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PREDSTAVITEV PANOGE, PODJETJA IN STORITEV 
 
Splošni podatki 
 
Naziv podjetja:  ENERGETIKA NAZARJE d.o.o. (v nadaljevanju ENNA) 

Sedež podjetja:  Lesarska cesta 10, 3331 Nazarje 
Matična številka: 5678170 

Davčna številka: 40874761 

Telefon:  03/839-86-50 
Fax:   03/583-25-42 

Elektronska pošta: info@energetika-nazarje.si 
Šifra dejavnosti: 40.300 Proizvodnja in distribucija toplotne energije 

 

Lastništvo:  INPUT naložbe d.o.o. 52,30% 
   Občina Nazarje  33,29% 

   SUHODOLNIK Rok         8,81% 
   VAČOVNIK Jakob   3,53% 

   ŠTIGLIC Martin    2,07% 

 
Opis dejavnosti in programov družbe: 

Podjetje ENERGETIKA NAZARJE d.o.o. se ukvarja izključno s proizvodnjo in distribucijo toplotne 
energije iz lesne biomase.  

 
Vodenje podjetja 

Direktor podjetja je Matej PURNAT in opravlja svojo funkcijo po pogodbi o poslovodenju. 

 
Izjava o upravljanju družbe 

Družba pri svojem poslovanju uporablja veljavno zakonodajo in standarde ter usmeritve, Družbeno 
pogodbo, interne pravilnike in navodila za delo. Družba svoje poslovanje izvaja skladno z javno 

priznanimi etičnimi kodeksi in normativi. 

 
Družba v skladu z določilom petega odstavka 70. člena ZGD-1 podaja izjavo o upravljanju družbe. Ta 

izjava o upravljanju se nanaša na obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2019. Uprava družbe izjavlja, da je 
letno poročilo družbe za leto 2018 sestavljeno in objavljeno v skladu z določili Zakona o gospodarskih 

družbah (ZGD-1), Slovenskimi računovodskimi standardi in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih 
aktih.  

 

a) Izjava o spoštovanju načel Kodeksa o upravljanju  
 

Družba formalno ne uporablja nobenega kodeksa o upravljanju, ki je javno dostopen na spletnih straneh. 
Družba spoštuje in uporablja vsa določila ZGD-ja, ki se nanašajo na upravljanje. Pri svojem delovanju 

ne uporablja dodatnih določil, ki bi presegle zahteve Zakona o gospodarskih družbah, zato le teh tudi 

nima javno objavljenih. 

 

b) Odstopanja od Kodeksa o upravljanju družbe  
 

Zaradi pojasnila pri prejšnji točki ne prihaja do odstopanj od kodeksa. 

 
c) Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v 

povezavi s postopkom računovodskega poročanja  
 

Notranje kontrole v družbi so vzpostavljene v skladu s potrebami družbe in zakonskimi zahtevami. 
Notranje kontrole so usmeritve in postopki, ki jih družba izvaja na vseh ravneh, da bi obvladovala 

tveganja, povezana z računovodskim poročanjem. Namen tega procesa je zagotoviti učinkovitost in 

uspešnost delovanja, zanesljivost računovodskega poročanja v skladu z veljavnimi zakoni ter drugimi 
zunanjimi in notranjimi predpisi. Računovodsko kontroliranje temelji na načelih resničnosti in delitve 

odgovornosti, na kontroli izvajanja poslov, ažurnosti evidenc, usklajenosti stanja izkazanega v poslovnih 
knjigah in dejanskega stanja.  

mailto:info@energetika-nazarje.si
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d) Podatki iz 3., 4., 6., in 9., točke šestega odstavka 70. člena ZGD-1  

 
Podatki o lastništvu družbe so objavljeni v letnem poročilu.  

Družba ne zagotavlja posebnih kontrolnih pravic, kot tudi ne posebnih omejitev glasovalnih pravic. 
Pravice lastnikov izhajajo iz lastništva deležev.  

Pravila družbe o imenovanju članov organov vodenja so določena z družbeno pogodbo družbe, ki temelji 

na določbah ZGD-1 in je na vpogled lastnikom na sedežu družbe.  
Pooblastila članov poslovodstva so skladna z določili ZGD-1.  

 
e) Delovanje skupščine in njene ključne pristojnosti ter opis pravic lastnikov in način 

njihovega upravljanja pravic  

 
Skupščina, kot najvišji organ družbe, ima pristojnosti, ki temeljijo na določilih ZGD-1 in družbene 

pogodbe družbe.  
Enako velja tudi za pravice in uveljavljanje pravic lastnikov družbe.  

Družba je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Družbenik za 
obveznosti družbe ne odgovarja. Družba ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami. 

Družba mora voditi poslovne knjige ter izdelati letna poročila v skladu s predpisi, za kar je odgovoren 

poslovodja družbe. Poslovno leto je enako koledarskemu letu. 
 

f) Podatki o organih upravljanja in nadzora  
 

Družba lahko ima enega ali več direktorjev, ki jih imenuje skupščina. Direktor na lastno odgovornost 

vodi posle družbe in jo zastopa. 

  

 
ZAPOSLENCI 
Skupno število zaposlenih na dan 31. 12. 2019:  2 

Št. zaposlenih s VI. Stopnjo    0 
Št. zaposlenih s V. stopnjo    2 

V letu 2020 ne predvidevamo novih zaposlitev.  
 

Št. pogodbenih sodelavcev:    1 

 
 

PODRUŽNICE in ODSEKI 
Družba nima podružnic in odsekov ne doma niti v tujini. 
 

TRANSFERNE CENE 
Družba v poslovanju s povezano osebo uporablja za določitev  transfernih cen  metodo konkurenčnih 

tržnih cen.  

