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DRUÆBA GVO, d. o. o.
Predstavitev
Druæba GVO, d. o. o., je nastala kot uresniËenje poslovne
zamisli zdruæiti vse lastne zmogljivosti s podroËja izvajanja
del pri gradnji in vzdræevanju telekomunikacijskega
kabelskega omreæja druæbe Telekom Slovenije, d. d., jih
ustrezno organizirati in opremiti ter jim zaupati v izvedbo
strokovno najzahtevnejπa dela s tega podroËja.
Zamisel se je zaËela uresniËevati v letu 2002, ko je bila v
okviru druæbe Telekom Slovenije, d. d., ustanovljena Enota
GVO, ki je s 1. 1. 2004 prerasla v hËerinsko podjetje
GVO, d. o. o.
Druæba GVO, d. o. o., je v 100-odstotni lasti Telekoma
Slovenije, d. d., ter je za druæbo Mobitel, d. d., in druæbo
SiOL, d. o. o., njegova tretja hËerinska druæba.

LETNO
PORO»ILO
DRUÆBE

Polni naziv druæbe in naslov
Gradnja in vzdræevanje
telekomunikacijskih omreæij, d. o. o.
Naslov druæbe: Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon:
+ 386 1 234 10 00
Faks:
+ 386 1 234 18 03
E-naslov:
gvo@telekom.si
Spletni naslov:
www.gvo.si
Transakcijski raËun:
05100-8010150169
pri Abanka, d. d., Ljubljana
MatiËna πtevilka:
1507664
DavËna πtevilka:
40917282
Ëlan IZS, evidenËna πtevilka:
2593
Polni naziv druæbe:

GVO, gradnja in vzdræevanje
telekomunikacijskih omreæij, d. o. o.

ZA LETO 2005
Skupina Telekom Slovenije
Telekom Slovenije, d. d.
Mobitel, d. d.

SiOL, d. o. o.

GVO, d. o. o.

Avtenta.si, d. o. o.

100 %

100 %

100 %

75 %

Planet 9, d. o. o.

Planet 9, d. o. o.

76 %

24 %

Soline Pridelava soli, d. o. o.
100 %

M-Pay, d. o. o.
50 %
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1.

1. Poslanstvo
in vizija
druæbe GVO, d. o. o.
Naπe poslanstvo je ostati vodilni izvajalec del na podroËju gradnje
in vzdræevanja telekomunikacijskih kabelskih omreæij v Sloveniji.
Poslovne partnerje bomo zadovoljevali z visokokakovostnimi
storitvami, lastnikom ustvarjali dobiËek, zaposlenim pa
zagotavljali socialno varnost in prijazno delovno okolje.
V okviru Skupine Telekom Slovenije bomo izvajali vsa dela
gradnje in vzdræevanja kabelskih omreæij.

Vladimir Sobotkiewicz
vodja projektive

Joæe Peterlin
direktor druæbe

Anton AnæiË
direktor Operativne enote Gradnje

Helena JakiË
samostojna strokovna sodelavka za kadrovske, pravne in sploπne zadeve

mag. Anton Bergauer
vodja TehniËno komercialne sluæbe

Tatjana Groπelj
samostojna strokovna sodelavka za ekonomiko in finance
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2. PoroËilo
predsednika
uprave

•

utrjevanje koncepta prodaje celovitih storitev na
podroËju gradnje in vzdræevanja telekomunikacijskega
kabelskega omreæja;

•

veËanje prepoznavnosti na trgu;
V letu 2006 doseganje prihodkov iz prodaje
v viπini 7.038 mio SIT, od tega:
• od prodaje na trgu 504 mio SIT,
• od prodaje na trgu prek povezanih podjetij 170 mio SIT,
• od prodaje na trgu povezanim podjetjem 6.280 mio SIT,
• od Ërpanja rezervacij 84 mio SIT;

Veseli me, da lahko sporoËim, da je druæba GVO, d. o. o., v
svojem drugem letu poslovanja dosegla hitro rast ter tako
πe dodatno utrdila svoj vodilni poloæaj na podroËju gradnje
in vzdræevanja telekomunikacijskih omreæij na slovenskem
trgu.

Kapital druæbe je na dan 31. 12. 2005 znaπal 1.886 mio SIT,
kar je za 28 % veË kot leto prej, njegova donosnost pa je
znaπala 27,9 %.

v letih 2007 in 2008 naËrtujemo porast poslovnih
prihodkov za 4 % ter v letu 2009 za 5 5 oz. 15 % v
celotnem obdobju;
•

dobiËek v viπini 431 mio SIT v letu 2006 ter povpreËna
8-odstotna letna rast do 2009, ko bo dosegel 598 mio SIT;

•

v letu 2006 naËrtujemo, da bomo dosegli 23-odstotno
donosnost kapitala ter z minimalnim odstopanjem
ohranili to raven do leta 2009;

•

izplaËilo deleæa iz dobiËka matiËni druæbi v viπini 35 %
dobiËka preteklega leta;

•

dosledno spoπtovanje pogodbenih obveznosti s posebnim
poudarkom na pogodbeno dogovorjene Ëase odprave
napak;

•

sledenje tehnoloπkemu razvoju na podroËju telekomunikacijskih kabelskih omreæij, spodbujanje inovativnosti
z nagrajevanjem;

•

vodenje sistema kakovosti v skladu z ISO9001:2000;

•

ohranjanje operativnega nivoja sredstev za delo ob
ustreznem vzdræevanju in investicijah za zamenjavo
dotrajanih osnovnih sredstev v viπini 250 mio SIT v letu
2006, v naslednjem 255 mio SIT, nato 260 mio SIT in
265 mio SIT v letu 2009;

•

skrb za ustrezno delovno klimo, zaËetek kadrovske
prenove druæbe v letu 2006.

Druæba se je v letu 2005 po vseh merilih Zakona o
gospodarskih druæbah uvrstila med velika podjetja.
V letu 2005 smo posebno pozornost namenili zaposlenim.
Ustrezna delovna klima je glede na naravo dela druæbe
osnovni pogoj za doseganje dobrih rezultatov poslovanja.
Med zaposlenimi je bila izvedena raziskava organizacijske
klime in kulture, izvedeni so bili ciljni razgovori ter letni
razvojni razgovori. Usklajena je bila nova Kolektivna
pogodba GVO, d. o. o., ki ob uvajanju stimulativnega
nagrajevanja daje moænost dodatnega 5-odstotnega
poveËanja produktivnosti dela.
V prizadevanju za nenehno poveËevanje zadovoljstva
naroËnikov smo uvedli sistem vodenja kakovosti v skladu s
standardom ISO 9001:2000. Po uspeπni certifikacijski
presoji smo dne 23. 12. 2005 pridobili certifikat za sistem
vodenja kakovosti ISO 9001:2000, pod zaporedno πt. Q - 818.
Naπe zmogljivosti so bile po zaslugi uspeπne prodaje v letu
2005 vse leto ustrezno zasedene, sezonske konice pa smo
premagovali z angaæiranjem ustreznega πtevila
podizvajalcev.
Za ohranitev in dodatno utrditev vodilnega poloæaja na trgu
ter trajnostnega razvoja smo si druæbi GVO, d. o. o., za
poslovno leto 2006 in za obdobje do leta 2009 zastavili
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2.

naslednje temeljne cilje:

Spoπtovani partnerji,
sodelavci in prijatelji!

Obseg poslovnih prihodkov smo v primerjavi s predhodnim
letom poveËali za 48 %. Ti so v letu 2005 znaπali 6.721 mio
SIT. Ob 6.163 mio SIT poslovnih odhodkov je bil doseæen
Ëisti poslovni izid iz poslovanja v viπini 558 mio SIT.
Ustvarili smo 3.472 mio SIT dodane vrednosti oziroma 7,6
mio SIT na zaposlenega, kar je za 24 % veË kot v
predhodnem letu.

LOREM IPSUM DOLOR SIT EST QUIT DECON
POSLOVNO
NIUSUA
PORO»ILO
MO ET

Z optimizmom zremo v prihodnosti, tako kot s spoπtovanjem
gledamo na preteklost. Hvala odliËni ekipi, ki s svojim
πirokim znanjem, dolgoletnimi izkuπnjami in sodobno
opremo vsak dan zagotavlja kakovostne storitve naπim
poslovnim partnerjem.
Joæe Peterlin
direktor druæbe
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3.

3.		 POMEMBNEJ©I DOGODKI
		 V LETU 2005
Januar

April

Julij

Oktober

Z matiËno druæbo Telekom Slovenije, d. d., smo sklenili letno
pogodbo za:
• popravilo in odpravo napak na telekomunikacijskem
		 omreæju,
• preventivno vzdræevanje telekomunikacijskega
		 kabelskega omreæja za leto 2005 za vse lokacije,
• investicijsko vzdræevanje telekomunikacijskega
		 kabelskega omreæja,
• investicijsko gradnjo, RNO za prvo polletje 2005 za
		 vse lokacije.

S Konferenco sindikatov v GVO, d. o. o., smo podpisali
Dogovor o izplaËilu dela plaËe za poslovno uspeπnost za leto
2005, regres za leto 2005 in boæiËnice za leto 2005.

Vgradili smo 65 km optiËnih kablov.

Izvedli smo prve notranje presoje sistema vodenja kakovosti
v skladu s standardi ISO 9001:2000.

Izvedli smo letne ocenjevalne razgovore s zaposlenimi.

Februar
Dobavili smo instrumente za zahtevno diagnostiko ADSL.
Kljub izredno neugodnim vremenskim razmeram smo
vgradili 20 km optiËnih kablov.
ZaËeli smo projekt uvedbe sistema vodenja kakovosti ISO
9001.

Marec
Sklenili smo pogodbe z druæbo Telekom Slovenije, d. d.,
za izdelavo optiËnih kablov na razliËnih odsekih v okviru
posodobitve slovenskega optiËnega kriæa.
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V okviru ciljnega vodenja smo postavili cilje in izvedli ciljne
razgovore.

Sklenili smo pogodbe z druæbo Telekom Slovenije, d. d.,
za veËje πtevilo objektov optiËnih kablov v severovzhodni
Sloveniji.

Izvedli smo prve letne razvojne razgovore.
Vgradili smo 59 km optiËnih kablov.

Avgust
Imenovali smo projektno skupino za novo kolektivno
pogodbo.

Vgradili smo 64 km optiËnih kablov.

