerinsko podjetje Gorenjske elektrarne. V
družbi Elektro Gorenjska sta se v letu 2006 izvajali dve različni dejavnosti: regulirana dejavnost,
katere delovanje predpisuje veljavna zakonodaja, ter tržna dejavnost, v okviru katere posluje v skladu
s principi trga. Dejavnosti sta med seboj, v skladu z zakonodajo, računovodsko ločeni.
Delo družbe sloni na Poslovnem načrtu, v katerem je uprava podrobno opredelila vse bistvene
postavke poslovanja družbe v času mandata te uprave. Ker živimo v času stalnih sprememb, bi bilo
seveda za poslovanje družbe slabo, lahko celo škodljivo, če Poslovni načrt ne bi bil tako zastavljen, da
dopušča tudi spremembe in dopolnitve v skladu s spremembami razmer. Zato je uprava v letu 2006
ažurirala Poslovni načrt in ga prilagodila spremenjenim razmeram tako na področju zakonodaje kot
tudi ostalih dejavnikov, ki vplivajo na energetiko. Vendar pa osnovne usmeritve oziroma temelji, ki so
zapisani v Poslovnem načrtu, ostajajo in po treh letih lahko ocenimo, da so pravilno začrtani. Tako je
delo nas vseh še naprej usmerjeno k temu, da bo družba:
● na področju reguliranih dejavnosti zagotavljala zanesljivo in kakovostno dobavo električne
energije, ob hkratnem upoštevanju vsedržavnega interesa energetske stabilnosti, in da bo
● na področju trgovanja z električno energijo zagotavljala dobičkonosnost poslovanja ob
primernem in obvladljivem tveganju, predvsem pa, da bo
● prijazna do odjemalca.

Poslovanje v letu 2006
Leto 2006 je družba Elektro Gorenjska sklenila s čistim dobičkom pred obdavčitvijo v višini dobrih
350 mio SIT, kar presega z letnim planom začrtan cilj.
Vsi organizacijski deli v družbi so poslovali pozitivno. Edina izjema, tako kot že vsa leta do sedaj, je
tisti del podjetja, ki izvaja dobavo električne energije tarifnim odjemalcem. Poslovanje le-tega je bilo
negativno, in sicer je leto 2006 zaključil z izgubo v višini 561 mio SIT. Pri tem je treba poudariti, da
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oblikovanje cene električne energije za tarifne odjemalce, ti pa so od 1. julija 2004 samo gospodinjski odjemalci, ni v pristojnosti družbe Elektro Gorenjska. Tako bo še do 1. julija 2007, ko se bo tudi za
gospodinjske odjemalce odprl trg z električno energijo.
Uprava podjetja ocenjuje, da je bilo v danih razmerah in okolju, v katerem posluje podjetje, poslovanje v letu 2006 uspešno. Uprava ocenjuje tudi, da je bila uspešno izvedena naložbena politika.
Investicije smo realizirali v višini 3,249 mrd SIT. Večinski delež smo seveda vložili v izgradnjo elektroenergetskih naprav in omrežja.
Leta 2006 smo opravili večino zastavljenih ciljev, in sicer:
● uspešno smo realizirali vse zastavljene investicijske cilje,
● reorganizirali smo podjetje v skladu z zahtevami zakonodaje in potrebami trga,
● aktivno smo se vključili v kandidacijske postopke za pridobivanje sredstev iz evropskih skladov
za različne namene,
● dokončno smo izvedli sodobno sistemizacijo delovnih mest,
● aktivno smo nadaljevali delo na projektu Poslovne odličnosti,
● poudarjeno pozornost smo namenili komuniciranju znotraj in zunaj družbe,
● nenehno smo povečevali svojo konkurenčnost na trgu prodaje električne energije,
● uspešno smo zaključili projekt izgradnje novega centra vodenja, kar smo tudi slovesno obeležili,
● temeljiteje in bolj organizirano smo spremljali poslovanje posameznih delov družbe,
● skupaj s hčerinskim podjetjem smo nadaljevali delo na projektu širjenja dejavnosti proizvodnje
električne energije.

Kako naprej?
Za energetiko je leto 2007 prelomno leto. V letošnjem letu bosta prvega julija uresničena dva velika
energetska cilja, in sicer:
● odprl se bo trg z električno energijo za gospodinjske odjemalce,
● naloge sistemskega operaterja distribucijskega omrežja se bodo upravljale v ločeni pravni osebi,
ki jo je ustanovila Vlada RS.
Elektro Gorenjska se na oba projekta že dlje časa aktivno pripravlja. Pri tem sodeluje z vsemi akterji,
ki so povezani z omenjenimi projekti. Poleg obeh omenjenih velikih energetskih ciljev smo v Sloveniji
1. januarja 2007 izvedli še en velik projekt: namesto slovenskega tolarja smo kot plačilno sredstvo
uvedli evro. Ta prehod je seveda močno vplival na poslovanje družbe.
Živimo torej v izredno dinamičnih časih. Edina stalnica so nenehne spremembe. Vsi, ki smo zaposleni
v podjetju, se moramo nenehno izobraževati in izpopolnjevati na vseh področjih, saj bomo le tako
zagotovili, da se bo družba kot celota uspešno prilagodila spremembam, ki nas čakajo v letu 2007.
Uprava družbe bo tudi v zadnjem letu svojega štiriletnega mandata nadaljevala na začrtani poti, ki
jo je jasno opredelila v Poslovnem načrtu. Poslovni načrt je temelj delovanja družbe. Cilji so zapisani,
so merljivi in preverljivi. Seveda pa bomo upoštevali vse spremembe, ki lahko pripomorejo, da bo naše
poslovanje še uspešnejše. Uprava družbe se zavezuje, da bo družba tudi v prihodnje v najboljši možni
meri poslovala v dobro tako lastnikov kot zaposlenih, predvsem pa v dobro odjemalcev njenih storitev.
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Zaključek
Uprava družbe Elektro Gorenjska se zahvaljuje nadzornemu svetu, ki je v preteklem letu strokovno,
temeljito in vestno nadziral poslovanje družbe. Prav tako se uprava družbe zahvaljuje zaposlenim za
njihov prispevek k poslovanju družbe ter vsem ostalim, ki so kakor koli, na pozitiven način, pripomogli
k poslovanju družbe. Oba člana uprave ocenjujeva leto 2006 kot uspešno. Skupaj z vsemi zaposlenimi se bova trudila, da bo poslovanje družbe uspešno tudi v letu 2007, s posebnim poudarkom na
izvedbi obeh energetskih ciljev.