 

POMEMBNI DOGODKI PO 31.12.2019 
Po bilanci stanja izkazani na dan 31.12.2019 ni bilo drugih dogodkov, ki bi jih morali posebej razkriti ali 
korigirati poslovne izkaze. 
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POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2019 
 

Poslovno leto 2019 je bilo drugo najtoplejše leto v zgodovini meritev, hkrati pa sta november in 
december 2019 bila v povprečju najtoplejša meseca v zgodovini meritev. Zaradi visokih temperatur med 

kurilno sezono je zato podjetje iz dejavnosti Proizvodnja in distribucija toplotne energije ustvarilo izgubo 

v višini 8.013,13 €, kar pa je nadomestilo s prodajo poslovno nepotrebnega premoženja (nepremičnina 
513/3 k.o. Prihova - kompresorska postaja) in s tem ustvarilo dobiček v višini 17.000,00 € (Sklep o 

prodaji je bil sprejet na redni skupščini dne 15.9.2017). 
Ravno tako se je v letu 2019 zaključil stečaj JP Dom Nazarje d.o.o.. Podjetje je iz stečajne mase prejelo  

11.275,71 €, kar predstavlja izreden prihodek, saj je v letu 2017 bil narejen popravek vrednosti terjatev 
do J.P. Dom Nazarje d.o.o. v višini 79.185,41 €. 

 

Energetika Nazarje je poslovno leto 2019 končala s čistim dobičkom v višini 20.262,58 €.  
 

Družba v letu 2019 ni imela aktivnosti povezanih z raziskavami in razvojem. 
 

 

OBVLADOVANJE TVEGANJ  
 

Likvidnostna tveganja 
Družba namenja posebno pozornost neplačnikom in striktno pošilja opomine in vlaga izvršbe po preteku 

90 dnevne zamude plačil. 

 
Cenovna tveganja 

Podjetje je izpostavljeno tveganju cen vhodnih elementov – predvsem biomase, vendar tveganja 
obvladuje preko dobaviteljske verige. 

 

Okoljevarstvena tveganja 
Okoljevarstvena tveganja obstajajo in jih podjetje trenutno obvladuje.  

 
Tehnična  tveganja – kotlovnica in omrežje v lasti Energetike Nazarje 

V letu 2019 smo zamenjali glavni toplovod od stavbe Žaga tiples do Podkrižnik in od stavbe Žaga tiples 
do zemljišča v lasti Krančič in s tem zmanjšali tveganje izpada dobave toplotne energije za kraj Nazarje, 

odjemalce v coni Glin in IOC Prihova. Menjava toplovoda je stala 65.984,03€ in  se je izvedla s posojilom 

v višini 30.000,00 € in z lastnimi sredstvi. 
V letu marcu 2020 poteče pogodba s Telekom Slovenije za uporabo dimnika (bazna postajo za mobilno 

telefonijo. Zato smo preventivno pregledali dimnik ali je sploh še v prihodnje sposoben nositi težo bazne 
postaje. Ugotovljeno je bilo, da je dimnik še v zadovoljivem stanju, vendar se že kažejo poškodbe zaradi 

dimnih plinov. Zato smo že v letu 2019 v dimnik ustavili nerjavno tuljavo fi 800, ter jo zvezali z dimnimi 

cevmi obeh kotlov (KIV in OMNIKAL) in s tem preprečili nadaljnje poškodovanje starega dimnika. 
Investicijo v višini 24.100,00 € smo izvedli s lastnimi sredstvi. 

Ravno tako smo izvedli redna vzdrževalna dela v kurišču, na kotlu smo izvedli večje investicijsko 
vzdrževanje in sicer menjavo dimnih cevi. Celoten strošek vzdrževanja v letu 2019 je znašal 46.063,00 

€. Za investicijsko vzdrževanje smo najeli posojilo v višini 20.000,00 € ostalo vzdrževanje smo izvedli s 

lastnimi sredstvi. 
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SMERNICE DELOVANJA DRUŽBE V LETU 2020 
 

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - PROIZVODNJA TOPLOTNE ENERGIJE,  TEHNOLOŠKI 
PROCES 

Podjetje v letu 2020 predvideva porabiti 15.000 € za remont in investicijsko vzdrževanje iz lastnih  

sredstev. 
Predvidevamo tudi investicijo v toplovod in sicer bomo zamenjali del lastnega omrežja, ki je trenutno v 

lasti podjetja Pfeifer (trasa most – cona Elkroj). Ocenjena vrednost investicije znaša 40.000 €. V 
naslednjih letih se predvideva tudi nakup rabljenega nakladača v vrednosti do 15.000 €. 

 
DISTRIBUCIJA TOPLOTE, KONCESIJA 

Izvajanje koncesije v letu 2019 je potekalo brez težav in po načrtih. V letu 2019 na občinskem omrežju 

nismo imeli okvar. V letu 2020 ni predvidenih vlaganj v distribucijsko omrežje v lasti koncendenta. 
Odprto ostaja vprašanje višine najemnine za toplovodno omrežje v lasti Občine Nazarje zaradi, po naši 

oceni, previsoke osnove za izračun najemnine (nadomestljiva vrednost omrežja). 
 

DOBAVITELJI  

Dobaviteljska veriga je obvladovana in cena vhodnega materiala kontrolirana. 
 

STORITVE VZDRŽEVANJA  in INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV 
V letu 2020 ne predvidevamo prihodkov iz vzdrževanja energetskih sistemov zunanjih uporabnikov. 

 
ZAPOSLENI 

V letu 2020 ne predvidevamo novih zaposlitev.  

Za zagotavljanje usposobljenosti skladno z EZ nadaljujemo sodelovanje z univ.dipl.ing. Jakob Vačovnik. 
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POJASNILA k računovodskim izkazom za leto 2019 
 
Podlage za sestavo računovodskih izkazov 
 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o 
gospodarskih družbah. Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih 

knjigah vodenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Pri pripravi so upoštevane temeljne 

računovodske predpostavke: časovna neomejenost poslovanja, dosledna stanovitnost in nastanek 
poslovnega dogodka. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela v 

skladu s SRS (2016): razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primernost. Računovodske usmeritve se 
glede na leto 2018 niso spreminjale. 