November

Maj

Kot druæba smo se prviË predstavili na slovenski sejemski
prireditvi, in sicer v Gornji Radgoni.

SIQ je izdal druæbi GVO, d. o. o., pozitivno mnenje na
Poslovnik vodenja kakovosti - ISO 9001:2000, ki je pogoj za
nadaljevanje certifikacijske presoje.

Dne 23. 5. 2005 smo pridobili Obrtno dovoljenje πt.
085285/2356/01-35/2005.

September

Za potrebe merjenja organizacijske klime in kulture smo
izvedli anketiranje vseh zaposlenih.
Zabeleæili smo rekordno meseËno razdaljo vgrajenih
optiËnih kablov, kar 103 km (v letoπnjem letu skupno
æe 260 km).

Junij
Ob Zbiljskem jezeru smo imeli sreËanje zaposlenih v
Skupini Telekom Slovenije.

Konferenci sindikatov v GVO, d. o. o., in Svetu delavcev smo
predstavili predlog Kolektivne pogodbe GVO, d. o. o.

Naπi strokovnjaki so zaËeli dejavnosti na novi tehnologiji
“mikrojet”.

December
Sprejeli smo Poslovnik vodenja kakovosti, v skladu s
standardom ISO 9001:2000.
Sodelovali smo na 31. mednarodnem obrtnem sejmu
v Celju.

Uspeπno smo prestali certifikacijsko presojo, ki jo je izdal
SIQ, na podlagi katere smo 23. 12. 2005 dobili certifikat
πt. Q-818 za sistem vodenja kakovosti v skladu z ISO
9001:2000, za podroËje projektiranja, gradnje in vzdræevanja
telekomunikacijskih omreæij.
Uskladili smo vsebino nove Kolektivne pogodbe GVO, d. o. o.

Vgradili smo 86 km optiËnih kablov.
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4.		 URESNI»EVANJE TEMELJNIH
		 CILJEV V LETU 2005
4.1. Uveljavitev koncepta prodaje celovitih

Druge pogodbene obveznosti smo izpolnjevali kakovostno in
v zahtevanih rokih, tako da reklamacij glede neustrezne
kakovosti in uveljavljanja pogodbenih kazni nismo
zabeleæili.

		 storitev na podroËju gradnje in vzdræevanja
4.5. Sledenje tehnoloπkemu razvoju na podroËju

		 telekomunikacijskega kabelskega omreæja

4.8. PovpreËno πtevilo zaposlenih
PovpreËno πtevilo zaposlenih v druæbi GVO, d. o. o., v letu
2005 je bilo 465. Kot posledica nenaËrtovanih odhodov se
je πtevilo zaposlenih v druæbi gibalo skozi vse leto pribliæno
2 % pod naËrtovanim obsegom, kar pa ni vplivalo na doseg
zastavljenih ciljev. Konec leta je bilo 455 zaposlenih.

		 telekomunikacijskih kabelskih omreæij
Uveljavitev koncepta prodaje celovitih storitev na podroËju
naπega delovanja je predvsem z vidika zadovoljevanja
zahtev in priËakovanj naroËnikov nujna usmeritev. Zato
ga med temeljnimi cilji izpostavljamo na prvo mesto. Ob
nudenju celovitih storitev je tudi obvladovanje lastnih
kapacitet uËinkovitejπe. Doseganje polne zasedenosti kot
posledica obvladovanja kapacitet pa se ugodno izraæa tudi
na poslovnem izidu druæbe in ne nazadnje na njeni
konkurenËnosti na trgu. Z doseæenim na tem podroËju v
letu 2005 smo zadovoljni, z uveljavljanjem prodaje celovitih
storitev bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Razvoj storitev gradenj in vzdræevanja telekomunikacijskih
kabelskih omreæij je tesno povezan z razvojem, ki se dogaja
na podroËju kabelskih omreæij. V preteklem letu smo
nadaljevali sodelovanje z razvojnimi sluæbami Telekoma
Slovenije, d. d.
Glavno pozornost na podroËju razvoja smo posvetili podroËju
optiËnih kablov in uvajanju novih tehnoloπkih doseækov
v smeri ponudbe celovite reπitve. Pri tem smo upoπtevali
strategijo naËrtovanja in razvoja dostopovnega omreæja v
smeri zagotavljanja πirokopasovnega dostopa do
uporabnikov telekomunikacijskih storitev.

4.2. PoveËanje prepoznavnosti na trgu
Naπi strokovnjaki so se udeleæili strokovnega seminarja
OptiËne komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko,
obiskali strokovne sejme v tujini ter se teoretiËno in
praktiËno seznanili z novejπo tehniko “mikrojet” in zaËeli s
prvimi dejavnostmi za uvedbo. Pripravili smo predlog
segmentacije obstojeËega omreæja in predlagali moæne
reπitve v smeri zagotavljanja πirokopasovnega dostopa. S
strokovnjaki druæbe Telekom Slovenije, d. d., smo dejavno
sodelovali pri testiranju aplikacije izvrπilno-tehniËne
dokumentacije kabelskih omreæij.

Leto 2005 je potekalo v znamenju stopnjevanja dejavnosti
za naπo prepoznavnost na trgu. Izdali smo predstavitveni
prospekt, sodelovali na sejmih v Gornji Radgoni in Celju,
vzdræevali spletno stran ter vsa novo nabavljena vozila
opremili v skladu s celostno grafiËno podobo druæbe.

4.3. Prihodki iz prodaje in dobiËek
Prihodki iz prodaje druæbe GVO, d. o. o., v mio SIT
Prihodki na trgu
Prihodki na trgu prek

NaËrtovano

Doseæeno

%

420

233

56

80

390

488

5.484

6.082

111

5.984

6.705

112

povezanih podjetij
Prihodki na trgu
povezanim podjetjem
Skupaj

DobiËek druæbe GVO, d. o. o., v letu 2005 v mio SIT
»isti poslovni izid

NaËrtovano

Doseæeno

%

85

411

483

		 obveznosti s posebnim poudarkom na
		 pogodbeno dogovorjene Ëase odprave napak
Ne beleæimo krπitev pogodbenih obveznosti glede Ëasov
odprave napak. Vse napake, nastale na optiËnem kabelskem
omreæju Telekoma Slovenije, d. d., kjer je pogodbeno
dogovorjeni Ëas najkrajπi, smo odpravili kakovostno in
pravoËasno v okviru pogodbeno doloËenih Ëasov.
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Med letom smo izvedli letne ocenjevalne, letne ciljne in
letne razvojne razgovore, zaposlene smo seznanjali s cilji
ter tudi z rezultati poslovanja druæbe in centrov. Izvedli smo
merjenje organizacijske klime in kulture. Dobljeni
rezultati kaæejo bistveno izboljπanje v primerjavi z letom
2004 in so v okviru ciljne vrednosti.

4.10 Prilagoditev kolektivne pogodbe
V letu 2005 smo pripravili predlog nove Kolektivne pogodbe
GVO, d.o.o., in jo v pogajanjih s pogajalsko skupino
Konference sindikatov v GVO, d. o. o., v decembru dokonËno
uskladili ter se dogovorili za njeno uveljavitev s 1. 4. 2006.
Nova Kolektivna pogodba GVO, d. o. o., je izredno
pomembna, predvsem z vidika dodatnega poveËevanja
produktivnosti dela, z zniæevanjem stroπkov dela na enoto
proizvoda in s tem konkurenËnosti druæbe na daljπi rok.

5.		 POSLOVNI NA»RT ZA
		 LETO 2006
Druæba GVO, d. o. o., se je uspeπno umestila v slovenskem
gospodarskem prostoru. Uveljavljanje koncepta prodaje
celovitih storitev s svojega podroËja dela bo tudi v tem letu
eden od temeljnih ciljev druæbe, nadaljevali pa bomo tudi
za poveËanje prepoznavnosti druæbe na trgu. ZaËenjamo
pospeπeno kadrovsko prenovo.
Priprava osnutka poslovnega naËrta za leto 2006 je potekala
skladno z letos sprejetim Pravilnikom o planiranju v Skupini
Telekom Slovenije, letnemu planu pa dodajamo projekcijo
poslovanja za celotno πtiriletno obdobje 2006-2009.
Druæba GVO, d.o.o., bo tudi v letu 2006 moËno poslovno
povezana z ustanoviteljem in lastnikom, kateremu namenja
93 % svojih zmogljivosti. Tako bo zadovoljila vse njegove
potrebe po delih na podroËju gradnje in vzdræevanja
telekomunikacijskega kabelskega omreæja ter projektiranja.
Povezanost z matiËno druæbo bo moËna tudi v obdobju 2007
do 2009, pri Ëemer se bo deleæ prihodkov, ustvarjenih na
trgu, poveËeval s 7 % v letu 2006 do 15 % v letu 2009.
MoËna poslovna povezanost bo potekala tudi v obratni
smeri, kjer bo Telekom Slovenije, d. d., s svojimi strokovnimi
sluæbami za potrebe GVO, d. o. o., opravljal potrebno
poslovno podporo ter ponujal storitve avtoparka in najema
prostorov.
Na ta naËin bomo dosegli ustrezno specializacijo na eni
strani in sinergijo poslovnih uËinkov na drugi, kar bo
poveËevalo poslovno uËinkovitost Skupine Telekom
Slovenije.

4.6. Pridobitev certifikata kakovosti ISO 9000
Projektna skupina za uvajanje sistema vodenja kakovosti v
skladu s standardom ISO 9001:2000 je izvedla vse potrebne
dejavnosti in kot podporo sistemu dodatno vzpostavila
intranetno stran, tako da je druæba po uspeπni certifikacijski
presoji, ki jo je opravil organ SIQ, dne 23. 12. 2005 pridobila
certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2000 pod
zaporedno πtevilko Q-818.

Tudi v letu 2006 in celotnem obdobju do leta 2009 bomo
tekoËe in zelo pozorno spremljali uspeπnost poslovanja
druæbe kot celote ter vseh njenih sestavnih delov (centrov
gradnje), ki so organizirani in spremljani kot profitni centri.
Spremljali bomo tudi dobiËkonosnost slehernega projekta
ali naloga ter posameznih sklopov storitev. Spodbujali bomo
inovativno dejavnost zaposlenih z nagrajevanjem.
V stalni skrbi za zadovoljstvo uporabnikov bomo izvajali
sistem kakovosti v skladu z ISO 9001:2000.