Predsednik uprave:
mag. Jože Knavs

Član uprave:
mag. Andrej Šušteršič

Poročilo nadzornega sveta
1. Spremljanje poslovanja družbe
Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom so določene v 282. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Ker pa je Elektro Gorenjska, d. d. javno podjetje in opravlja gospodarski
javni službi, zanj veljajo tudi določila Zakona o gospodarskih javnih službah. Po določbi 41. in 52. čl.
veljavnega statuta nadzorni svet daje mnenje k letnemu poročilu uprave, Vlada RS pa ga sprejme.
V skladu s sklepom Vlade RS št. 00713-39/2005/14 z dne 6/10-2005 so se člani nadzornega sveta
Elektro Gorenjska, d. d. v letu 2006 udeležili izobraževanja in si tako pridobili potrdila o usposobljenosti
za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb.
V avgustu 2006 so bile na skupščini delničarjev sprejete spremembe in dopolnitve statuta, ki se
nanašajo na kosovne delnice in vrednost kapitala ob prehodu na evro.
Nadzorni svet je deloval v skladu z določili ZGD-1 (oz. v letu 2006 še do začetka maja veljavnem ZGDUPB1), statutom delniške družbe in svojim poslovnikom. Vodenje in poslovanje družbe je nadzorni
svet spremljal na osnovi informacij in poročil uprave družbe ter poročil posameznih strokovnih služb
družbe.
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Uprava je v skladu z 272. členom ZGD-1 nadzornemu svetu poročala:
●
●
●
●

o načrtovani poslovni politiki in drugih vprašanjih poslovanja,
o premoženjskem in finančnem stanju podjetja,
o poslovanju povezane družbe Gorenjske elektrarne,
o poslovanju v letu 2006 in o odločitvi uprave glede pokrivanja izgube iz naslova oblikovanih
rezerv za pokrivanje stroškov odpravnin in jubilejnih nagrad v otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 2006
in delitvi doseženega čistega dobička leta 2006,
● o poslih, ki pomembno vplivajo na poslovni izid družbe, kot so sklenjene pogodbe o nakupu in
prodaji električne energije ter o dostopu do omrežja, pogodbi o izvajanju informacijskih storitev
ter o zagotavljanju potrebnih likvidnih sredstev za poslovanje družbe in izvajanje investicij ter
najemu kredita,
● o drugih vprašanjih v skladu z ZGD-UPB1, statutom družbe ter na posebno zahtevo nadzornega
sveta, zlasti s področja informatike in poslovnih objektov,
● o drugih vprašanjih na zahtevo nadzornega sveta.
Nadzorni svet sodelovanje z upravo ocenjuje kot zelo dobro in uspešno.
Nadzorni svet je imel v letu 2006 osem rednih sej. V oktobru je na seji prvič sodeloval novi, s strani
sveta delavcev, imenovani član g. Borut Jereb.
Pri obravnavi točk dnevnega reda je nadzorni svet spremljal in usmerjal poslovanje družbe in pripravil gradivo za skupščino delniške družbe. Spremljal je izvajanje investicij po investicijskih skupinah. V
skladu z 41. členom statuta je dajal soglasja k pogodbam, najemu kreditov za investicije in splošnim
aktom. Uprava mu je poročala o sklenjenih pravnih poslih za nakup in prodajo električne energije ter
dostopu do omrežja, ki so presegali določeno vrednost. Nadzorni svet je dal soglasje k sklenitvi
pogodbe z Informatiko, uprava pa je trimesečno poročala o izvajanju le-te. Gradiva je uprava posredovala pisno in jih dodatno ustno razlagala. Za nadzorni svet je redno pripravljala poročila o izvrševanju sklepov.
Nadzorni svet se je na sejah v letu 2006 seznanjal s tekočim poslovanjem družbe in odločal o naslednjih pomembnih zadevah za poslovanje družbe:
● dal soglasje h gospodarskemu načrtu za leto 2006,
● se seznanil s Poročilom o vseh investicijskih pogodbah na področju informatike in poslovnih
objektov v letu 2005 ter mnenje o poročilu uprave in pravilnosti postopkov revizorja KPMG,
● se seznanil s poročili o pogodbah v skladu z določbami statuta,
● se seznanil z informacijami o poslovanju ter izvajanju plana investicij in informacijskih storitev
in predstavitev analize stanja in vizije razvoja informacijske tehnologije v podjetju do leta 2010,
● se seznanil s podrobnejšim planom investicij za leto 2006,
● soglašal s spremembami in dopolnitvami Poslovnega načrta Elektra Gorenjska 2004-2007
in Gospodarskega načrta za leto 2006 na organizacijskem področju,
● soglašal s spremembami in dopolnitvami Pravilnika o notranji organizaciji Elektra Gorenjska, d.d.,
● obravnaval in dal pozitivno mnenje k letnem poročilu družbe za leto 2005 in konsolidiranemu
letnemu poročilu skupine Elektra Gorenjska za leto 2005 in sprejel pisno poročilo nadzornega
sveta o preveritvi letnih poročil,
● obravnaval gradivo in sprejel predloge sklepov za 9. skupščino družbe,
● se seznanil s sklepom vlade št. 36001-4/2006/4 z dne 9/11-2006 v zvezi s preoblikovanjem
razmerij na področju dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) in
modelom preoblikovanja, ki je predvideval ustanovitev enega podjetja SODO, katerega edini
ustanovitelj je država.

Skupina Elektro Gorenjska ● Letno poročilo 2006 - Povzetek
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2. Mnenje o Letnem poročilu
Elektra Gorenjska d. d.
in Skupine Elektro Gorenjska za leto 2006
Elektro Gorenjska je v letu 2006 poslovala po določilih Energetskega zakona in spremljajočih predpisih. Skupino Elektro Gorenjska sestavlja poleg matične družbe še družba Gorenjske elektrarne,
proizvodnja elektrike, d. o. o.
Družba je v letu 2006 uspešno prestala presojo za ohranitev certifikata ISO 9001/2000, sodelovala
pri projektu poslovne odličnosti ter pridobila certifikat ISO 14001/2004.
Družba je poslovno leto zaključila z dobičkom. Z dobičkom so poslovale vse dejavnosti, razen dobave
električne energije tarifnim odjemalcem. Izguba v dejavnosti dobave električne energije tarifnim odjemalcem postaja vse bolj pereč problem, saj prodajna cena električne energije, določanje katere ni v
pristojnosti družbe, tako kot že v preteklih letih ni pokrivala niti stroškov nakupa električne energije.
Družba si je, skupaj z ostalimi distribucijskimi družbami, tudi v letu 2006 prizadevala za ustrezen dvig
prodajne cene električne energije za tarifne odjemalce in Vladi posredovala zahteve za povišanje
cene, ki jim je bilo le delno ugodeno.
Revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., je revidirala poročilo družbe Elektra
Gorenjska d. d. in skupine Elektro Gorenjska. Iz poročil je razvidno, da je revizijska družba revidirala
računovodske izkaze, ki jih sestavljajo bilanca stanja na dan 31. 12. 2006 ter izkaz poslovnega izida,
izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala za tedaj končano leto ter povzetek pomembnih
računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe. Prav tako je revidirala konsolidirane
računovodske izkaze skupine Elektro Gorenjska, ki jih sestavljajo skupinska bilanca stanja na dan
31. 12. 2006 ter skupinski izkaz poslovnega izida, skupinski izkaz denarnih tokov in skupinski izkaz
gibanja kapitala za tedaj končano leto ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druge
pojasnjevalne opombe. Po mnenju revizorja so navedeni računovodski izkazi v vseh pomembnih
pogledih poštena predstavitev finančnega stanja Elektra Gorenjska d. d. in skupine Elektra Gorenjska
na dan 31. 12. 2006, njenega poslovnega izida in izida denarnih tokov v tedaj končanem letu v skladu
s Slovenskimi računovodskimi standardi. Prav tako je mnenje revizorja, da je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

P

red 100 leti so prvič
izmerili vsebnost kisika v
zraku. Bilo ga je 32%.
Danes, po sto letih,
so ga ga na istem mestu
namerili le še 19%.