 
Bilanca stanja je sestavljena v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in slovenskimi računovodskimi 

standardi (SRS 20). Členitev postavk izkazov poslovnega leta se ni spremenila.  

 
Izkaz poslovnega izida ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza poslovnega izida. Sestavljen je v 

skladu s SRS 21, po različici I.  
 

Izkaz gibanja kapitala prikazuje spremembe vseh sestavin kapitala in je sestavljen v skladu s SRS 23. 

 
Vrednosti so prikazane v € s centi. 

 

Računovodske usmeritve 
 

Opredmetena osnovna sredstva 
Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah izkazane posebej nabavne vrednosti in 

posebej popravki vrednosti, pri čemer popravek vrednosti predstavlja njihov kumulativni odpis kot 
posledico amortiziranja. V bilanci stanja so izkazana po neodpisani vrednosti, ki predstavlja razliko med 

nabavno in odpisano vrednostjo. Družba uporablja model nabavne vrednosti. 

 
V dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva so zajeti njegova nakupna cena in 

vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Kasneje 
nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom povečujejo njegovo nabavno 

vrednost, če le povečujejo bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi. 
 

Amortizacija 

Amortizacija je obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizljivih sredstev. Osnovna sredstva se 
amortizirajo posamično. Uporablja se enakomerni časovni obračun  amortiziranja.  

 
Amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno sredstvo in se med 

obračunskim letom ne spreminjajo. Uporabljene amortizacijske stopnje so podane v pojasnilu k 

opredmetenim osnovnim sredstvom. 
 

Zaloge 
Količinska enota zaloge materiala se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo 

sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. 

Med nevračljive nakupne dajatve se všteva tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. 
Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste. Prevrednotenje zalog je sprememba njihove 

knjigovodske vrednosti. Opravi se lahko na koncu poslovnega leta ali med njim. Zaloge se vrednotijo po 
izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. 

Stroški materiala, ki se pred uporabo zadržujejo v zalogah, se izkazujejo v zneskih, ki so pred nastankom 
potroškov materiala oblikovali vrednost zalog. Odvisni so od metode, ki se uporablja metode zaporednih 

cen (FIFO). 
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Terjatve 

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 

predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali zmanjšajo, na primer 
zaradi naknadnih popustov, vračil blaga ali glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo za vsak 

znesek, utemeljen s pogodbo. Terjatve se praviloma merijo po odplačni vrednosti. 
Kot sporna se opredeli terjatev, za katero obstaja upravičen dvom, da ne bo poravnana, ker se nad 

dolžnikom vodi postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.  

 
Kapital 

Celotni kapital podjetja se razčlenjuje na: vpoklican kapital, rezerve iz dobička, ki jih sestavljajo zakonske 
rezerve in druge rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid ter čisti poslovni izid poslovnega leta.  

 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

Časovne razmejitve so lahko aktivne ali pasivne. Prve je mogoče obravnavati kot terjatve v širšem 

pomenu, druge pa kot dolgove v širšem pomenu. Vključujejo odložene prihodke in stroške oziroma 
odhodke, vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in prehodno nezaračunane prihodke kot posebne 

vrste terjatev oziroma dolgov. Časovne razmejitve, ki se bodo uporabljale v letu dni, se opredelijo kot 
kratkoročne, tiste, ki se bodo uporabljale v daljšem obdobju, pa se opredelijo kot dolgoročne. 

Pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma vnaprej vračunane odhodke 
in odložene prihodke, ki se izkazujejo posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste. Pasivne časovne 

razmejitve v zvezi z državnimi podporami in donacijami, prejetimi za pridobitev osnovnih sredstev, se 

oblikujejo za zneske državnih podpor ali donacij, s katerimi so bila osnovna sredstva nepovratno oziroma 
brezplačno pridobljena. 

 
Dolgovi 

Dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki v 

primeru finančnih dolgov dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v 
primeru poslovnih dolgov pa prejem proizvoda ali blaga ali opravljeno storitev ali opravljeno delo 

oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v poslovnem izidu, pa tudi prejem opredmetenih osnovnih 
sredstev z dolgoročnim odplačevanjem. 

Kot dolgoročne obveznosti se izkazujejo dolgoročni krediti. Dolgoročne obveznosti se prevrednotujejo v 
skladu s pogodbo med upnikom in dolžnikom. Pri kratkoročnih obveznostih se ločeno izkazujejo 

kratkoročne obveznosti iz financiranja in kratkoročne obveznosti iz poslovanja. Kratkoročne obveznosti 

iz financiranja so dobljena posojila.  
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja so dobljeni predujmi, obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do 

delavcev, obveznosti do državnih institucij in druge obveznosti. 

Prihodki in odhodki 

Prihodke družbe predstavljajo: 

 
a) Prihodki iz poslovanja 

Prihodke iz poslovanja predstavljajo prihodki iz naslova prodaje proizvodov in storitev. Prihodki od 
prodaje proizvodov in storitev se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih ali drugih listinah, 

zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila. 

 
b) Prihodki iz financiranja 

Prihodke iz financiranja predstavljajo vse zaračunane obresti. Prihodki od financiranja se priznavajo 
samo, kadar ne obstaja dvom glede njihove velikosti in poplačljivosti. Za obresti se prihodki priznavajo 

v zneskih, ki se nanašajo na pretečeno obdobje. 
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Odhodke družbe predstavljajo: 

 

a) Odhodki iz poslovanja 
Odhodke od poslovanja predstavljajo vsi odhodki nastali v poslovnem letu, evidentirani po naravnih 

vrstah. 
Stroški materiala in storitev se pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo, da so praviloma povezani z 

nastalimi gospodarskimi koristmi. Stroški materiala, ki se pred uporabo zadržujejo v zalogah, se 

izkazujejo v zneskih, ki so pred nastankom potroškov materiala oblikovali vrednost zalog. 
Stroški dela se pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno delo in druge podlage za obračun 

plač v bruto znesku oziroma upravičenost do nadomestila plač in drugih dohodkov iz zaposlitve, pa tudi 
odpravnin ter ustreznih dajatev. 