4.7. Ohranjanje operativnega nivoja sredstev
		 za delo

4.4. Dosledno izpolnjevanje pogodbenih

4.9. Skrb za ustrezno delovno klimo

5.

V zadnjem Ëetrtletju leta 2005 je bil sprejet rebalans naËrta
investicij, s katerim sta se spremenila struktura in obseg
naloæb. Plan smo realizirali v naËrtovani viπini. Za naloæbe v
smo namenili 270 mio SIT.

Druæba bo v letu 2006 poslovala v povpreËju s 455
zaposlenimi, ki jih bomo Ëim bolj motivirali za delo, katerega
cilj je doseganja optimalne produktivnosti. V tem letu uveljavljamo Kolektivno pogodbo GVO, d. o. o.

Operativni nivo sredstev za delo se je okrepil.
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6.		 GOSPODARSKO
		 OKOLJE

7.		 ANALIZA POSLOVANJA
		 DRUÆBE GVO, d. o. o.

Evropska unija
Rast bruto druæbenega prihodka v Evropski uniji je v letu
2005 dosegla 1,2 %. Tudi v prihodnje ne moremo priËakovati
viπjih stopenj gospodarske rasti zaradi strukturnih teæav
gospodarsko najmoËnejπih Ëlanic in moËnega evra.
Leto 2005 je zaznamovala moËna rast cen surovin, nafte in
bakra.

Globalna konkurenËnost Slovenije
V prvih devetih mesecih leta 2005 je po prvih ocenah bruto
druæbeni prihodek v primerjavi z enakim obdobjem lani
realno viπji za 4 %. K njegovi rasti je prispevala ugodna
menjava s tujino.

Najbolje, na 29. mesto, je Slovenija uvrπËena pri
pospeπevalcih uËinkovitosti. Mednje spadajo visoka izobrazba in usposabljanje, træna uËinkovitost in tehnoloπka
pripravljenost. Najmanjπo globalno konkurenËnost Slovenije
izkazujejo osnovne znaËilnosti: institucije, infrastruktura,
makroekonomija, zdravje in osnovna izobrazba; tu dosega
32. mesto. V okviru osnovnih zahtev se Slovenija v poroËilu
2005-06 najslabπe uvrπËa na 46. mesto in pri podindeksu
makroekonomije (35. mesto).
Uvrstitve Slovenije po vseh treh podindeksih so sorazmerno
uravnoteæene v primerjavi s povpreËnimi uvrstitvami EU-10
in v primerjavi z EU-15 (to so stare Ëlanice).

Po najnovejπi objavi Eurostata konec novembra 2005 je v
tretjem Ëetrtletju leta 2005 v EU-25 (25 dræav) in v dræavah
evropodroËja bruto druæbeni prihodek glede na predhodno
Ëetrtletje v povpreËju porasel za 0,6 %. V primerjavi s tretjim

7.

Pomembnejπi kazalniki poslovanja druæbe GVO, d. o. o.,
v letih 2004 in 2005

Poslovanje v letu 2005 lahko druæba oceni kot zelo uspeπno.
Raven poslovnih prihodkov in odhodkov je bila viπja od
naËrtovanih. Prihodki so za 12 % presegli naËrtovane,
medtem ko so bili stroπki preseæeni za 4 %.
Doseæeno je bilo 411 mio SIT Ëistega dobiËka, kar je bistveno
veË od naËrtovanega, kljub obveznosti plaËila davka iz
dobiËka.
Druæba je v letu 2004 dosegla 6.721 mio SIT poslovnih
prihodkov in 6.123 mio SIT poslovnih odhodkov.
Doseæen je Ëisti poslovni izid iz poslovanja v viπini 558 mio
SIT.
V letu 2005 je druæba oblikovala dolgoroËne rezervacije iz
naslova dolgoroËno odloæenih prihodkov druæbe za dana
jamstva za odpravo napak v garancijskem roku za
opravljene storitve v viπini 223 mio SIT za obdobje 2 let.

Ëetrtletjem 2004 je bil v EU-25 viπji realno za 1,7 % in na
evropodroËju za 1,6 %. Med novimi Ëlanicami je Slovenija,
ravno tako kot Poljska, dosegla 3,7-odstotno rast.

Poslovni
prihodki

EBITDA (poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo,
obrestmi in davki) v viπini 739 mio SIT je za 2,7-krat
presegel naËrtovanega.

Slovenija ne dosega povpreËne vrednosti v EU-25 pri nobeni
izmed treh podindeksov po metodologiji WEF* (World
Economic Forum): osnovni dejavniki, pospeπevalci
uËinkovitosti, dejavniki inoviranja in poslovne izdelavnosti.
Hkrati pa je pri vseh treh v povpreËju bolj konkurenËna od
EU-10 (10 novih Ëlanic).

Doseæena dodana vrednost na zaposlenega je 7.630 tisoË SIT.
BilanËna vsota se je v primerjavi z letom 2004 poveËala za
33 %. V poslovnem naËrtu druæbe se v letu 2006 predvideva
izplaËilo deleæa iz dobiËka v viπini 35 % lastniku.
Pomembnejπi kazalniki poslovanja druæbe GVO, d. o. o.,
v letih 2004 in 2005
v 000 SIT

I-XII 2005

Poslovni prihodki
Poslovni odhodki

»isti poslovni
EBITDA
izid iz poslovanja

Druæba se v letu 2005 ni financirala s tujimi viri in ne izkazuje nobenih finanËnih obveznosti.

Doseæena donosnost kapitala je 27,9 %.

*WEF: Sistem merjenja nacionalne konkurenËnosti po metodi WEF ima
teoretiËna izhodiπËa v novi teoriji rasti, po kateri se druæbe razvijajo
od nizkih stopenj razvoja in dohodka (gospodarski razvoj na temelju
lastnih proizvodnih faktorjev) prek srednjih (na podlagi investicij in
tuje tehnologije) do visokih (razvoj na podlagi lastnih inovacij). Hkrati s
stopnjo razvoja se spreminja strukturna osnova globalne konkurenËnosti
okolja in podjetij, naËina proizvodnje in konkuriranja ter vloga vlade.

Poslovni
odhodki

Pri izraËunu ekonomskega dobiËka se upoπtevajo πe stroπki
kapitala, tudi lastniπkega. IzraËuna se WACC (tehtani stroπki
kapitala). Za leto 2005 smo za lastniπki kapital
predpostavili ceno 11,3 %. Ker druæba nima dolgov, je ta cena
tudi povpreËna cena investiranega kapitala. Investirani
kapital je opredeljen tako, da lastniπkemu kapitalu
priπtejemo obveznosti iz financiranja in dolgoroËne
rezervacije ter odπtejemo finanËne naloæbe.

I-XII 2004

Index 05/04

Plan 2005

% izvr. plana

6.720.903

4.553.116

148

5.983.778

112 %

6.162.978

4.404.168

139

5.902.188

104 %

»isti poslovni izid iz poslovanja

557.925

148.948

400

81.590

730 %

EBITDA

739.629

309.532

251

289.651

268 %

»isti poslovni izid obraË. obdobja

411.007

94.237

484

85.152

536 %

3.471.867

2.811.037

127

2.982.304

120 %

7.630

6.058

129

6.413

122 %

Nekateri pomembni makroekonomski podatki za Slovenijo, pretekli in naËrtovani:
2004

2005

2006

292.853

322.107

323.897

0,9 %

4,3 %

3,3 %

Skupaj vse panoge dodana vrednost

4,1 %

3,9 %

4,0 %

Rast BDP

4,2 %

3,9 %

4,0 %

BDP v mio SIT (stalne cene v 2004)

6.055.773

6.495.000

6.755.000

BDP v mio SIT (tekoËe cene)

6.251.244

6.651.500

7.074.000

Gradbeniπtvo v mio SIT (stalne cene 2004)
Realna stopnja rasti v gradbeniπtvu

BDP/prebivalca v EUR

Dodana verdnost
Dodana vrednost na zaposlenega

4,0 %

Kapital

1.886.285

1.475.280

128 %

BilanËna vsota

4.076.398

3.068.218

133 %

455

458

99 %

©tevilo zaposlenih

13.103

13.896

14.772

15.703

Produktivnost dela (BDP/zaposlenega)

4,1 %

3,2 %

3,5 %

3,5 %

Inflacija, povpreËje leta

3,6 %

2,5 %

2,5 %

2,4 %

Vir: SUR, UMAR; jesenska napoved
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Druæba je dosegla ekonomski dobiËek v viπini 383 mio SIT.
V letu 2004 je bil ta negativen. Ekonomska dodana vrednost
(ki pomeni ekonomski dobiËek ali izgubo preteklega leta, ki
mu priπtejemo ekonomski dobiËek ali izgubo tekoËega leta)
je bila 340 mio SIT.
FinanËni poloæaj druæbe se je v letu 2005 dodatno izboljπal v
primerjavi z letom 2004.
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IzraËun ekonomskih kazalnikov druæbe GVO, d. o. o.,
v letih 2004 in 2005
v 000 SIT

2005

2004

557.92

148.94

1.834.97

1.596.99

30,4 %

9,3 %

11,3 %

12,0 %

19,1 %

-2,7 %

DobiËek iz poslovanja
Investirani kapital
ROIC - Donosnost na
investirani kapital
WACC - Tehtani povpreËni
stroπki kapitala
ROIC - WACC (ekonomski donos)

8.2. NaroËniki

9.		 PROIZVODNJA

V letu 2005 je bil Telekom Slovenije, d. d., najveËji
uporabnik storitev druæbe GVO, d. o. o.

Proizvodnje zmogljivosti druæbe GVO, d. o. o., se izraæajo v
efektivnih delovnih urah. Tako je naËrtovani razpoloæljivi
fond efektivnih delovnih ur v letu 2005 znaπal 716.896 ur.
Doseæeno je bilo 719.132 ur, kar je 100 odstotna realizacija
naËrtovanega.

NaroËila za izvedbo dela za druge zunanje uporabnike so se
nanaπala na novogradnje, zaπËite in prestavitve
telekomunikacijskih vodov, za potrebe gradnje prometne
in druge infrastrukture, ter na dela ob novogradnjah raznih
poslovnih, stanovanjskih in gospodarsko-obrtnih conah.

Dinamika proizvodnje je bila med letom v skladu z
naËrtovano. V obdobju od septembra do vkljuËno
decembra smo dosegli najviπjo dinamiko proizvodnje, kar so
omogoËale sorazmerno ugodne vremenske razmere za
izvajanje del. Z obvladovanjem vseh proizvodnih
resursov (delo, material in storitve podizvajalcev) smo
dosegli bistveno viπjo produktivnost. Za primer navajamo, da
smo v letu 2005 z uporabo tehnologije vpihavanja optiËnih
kablov dosegli rekordno dolæino 681 kilometrov.