Nadzorni svet je na osnovi temeljitega pregleda in preveritve revidiranega Letnega poročila družbe
in revidiranega konsolidiranega poročila skupine za leto 2006 ugotovil, da je vsebina poročil realen
prikaz poslovanja in finančnega položaja družbe in daje pozitivno mnenje k letnemu poročilu družbe
Elektro Gorenjska d. d. za leto 2006 in konsolidiranemu letnemu poročilu skupine Elektro Gorenjska
za leto 2006 z mnenjem iste revizijske družbe ter predlaga Vladi RS, da ju sprejme.

3. Mnenje o uporabi bilančnega dobička
Pri sestavi letnega poročila družbe 2006 je družba upoštevala prehod na prenovljene računovodske
standarde. Družba je v otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 2006 oblikovala dolgoročne rezervacije za
zaposlence iz naslova jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi, s čemer je na ta dan izkazovala
preneseno čisto izgubo v višini 287.190.997,67 SIT (1.198.426,80 EUR), ki se v skladu z 9. in 10. odst.
64. člena ZGD-1 pokriva iz drugih rezerv družbe na dan otvoritvene bilance.
Družba je v poslovnem letu 2006 izkazala čisti dobiček v višini 350.221.123,13 SIT (1.461.446,85
EUR), ki se na podlagi 3. odst. 230. člena ZGD-1 po sklepu uprave v višini 50 odstotkov oz.
175.110.561,56 SIT (730.723,42 EUR) odvede v druge rezerve iz dobička, preostanek v višini

14

175.110.561,57 SIT (730.723,43 EUR) pa predstavlja bilančni dobiček družbe v letu 2006. Nadzorni
svet daje pozitivno mnenje k predlogu uprave, da se bilančni dobiček v višini 175.110.561,57 SIT
(730.723,43 EUR) uporabi:
● za dividende delničarjem v višini 41.586.241,33 SIT (173.536,31 EUR) oz 2,396 SIT (0,01 EUR)
na delnico;
● preostanek bilančnega dobička v višini 133.524.320,24 SIT (557.187,12 EUR) pa se razporedi v
druge rezerve iz dobička.

4. Predlog razrešnice upravi
in nadzornemu svetu
Nadzorni svet predlaga skupščini družbe Elektro Gorenjska, d. d., da podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.

Predsednik nadzornega sveta:
Franc Lavrič, univ. dipl. ekon.
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Vizija, poslanstvo
in vrednote skupine
Vizija
● Na področju reguliranih dejavnosti se bomo še bolj približali odjemalcu in postali prepoznavni
v slovenskem prostoru kot odjemalcu prijazno podjetje.
● Na področju tržnih dejavnosti bomo okrepili dejavnosti novogradenj in proizvodnje električne
energije iz obnovljivih virov. S hčerinsko družbo Gorenjske elektrarne bomo postali prepoznaven
proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov na okolju prijazen način.
● Krepili bomo novo celostno podobo, ki vizualno izraža poslanstvo podjetja in usmerjenost v
prihodnost ter izkazuje skupen nastop družb Elektro Gorenjska in Gorenjske elektrarne v skupini
Elektro Gorenjska.

Poslanstvo
● V sklopu reguliranih dejavnosti odjemalcem dobavljamo zanesljivo in kakovostno električno
energijo ter odjemalcem, ob primernih stroških, zagotavljamo prijazne storitve.
● S tržnimi dejavnostmi na področju prodaje električne energije bomo ohranjali obstoječi tržni
delež in ga, če bo stroškovno in organizacijsko primerno, tudi povečevali. Okrepili bomo
dejavnost novogradenj, da bo družba sposobna v celoti izvajati elektromontažna dela lastnih
investicij in konkurenčno nastopati na trgu.
● Hčerinska družba Gorenjske elektrarne bo optimizirala proizvodnjo električne energije z obstoječimi kapacitetami in povečala proizvodne kapacitete. Analizirala bo tudi druge možnosti
proizvodnje električne energije in jih vključila v program proizvodnje in odkupa.

Vrednote
●
●
●
●
●

Poslujemo v okviru zakonskih določil in etičnih norm.
Skrbimo za zaposlene in si prizadevamo povečati njihovo zadovoljstvo.
Delujemo skladno s politiko kakovosti.
Veliko skrb namenjamo varstvu okolja, zato uvajamo nove, okolju prijazne tehnologije.
Spodbujamo učinkovito rabo električne energije pri svojih odjemalcih.
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Lastniška struktura
Osnovni kapital družbe Elektro Gorenjska, d. d., je na dan 31. 12. 2006 znašal 17.353.631.000 SIT in
je bil razdeljen na 17.353.631 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in
pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Vse delnice so delnice enakega razreda.
Po stanju na dan 31. 12. 2006 je največji delničar Republika Slovenija z 79,50 % deležem. Sledita mu
Pivovarna Laško s 3,2 - odstotnim deležem in KD ID s 2,3 - odstotnim deležem. V primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2005 se je nekoliko zmanjšal delež finančnih družb (za 0,28 odstotnih točk) in
delež Slovenske odškodninske družbe, d. d., (za 0,27 odstotnih točk), povečal pa se je delež
Investicijskih družb (za 0,63 odstotnih točk) in Kapitalske družbe, d. d. (za 0,24 odstotnih točk).
Število lastnikov, ki imajo več kot 1-odstotni delež, se od lanskih 9 delničarjev ni spreminjal. Največjih
10 lastnikov je imelo na dan 31. 12. 2006 skupaj 94,12-odstotni delež družbe.
Na zadnji dan leta 2006 je imela družba 318 delničarjev, leto poprej jih je bilo 317.
Lastniška struktura podjetja je bila na dan 31. 12. 2006 naslednja (v %):

Graf: Lastniška struktura podjetja
31. decembra 2006 v odstotkih

98,9 % delnic družbe je bilo na zadnji dan leta 2006 v lasti pravnih oseb, ki predstavljajo 8,49 % vseh
delničarjev.
Knjigovodska vrednost delnice je na dan 31. 12. 2006 znašala 1.744,42 SIT in se je v primerjavi z vrednostjo na prvi dan leta 2006 povečala za 0,6 %. Čisti dobiček je znašal 20,18 SIT na delnico.

Skupina Elektro Gorenjska ● Letno poročilo 2006 - Povzetek
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Količinski obseg poslovanja

Graf: Primerjava v letu 2006
distribuiranih, prevzetih in prodanih
količin električne energije glede
na leto 2005

Po omrežju Elektra Gorenjska je bilo v letu 2006 distribuirane 1.008.444 MWh električne energije
oziroma 4,3 % več kot v letu 2005. Povečanje je rezultat večjega odjema (porabe) električne energije
na območju Elektra Gorenjska.
Za potrebe svojih odjemalcev in za pokrivanje izgub v omrežju smo v letu 2006 od naših dobaviteljev
električne energije skupno kupili 1.003.352 MWh električne energije. Skupen nakup je bil v letu
2006 za 0,4 % večji kot v letu 2005. Večino električne energije, in sicer 90,4 %, smo kupili od HSE,
9,5 % od kvalificiranih proizvajalcev in 0,1 % od nekvalificiranih proizvajalcev.
Družba Elektro Gorenjska je v letu 2006 prodajala električno energijo 83.489 odjemalcev in jim skupno prodala 944.335 MWh električne energije.