 

b) Odhodki iz financiranja 
Med odhodki od financiranja so zajete vse obračunane obresti iz naslova najetih posojil in zamudnih 

obresti do dobaviteljev in države. 
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POJASNILA POSTAVK V BILANCI STANJA 
 

Opredmetena osnovna sredstva 
 

Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev po metodi sedanje vrednosti:  

Zemljišča Zgradbe Oprema
Predujmi 

za OS

Opredmetena 

osnovna 

sredstva v 

izdelavi

Skupaj:

NABAVNA VREDNOST

Stanje 01.01.2019 158.700,00 471.732,57 1.532.579,02 0,00 0,00 2.163.011,59

Pridobitve 90.084,03 90.084,03

Aktiviranje 0,00

Odtujitve -57.707,07 -57.707,07

Popravki/uskladitve 0,00

Prevrednotenje 0,00

Stanje 31.12.2019 158.700,00 414.025,50 1.622.663,05 0,00 0,00 2.195.388,55

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 01.01.2019 332.876,41 1.028.667,31 1.361.543,72

Pridobitve 0,00

Odtujitve -57.707,07 -57.707,07

Amortizacija 9.521,40 60.753,33 70.274,73

Popravki/uskladitve 0,00

Prevrednotenje 0,00

Stanje 31.12.2019 284.690,74 1.089.420,64 1.374.111,38

Neodpisana vrednost 01.01.19 158.700,00 138.856,16 503.911,71 0,00 0,00 801.467,87

Neodpisana vrednost 31.12.19 158.700,00 129.334,76 533.242,41 0,00 0,00 821.277,17

 

 
 

Pojasnilo: 
Amortizacija je bila obračunana po naslednjih stopnjah v %: 

- Gradbeni objekti  od 2,5-6,67 % 

- Računalniška oprema  50% 
- Ostala oprema   od 4-20% 

 

Družba je v letu 2019 sta bili izvedeni investiciji v toplovodno omrežje in v dimnik. 
Podjetje nima opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s finančnim najemom. 

Sedanja vrednost zastavljenih nepremičnin znaša 288.034,95 €,  premičnine niso več obremenjene. 
 

Finančne obveznosti za investicije znašajo na dan 31. 12. 2019 53642,90 €. 

 
 
Zaloge 

 v EUR s centi 

Besedilo 31.12.2019 31.12.2018

Material 25.610,38 36.782,49
 

Pojasnilo: 
Zaloge materiala predstavljajo lesni ostanki, ki so namenjeni kot kurivo za proizvodnjo toplotne energije 

in se vrednotijo FIFO metodi. Pri inventuri ni bilo ugotovljeno viškov ali mankov. Zaloge so bremen 

proste in so kurantne. Knjigovodska vrednost zalog ne presega njene čiste iztržljive vrednosti. 
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Kratkoročne terjatve iz poslovanja 

v EUR s centi 

Besedilo 31.12.2019 31.12.2018

Kratkoročne terjatve do kupcev - kupci distribucija lastno omrežje 35.937,20 125.453,49

Kratkoročne terjatve do kupcev - kupci distribucija občinsko omrežje 61.582,66 69.814,08

Popravek vrednosti terjatev do kupcev 0,00 -79.185,41

Druge kratkoročne terjatve 1.449,41 2.519,92

Skupaj 98.969,27 118.602,08

 
Pojasnila: 

Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve za vstopni DDV. 
Terjatve niso zavarovane. Družba ne izkazuje terjatev do uprave. 

 

 
Ne zapadle in zapadle terjatve do kupcev na lastnem omrežju na dan 31. 12. 2019 

v EUR s centi 

Skupaj do 30 dni 30 do 60 dni 60 do 365 dni nad 365 dni

Ne zapadle 32.959,93

Zapadle 2.977,27 2.103,57 429,01 444,69 0,00

Skupaj terjatve 35.937,20 2.103,57 429,01 444,69 0,00

 

 
Ne zapadle in zapadle terjatve do kupcev na občinskem omrežju na dan 31. 12. 2019 

v EUR s centi 

Skupaj do 30 dni 30 do 60 dni 60 do 365 dni nad 365 dni

Ne zapadle 33.944,73

Zapadle 27.637,93 10.586,82 3.029,74 7.582,87 6.438,50

Skupaj terjatve 61.582,66 10.586,82 3.029,74 7.582,87 6.438,50

 
Pojasnila: 

Vse terjatve, ki so zapadle nad 365 dni so v tožbi ali izvršbi. Smatramo, da so terjatve izterljive. 
 

 

Denarna sredstva                                                     
                                                                                                                             v EUR s centi 

B e s e d i l o 31.12.2019 31.12.2018

Gotovina v blagajni in prejeti čeki 636,80 74,69

Denarna sredstva v banki 48.731,11 32.749,52

S k u p a j 49.367,91 32.824,21

 
 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

v EUR s centi 

B e s e d i l o 31.12.2019 31.12.2018

Kratkoročno odloženi stroški in odhodki 382,51 251,86

Ne zaračunani prihodki 0,00 0,00

S k u p a j 382,51 251,86
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Kapital 

v EUR s centi 

B e s e d i l o 31.12.2019 31.12.2018

Osnovni kapital 590.761,01 590.761,01

Kapitalske rezerve 0,13 0,13

Rezerve 95.341,53 94.328,40

Preneseni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let 106.669,62 112.144,96

Revalorizacijske rezerve 0,00 0,00

Čisti dobiček poslovnega leta 19.249,45 4.524,66

S k u p a j 812.021,74 801.759,16  
 
Pojasnilo: 

Podjetje je imelo v 2019 590.761,01 EUR osnovnega kapitala. 
Podjetje je v letu 2019 oblikovalo 1.013,13 € zakonskih rezerv (obveznih po Zakonu o gospodarskih 

družbah).  
Bilančni dobiček podjetja v letu 2019 znaša 125.919,07 €. V letu 2018 je bilančni dobiček znašal 

86.232,23 €. 