8.3. Dobavitelji

WACC (Tehtani povpreËni
stroπki kapitala = Investirani

207.35

191.64

Dobavitelji druæbe GVO, d. o. o., v letu 2005 v 000 SIT

kapital *%WACC)

DomaËi dobavitelji

3.639.531

Ekonomski dobiËek

Dobavitelji v tujini

49.448

(dobiËek iz poslovanja - stroπki

350.57

-42.69

Dobavitelji skupaj

3.688.979

Podrobnejπi podatki o naËrtovani in doseæeni izkoriπËenosti
razpoloæljivih kapacitet so prikazani v spodnji tabeli.

kapitala)
Ekonomska dodana vrednost

307.88

NajveËji domaËi dobavitelj je Telekom Slovenije, d. d., s
storitvami poslovne podpore, storitvami najema prevoznih
sredstev in prostorov, telekomunikacijskimi storitvami in
dobavljenim materialom iz lastnih zalog, sledijo podizvajalci
za gradbena dela in enostavna montaæna dela ter dobavitelj
osnovnih sredstev.

8.		 PRODAJA
8.1. Obseg prodaje
V poslovnem letu 2005 je druæba dosegla prodajo v viπini
7.797.264 tisoË SIT, kar je za 28 % veË kot v letu 2004,
oziroma 20 % veË od naËrtovanega za leto 2005. Od tega
je za Telekom Slovenije, d. d., dosegla prodajo v viπini
7.092.703 tisoË SIT, kar je za 21 % veË kot v letu 2004
oziroma 19 % veË od naËrtovanega. Za druge zunanje
naroËnike pa 704.561 tisoË SIT, kar je za 179 % veË kot v letu
2004 oziroma 41 % veË od naËrtovanega.

Sklenjene pogodbe in naroËila
Sklenjene pogodbe in naroËila druæbe GVO, d. o. o.,
v letih 2004 in 2005 v 000 SIT

Telekom Slovenije, d. d.
Zunanji naroËniki
Skupaj

2005

2004

indeks
05/04

7.092.703

5.863.500

121

704.561

252.474

279

7.797.264

6.115.974

128

Skupaj
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Na podroËju marketinga smo izvedli naËrtovane dejavnosti
za boljπo prepoznavnost druæbe v poslovnem okolju. Izdelali
smo predstavitveni katalog ter raËunalniπko predstavitev
za potrebe predstavitve na sejmih. Predstavili smo se na
Mednarodnem kmetijsko-æivilskem sejmu v Gornji Radgoni
ter Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. ZaËeli smo
dejavnosti za poslovno sodelovanje s stanovanjskimi
zadrugami in drugimi podjetji, ki upravljajo stanovanja ter
poslovno sodelovanje s podjetji,
naËrt
%
ki pri svoji dejavnosti potrebujejo
2005 realizacije
oz. vgrajujejo telekomunikacijsko
5.984.000
119
opremo in omreæje. Sluæbena
500.000
141
prevozna sredstva oz. vozila
6.484.000
120
smo opremili s prepoznavnimi
oznakami GVO, d. o. o.

1.609.957
1.196.368
2.806.325

10.		 NALOÆBE IN RAZVOJ
10.1. Naloæbe
NaËrtovane in realizirane naloæbe v letu 2005 v 000 SIT
NajveËje naloæbe v letu 2005 so bile usmerjene v nabavo
I-XII 2005

NaËrt 2005

Realizacija
naËrta

126.128

134.000

94 %

Merilni instrumenti

40.591

40.000

101 %

Standardna in

71.869

74.000

97 %

18.338

15.000

122 %

9.424

10.000

94 %

4.233

2.000

212 %

270.583

275.000

98 %

Vozni park

RaËunalniπka oprema
Programska oprema

NaËrtovana in doseæena izkoriπËenost razpoloæljivih
kapacitet po vrstah del v letu 2005
Vrsta del

Druga oprema

NaËrtovano
ur

Doseæeno
ur

Doseæeno
v%

203.597

223.702

110

34.259

46.211

135

Kurativno vzdræevanje
Investicijsko vzdræevanje

Skupaj

vozil za spajanje optiËnih kablov, kombi vozil za ekipe
kabelskih monterjev, tovorno vozilo z avtodvigalom, mini
kopaËa s prikolico za prevoz in osebna vozila.

77.613

56.046

72

343.633

337.185

98

Novi merilni instrumenti so bili nabavljeni predvsem za

Interna dela

14.803

10.870

73

Dela za druge

38.895

35.226

91

4.096

9.919

242

meritve optiËnih vlaken in za potrebe izvajanja zahtevne
diagnostike xDSL na fiziËni ravni. Nabavili smo tudi
instrumente za meritve klasiËnih kablov.

716.896

719.132

100

Investicijska gradnja

Interna dela za GVO
Skupaj efektivnih delovnih ur

9.2. Struktura izvedenih del
Struktura izvedenih del po vrstah del v deleæih v letih
2004 in 2005
Vrsta del
Kurativno vzdræevanje
Investicijsko vzdræevanje

stanje 31.12.2005

Zunanji naroËniki

9.1. IzkoriπËenost razpoloæljivih kapacitet

Preventivno vzdræevanje

8.4. Træno komuniciranje

MoËno izstopa rast deleæa investicijske gradnje, in sicer s
43 % v letu 2004 na 47 % v letu 2005, kar je rezultat
uspeπnega preobrata iz strogo vzdræevalnega reæima
delovanja proizvodnje v kombiniran reæim gradnje in
vzdræevanja. Kot drugo po velikosti v strukturi je kurativno
vzdræevanje z deleæem 31 %, kar je za 2 % manj glede na
preteklo leto.

specialna orodja

Preventivno vzdræevanje

Ponudbeni postopki v teku v 000 SIT

Telekom Slovenije, d. d.

Dobavitelji v tujini so v letu 2005 realizirali za 49,4 mio
SIT dobav, preteæno so bila to osnovna sredstva (tehnoloπka
oprema in instrumenti).

10.2.

Struktura
2004 v %

Struktura
2005 v %

33

31

6

6

8

8

43

47

Interna dela

2

2

Dela za druge

7

5

Investicijska gradnja

Interna dela za GVO
Skupaj

1

1

100

100

Med standardnimi in specialnimi orodji smo poleg roËnega
in drugega orodja nabavili dva kompleta opreme za
vpihovanje “mikrojet” in komplet “superjet”, najsodobnejπo
generacijo spajalnikov optiËnih vlaken s pripadajoËimi
orodji, komplete orodij za spajanje klasiËnih kablov, dve
prikolici za prevoz kabelskih bobnov in predvleke za kable.
RaËunalniπka oprema je bila posodobljena z nakupom
zmogljivejπih raËunalnikov in tiskalnikov. V okviru
programske opreme smo nabavili mreæne licence programov
Autodesk MAP 3D 2006, program MS Front page 2003 in
Macromedia Dreamweaver 8.

10.2. Razvoj
Razvoj storitev gradenj in vzdræevanja telekomunikacijskih
kabelskih omreæij je tesno povezan z razvojem, ki se dogaja
na podroËju kabelskih omreæij. V preteklem letu smo
nadaljevali sodelovanje z razvojnimi sluæbami druæbe
Telekom Slovenije, d. d.
Glavno pozornost na podroËju razvoja smo posvetili podroËju
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optiËnih kablov in uvajanju novih tehnoloπkih doseækov
v smeri ponudbe celovite reπitve. Pri tem smo upoπtevali
strategijo naËrtovanja in razvoja dostopovnega omreæja v
smeri zagotavljanja πirokopasovnega dostopa do
uporabnikov telekomunikacijskih storitev.
Naπi strokovnjaki so se udeleæili strokovnega seminarja
OptiËne komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko,
obiskali so strokovne sejme v tujini ter se teoretiËno in
praktiËno seznanili s tehniko ‘’mikrojet’’ in zaËeli prve
dejavnosti za uvedbo. Pripravili smo predlog segmentacije
obstojeËega omreæja in predlagali moæne reπitve v smeri
zagotavljanja πirokopasovnega dostopa. S strokovnjaki
druæbe Telekom Slovenije, d. d., smo dejavno sodelovali
pri testiranju aplikacije izvrπilno-tehniËne dokumentacije
kabelskih omreæij.
Uspeπno smo izvedli projekt uvajanja sistema vodenja
kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2000. V zadnjem
mesecu leta smo vzpostavili intranetno stran druæbe
http://gvo.telekom.si, ki vsebuje celotno dokumentacijo
sistema vodenja kakovosti.

11. Sistem vodenja kakovosti
		 ISO 9001:2000
Iz poslanstva druæbe GVO, d. o. o., je razvidna jasna
usmeritev za opravljanje visokokakovostnih storitev na
podroËju gradenj in vzdræevanja telekomunikacijskih
kabelskih omreæij. Zahteve in priËakovanja poslovnih
partnerjev, zakoni, predpisi, varnostna doloËila in tudi
notranja navodila nas zavezujejo, da nenehno zagotavljamo
kakovost.
Trudimo se, da bi vse relacije med naπo druæbo in njenimi
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poslovnimi partnerji potekale Ëim bolj enostavno, jasno in
transparentno. Pri tem æelimo razviti sistem, ki zaposlenim
pri delu omogoËa Ëim veËjo uËinkovitost, zanesljivost,
natanËnost in aæurnost, uporabnikom in partnerjem pa
zagotavlja kakovostno in hitro storitev. Z naËrtovanjem
in natanËnim prouËevanjem delovnih procesov, njihove
smotrnosti in uporabnosti poskuπamo doseËi merljive cilje
in Ëim boljπe rezultate dela. To nas zavezuje k nenehnemu
razvijanju, nadgrajevanju in izboljπevanju delovnih procesov
in postopkov. Vodstvo podjetja omogoËa pogoje za razvoj
sistema vodenja kakovosti na poti k poslovni odliËnosti.
Za uresniËevanje zaËrtane poti smo v druæbi od marca
2005 delali na projektu uvajanja sistema vodenja kakovosti
v skladu s standardom ISO 9001:2000. Projekt je potekal
v skladu s terminskim naËrtom. Druæba je 23. decembra
2005 po uspeπni certifikacijski presoji, ki jo je opravil organ
SIQ, pridobila certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO
9001:2000 pod zaporedno πtevilko Q-818.
PrepriËani smo, da imamo v druæbi GVO, d. o. o., zaposlene
odliËne ekipe, ki bodo naπim poslovnim partnerjem s svojim
znanjem, izkuπnjami in sodobno opremo ter ob dobri
organiziranosti tudi v prihodnje zagotavljale kakovostne
storitve.
Certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2000 je
druæba GVO, d. o. o., dobila kot prva v Skupini Telekom
Slovenije.