Poslovna uspešnost
Prihodki
Celotni prihodki Elektra Gorenjska so bili v letu 2006 doseženi v višini 19.443.791 tisoč SIT.
V primerjavi z letom 2005 so se povečali za 3,5 %. Po posameznih vrstah so prihodki predstavljeni v
spodnjem grafu.

Graf: Struktura prihodkov v letu 2006 in 2005
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Večino celotnih prihodkov oziroma 99,7 % predstavljajo poslovni prihodki. Osnovni vir doseženih
poslovnih prihodkov so prihodki od prodane električne energije in prihodki iz cene za uporabo
omrežij. Ti prihodki so bili v primerjavi s predhodnim letom višji za 3,9 %.
Na celotno povečanje poslovnih prihodkov so v letu 2006 v primerjavi z letom poprej vplivali prihodki, ki se nanašajo na osnovno dejavnost družbe, in sicer predvsem prihodki od prodaje električne
energije, prihodki iz upravljanja distribucijskega in prenosnega omrežja ter prihodki iz usredstvenih
lastnih proizvodov in storitev.
Doseženi finančni prihodki so bili v letu 2006 glede na leto 2005 višji za 7,2 %, in sicer predvsem
na račun višjih prihodkov od dividend.
Nižji drugi prihodki leta 2006 glede na leto 2005 so posledica v letu 2005 več prejetih odškodnin
od zavarovalnic kot v letu 2006.

Odhodki
Celotni odhodki Elektra Gorenjska so v letu 2006 znašali 19.052.614 tisoč SIT, kar je 4,4 %
več kot v letu poprej. Po posameznih vrstah so bili odhodki leta 2006 naslednji:

Graf: Struktura odhodkov v letu 2006 in 2005

Poslovni odhodki leta 2006 so bili za 4,3 % višji kot v letu 2005. Največji delež v teh odhodkih predstavlja nakup električne energije in dostop do prenosnega omrežja skupaj z ostalimi sestavnimi deli
cene za uporabo omrežja. Stroški nakupa električne energije so bili v letu 2006 za 0,4 % višji kot v letu
2005, stroški za uporabo prenosnega omrežja vključno z ostalimi storitvami pa so bili višji za 0,7 %.
Finančni odhodki so bili v letu 2006 za 22,4 % višji kot v letu poprej, predvsem na račun višjih
finančnih odhodkov za obresti od posojil, prejetih od bank.
V letu 2006 realizirani drugi odhodki so v letu 2006 za 8,9 % višji od realiziranih drugih odhodkov leta 2005.

Skupina Elektro Gorenjska ● Letno poročilo 2006 - Povzetek
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Poslovni izid
Elektro Gorenjska je leto 2006 zaključil z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 391.178 tisoč SIT,
kar je v primerjavi z letom 2005 za 25,2 % manj.
Slabši izid poslovanja v primerjavi s predhodnim letom je predvsem posledica višjih stroškov nakupa
električne energije.
Energetski zakon zahteva spremljanje rezultatov po dejavnostih. V nadaljevanju prikazujemo izide
poslovanja posameznih dejavnosti, ki se opravljajo v okviru Elektra Gorenjska, za leti 2006
in 2005.

Graf: Izid poslovanja posameznih
dejavnosti za leto 2006 in 2005

Tako kot v letu 2005 so tudi v letu 2006 vse dejavnosti v okviru Elektra Gorenjska, razen dejavnosti
dobave električne energije tarifnim odjemalcem, poslovale pozitivno.
Gospodarska javna služba Dobava električne energije tarifnim odjemalcem (DTO) je leto 2006
zaključila z nižjo izgubo kot v predhodnem letu, kar je predvsem rezultat nižjih stroškov poslovanja.
Poudariti je treba, da povišanje tarifnih postavk za prodajo električne energije tarifnim odjemalcem,
katerih določanje je v pristojnosti Vlade RS, s 1. avgustom 2006, ko so se cene električne energije za
gospodinjske odjemalce povečale za 4,79 %, ni bilo tolikšno, da bi omogočalo pozitivno poslovanje
dejavnosti. Cena električne energije v okviru tarifnih postavk, ki jo je določila vlada, namreč ne pokriva cene nakupa električne energije, zato dejavnost že v osnovi (brez stroškov poslovanja) izkazuje
izgubo.

P

o ugotovitvah
organizacije Združenih
narodov - FAO, zgolj s
kmetijstvom, natančneje
z živinorejo zasedamo
30 % celotne površine
kopnega in prispevamo
kar 18 % k izpustu
toplogrednih plinov.

Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) je v letu 2006 realizirala dobiček v višini 354.459 tisoč SIT. V primerjavi z letom 2005 je rezultat nižji za osem
odstotkov. Slabši rezultat je predvsem posledica višjih stroškov nakupa električne energije, stroškov
amortizacije in obresti ter nižjih prihodkov iz subvencij, kljub višjim prihodkom iz naslova upravljanja
omrežja.
Energetska tržna dejavnost Dobave električne energije upravičenim odjemalcem (DUO) je v
letu 2006 v primerjavi z letom poprej ustvarila nižjo pozitivno razliko med ustvarjenimi prihodki iz
električne energije in stroški nakupa električne energije ter realizirala za 16 odstotkov slabši rezultat
kot v letu 2005.
Druge neenergetske tržne dejavnosti (trg), v okviru katerih je zajet tudi tisti del dejavnosti
proizvodnje električne energije, ki je po ustanovitvi hčerinske družbe ostal v Elektru Gorenjska, so leto
2006 prav tako zaključile z dobičkom. V primerjavi z letom 2005 so realizirale za en odstotek višji
dobiček.
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Finančna merila
poslovne uspešnosti
Poslovne dosežke z vidika finančnega ovrednotenja je družba spremljala z naslednjimi kazalniki:

Vsebina kazalnika

Elektro Gorenjska d. d.

Skupina Elektro Gorenjska

78,8

83,8

15,3

11,5

7,5

5,2

92,5

94,8

57,3

42,8

82,3

90,0

92,4

91,5

95,7

117,0

0,02

0,03

1,0

1,1

1,0

1,3

102,1

102,4

102,1

102,6

1,2

1,2

2,0

2,5

4.650.850

5.129.581

1. Kazalniki stanja financiranja
a) stopnja lastniškosti financiranja (v %)
kapital / obveznosti do virov sredstev
b) stopnja dolžniškosti financiranja (v %)
dolgovi / obveznosti do virov sredstev
c) stopnja kratkoročnosti financiranja (v %)
kratk. dolgovi (s kratk. pasivnimi čas. razmejitvami) / obv. do virov sredstev
d) stopnja dolgoročnosti financiranja (v %)
kapital + dolg. dolgovi (z rezervacijami) + dolg.pas.čas.razm. / obv. do virov sr.
e) stopnja osnovnosti kapitala (v %)
osnovni kapital / kapital