Družba je v letu 2019 izplačala dividende na podlagi sklepa skupščine v znesku 10.000,00 €. 
 

 
Rezervacije in dolgoročne PČR 

                                                                                                                             v EUR s centi 

B e s e d i l o 31.12.2019 31.12.2018

Druge dolgoročne rezervacije 0,00 0,00

Dolgoročne PČR za števčnine 10.156,92 6.534,72

Dolgoročne PČR iz prejetih dotacij za osnovna sredstva 67.421,15 79.697,51

S k u p a j 77.578,07 86.232,23
 

Pojasnilo: 
Podjetje ima oblikovane dolgoročne PČR iz naslova subvencije pri nakupu kotla na lesno biomaso. V letu 
2019 so bile porabljene za pokrivanje stroškov amortizacije nabavljenih osnovnih sredstev iz naslova 

subvencij v znesku 12.276,36 €. 
Družba je v letu 2019 oblikovala dolgoročne PČR za števčnine v višini 5.446,59 €. Sredstva bodo 

črpana ob umerjanju ali zamenjavah števcev, v letu 2019 jih je porabila za 1.051,14 €, sprostila pa jih 
je za 773,25 €. 

 

                                                                                                                             v EUR s centi 
Vrste rezervacij Stanje 1.1.2019  Oblikovanje  Črpanje  Odprava Stanje 31.12.2019

Dolgoročne PČR za števčnine 6.534,72 5.446,59 1.051,14 773,25 10.156,92

Dolgoročne PČR dotacije za 

nakup OS
79.697,51 0,00 12.276,36 67.421,15

Skupaj 86.232,23 5.446,59 13.327,50 773,25 77.578,07

 

 
Dolgoročne finančne obveznosti 

                                                                                                                             v EUR s centi 

B e s e d i l o 31.12.2019 31.12.2018

Dolgoročno dobljena posojila pri bankah 53.642,90 17.500,05

Dolgoročno dobljena posojila pri drugih 0,00 0,00

Manj kratkoročni del 24.928,60 10.000,08

S k u p a j 28.714,30 7.499,97  
 

Pojasnilo: 
Sedanja vrednost nepremičnin zastavljenih kot zavarovanje kreditov znaša 288.034,95 €, kar tudi 

predstavlja zabilančne postavke. 
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V letu 2019 je podjetje najelo dolgoročno posojilo v višini 30.000,00 € za zamenjavo glavnega 

toplovoda od objekta Žaga tiples do objekta Podkrižnik in objekta Žaga tiples do zemljišča Krančič. 

Odplačilna doba je 5 let obrestna mera EURIBOR + 2,49% letno, v zavarovanje je dana obstoječa 
hipoteka na nepremičnini. 

Ravno tako je podjetje v letu 2019 najelo posojilo v višini 20.000,00 € z odplačilno dobo 2 leti in 
obrestno mero 2,49% letno za sanacijo dimnih cevi v kotlu. v zavarovanje je dana obstoječa hipoteka 

na nepremičnini. 

 
Višina vseh obveznosti z rokom dospelosti, daljšim od petih let na dan 31. 12. 2019 znaša: 0,00 €. 

 
Višina vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom (hipoteko) na dan 31. 12. 2019 znaša 

53.642,90 €. 

 
 

Kratkoročne finančne obveznosti 
                                                                                                                             v EUR s centi 

B e s e d i l o 31.12.2019 31.12.2018

Kratkoročno dobljena posojila pri bankah in kratkoročni del 

dolgoročnih posojil

24.928,60 10.000,08

Kratkoročno dobljena posojila od podjetij v skupini 0,00 0,00

Kratkoročno dobljena posojila pri drugih 0,00 0,00

S k u p a j 24.928,60 10.000,08  
 
Pojasnilo: 

Kratkoročne finančne obveznosti se v celoti nanašajo na del dolgoročnih finančnih obveznosti, ki 

zapadejo v vračilo v letu 2020. 
 

 
Kratkoročne poslovne obveznosti 

v EUR s centi 

B e s e d i l o 31.12.2019 31.12.2018

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 20.589,51 52.571,44

Kratkoročne obveznosti do podjetij v skupini 0,00 0,00

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 4.564,89 8.731,47

Kratkoročne obveznosti do države 23.049,27 18.883,15

Kratkoročne obveznosti za predujme 0,00 0,00

Druge kratkoročne obveznosti 1.264,14 901,01

S k u p a j                                                                          49.467,81 81.087,07  
 

Pojasnilo: 
Obveznosti do delavcev so iz naslova plač za december 2019, do države pa iz naslova prispevkov in 

davkov (december 2019), ter iz naslova DDV. Druge kratkoročne obveznosti so iz naslova obveznosti 

po pogodbi o poslovodenju.  
 

Družba na dan 31. 12. 2019 nima finančnih in poslovnih obveznosti do uprave, razen za prejemke po 
pogodbi o poslovodenju v višini 1.264,14 € za mesec december 2019. 
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Ne zapadle in zapadle obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2019 
                                                                                                                              v EUR s centi 

Skupaj do 30 dni 30 do 60 dni nad 60 dni

Ne zapadle 15.589,51

Zapadle 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

Skupaj obveznosti do dobaviteljev 20.589,51 0,00 5.000,00 0,00

 
Pojasnilo: 
Zapadle obveznosti od 30 do 60 dni se v znesku 5.000,00 € nanašajo na zadržana sredstva do 

ureditve dokumentacije in so bile plačane v januarju 2020. 

 

 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

                                                                                                                           v EUR s centi 

B e s e d i l o 31.12.2019 31.12.2018

Vnaprej vračunani stroški revizije 2.100,00 2.150,00

Vnaprej vračunani stroški zaključnega računa 0,00 300,00

Vnaprej vračunani stroški koncesijske dajatve 0,00 0,00

Odloženi prihodki 796,72 1.200,00

S k u p a j 2.896,72 3.650,00
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POJASNILA POSTAVK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 

Družba je izkaz poslovnega izida sestavila po I. različici v skladu s SRS 2016. 
 