12. UPRAVLJANJE TVEGANJ
Celovito obvladovanje tveganja omogoËila nenehno
zagotavljanje nadpovpreËne poslovne uspeπnosti in je sestavni del poslovne strategije. »e se podjetje
obvladovanja tveganj loti sistematiËno in ga izvaja
nepretrgoma, to vodi v sistematiËno vzpostavitev pristojnosti
ne samo na podroËju obvladovanja tveganj, ampak tudi na
podroËju obvladovanja poslovnega procesa.
Celovito in sistematiËno upravljanje tveganj podjetju na
eni strani omogoËa, da pridobi moænost izkoriπËanja novih
konkurenËnih prednosti na razliËnih podroËjih - izbiranja
naloæb, Ëloveπkega kapitala, varovanja pred finanËnimi
tveganji, kar poveËa verjetnost doseganja uspeπnosti
podjetja na desni strani porazdelitve donosnosti, hkrati pa
omeji verjetnost ustvarjanja izgub na levi strani
porazdelitve uspeπnosti podjetja.* Obvladovanje tveganj
bistveno pripomore k obvladovanju procesov, in s tem
ustvarjanju dodane vrednosti, vrednosti za lastnike, ter
pomaga voditi podjetje v pravi smeri. S tem si podjetje
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kar najveËjo pozornost namenjamo ustreznemu naËrtovanju
kadrovskih zmogljivosti.
Za druæbo podporne funkcije, vkljuËno z informacijsko
podporo, opravlja matiËna druæba, zato je druæba tudi z
vidika delovanja v veliki meri odvisna od matiËne druæbe,
kar pomeni doloËeno tveganje delovanja.

Træna tveganja
Druæba je s svojim poslovanjem zelo povezana z matiËno
druæbo, Telekom Slovenije d. d., zato se tveganja, ki jim je
izpostavljena matiËna druæba, prenaπajo tudi na druæbo. Na
trgu se krepi konkurenca, ki agresivno nastopa zlasti na
javnih razpisih.
Trg za izvedbena dela, zlasti za telekomunikacije, je omejen.
Druæba bo træna tveganja poskuπala obvladovati s kakovostjo,
notranjo racionalizacijo in motiviranostjo zaposlenih ter s
tem dosegati konkurenËnost in prepoznavnost na trgu.

poveËuje svoj ugled in pogajalsko moË.
*Vir: Charterjee et. al, 2003

FinanËna tveganja
Tveganja delovanja
Tveganja delovanja so povezana z zasnovo, izvajanjem in
nadziranjem poslovnih procesov in dejavnosti v druæbi.
Izpostavljenost tveganjem delovanja v druæbi je ocenjena kot
nizka, saj se uvaja sistem vodenja kakovosti ISO. Ta poleg
formalizacije in standardizacije poslovnih dejavnosti ter
razmejitve odgovornosti za njihovo izvajanje zagotavlja tudi
redno preverjanje primernosti izvajanja v okviru zunanjih in
notranjih presoj. V okviru obvladovanja tega tveganja smo
se osredotoËili na zagotavljanje kompetentnih kadrov, kjer

Tovrstna tveganja v druæbi so povezana s sposobnostjo
ustvarjanja finanËnih prihodkov, obvladovanja finanËnih
odhodkov, ohranjanja vrednosti finanËnega premoæenja,
obvladovanja finanËnih obveznosti ter zagotavljanja
konkurenËne in dolgoroËne plaËilne sposobnosti. Ta tveganja
so spremembe obrestne mere, valutno tveganje, tveganje
plaËilne nesposobnosti, kreditno tveganje … Upravljanje
finanËnega tveganja pomeni oblikovanje, vpeljavo in
izvajanje postopkov, namenjenih spremljanju in
obvladovanju finanËnih tveganj.
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1.		 SKRB ZA ZAPOSLENE
1.1.

Organiziranost

PovpreËna starost zaposlenih naraπËa. Vzrok za to je treba
iskati tudi v novih upokojitvenih pogojih, ki v prehodnem
obdobju podaljπujejo delovno dobo in starost, potrebni za
izpolnitev pogojev upokojitve.

1.2. Zaposleni

NaËelo organiziranosti druæbe GVO, gradnja in vzdræevanje
telekomunikacijskih omreæij, d. o. o., ostaja enako od
njegovega zaËetka delovanja 1. januarja 2004.
Organizacijska struktura je trinivojska, kar omogoËa jasno
razmejitev pristojnosti in odgovornosti na vseh nivojih,
hkrati pa zaradi transparentnosti tudi spremljanje
uspeπnosti poslovanja posameznega organizacijskega
segmenta.
GVO, d. o. o., je organiziran v TehniËno komercialno sluæbo,
Projektivni biro in Operativno enoto gradnje, ki jo sestavlja
osem centrov gradnje.

GVO, d. o. o., se zaveda, da je njegova poslovna uspeπnost
odvisna od zaposlenih, zato uËinkovito upravljanje kadrov
udejanja s premiπljeno politiko zaposlovanja, zagotavljanjem
uËinkovitega sistema nagrajevanja in napredovanja, s skrbjo
za nenehno izobraæevanje in razvoj zaposlenih ter s
spremljanjem njihovega zadovoljstva.

PovpreËna starost moπkih, zaposlenih v druæbi, je 41,6 leta,
povpreËna starost æensk pa 44,9 leta.
Druæba je na dan 31. 12. 2005 zaposlovala 24 invalidov (3
invalide II. kategorije in 21 III. kategorije), kar obsega 5,2 %
vseh zaposlenih.

Struktura zaposlenih

V letu 2005 je iz druæbe zaradi razliËnih vzrokov
(upokojitve, poslovni razlogi, disciplinski razlogi, prehodi
v Telekom Slovenije, d. d., smrt) odπlo 15 delavcev. Druæba
GVO, d. o. o., je sklenila delovno razmerje za doloËen Ëas z
desetimi novimi delavci.

V druæbi GVO, d. o. o., smo v letu 2005 izvajali dejavnosti v
skladu naËrtom kadrov za leto 2005. Na dan 31. 12. 2005 je
bilo v druæbi zaposlenih 455 delavcev, in sicer 437 (96 %)
moπkih in 18 (4 %) æensk.

1.3. Izobrazbena struktura in
		 izobraæevanje zaposlenih
Izobrazbena struktura zaposlenih

V letu 2005 so znaπali skupni stroπki izobraæevanja 7,3 mio
SIT, kar je 16.090 SIT na zaposlenega.
V razliËne oblike izobraæevanja in usposabljanja smo
vkljuËili 245 udeleæencev, od tega ima druæba s 24 delavci
(5 % vseh zaposlenih) sklenjene pogodbe za πtudij ob delu,
221 zaposlenih pa se je udeleæilo razliËnih seminarjev,
raËunalniπkih, strokovnih idr.
Udeleæba na seminarjih
©tevilo udeleæencev

Omreæje

11

RaËunalniπtvo in informatika

80

Varstvo pri delu

11

Vodenje, organiziranje

39

Vodenje kakovosti

76

Drugo

TehniËno komercialna sluæba
Projektivni biro

4

8. stopnja: 0,40 %
7. stopnja: 3,30 %

Operativna enota gradnje
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Cilj druæbe je rast izobrazbene strukture zaposlenih, kar
upoπtevamo ob zaposlovanju, pri obstojeËi delovni sili pa
s podporo izobraæevanja pri delu. Delavci se za pridobitev
funkcionalnih znanj izobraæujejo interno in eksterno na
raznih teËajih in seminarjih, poleg tega pa podpiramo tudi
πtudij ob delu, kjer delavec pridobi πolsko izobrazbo.

Vrsta seminarja po podroËjih

Organizacijska struktura druæbe GVO, d. o. o.

1.4.

6. stopnja: 6,20 %

Center

Center

Center

Center

Center

Center

Center

gradnje

gradnje

gradnje

gradnje

gradnje

gradnje

gradnje

Ljubljana

Maribor

Celje

Kranj

Nova Gorica

Koper

Novo mesto

Center

1.4. Organizacijska klima ter ciljni,
		 ocenjevalni in razvojni razgovori

5. stopnja: 30,60 %

Uspeh podjetja je odvisen od znanja in odgovornosti vsakega

4. stopnja: 33,60 %

zaposlenega, zato v druæbi skuπamo ustvarjati okolje, ki
spodbuja strokovno in osebnostno rast zaposlenih.

gradnje

3. stopnja: 0,00 %

Murska

2. stopnja: 13,40 %

Sobota

1. stopnja: 12,50 %

V druæbi GVO, d. o. o., smo spomladi leta 2005 izvedli drugo
merjenje organizacijske klime v druæbi. Anketa je pokazala,
da se je klima v podjetju izboljπala za 0,43 toËke.
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Izvedeni so bili ciljni razgovori, ki spodbujajo ciljno usmerjenost vodij in zaposlenih. Na podlagi ocene o doseganju
postavljenih ciljev so se izvedli letni ocenjevalni razgovori, v
nadaljevanju pa πe letni razvojni razgovori; vse skupaj tvori
dragocen vir za naËrtovanje karier zaposlenih.