2. Kazalniki stanja investiranja
a) stopnja osnovnosti investiranja (v %)
osnovna sredstva (po knjig. vred.) / sredstva
b) stopnja dolgoročnosti investiranja (v %)
osnovna sredstva in dolg. AČR (po knjig. vred.) + dolg. fin. nal. + dolg. posl. terj. / sredstva

3. Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja
a) koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev (v %)
kapital / osnovna sredstva (po knjigovodski vrednosti)
b) hitri koeficient
likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti
c) pospešeni koeficient
likvidna sredstva + kratkoročne terjatve / kratkoročne obveznosti
d) kratkoročni koeficient
kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti

4. Kazalniki gospodarnosti in dobičkonosnosti
a) koeficient gospodarnosti poslovanja (v %)
poslovni prihodki / poslovni odhodki
b) koeficient celotne gospodarnosti (v %)
celotni prihodki / celotni odhodki
c) koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (v %)
čisti dobiček v poslovnem letu / povprečni kapital
d) stopnja dobičkovnosti prihodkov (v %)
dobiček pred obdavčitvijo / prihodki
e) dodana vrednost (v 000 SIT)
poslovni prihodki - stroški blaga, materiala, storitev - drugi poslovni odhodki
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Naložbe
Skupina Elektro Gorenjska je v letu 2006 investirala 3.411.314 tisoč SIT, od tega je 95,2 % vseh
investiranih sredstev v družbi Elektro Gorenjska.
V obdobju od leta 2002 do leta 2006 so se naložbe v skupini Elektro Gorenjska povečale za 49,5 %.

Graf: Gibanje naložb (v 000 SIT)
skupine Elektro Gorenjska
od leta 2002 do leta 2006

Pomembnejše naložbe v letu 2006 so bile naslednje:
VN omrežje (obseg naložb 523.725 tisoč SIT)
● RTP 110/20 kV Moste,
● RTP Primskovo 110/20 kV,
● RTP 110/20 kV Tržič in
● RTP Bohinj 35/20 kV.

SN in NN omrežje (obseg naložb 2.044.732 tisoč SIT):
● zaključili smo prehod z 10 kV na 20 kV nivo,
● nadomestili smo daljnovod Podkuže - Gozd Martuljek v dolžini 9 km,
● zgrajenih je bilo 14 novih in obnovljenih 65 transformatorskih postaj,
● zgrajenih je bilo 14 km 20 kV kabelskih vodov.

Ostale naložbe (obseg naložb 842.857 tisoč SIT):
● dokončali smo izgradnjo distribucijskega centra vodenja,
● nakupili merilne in registrirne naprave,
● izgradili sistem za kakovost električne energije,
● odprli fotonapetostno elektrarno Labore,
● odkupili smo zemljišče za MHE Standard in montirali nov transformator 400 kVA 20/0,4 kV.
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Ravnanje s človeškimi viri
V Elektru Gorenjska je bilo 31. 12. 2006 zaposlenih 320 delavcev. Od tega je bilo 31 delavcev
zaposlenih za določen čas. Zaposlili smo 17 delavcev, med katerimi jih je deset z izobrazbo s področja elektro stroke, od vseh novo zaposlenih pa jih ima kar deset VII. stopnjo izobrazbe.
Podjetje je v letu 2006 zapustilo 14 delavcev. Upokojilo se je sedem zaposlenih, ostalim sedmim pa
je delovno razmerje prenehalo iz drugih razlogov.
Povprečna starost zaposlenih v Elektru Gorenjska je bila 41,2 leti, v Gorenjskih elektrarnah pa 45,6
let. Analiza skupin zaposlenih po letih nam kaže, da je največ zaposlenih v skupini od 36 do 45 let, in
sicer 31 % vseh zaposlenih. Že tri leta v podjetju ohranjamo približno enako starostno strukturo. V
poslovni skupini ima kar 55,6 % zaposlenih nad 20 let delovne dobe, 23,2 % od 10 do 20 let in 21,2 %
pod 10 let. Povprečna delovna doba v skupini je znašala 21 let.

povprečno število zaposlenih
povprečna starost
povprečna delovna doba
str. izobraževanja / zaposlenega (v SIT)

EG

GE

skupaj

318,6
41,2
20
105.223

33,2
45,6
25,5
45.633

351,8
41,6
21
99.599

Po stopnji izobrazbe je bila povprečna struktura v skupini naslednja:

Graf: Izobrazbena struktura
zaposlenih v podjetju

V preteklem letu se je 151 zaposlenih oziroma 47,19 vseh zaposlenih udeležilo raznih oblik usposabljanj, seminarjev, tečajev, strokovnih izpopolnjevanj, strokovnih izpitov in internih usposabljanj. Za
tovrstne namene je bilo porabljenih 810 dni, kar v povprečju pomeni 2,53 dni na zaposlenega glede
na vse zaposlene. Povprečno je zaposleni za usposabljanje porabil 5,65 dni.
Za potrebe izobraževanja in dodatnega usposabljanja zaposlenih je skupina v letu 2006 porabila
35.039 tisoč SIT oziroma povprečno 99.599 SIT na zaposlenega.
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Upravljanje s tveganji
Nenehne spremembe, pospešena globalizacija in liberalizacija gospodarskih tokov so le nekateri
izmed dejavnikov, ki pomembno vplivajo na stopnjo nepredvidljivosti poslovnega okolja, kar se kaže
v zmanjšanju zanesljivosti poslovnega načrtovanja.
V družbi uresničujemo politiko ravnanja s tveganji na ravni posameznih organizacijskih enot, na ravni
družbe in na ravni skupine Elektro Gorenjska. Proces obvladovanja tveganj je zastavljen v naslednjih
korakih:
● določitev ciljev, ki jih bo proces obvladovanja tveganj dosegel,
● opredelitev vrst tveganj, ki vplivajo na poslovanje podjetja,
● opredelitev tveganj, kjer ocenjujemo verjetnost neugodne posledice na poslovanje podjetja
in na finančno stanje podjetja,
● vrednotenje tveganj z vidika pogostosti nastanka in velikosti neugodnih posledic na poslovanje,
● izbira najprimernejše metode za obvladovanje posamezne vrste tveganja,
● nadzor nad pravilnostjo uporabljenih metod in ukrepanje.