Družba opravlja energetsko dejavnost in je glede na 305.člen EZ-1 zavezana, da revizor potrdi 

ustreznost in pravilnost sodil v skladu s 6.odstavkom 305.člena EZ-1. Ker družba opravlja le eno 
dejavnost in sicer proizvodnjo in distribucijo toplotne energije je revizor podal mnenje, da družba 

evidentira vse stroške kot neposredne in jih kot takšne v celoti razporeja na dejavnost. 
 
Letno poročilo izvajalca GJS mora v skladu s SRS 32 vsebovati poleg razpredelnic, predpisanih z 
Zakonom o gospodarskih družbah in drugimi predpisi ali določenih s SRS, še dodatne razpredelnice in 
pojasnila k računovodskim izkazom, ki so navedene v SRS 32. Ker družba Energetika Nazarje d.o.o. 

opravlja le eno dejavnost, tj, proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, družba ne razkriva dodatnih 

preglednic. 

 

 
Prihodki iz poslovanja 2019 in 2018 

                                                                                                                             v EUR s centi 

B e s e d i l o 2019 2018

Prihodki od prodaje na domačem trgu 375.459,97 388.620,18

Povečanje vrednosti zalog proizv. in nedok. proizv. 0,00 0,00

Zmanjšanje vred. zalog proizv. in nedok. proizvodnje 0,00 0,00

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0,00 0,00

Drugi poslovni prihodki 30.049,61 27.035,83

S k u p a j 405.509,58 415.656,01  
 
Pojasnilo: 

Drugi poslovni prihodki so iz naslova oprave dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev iz naslova 
subvencije in pobranih števčnin, ter dobiček pri prodaji poslovno nepotrebnega premoženja.  

 

 
Prihodki glede na distribucijsko omrežje  

v EUR s centi 

B e s e d i l o 2019 2018

Prihodki od prodaje v lastno omrežje 172.512,01 180.934,57

Prihodki od prodaje v občinsko omrežje 202.947,96 207.685,61

Drugi poslovni prihodki 30.049,61 27.035,83

S k u p a j 405.509,58 415.656,01  
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Odhodki poslovanja 2019 in 2018 

                                                                                                                          v EUR s centi 

B e s e d i l o 2019 2018

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 259.164,34 249.486,79

nabavna vrednost prodanega blaga 0,00 0,00

stroški materiala 105.318,26 132.497,61

stroški storitev 153.846,08 116.989,18

STROŠKI DELA 55.445,44 81.016,23

Plače 43.334,15 58.345,66

Stroški za socialno varnost 7.020,71 9.452,77

Stroški odpravnin 0,00 3.352,76

Drugi stroški dela 5.090,58 9.865,04

AMORTIZACIJA 70.274,73 70.738,17

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 1.259,15 987,67

REZERVACIJE 0,00 0,00

DRUGI ODHODKI POSLOVANJA 9.976,16 7.300,06

S k u p a j 396.119,82 409.528,92  
 

 

 
Prikaz stroškov po funkcionalnih skupinah 
                                                                                                                            v EUR s centi 

B e s e d i l o 2019 2018

Vrednost prodanih poslovnih učinkov 192.682,95 214.113,18

Stroški prodajanja 0,00 0,00

Stroški splošnih dejavnosti 203.436,87 195.415,74

S k u p a j 396.119,82 409.528,92  
 
 

Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja     
                                                                                                                             v EUR s centi 

Besedilo 2019 2018

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 8,37 5,14

Skupaj 8,37 5,14

 

Pojasnilo: 

Prihodki so iz naslova zamudnih obresti kupcev. 
 

 
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja 

  v EUR s centi 

Besedilo 2019 2018

Odpisi finančnih terjatev 0,00 0,00

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 495,34 944,33

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0,00 0,00

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 266,43 145,41

Skupaj: 761,77 1.089,74

 
Pojasnilo: 
Odhodki za obresti so strošek financiranja pri dobaviteljih in bankah.  
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Drugi prihodki 

           v EUR s centi 

B e s e d i l o 2019 2018

Prihodki iz prejšnjih let 0,00 0,00

Izterjane odpisane terjatve 11.275,71 165,88

Dobiček pri prodaji/izločitvi osnovnih sredstev 0,00 0,00

Prejete kazni in odškodnine 0,00 0,00

Drugi  prihodki 530,60 227,66

S k u p a j 11.806,31 393,54
 
Pojasnilo: 

Drugi prihodki v večini predstavljajo sredstva, ki jih je podjetje prejelo po zaključku stečaja J.P. Dom 
Nazarje. 

 

 
Drugi odhodki 

           v EUR s centi 

B e s e d i l o 2019 2018

Donacije 150,00 590,24

Izguba pri prodaji/izločitvi osnovnih sredstev 0,00 0,00

Drugi  odhodki 30,09 314,98

S k u p a j 180,09 905,22  
 
 

Razčlenitev rezultata 

                                                                                                               v EUR 
B e s e d i l o 2019 2018 2017 2016 2015 2014

 1. Prihodki iz poslovanja                                                    405.510 415.656 394.903 392.073 423.366 397.897

 2. Odhodki (stroški) iz poslovanja                                      396.120 409.529 607.054 385.815 415.657 375.543

A. Dobiček ali izguba iz poslovanja                                      9.390 6.127 -212.151 6.258 7.709 22.354

 1. Prihodki iz financiranja                                                      8 5 5 29 248 252

 2. Odhodki iz financiranja                                                    762 1.090 3.794 2.926 13.443 8.010

B. Dobiček ali izguba iz financiranja                                   -754 -1.085 -3.789 -2.897 -13.195 -7.758

 1. Drugi prihodki                                                                       11.806 394 14.133 4.564 8.020 7.148

 2. Drugi odhodki                                                                    180 315 12.794 139 150 1.204

C. Dobiček ali izguba iz izrednega poslovanja                            11.626 79 1.339 4.425 7.870 5.944

Celotni dobiček ali izguba (A+B+C)                                 20.262 5.121 -214.601 7.786 2.384 20.540

  Davek od dohodkov pravnih oseb 0 0 0 0 0 2.784

Čisti dobiček ali izguba 20.262 5.121 -214.601 7.786 2.384 17.756

Vseobsegajoči donos 20.262 5.121 -214.601 7.786 2.384 17.756

 

 
Pojasnilo: 

Rezultat poslovanja je pozitiven s izkazanim dobičkom v višini 20.262,58 €. 