1.5. PlaËe in nagrajevanje
PovpreËna meseËna bruto plaËa na zaposlenega v
GVO, d. o. o., kamor je vπteto tudi izplaËilo boæiËnice in dela
trinajste plaËe, je za leto 2005 znaπala 337.600 SIT, kar
je za 5,2 odstotka veË kot leta 2004. Skladno s kolektivno
pogodbo so zaposleni dobili izplaËan regres za letni dopust,
plaËe pa so se v mesecu avgustu uskladile za 2,7 %.
PovpreËna plaËa na zaposlenega v GVO, d. o. o.,
v letih 2004 in 2005
2004

2005

2005/2004

PovpreËna bruto
plaËa GVO, v SIT

321.032

337.600

105,2

PovpreËna bruto
plaËa v RS, v SIT

267.571

276.073

103,2

120,0

122,3

101,9

Indeks GVO/RS
Indeks nominalne
rasti

105,2

Indeks letne realne
rasti

102,8

Indeks cen
æivljenjskih
potrebπËin

Udeleæili smo se tradicionalnega sreËanja zaposlenih v
Skupini Telekom ter organizirali sreËanja zaposlenih,
jubilantov, upokojenih sodelavcev in predπolskih otrok naπih
sodelavcev.
Druæba GVO, d. o. o., poveËuje dolgoroËno socialno varnost
zaposlenih z dodatnim pokojninskim zavarovanjem, saj za
vse zaposlene, ki so vkljuËeni v prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje, plaËuje premijo v viπini, kot je
doloËena v Pogodbi o oblikovanju pokojninskega naËrta.
VplaËila v drugi pokojninski steber so tako v letu 2005
znaπala 86,5 mio SIT.

2.		 VARNOST IN ZDRAVJE PRI
		 DELU TER POÆARNA
		 VARNOST
Skladno z Izjavo o varnosti z ocenami tveganj so bile
dejavnosti v letu 2005 usmerjene k zmanjπevanju
nevarnosti na najmanjπo moæno raven, pregledom delovnih
ekip na terenu in drugim dejavnostim v zvezi s tehniËno
varnostjo.
Sedemdeset delavcev se je udeleæilo seminarja s podroËja
varnosti in zdravja pri delu ter poæarne varnosti.

2.1. Zdravstveno varstvo

©tevilo poπkodb na delu v letih 2004 in 2005
©tevilo poπkodb

2005

2004

13

11

V zvezi z delom

7

10

Pot na delo in z njega

2

7
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28

Na delu

V celotnem letu skupaj

2.4. Varnost v cestnem prometu
V letu 2005 GVO, d. o. o., beleæi 15 prometnih nesreË,
povezanih z delom, v katerih je nastala materialna πkoda
oziroma sta se v njih poπkodovala dva delavca. V 12
primerih so bili povzroËitelji prometnih nesreË delavci
druæbe. Vzroke za to je treba iskati tudi v voænji v vseh
vremenskih razmerah in gostem mestnem prometu.

3.		 SODELOVANJE S SINDIKATI
		 IN SVETOM DELAVCEV
Vodstvo druæbe dobro sodeluje s Konferenco sindikatov
GVO, d. o. o., in tudi s Svetom delavcev GVO, d. o. o. »lane
na skupnih sestankih obveπËa o poslovanju druæbe ter
drugih pomembnih stvareh v podjetju in poslovnem okolju.
Dne 7. aprila 2005 je bil podpisan Dogovor o izplaËilu dela
plaËe za poslovno uspeπnost za leto 2005 in regresa za leto
2005.

4.

Dne 30. junija 2005 je bilo s strani Konference sindikatov
GVO, d. o. o., pridobljeno predhodno mnenje ter isti dan
izdano Navodilo o javljanju, spremljanju in nadzoru
bolniπkih odsotnosti.
Dne 20. januarja 2005 je bilo s strani Konference sindikatov
GVO, d. o. o., pridobljeno predhodno mnenje in isti dan izdan
Pravilnik o sluæbeni izkaznici.
Pogajalska skupina vodstva druæbe in pogajalska skupina,
ki jo je imenovala Konferenca sindikatov v GVO, d. o. o., sta
21. decembra 2005 uspeπno konËali pogajanja o vsebini nove
kolektivne pogodbe GVO, d. o. o., in se dogovorili, da se ta
zaËne uporabljati 1. aprila 2006.

4.		 SKRB ZA OKOLJE
Dejavnost gradenj in vzdræevanja telekomunikacijskih
omreæij z vidika varstva okolja ni problematiËna ter ne
zahteva posebne obravnave. Druæba se zaveda odgovornosti
varstva okolja in posveËa pozornost skrbi za okolje.
Varstvo okolja je zato vkljuËeno v program usposabljanja
zaposlenih in je stalno sestavni del usposabljanj iz varnosti
pri delu. Organizirano je razvrπËanje in odvoz posameznih
vrst odpadkov, kot so neuporabni in demontirani ostanki
kablov, papir, kartonska embalaæa, tonerji, baterije, plastiËni
odpadki in drugi odpadki.

102,3

1.6. Skrb za zaposlene
Vizija podjetja je zaposlenim poleg socialne varnosti
omogoËati tudi njihov strokovni in osebni razvoj ter
ustvarjati takπno delovno okolje, ki jih bo motiviralo.
Na podroËju razvoja kadrov omogoËamo zaposlenim, da
lahko prehajajo med posameznimi strokovnimi podroËji.
Tako se zaposleni usposabljajo za celovito obvladovanje
poslovnih podroËij znotraj druæbe.
Spremljamo zdravstveno stanje zaposlenih in skrbimo za
zdravo delovno okolje. Zaposlene poπiljamo na preventivne
in obdobne zdravstvene preglede, nekatere pa tudi na
aktivne zdravstvene oddihe v zdraviliπËa.
Zaposlenim zagotavljamo pomoË pri reπevanju
stanovanjskih problemov s stanovanjskimi posojili.
S sredstvi za rekreacijo zaposlenim omogoËamo moænost
rekreativnega sodelovanja v organiziranih πportnih
aktivnostih.
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Obdobni preventivni zdravstveni pregled je opravilo 167
delavcev, predhodnega pa 12 delavcev.
Stoπestinsedemdesetim delavcem smo omogoËili cepljenje
proti klopnemu meningoencefalitisu, na vseh lokacijah pa
omogoËili tudi preventivno cepljenje proti gripi, Ëesar se je
udeleæilo 149 delavcev.

2.2. Osebna varovalna oprema
V letu 2005 smo spremljali uporabo osebne varovalne
opreme in dobavili varnostne Ëelade, odsevne jopiËe in
deæne plaπËe.

2.3. Poπkodbe pri delu
Nezgode in poπkodbe pri delu se dogajajo, toda zaradi
nenehne skrbi za zaposlene in njihovo varnost se jih je
v letu 2005 zgodilo le 22. Od tega se je 13 zaposlenih
poπkodovalo pri delu, sedem pri dejavnosti z zvezi z delom,
dva pa na poti na delo oziroma z dela. V nezgodah pri delu
se je poπkodovalo 4,8 % zaposlenih delavcev. PovpreËno so
delavci zaradi poπkodbe izostali z dela 14 delovnih dni.
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RaËunovodsko poroËilo
druæbe vkljuËuje:
1.
2.
3.
4.
5.

Sploπna razkritja
RaËunovodske izkaze
Povzetek pomembnih raËunovodskih usmeritev in razkritij
Druga razkritja
Revizorjevo poroËilo
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1.

1.		 SPLO©NA RAZKRITJA
Druæba je bila ustanovljena v letu 2000. Leto 2004 je bilo
prvo leto njenega delovanja.
S 1. 1. 2004 je iz druæbe Telekom Slovenije, d. d., preπlo v
GVO d. o. o., 465 delavcev, in s tem dejavnost gradnje in
vzdræevanja telekomunikacijskega omreæja. Osnovni kapital
druæbe na dan 31. 12. 2005 je znaπal 1.379.885 tisoË SIT.

1.1.

Sploπni podatki druæbe GVO, d. o. o.

Druæba:

Sedeæ:

GVO, gradnja in vzdræevanje
telekomunikacijskih omreæij, d. o. o.
(v nadaljevanju druæba)
Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija

©tevilo zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2005
2005

©tevilo delavcev iz ur

Januar

460,2

Februar

457,2

Marec

461,4

April

464,7

Maj

470,3

Junij

468,1

Julij

468,7

Avgust

459,9

September

463,9

Oktober

468,1

November

468,2

December

463,2

Skupaj

464,5

1.2. Dejavnost druæbe
Glavna dejavnost druæbe je:
• gradnja in vzdræevanje telekomunikacijskega omreæja.

1.3. Skupinski raËunovodski izkazi
Edini deleænik druæbe GVO, d. o. o., je druæba Telekom
Slovenije, d. d. Letno poroËilo skupine Telekom Slovenije je
na voljo na sedeæu druæbe Telekom Slovenije, d. d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

1.4. Podatki o zaposlenih
V druæbi je bilo konec poslovnega leta 2005 redno
zaposlenih 455 delavcev.
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1.5. Organi druæbe
Organi druæbe so:
• nadzorni organ: uprava Telekoma Slovenije, d. d.,
ki opravlja naloge nadzornega sveta;
• uprava druæbe: naloge uprave druæbe opravlja direktor
druæbe Joæe Peterlin
Direktor vodi posle druæbe v dobro druæbe, samostojno in
na lastno odgovornost. Pristojen je za vse zadeve, ki niso v
pristojnosti nadzornega organa, uprave Telekoma Slovenije,
d. d. Za sklepanje pravnih poslov v znesku nad 20 milijonov
SIT potrebuje soglasje nadzornega organa. Ob odsotnosti ali
zadræanosti direktorja opravlja po pooblastilu njegove naloge
namestnik Anton AnæiË.
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1.6. Izpostavljenost in obvladovanje tveganj

2.		 RA»UNOVODSKI IZKAZI

Valutno tveganje

Podlage za sestavo raËunovodskih izkazov

A. STALNA SREDSTVA

RaËunovodski izkazi za leto 2005 so sestavljeni na podlagi
Slovenskih raËunovodskih standardov 2001, ki jih je izdal
Slovenski inπtitut za revizijo.

I. Neopredmetena dolgoroËna sredstva

Druæba opravlja svoje storitve v Sloveniji. Druæba ne
uporablja posebnih instrumentov za zavarovanje pred temi
tveganji.

Obrestno tveganje
Obrestno tveganje izhaja iz spremenljivih obrestnih mer, ki
veljajo pri posojilih. Druæba na dan 31. 12. 2005 ne izkazuje
finanËnih dolgov. Druæba ne uporablja posebnih
instrumentov za zavarovanje pred obrestnim tveganjem.

Kreditno tveganje
Kreditno tveganje, ki izhaja iz terjatev do kupcev in
kratkoroËnih finanËnih naloæb, je nizko. Druæba ima velik
obseg terjatev iz poslovanja. Glavni partner (97 %) in kupec
je Telekom Slovenije, d. d. S tega vidika kreditno tveganje za
druæbo ni veliko. Za terjatve, ki se ocenjujejo kot dvomljive
in sporne, je v doloËeni meri oblikovan popravek vrednosti.