Poslovna tveganja
Cenovno tveganje omejujemo s pogodbo o odstopanjih, sklenjeno z bilančno skupino HSE, s katero
imamo zagotovljen nakup in prodajo viškov ter manjkov električne energije po ugodnejši ceni, kot če bi
nastopali kot samostojna bilančna skupina. Za čim pravilnejšo napoved redno zbiramo podatke o porabi bilančne podskupine in podatke o vremenu in proizvodnji MHE. Cenovna tveganja obvladujemo tudi
s postopnim nakupom električne energije vse leto in s stalnim spremljanjem dogajanja na trgu z električno energijo. Na dvigovanje cene električne energije vpliva tudi omejeno število ponudnikov električne energije na slovenskem trgu. Ta tveganja obvladujemo s sklepanjem dolgoročnih pogodb za
nakup električne energije.
Cenovno tveganje na področju nabave materiala in storitev večinoma zmanjšujemo z izvajanjem
postopkov javnega naročanja.
Količinsko tveganje obsega tveganja zaradi negotovosti proizvodnje, porabe in možnosti dobave
električne energije.
Tveganje zastaranja, uničenja ali drugačnega zmanjšanja vrednosti poslovnih sredstev je nizko, ker
so vsa pomembna sredstva primerno zavarovana pri zavarovalnici, ki je bila izbrana na javnem razpisu.
Investicijsko tveganje obvladujemo z ustreznim analiziranjem obstoječih naprav in desetletnim
planiranjem vsaki dve leti, tako da sproti vključujemo zahteve po širjenju omrežja, ki izhajajo iz povečevanja porabe električne energije.
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Finančna tveganja
Kreditno tveganje v Elektru Gorenjska ocenjujemo kot zmerno. Kupci so dobro razpršeni, tako da ni
večje izpostavljenosti posameznemu kupcu, prav tako jih razvrščamo glede na njihovo plačilno disciplino v enega izmed štirih razredov plačilnega tveganja. V primeru neplačil imamo po prodajnih pogodbah od odjemalcev pravico zahtevati bianco menice za zavarovanje oziroma jih celo odklopiti. Aktivno
pa izvajamo tudi medsebojne in verižne kompenzacije.
Valutno tveganje ne predstavlja večje izpostavljenosti za družbo, saj ima v tuji valuti nominiran le
manjši del terjatev in obveznosti.
Stopnja naložbenega tveganja je relativno nizka, saj družba svoja presežna sredstva nalaga v
depozite pri večjih poslovnih bankah in v državne vrednostne papirje, ki predstavljajo najbolj varno
naložbo na trgu, za izpolnitev katere jamči Republika Slovenija. Družba ne poseduje materialno
pomembnih vrednosti naložb v vrednostne papirje, s katerimi bi trgovala, zato ni izpostavljena spremembam tržnih cen vrednostnih papirjev.
Tveganje kratkoročne plačilne nesposobnosti oziroma likvidnostno tveganje obvladujemo predvsem s skrbnim planiranjem denarnih tokov za prihodnja obdobja. Tveganje kratkoročne
plačilne nesposobnosti je nizko, saj imamo vzpostavljene ustrezne kreditne linije za kratkoročno uravnavanje likvidnosti. Tudi tveganje dolgoročne plačilne nesposobnosti zaradi uspešnega poslovanja,
sposobnosti ustvarjanja denarnih tokov s poslovanjem, učinkovitega gospodarjenja s sredstvi ter
uspešnega pridobivanja dodatnih likvidnih sredstev iz bančnih virov ocenjujemo kot nizko.
Obrestno tveganje smo zaradi velikega deleža lastnega kapitala oziroma nizke zadolženosti v letu
2006 ocenili kot nizko, zato se nismo aktivno vključevali v obvladovanje te vrste tveganja. V primeru
padca obrestnih mer družba utrpi škodo v obliki manjšega donosa na naložena sredstva, višja obrestna mera pa pomeni višje stroške financiranja.

Tveganja delovanja
V okviru tveganj delovanja smo se osredotočili na: kadrovsko tveganje, razvoj in delovanje informacijske infrastrukture, tveganje zaradi minimalnih zalog materiala, tveganje sprememb zakonodaje,
varovanje okolja, na področju javnih naročil pa tveganje, da se zaradi vloženih zahtevkov za revizijo
postopkov javnih naročil proces zagotavljanja blaga, storitev in gradenj ustavi in čaka na odločitev
revizije.

Regulatorno tveganje
Verjetno je to najpomembnejše tveganje, saj obsega zunajtržne faktorje, kot so spremembe ter
nedorečenost predpisov. Regulatorno tveganje je kljub odprtemu trgu še vedno močno prisotno, saj se
zakonodaja na energetskem področju še vedno spreminja in dopolnjuje. Družba na to dogajanje nima
vpliva, pri svojem poslovanju pa predpise spoštuje in posluje skladno z njimi. Pri regulativnem tveganju je treba izpostaviti tudi cene, ki jih določa Vlada RS, in regulativni okvir, ki ga določa Javna agencija za energijo RS, s čimer posega na področje cene dostopa do omrežja.
Potrebno je poudariti tudi to, da je Republika Slovenija 79,50 % delničar družbe.
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Družbena odgovornost
Družbeno odgovorno ravnanje dojemamo kot sestavni del svojega poslovanja, saj posredno odseva
odnos do okolja in vpliva na razmere v ožjem in širšem prostoru, v katerem živimo, ter pušča sledove v
sedanjosti in prihodnosti našega bivanja. Kakor okolje spodbuja razvoj Elektra Gorenjska, spodbujamo
razvoj v okolju tudi mi. Zato ne delujemo samo v poslovnem okolju, temveč tudi na širokem polju
družbenih dejavnosti, prevzemamo aktivno vlogo na umetniškem področju, prispevamo materialna in
finančna sredstva za izobraževanje, kulturo, šport ter ohranjanje naravne dediščine.
Z družbeno odgovornimi programi vzpostavljamo vzajemnost, ki nam zagotavlja stik z dejanskimi
potrebami svojih zaposlenih, uporabnikov, ožjega in širšega okolja ter nas usmerja na suvereno razvojno pot, ki ustvarja dodatno vrednost za najširšo skupnost. Zavedamo se, da je družba Elektro Gorenjska
vitalno povezana z družbo, v kateri deluje, zato poskušamo zanjo ustvarjati trajne vrednosti.
V letu 2006 smo aktivno pomagali pri številnih športnih aktivnostih, v skrbi po dodatnem izobraževanju
in ozaveščanju mladine glede izbire poklica vsako leto sodelujemo s Tehniškim šolskim centrom v
Kranju, amaterskim in akademskim slikarjem pa omogočamo umetniški razvoj z organizacijo razstav v
Galeriji Elektra.
Elektro Gorenjska se zaveda vpetosti v okolje, zato smo v letu 2006 ustanovili Svet za ravnanje z okoljem,
s pomočjo katerega smo vzpostavili in pridobili mednarodni certifikat ISO 14001. Z njegovo pridobitvijo
so se naša prizadevanja za varovanje okolja šele začela. Skrb za okolje in zmanjševanje vplivov podjetja
na okolje sta enakopravno vključena v našo poslovno strategijo in ponosni smo, da nam je okoljevarstveno miselnost uspelo vtkati v vse aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo posamezne organizacijske
enote.

O

zračje zemlje
je zaradi svoje tankosti
občutljivejše, kot si morda
mislimo, in je najranljivejši del ekosistema.

Raziskovanje in razvoj
Naloga družbe je zanesljiva in kakovostna dobava električne energije, zato nenehno skrbi za posodabljanje distribucijskih naprav, uvajanje novih tehnologij in informacijskih rešitev.

