PRAVNA OSEBA
ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRANJ, Mirka Vadnova 3a

IZKAZ

POSLOVNEGA IZIDA
za obdobje januar - marec 2021
v EUR
SKUPINA

POSTAVKA

KONTOV,

1 - 3 / 2021

1 - 3 / 2020

3

4

8.453.535,04

8.485.572,82
8.485.572,82

KONTO
1

2

1. Čisti prihodki od prodaje (a+b)
a. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu

760,762,del 765

8.437.864,48

b. Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu

761,763,del 765

15.670,56

2. Sprememba vred. zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslov.prihodki)

600,630
790
766,767,768,769

5. Stroški blaga, materiala in storitev (a + b)
a. Nabavna vred. prodanih blaga in mat. ter stroški porablj. materiala
b. Stroški storitev

40,702
41

6. Stroški dela (a + b + c )

1.234.491,34

934.068,00

215.597,70

140.024,34

1.967.035,74

1.703.546,84

1.070.213,38

900.675,96

896.822,36

802.870,88

3.106.562,97

2.950.899,43

a. Stroški plač

470,471

2.214.740,41

2.104.422,23

b. Stroški socialnih zavarovanj

472, 474

515.539,19

491.221,75

472. del 474

347.232,91

331.539,46

473,475,476,477,478,479

376.283,37

355.255,45

2.899.879,53

2.740.969,67

- od tega stroški pokojninskih zavarovanj
c. Drugi stroški dela
7. Odpisi vrednosti (a + b + c)
a. Amortizacija

43

2.831.521,84

2.714.465,55

b. Prevred. poslovni odhodki pri neopred.sr. in opred.osn.sred.

720

68.037,69

17.496,43

320,00

9.007,69

47.951,69

61.159,27

0,00

1.708,49

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki

721,722,723,724
44,45,48

9. Finančni prihodki iz deležev (a + b + c + č)
a. finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini

770

b. finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah

771

c. finančni prihodki iz deležev v drugih družbah

772

č. finančni prihodki iz drugih naložb

773

10. Finančni prihodki iz danih posojil (a + b)

0,16

a. finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini

774

b. finančni prihodki iz posojil, danih drugim

775

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (a + b)
a. finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini

776

b. finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

777

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

1.708,49
0,00

0,16
3.302,77

3.864,51

3.302,77

3.864,51

112.279,68

126.655,21

112.279,68

126.655,21

34,33

35,77

747,748,749

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (a + b + c + č)
a. finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini

740

b. finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

741

c. finančni odhodki iz izdanih obveznic

742

č. finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

743

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (a+b+c)
a. finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini

744

b. finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obvez.

745

27,03

4,83

c. finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

746

7,30

30,94

15. Drugi prihodki

78

3,00

11,00

16. Drugi odhodki

75

11.201,84

13.702,46

1.761.984,23

1.968.280,51

1.761.984,23

1.968.280,51

17. CELOTNI POSLOVNI IZID
(1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16)
18. Davek iz dobička

810

19. Odloženi davki

813

20. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-18+19)