PlaËilno-sposobnostno tveganje
Eno od glavnih ciljev finanËne poslovne funkcije je
zagotavljanje likvidnosti. Ta je odvisna od uËinkovitosti
ravnanja z denarjem in od dinamike investiranja. Za druæbo
plaËilno sposobnost uravnava finanËna sluæba Telekoma
Slovenije, d.d., s pomoËjo usklajevanja likvidnostne
strukture sredstev in virov sredstev.

2.1.

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2005 v 000 SIT

SREDSTVA

Zneski so v slovenskih tolarjih in zaokroæeni na tisoË enot.
Pri pripravi izkazov so upoπtevana sploπna pravila o Ëlenitvi
izkazov bilance stanja, izkaza poslovnega izida in vrednotenja postavk v raËunovodskih izkazih, vsebina prilog k
izkazom in zahteve glede poslovnega poroËila, kar zadoπËa
za resniËen in poπten prikaz poslovanja druæbe v letnem
poroËilu.
Prav tako so upoπtevana temeljna raËunovodska naËela: nastanek poslovnega dogodka, Ëasovna neomejenost delovanja,
resniËna in poπtena predstavitev v razmerah sprememb
vrednosti evra in sprememb posameznih cen ter kakovostne
znaËilnosti raËunovodskih izkazov: razumljivost, ustreznost,
zanesljivost in primerljivost.

ObmoËni in podroËni odseki
Druæba nima obmoËnih in podroËnih odsekov.

Razkritja postavk raËunovodskih izkazov
Pojasnila k raËunovodskim izkazom so sestavni del raËunovodskih izkazov.

3. DolgoroËne premoæenjske pravice

31.12.2005

31.12.2004

706.679

624.961

11.580

3.313

11.580

3.313

618.266

548.916

2. Prozvajalne naprave in stroji

618.266

548.916

III. DolgoroËne finanËne naloæbe

76.833

72.732

76.833

72.732

3.369.001

2.442.562

157.136

78.509

157.136

78.509

2.790.049

2.265.712

63.475

6.472

5.391

6.472

II. Opredmetena osnovna sredstva

6. Druge dolgoroËne finanËne terjatve

B. GIBLJIVA SREDSTVA
I. Zaloge
1. Material

II. Poslovne terjatve
a) DolgoroËne poslovne terjatve
1. DolgoroËne poslovne terjatve do kupcev
2. Terjatve za odloæene davke
b) KratkoroËne poslovne terjatve
1. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev
2. KratkoroËne poslovne terjatve do podjetij v skupini
4. KratkoroËne poslovne terjatve do drugih

III. KratkoroËne finanËne naloæbe
4. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih

IV. Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina

C. A»R

AKTIVA SKUPAJ
ZabilanËna sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV

A. KAPITAL
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
III. Rezerve
1. Zakonske rezerve
IV. Preneseni Ëisti poslovni izid

58.084
2.726.574

2.259.240

110.231

115.645

2.556.219

2.097.970

60.124

45.625

407.532

16.079

407.532

16.079

14.284

82.262

718

693

4.076.398

3.068.216

40.756

5.538

31.12.2005

31.12.2004

1.886.286

1.475.280

1.379.885

1.379.885

1.379.885

1.379.885

25.262

4.712

25.262

4.712

90.198

673

390.456

89.525

485

485

1. Sploπni prevrednotevalni popravek kapitala

280

280

2. Posebni prevrednotevalni popravek kapitala

205

205

433.051

210.530

433.051

210.530

1.571.089

1.269.507

V. »isti poslovni izid poslovnega leta
VI. Prevrednotevalni popravek kapitala

B. REZERVACIJE
3. Druge rezervacije

C. FINAN»NE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI
a) DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti
b) KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti

0
1.571.088

1.269.507

385.157

154.430

6. KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do podjetij v skupini

716.066

675.998

8. KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih

469.865

439.079

185.972

112.899

4.076.398

3.068.216

40.756

5.538

4. KratkoroËne poslovne obveznosti do dobavljiteljev

». P»R

PASIVA SKUPAJ
ZabilanËna sredstva
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2.2.

Izkaz poslovnega izida za poslovno leto 2005 v 000 SIT

2.3.

2.3.

Izkaz finanËnega izida za poslovno leto 2004 in 2005 v 000 SIT

2005

2004

6.705.469

4.551.526

6.705.469

4.551.526

• prihodki od prodaje proizvodov in storitev

0

0

DobiËek pred obdavËitvijo

588.302

157.949

• prihodki od prodaje blaga in materiala

0

0

Prilagoditve za amortizacijo

181.705

160.584

0

0

Davki iz dobiËka in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

-167.703

-63.712

0

Prilagoditve za prihodke

0

0

Prilagoditve za odhodke

0

0

228.335

963.054

514.745

2.265.712

1. »ISTI PRIHODKI OD PRODAJE
a) PRIHODKI DOSEÆENI NA DOMA»EM TRGU

b) PRIHODKI DOSEÆENI NA TUJEM TRGU
• prihodki od prodaje proizvodov in storitev
• prihodki od prodaje blaga in materiala

0
0

0

0

0

3. KOSMAT POSLOVNI IZID OD PRODAJE

6.705.469

4.551.526

4. STRO©KI PRODAJANJA (z amortizacijo)

5.556.553

3.918.674

606.424

485.494

2. NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA

5. STRO©KI SPLO©NIH DEJAVNOSTI (z amortizacijo)
a) Normalni stroπki dejavnosti

588.099

452.726

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoroËnih
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

8.387

14.403

c) Prevrednostovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

9.938

18.365

15.434

1.590

0

0

3.390

1.629

c) Drugi finanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev (s prevrednostovalnimi
finanËnimi prihodki)

3.390

1.629

9. FINAN»NI PRIHODKI IZ KRATKORO»NIH TERJATEV

14.748

11.290

67

445

14.681

10.845

10. FINAN»NI ODHODKI ZA ODPISE DOLGORO»NIH
IN KRATKORO»NIH FINAN»NIH NALOÆB

0

0

11. FINAN»NI ODHODKI ZA OBRESTI IN IZ DRUGIH
OBVEZNOSTI

477

1.649

288

1.468

6. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
(s prevrednostovalnimi poslovnimi prihodki)

7. FINAN»NI PRIHODKI IZ DELEÆEV
8. FINAN»NI PRIHODKI IZ DOLGORO»NI TERJATEV

a) FinanËni prihodki iz bresti in kratkoroËnih terjatev do podjetij v skupini
c) Drugi finanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti

a) FinanËni odhodki obresti in iz drugih obveznosti do podjetij v skupini
c) Drugi finanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti

12. DAVEK IZ DOBI»KA IZ REDNEGA DELOVANJA
13. »ISTI DOBI»EK IZ REDNEGA DELOVANJA
(3-4-5+6+7+8+9-10-11-12)

14. IZREDNI PRIHODKI
15. IZREDNI ODHODKI
a) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala

16. POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA (14-15)

189

181

0

0

575.587

160.218

3.123

352

0

2.621

0

2.261

-2.269

17. DAVEK IZ DOBI»KA

225.787

63.712

18. DRUGI DAVKI, KI NISO IZKAZANI PRI DRUGIH
POSTAVKAH

-58.084

0

411.007

94.237

(13+16-17-18)

2005

2004

592.712

254.821

A. FINAN»NI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Postavke izkaza poslovnega izida

b) Spremembe obratnih sredstev
ZaËetne manj konËne poslovne terjatve
ZaËetne manj knoËne A»R

25

693

78.627

78.509

-301.582

-1.268.961

-73.072

-112.899

364.377

-708.233

0

667.467

Pobotano zmanjπanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev (razen za prevrednotenje)

0

0

Pobotano zmanjπaje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje in
stvarne stroπke kapitala)

0

0

Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih finanËnih naloæb (razen za prevrenotenje)

0

0

Pobotano zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih naloæb (razen za prevrednotenje)

0

667.467

654.876

785.545

9.425

3.313

249.897

709.500

KonËne manj zaËetne zaloge
ZaËetni manj konËni poslovni dolgovi
ZaËetne manj konËne P»R

c) Prebitek pritokov pri poslovanju (a-b)

B. FINAN»NI TOKOVI PRI NALOÆBENJU
a) Pritoki pri naloæbenju

b) Odtoki pri naloæbenju
Pobotano poveËanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev (razen za prevrednostenje)

3.123

19. »ISTI POSLOVNI IZID OBRA»UNSKEGA OBDOBJA
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Pobotano poveËanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje in
in stvarne vloæke kapitala)
Pobotano poveËanje dolgoroËnih finanËnih naloæb (razen za prevrednotenje)

4.101

72.732

391.453

0

c) Prebitek odtokov pri naloæbenju (b-a)

-654.876

-118.078

Celotni prebitek pritokov pri poslovanju in naloæbenju

-290.499

-826.311

222.521

908.520

0

697.990

Pobotano poveËanje kratkoroËnih finanËnih naloæb (razen za prevrednotenje)

C. FINAN»NI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Pritok pri financiranju
PoveËanje kapitala (brez Ëistega dobiËka)
Pobotano poveËanje dolgoroËnih rezervacij (razen za prevrednotenje)

222.521

210.530

Pobotano poveËanje dolgoroËnih finanËnih dolgov (razen za prevrednotenje)

0

0

Pobotano poveËanje kratkoroËnih finanËnih dolgov (razen za prevrednotenje)

0

0

0

0

Zmanjπanje kapitala (brez Ëiste izgube poslovnega leta)

0

0

Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih rezervacij (razen za prevrednotenje)

0

0

Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih finanËnih dolgov (razen za prevrednotenje)

0

0

Pobotano zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih dolgov (razen za prevrednotenje)

0

0

222.521

908.520

-67.978

82.209

14.284

82.262

x) FinanËni izid v obdobju

-67.978

82.209

y) ZaËetno stanje denarnih sredstev in
njihovih ustreznikov

82.262

53

b) Odtoki pri financiranju

c) Prebitek odtokov pri financiranju (b-a)
Celotni prebitek pritokov

». KON»NO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN
NJIHOVIH USTREZNIKOV
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Gibanja kapitala za leto 2005 v 000 SIT
KAPITALSKE
REZERVE