Njegova debelina je
sorazmerno primerljiva
z debelino stene
napihnjenega balona.
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Sistem vodenja kakovosti
Elektro Gorenjska teži k zadovoljevanju zahtev, potreb in pričakovanj kupcev, kar dosega z nenehnim
izpopolnjevanjem poslovnih procesov oziroma z izpopolnjevanjem sistema kakovosti, s katerim želi
uresničiti naslednje dolgoročne cilje:
● zanesljiva in kakovostna dobava električne energije vsem odjemalcem električne energije na
območju podjetja in približevanje zahtevam standardov za oskrbo z električno energijo,
● optimiranje stroškov poslovanja in izboljševanje poslovnih procesov,
● zadovoljstvo zaposlenih,
● prijaznost do zunanjih in notranjih odjemalcev in povečanje njihovega zadovoljstva,
● poudarjena skrb za okolje.
Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje je v septembru 2006 opravil četrto redno presojo
kakovostnega vodenja podjetja po standardu ISO 9001/2000. Inštitut ni ugotovil nobene nepravilnosti.
Poleg tega smo proti koncu leta pridobili certifikat za uvedeni in certificirani sistem ravnanja z okoljem - ISO 14001/2004. Na ministrstvo za visoko šolstvo smo oddali tudi vlogo za oceno poslovne
odličnosti. Ocena državne komisije naše vloge je potrdila naša prizadevanja in dosežene rezultate,
saj smo v skupni oceni napredovali za en kakovostni razred. Razvidno je, da imamo v podjetju jasno
začrtano vizijo in poslanstvo, nivo znanja uporabe informacijskih tehnologij je visok, povečuje se delež
podatkov o primerljivosti s podobnimi podjetji. To potrjuje tudi priznanje Slovenske nacionalne komisije
pri mednarodni instituciji World Energy Council, ki nam je v letu 2006 kot doslej edinemu distribucijskemu podjetju v Sloveniji podelila priznanje za visoko doseženo stopnjo tehnologije.
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Pričakovan razvoj skupine
Elektro Gorenjska
Veljavni Poslovni načrt Elektra Gorenjska zajema obdobje od leta 2004 do vključno leta 2007 in je
torej tudi v letu 2007 temelj oziroma izhodišče našega delovanja. V današnjem svetu, s tem pa tudi
v okolju, v katerem deluje družba Elektro Gorenjska, so ves čas prisotne spremembe, ki jih moramo
sprejemati in jih pozitivno uporabiti. Poslovni načrt ne predstavlja nekaj, česar ni možno spreminjati,
ampak predstavlja temeljno smernico, na kateri gradimo.

Bistvene zunanje spremembe v letu 2007, ki bodo močno vplivale na poslovanje družbe Elektro
Gorenjska, so naslednje:
● S 1. 1. 2007 uvedba evra kot zakonitega plačilnega sredstva.
● Energetski zakon oziroma leta 2004 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega
zakona s spremembami leta 2006 predpisuje 1. 7. 2007 kot datum, ko vsi odjemalci postanejo
upravičeni odjemalci. Torej bodo po tem datumu tudi gospodinjski odjemalci lahko izbirali svojega dobavitelja električne energije. To bo prineslo veliko sprememb, predvidoma največ na
področju cene električne energije, ki jo je do sedaj določala oziroma jo bo še do 1. 7. 2007
določala Vlada RS.
● Omenjeni Energetski zakon tudi zahteva, da se s 1. 7. 2007 izvede pravna ločitev upravljanja
nalog Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja od ostalih, tržnih dejavnosti.
Uprava družbe in zaposleni se zavedamo, da živimo v času sprememb, ki bodo v letu 2007 še posebej izrazite. Sprememba plačilnega sredstva je projekt, ki ga ne doživljamo vsak dan, smo pa nanj
dobro pripravljeni. Tudi na energetskem področju bo 1. 7. 2007 zelo pomembna prelomnica.
Elektro Gorenjska se aktivno in odgovorno pripravlja na uvedbo omenjenih projektov. Pri tem sodeluje
z vsemi akterji, ki so vključeni v projekt. Zavedamo se, da lahko v primeru nepripravljenosti nastanejo
škodljive posledice, ki bi lahko negativno vplivale na delovanje družbe. Zato smo in bomo odprti za vse
projekte, ki prinašajo ekonomske in druge pozitivne učinke in predstavljajo zadovoljstvo v prvi vrsti
uporabnikom, lastnikom in zaposlenim Elektra Gorenjska, kot tudi vsem ostalim partnerjem.
Ne glede na navedene spremembe pa naši osnovni cilji, zapisani v Poslovnem načrtu Elektra
Gorenjska, ostajajo. To so:
● optimalno planiranje vzdrževanja in vzdrževanje opreme in naprav v skladu s planom
vzdrževanja,
● optimalno planiranje investicij in izvajanje investicij v skladu s planom investicij,
● sledenje in prilagajanje zahtevam zakonodaje in uresničitev obveznosti, ki iz nje izhajajo,
● trženje električne energije s ciljem dobičkonosnosti ob čim manjših tveganjih, seveda ob upoštevanju prej navedenih omejitev pri gospodinjskih odjemalcih,
● povečevanje obsega storitev gradenj na trgu,
● dvigovanje kakovosti komuniciranja znotraj in zunaj podjetja,
● nadgrajevanje sistematičnega dela s kadri v zadovoljstvo zaposlenih, podjetja, predvsem pa
zaradi doseganja boljših poslovnih rezultatov,
● nadaljnje zmanjševanje stroškov poslovanja,
● iskanje sinergijskih učinkov z drugimi podjetji na vseh tistih področjih, kjer je to primerno iz
stroškovnih in drugih vzrokov,
● spodbujanje učinkovite rabe energije.
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Vodstvo podjetja Elektra Gorenjska, d. d., ki je 100 - odstotni lastnik Gorenjskih elektrarn, je v svojem
poslovnem načrtu za obdobje 2004-2007 v zvezi s hčerinsko družbo navedlo kot cilj "okrepitev
proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in postati prek hčerinskega podjetja Gorenjske elektrarne prepoznaven proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov na okolju prijazen način." Ta
cilj in prej navedeni pogoji so bili upoštevani že pri določanju srednjeročne politike Gorenjskih elektrarn. Srednjeročna vizija poslovanja pa je temelj za opredelitev poslovne politike v letu 2007.
Tudi v letu 2007 bodo Gorenjske elektrarne poleg sanacije in obnove obstoječih elektrarn zaradi
ohranjanja naprav na nivoju visoke obratovalne pripravljenosti za zagotovitev nemotene in visoko
optimirane proizvodnje električne energije iskale:
● možnosti povečanja proizvodnih kapacitet v obstoječih hidroelektrarnah,
● možnosti novih lokacij za izrabo vodnih virov na Gorenjskem,
● možnost dokupa ekonomsko opravičljivih kapacitet, kjer so mogoči tudi skupni nastopi pri revitalizaciji obstoječih objektov,
● možnosti aktivnega vključevanja pri uvajanju soproizvodnje toplote in energije na Gorenjskem,
● možnosti pridobivanja električne energije z drugimi alternativnimi energenti.
Temeljna dejavnost podjetja Gorenjske elektrarne je proizvodnja in prodaja električne energije.
Maksimiranje proizvedene električne energije z upoštevanjem naravnih vodnih danosti in spreminjajoče dinamike razpoložljivih količin vode med letom, kar je odvisno od vremenskih razmer in letnega
časa, je najpomembnejša naloga podjetja.
Za izvedbo navedene naloge je potrebno zagotoviti, da so proizvodne naprave na nivoju visoke obratovalne pripravljenosti. V primeru okvare je potrebno kar najhitreje ukrepati. Veliko pozornosti bomo
namenili tudi razvoju in posodobitvi obstoječih naprav in objektov z namenom zmanjševanja verjetnosti okvar pa tudi zmanjševanja obsega potrebnega vzdrževanja.
V letu 2007 podjetje načrtuje saniranje in posodobitev še nekaterih ostalih elektrarn, ki v zadnjih letih
še niso bile sanirane, kajti nemoteno in visoko optimirano proizvodnjo električne energije se lahko
zagotovi le z ohranjanjem naprav na nivoju visoke obratovalne pripravljenosti.
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D

anašnja količina
CO2 v zraku je
za dobro tretjino večja
kot je bila kdajkoli v
zadnjih 650.000 letih
in še vedno strmo
narašča.
Višina temperature
zemljskega ozračja je v
soodvisnosti s količino
CO2 v zraku.