 
 

REZULTAT DELITVE DOBIČKA /POKRIVANJA IZGUBE 
 

Podjetje je poslovno leto zaključilo z čistim dobičkom 20.262,58 €. 
Direktor predlaga, da se lastnikom izplača dividenda v višini 10.000 € bruto iz naslova nerazporejenih 

dobičkov preteklih let. 
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OSNOVNI KAZALNIKI POSLOVANJA 

 
Kazalnik \ Poslovno leto 2019 2018 2017 2016 2015

Dodana vrednost na zaposlenega 65.879 52.956 52.211 51.419 52.296

Gospodarnost poslovanja 1,05 1,01 0,66 1,02 1,01

Čista donosnost kapitala v % 3,55 0,59 -0,21 0,76 0,23

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,66 0,36 0,01 0,18 0,09

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti 1,99 1,66 1,52 1,70 1,37

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti 2,34 2,07 1,82 2,00 1,63

Stopnja lastniškosti kapitala 0,82 0,81 0,79 0,78 0,74

Stopnja dolgoročnosti financiranja 0,84 0,82 0,81 0,80 0,82

Stopnja osnovnosti investiranja 0,83 0,81 0,85 0,80 0,80

Stopnja dolgoročnosti investiranja 0,83 0,81 0,85 0,80 0,80

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 0,99 1,00 0,93 0,99 0,93

 
 
Način izračuna posameznega kazalnika: 
Dodana vrednost na zaposlenega: dodana vrednost/povprečno število zaposlenih 
Gospodarnost poslovanja: celotni prihodki/celotni odhodki 
Čista donosnost kapitala v % čisti dobiček poslovnega leta/kapital brez dobička tekočega leta 
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti: likvidna sredstva/kratkoročne obveznosti 
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti: (likvidna sredstva + kratkoročne terjatve)/kratkoročne obveznosti 
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti: kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti 
Stopnja lastniškosti kapitala: kapital/obveznosti do virov sredstev 
Stopnja dolgoročnosti financiranja: (kapital + dolgoročne obveznosti)/obveznosti do virov sredstev 
Stopnja osnovnosti investiranja: sedanja vrednost osnovnih sredstev/obveznosti do virov sredstev 
Stopnja dolgoročnosti investiranja: dolgoročna sredstva/sredstva 
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev: kapital/sedanja vrednost osnovnih sredstev 
 

 
Uprava družbe je 22.1.2020 odobrila letno poročilo družbe za leto 2019 za objavo na portalu AJPES. 

Za potrebe revizije računovodskih izkazov za leto 2019 v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih 
službah pa je uprava družbe pripravila letno poročilo v februarju 2020. Direktor družbe ga je potrdil 

dne 13.2.2020.  

 
Pojasnila k računovodskim izkazom izdelal  INPUT d.o.o. Nazarje. 

 
Energetika Nazarje d.o.o. 

Direktor Matej Purnat 
 

Uprava potrjuje računovodske izkaze za leto končano na dan 31. decembra 2019 in uporabljene 

računovodske usmeritve. 
 

 
 

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE 

 
Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-to predstavlja resnično in pošteno sliko 

premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2018. 
 

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za 
zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma 

nezakonitosti. 

 
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, ter da so bile 

računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da 
so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju 

podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi. 

 
 

   Direktor: 
Matej PURNAT 

 

Nazarje, dne 20.2.2020 
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA od 1. 1. do 31. 12. 2019 
 

Vpoklicani 

kapital

Kapitalske 

rezerve

Preneseni čisti 

poslovni izid

Čisti poslovni 

izid posl. leta

Leto 2019
Osnovni 

kapital

Zakonske 

rezerve

Druge 

rezerve iz 

dobička

Preneseni čisti 

dobiček

Čisti dobiček 

posl. leta

A1. Končno stanje 31.12.2018 590.761,01 0,13 13.468,06 80.860,34 112.144,96 4.524,66 801.759,16

a) Preračuni za nazaj 0,00

b) Prilagoditve za nazaj 0,00

A2. Začetno stanje 01.01.2019 590.761,01 0,13 13.468,06 80.860,34 112.144,96 4.524,66 801.759,16

B1. Spremembe lastniškega kapitala 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00

g) Izplačilo dividend -10.000,00 -10.000,00

B2.
Celotni vseobsegajoči donos 

poročevalskega obdobja
0,00 0,00 1.013,13 0,00 0,00 19.249,45 20.262,58

a) Vnos čistega poslovnega izida 1.013,13 19.249,45 20.262,58

B3. Spremembe v kapitalu 0,00 0,00 0,00 0,00 4.524,66 -4.524,66 0,00

a)

Razporeditev preostalega dela čistega dobička 

primerjalnega poročevalskega obdobja na 

druge sestavine kapitala

4.524,66 -4.524,66 0,00

b)

Razporeditev dela čistega dobička 

poročevalskega obdobja na druge sestavine 

kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora

0,00

c) Sprostitev rezerv iz dobička 0,00

C. Končno stanje 31.12.2019 590.761,01 0,13 14.481,19 80.860,34 106.669,62 19.249,45 812.021,74

Rezerve iz dobička

Skupaj
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA od 1. 1. do 31. 12. 2018 

 

Vpoklicani 

kapital

Kapitalske 

rezerve

Preneseni čisti 

poslovni izid

Čisti poslovni 

izid posl. leta

Leto 201 8
Osnovni 

kapital

Zakonske 

rezerve

Druge 

rezerve iz 

dobička

Preneseni čisti 

dobiček

Čista izguba 

posl. leta

A1. Končno stanje 31.12.201 7 590.761,01 0,13 13.229,92 220.314,31 197.292,20 -214.601,21 806.996,36

a) Preračuni za nazaj 0,00

b) Prilagoditve za nazaj 0,00

A2. Začetno stanje 01.01.201 8 590.761,01 0,13 13.229,92 220.314,31 197.292,20 -214.601,21 806.996,36

B1. Spremembe lastniškega kapitala 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00

g) Izplačilo dividend -10.000,00 -10.000,00

B2.
Celotni vseobsegajoči donos 

poročevalskega obdobja
0,00 0,00 238,14 0,00 0,00 4.524,66 4.762,80

a) Vnos čistega poslovnega izida 238,14 4.524,66 4.762,80

B3. Spremembe v kapitalu 0,00 0,00 0,00 -139.453,97 -75.147,24 214.601,21 0,00

a)

Razporeditev preostalega dela čistega dobička 

primerjalnega poročevalskega obdobja na 

druge sestavine kapitala

-214.601,21 214.601,21 0,00

b)

Razporeditev dela čistega dobička 

poročevalskega obdobja na druge sestavine 

kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora

0,00

c) Sprostitev rezerv iz dobička -139.453,97 139.453,97 0,00

C. Končno stanje 31.12.201 8 590.761,01 0,13 13.468,06 80.860,34 112.144,96 4.524,66 801.759,16

Rezerve iz dobička

Skupaj
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IPRO 

 

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
 
Upravi in skupščini družbe ENERGETIKA Nazarje d.o.o. 
 
Mnenje 
Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe ENERGETIKA NAZARJE d.o.o.,  s 
sedežem Lesarska cesta 10, Nazarje, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31.12.2019, izkaz poslovnega 
izida in drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj 
končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe. Po 
našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz  
finančnega  stanja gospodarske družbe  ENERGETIKA NAZARJE d.o.o. na dan 31. decembra 2019 ter 
njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi. 
 
Podlaga za mnenje 
Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na 
podlagi teh pravil so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo 
računovodskih izkazov. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor 
za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi 
zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost 
od družbe in, da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA. 
Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko 
mnenje. 
 
Druge informacije 
Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki je 
sestavni del letnega poročila ENERGETIKA NAZARJE d.o.o., vendar ne vključujejo računovodskih 
izkazov in našega revizorjevega poročila o njih. Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na 
druge informacije in o njih ne izražamo nobene oblike zagotovila. V povezavi z opravljeno revizijo 
računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri tem presoditi ali so druge 
informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim 
poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Če na 
podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembno napačna navedba drugih informacij, 
moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem ni nič takega, o čemer bi morali poročali. V zvezi s 
tem na podlagi opisanih postopkov poročamo, da: 

- so  druge  informacije  v  vseh  pomembnih  pogledih  usklajene z revidiranimi računovodskimi 
izkazi; 

- so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter  
- na  podlagi  poznavanja  in  razumevanja družbe in njenega okolja,  ki smo ga pridobili med 

revizijo, v  zvezi  z  drugimi  informacijami  nismo ugotovili bistveno napačnih navedb. 
 
Odgovornost poslovodstva in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze 
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s 
Slovenskimi računovodskimi standardi in za tàko notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo 
poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno 
napačne navedbe zaradi prevare ali napake. Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov 
odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih 
z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetja kot podlago za računovodenje, 
razen če namerava poslovodstvo podjetje likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge 
možnosti, kot da napravi eno ali drugo. Poslovodstvo je odgovorno za nadzor nad pripravo 
računovodskih izkazov in za potrditev letnega poročila. 

Družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj d.o.o. 
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Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov 
Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so računovodski izkazi kot celota brez 
pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše 
mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, 
opravljena v skladu z MSR, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne 
navedbe, lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno 
pričakovati, da posamič ali skupaj, vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi 
teh računovodskih izkazov. Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo 
strokovno presojo in ohranjamo poklicno nezaupljivost. Prav tako: 

- prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, 
bodisi zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na 
ocenjena tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo 
podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, 
je višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, 
ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol; 

- opravimo postopke preverjanja in razumevanja notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z 
namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z 
namenom izraziti mnenja o učinkovitosti notranjih kontrol družbe; 

- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost 
računovodskih ocen ter z njimi povezanih razkritij poslovodstva; 

- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti   glede dogodkov 
ali okoliščin, ki zbujajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, 
sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot 
podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v 
revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so taka 
razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih 
pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine 
lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja; 

- ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z 
razkritji, in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je 
dosežena poštena predstavitev; 

 
Pristojne za upravljanje med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in 
pomembnih revizijskih ugotovitvah vključno s pomanjkljivostmi  notranjih kontrol, ki smo jih 
zaznali med našo revizijo. 
 

 
Odstavek o drugih zadevah  
Računovodske izkaze za leto, končano 31.12.2018 je revidiral drug revizor, ki je 19.7.2019 izdal 
mnenje brez pridržkov. 
V skladu z zahtevo 57.člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) potrjujemo, da so informacije v 
poslovnem poročilu skladne s priloženimi računovodskimi izkazi. 
V skladu z zahtevo 305. člena Energetskega zakona (EZ-1) navajamo, da družba Energetika Nazarje 
d.o.o. pri pripravi računovodskih izkazov v okviru svoje dejavnosti evidentira izključno dejavnost 
proizvodnje toplote in distribucije toplote. Družba evidentira vse stroške kot neposredne. Navedeno 
je v skladu z zahtevami 305.člena EZ-1. 

 
 
 

Revizijska družba:       mag.Matic Kotnik    
RIPRO d.o.o.        pooblaščeni revizor                                                                                                                                                    
Efenkova 61, Velenje      

 
Velenje, dne 2.3.2020

 