Računovodski izkaz
za družbo Elektro Gorenjska
Bilanca stanja
na dan 31. 12. 2006, 1. 1. 2006 in 31. 12. 2005
v 000 SIT

Postavka
Sredstva

31. 12. 2006

1. 1. 2006 (SRS 2006) 31. 12. 2005 (SRS 2001)

35.517.873

34.380.398

34.294.466

106.180

68.009

68.009

Opredmetena osnovna sredstva

31.518.794

30.414.540

30.414.540

Dolgoročne finančne naložbe

3.887.328

3.887.960

3.802.028

Dolgoročne poslovne terjatve

5.571

9.889

9.889

2.900.897

2.479.035

2.468.253
111.550

Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR

Kratkoročna sredstva
Zaloge

131.543

111.550

Kratkoročne finančne naložbe

608

32.436

21.654

Kratkoročne poslovne terjatve

2.705.000

2.302.481

2.302.481

63.746

32.568

32.568

Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

15.190

176.857

176.857

38.433.960

37.036.290

36.939.576

676.735

1.345.924

1.345.924

Kapital

30.272.041

30.098.676

30.289.237

Vpoklicani kapital

17.353.631

17.353.631

17.353.631

Kapitalske rezerve

11.010.235

11.010.235

11.010.235

Rezerve iz dobička

1.318.274

1.059.252

1.346.443

414.790

425.572

328.858

0

13.294

13.294

SKUPAJ SREDSTVA
Zunajbilančna sredstva

Obveznosti do virov sredstev

Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta

175.111

236.692

236.776

Rezervacije in dolgoročne PČR

2.273.540

1.991.299

1.704.024

Dolgoročne obveznosti

3.021.615

1.793.810

1.793.810

Dolgoročne finančne obveznosti

3.015.085

1.780.847

1.780.847

Dolgoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne obveznosti

6.530

12.963

12.963

2.865.674

3.143.131

3.143.131

Kratkoročne finančne obveznosti

730.022

622.762

622.762

Kratkoročne poslovne obveznosti

2.135.652

2.520.369

2.520.369

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Zunajbilančne obveznosti
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1.090

9.374

9.374

38.433.960

37.036.290

36.939.576

676.735

1.345.924

1.345.924

Izkaz poslovnega izida za obdobje
od januarja do decembra 2006
v 000 SIT

Postavka
1.

Čisti prihodki od prodaje

3.

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

4.

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslov. prihodki)

5.

Stroški blaga, materiala in storitev

6.

2006

2005

18.133.748

17.516.867

1.055.640

1.004.129

133.695

121.345

14.592.587

14.034.113

Stroški dela

2.091.766

1.966.498

7.

Odpisi vrednosti

2.155.624

2.104.696

8.

Drugi poslovni odhodki

79.646

41.772

9.

Finančni prihodki iz deležev

48.818

26.126

10. Finančni prihodki iz danih posojil

6.350

8.069

39.831

54.406

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

115.240

94.213

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

8.793

5.964

15. Drugi prihodki

25.709

48.844

16. Drugi odhodki

8.957

8.225

391.178

523. 115

40.957

24.638

350.221

498. 477

11.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

1.190

17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED OBDAVČITVIJO
18. Davek iz dobička
20. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
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Izkaz denarnih tokov za leti 2006 in 2005
v 000 SIT

Postavka

2006

2005

a. Prejemki pri poslovanju

21.835.878

20.417.212

b. Izdatki pri poslovanju

20.535.133

17.918.609

1.300.745

2.498.603

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

c. Prebitek prejemkov ali izdatkov pri poslovanju
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a. Prejemki pri naložbenju

6.401.886

11.009.946

b. Izdatki pri naložbenju

8.728.254

13.071.435

c. Prebitek prejemkov ali izdatkov pri naložbenju

-2.326.368

-2.061.489

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a. Prejemki pri financiranju

7.984.112

2.817.507

b. Izdatki pri financiranju

6.927.311

3.235.088

c. Prebitek prejemkov ali izdatkov pri financiranju

1.056.801

-417.581

63. 746

32.568

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV
a. Denarni izid v obdobju

31.178

19.533

b. Začetno stanje denarnih sredstev

32.568

13.035

Izkaz gibanja kapitala
v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
v 000 SIT

Pojavi pri posameznih
sestavinah kapitala

Vpoklicani Kapitalske
kapital
rezerve
I

Rezerve iz dobička

Presežek
iz
prevred.

Preneseni čisti
poslovni izid

Čisti poslovni
izid poslovnega
leta

III

IV

V

VI

Preneseni čisti
dobiček

Čisti dobiček
poslov. leta

V/1

VI/1

II

Osnovni Kapitalske Zakonske
kapital
rezerve
rezerve

I/1

17.353.631

A. Stanje 1. januarja 2006
B.
5.

II

11.010.235

III/1

108.303

Druge Presežek iz
rezerve
prevred.
iz dobička
III/5

950.949

IV

425.572

249.986

Skupaj
kapital

30.098.676

Premiki v kapitalu
Vnos čistega poslovnega izida
poslovnega leta

350.221

350.221

-175.110

0

C. Premiki v kapitalu
1.

Razpored čistega dobička
kot sestav. kapit. po sklepu
175.110

uprave in nadzornega sveta
2.

Razpored čistega dobička za
oblikovanje dodatnih rezerv
83.912

po sklepu skupščine

-83.912

0

-166.074

-166.074

Č. Premiki kapitala
1.

Izplačilo dividend

4.

Prenos presežka iz prevrednotenja
-10.782

( v posl. prihodke ali fin. prihodke)
17.353.631

D. Stanje 31. decembra 2006
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11.010.235

108.303

1.209.971

414.790

-10.782
0

175.111

30.272.041

Izračun bilančnega dobička
v 000 SIT

Naziv

2006

2005

Čisti poslovni izid poslovnega leta

350.221

498.477

0

13.294

0

-24.924

-175.110

-236.777

175.111

250.070

+ Preneseni čisti dobiček / prenesena čista izguba
+ Zmanjšanje rezerv iz dobička
- Povečanje rezerv iz dobička po sklepu:
a) zakonske rezerve
- Povečanje rezerv iz dobička po odl. uprave in nadzornega sveta
a) druge rezerve iz dobička
Bilančni dobiček
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Č

loveštvo je postalo
močna, vplivna sila,
ki nesporno lahko vpliva
na zemeljski ekosistem.
Imamo moč, a kaže da
ne premoremo potrebne
modrosti in ‘kolektivne’
volje.
Le zavest prav vsakogar
izmed nas in trajnostno
naravnan razvoj nam
lahko tudi v prihodnje
omogočita bivanje na
tem planetu.
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