VPOKLICANI KAPITAL

Osnovni kapital

A. ZaËetno stanje v obdobju 01.01.2005
B. Premiki v kapital

REZERVE

Nevpoklicani

Zakonske rezerve

kapital

PRENESENI
»ISTI
POSLOVNI IZID

IZ DOBI»KA

Rezerve za

Statutarne

Druge rezerve

lastne deleæe

rezerve

iz dobiËka

»ISTI POSLOVNI IZID
POSLOVNEGA LETA

PREVREDNOTOVALNI POPRAVKI
KAPITALA
Sploπni

Posebni

prevrednotovalni

prevrednotovalni

SKUPAJ

popravki kapitala

popravki kapitala

1.379.885

0

0

4.712

0

0

0

673

89.525

280

205

1.475.279

0

0

0

0

0

0

0

0

411.007

0

0

411.007

a) Vpis vpoklicanea osnovnega kapitala

0

b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala

0

c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala

0

Ë) Vnos dodatnih vplaËil kapitala

0

d) Vnos Ëistega poslovnega izida poslovnega leta

411.007

411.007

e) Vnos zneska sploπnega prevrednotenja kapitala

0

f) Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala

0

g) Druga poveËanja sestavin kapitala

0

C. Premiki v kapitalu

0

0

0

20.550

0

0

89.525

-110.075

0

0

a) Razporeditev Ëistega dobiËka kot sestavine
kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta

0
0

b) Razporeditev Ëistega dobiËka za oblikovanje
dodatnih rezerv po sklepu skupπËine

20.550

-20.550

0

c) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala

0

Ë) Oblikovanje rezerve za lastne deleæe iz drugih
sestavin kapitala

0

d) Razpustitev rezerv za lastne deleæe in
razporeditev na druge sestavine kapitala

0

e) IzplaËila (obraËun) dividend v obliki delnic

0

f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala

89.525

-89.525

0

». Premiki iz kapitala

0

a) IzplaËilo dividend

0

b) VraËilo kapitala

0

c) Uporaba posebnega prevrednotovalnega
kapitala (za oslabitev sredstev ali okrepitev
dolgov)

0

Ë) Prenos posebnih prevrednotovalnih popravkov
kapitala (v poslovne in finanËne prihodke)

0

d) Druge odprave sestavin kapitala

D. KonËno stanje v obdobju 31.12.2005
BilanËni dobiËek
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0

1.379.885

0

0

25.262

0

0

0

90.198

390.456

90.198

390.456

280

205

1.886.286
480.654
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2.5.

2.5. Gibanja kapitala za leto 2004 v 000 SIT
KAPITALSKE
REZERVE

VPOKLICANI KAPITAL

Osnovni kapital

REZERVE

Nevpoklicani

Zakonske rezerve

kapital

PRENESENI
»ISTI
POSLOVNI IZID

IZ DOBI»KA

Rezerve za

Statuarne

Druge rezerve

lastne deleæe

rezerve

iz dobiËka

»ISTI POSLOVNI IZID
POSLOVNEGA LETA

PREVREDNOTOVALNI POPRAVKI
KAPITALA
Sploπni

Posebni

prevrednotovalni

prevrednotocalni

popravki kapitala

popravki kapitala

A. ZaËetno stanje v obdobju 01.01.2005

682.100

0

0

0

0

0

0

673

0

280

0

683.053

B. Premiki v kapital

697.785

0

0

0

0

0

0

0

94.237

0

205

792.227

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala

697.785

697.785

b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala

0

c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala

0

Ë) Vnos dodatnih vplaËil kapitala

0

d) Vnos Ëistega poslovnega izida poslovnega leta

94.237

94.237

e) Vnos zneska sploπnega prevrednotenja kapitala

0

f) Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala

205

g) Druga poveËanja sestavin kapitala

C. Premiki v kapitalu

205
0

0

0

0

4.712

0

0

0

-4.712

0

0

a) Razporeditev Ëistega dobiËka kot sestavine
kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta

0
0

b) Razporeditev Ëistega dobiËka za oblikovanje
dodatnih rezerv po sklepu skupπËine

4.712

-4.712

0

c) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala

0

Ë) Oblikovanje rezerve za lastne deleæe iz drugih
sestavin kapitala

0

d) Razpustitev rezerv za lastne deleæe in
razporeditev na druge sestavine kapitala

0

e) IzplaËila (obraËun) dividend v obliki delnic

0

f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala

0

». Premiki iz kapitala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) IzplaËilo dividend

0

b) VraËilo kapitala

0

c) Uporaba posebnega prevrednotovalnega
kapitala (za oslabitev sredstev ali okrepitev
dolgov)

0

Ë) Prenos posebnih prevrednotovalnih popravkov
kapitala (v poslovne in finanËne prihodke)

0

d) Druge odprave sestavin kapitala

D. KonËno stanje v obdobju 31.12.2005
BilanËni dobiËek
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0

1.379.885

0

0

4.712

0

0

0

673

89.525

673

89.525

280

205

1.475.280
90.198
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POSEBEN DODATEK K IZKAZU GIBANJA
KAPITALA
Ugotovitev bilanËnega dobiËka v 000 SIT
2005

2004

411.007

94.237

+ Preneseni Ëisti dobiËek

90.198

673

- Del Ëistega dobiËka za
oblikovanje zakonskih rezerv

20.550

4.712

480.654

90.198

Ëisti dobiËek poslovnega leta

BilanËni dobiËek

3.		 POVZETEK POMEMBNIH
		 RA»UNOVODSKIH
		 USMERITEV IN RAZKRITIJ
3.1. Neopredmetena dolgoroËna sredstva
V okviru neopredmetenih dolgoroËnih sredstev druæba

Neopredmeteno dolgoroËno sredstvo se ob zaËetnem
pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. V nabavno
vrednost se πtejejo tudi uvozne in nevraËljive nakupne
dajatve, ne vsebuje pa obresti od posojil za pridobitev
neopredmetenih dolgoroËnih sredstev.

3.2. Opredmetena osnovna sredstva

DolgoroËne premoæenjske pravice vkljuËujejo plaËane
zneske za programsko opremo s posamezno nabavno
vrednostjo nad 500 EUR.

Opredmeteno osnovno sredstvo druæba ob zaËetnem
pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti, ki jo sestavlja
nakupna cena, od katere se odπtejejo vsi trgovinski in drugi
popusti, uvozne in nevraËljive nakupne dajatve ter stroπki,
ki jih je mogoËe neposredno pripisati usposobitvi opredmetenega osnovnega sredstva za uporabo. Druæba v nabavno
vrednost ne vπteje obresti od posojil za pridobitev tovrstnega
sredstva, nastale do datuma usposobitve za uporabo.

Druæba spremlja opredmetena osnovna sredstva kot
premiËnine v vozni park, raËunalniπko opremo, drugo
opremo in opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju.

Neopredmeteno dolgoroËno sredstvo se zaËne amortizirati,
ko je na voljo za uporabo.
Amortizacija se obraËunava posamezno po metodi
enakomernega Ëasovnega amortiziranja v dobi koristnosti
posameznega sredstva. Druæba na dan 31. 12. 2004 izkazuje
med dolgoroËnimi premoæenjskimi pravicami programsko
opremo.

Popravila ali vzdræevanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih
gospodarskih koristi, ki se priËakujejo na podlagi prvotno
ocenjene stopnje uËinkovitosti sredstev. Pripoznajo se kot
odhodki, kadar se pojavijo.

Za programsko opremo ima druæba doloËeno triletno dobo
koristnosti.

izkazuje dolgoroËne premoæenjske pravice.

Druæba obraËunava amortizacijo posamezno in po metodi
enakomernega Ëasovnega amortiziranja. Amortizacijske
stopnje posameznih sredstev se doloËajo glede na dobo
koristnosti posameznega opredmetenega osnovnega
sredstva, ki jo druæba redno preverja.
Amortizacija opredmetenega osnovnega sredstva se zaËne
obraËunavati prvi dan naslednjega meseca potem, ko se
je sredstvo zaËelo uporabljati za opravljanje dejavnosti, za
katero je namenjeno.
Opredmetena osnovna sredstva druæbe se obravnavajo kot
druga oprema, pri kateri se upoπteva doba koristnosti od 2
do 12 let. V Pravilniku o raËunovodenju GVO, d. o. o., je
opredeljena doba koristnosti posamezne opreme.
Pripoznanje opredmetenega osnovnega sredstva se odpravi,
Ëe se sredstvo odtuji ali Ëe se trajno ne uporablja in od
njegove odtujitve ni mogoËe priËakovati gospodarskih
koristi.

Stanje opredmetenih dolgoroËnih sredstev, GVO d. o. o., v letu 2005 v 000 SIT

Stanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev, v letu 2005 v 000 SIT

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01.01. 2005

Dobro
ime

DolgoroËno
odloæeni
stroπki
poslovanja

DolgoroËno
odloæeni
stroπki
raziskovanja
in razvijanja

DolgoroËne
premoæenjske
pravice

0

0

0

3.461

Pridobitve
Prenos v uporabo
Odtujitve, odpisi
Stanje 31.12. 2005

0

0

0

Skupaj OS

Neopredmetena
dolgoroËna
sredstva v
izdelavi

Skupaj

3.461

0

3.461

NABAVNA VREDNOST

0

0

9.424

9.424

9.424

9.424

-9.424

0

0

0

0

0

12.885

12.885

0

12.885

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01.01. 2005

0

0

0

Sedanja vrednost na niË
Odtujitve, odpisi
Amortizacija
Stanje 31.12. 2005

0

3.2.

0

0

148

148

0

148

0

0

0

0

0

0

0

0

1.158

1.158

0

1.158

1.306

1.306

0

1.306

NEODPISANA VREDNOST
Stanje 01.01. 2005

0

0

0

3.313

3.313

0

3.313

Stanje 31.12. 2005

0

0

0

11.579

11.579

0

11.579

ZemljiπËe

Gradbeni
objekti

Oprema

Skupaj OS

Opredmetena
osnovna
sredstva v
gradnji

Predujmi za
opredmetena
osnovna sredstva

Skupaj

Stanje 01.01. 2005

0

0

721.309

721.309

0

0

721.309

Pridobitve

0

0

0

0

261.161

0

261.161

Prenos v uporabo

0

0

261.161

261.161

-261.161

0

0

Odtujitve, odpisi

0

0

20.930

20.930

0

20.930

Stanje 31.12. 2005

0

0

961.540

961.540

0

0

961.540

Stanje 01.01. 2005

0

0

172.393

172.393

0

0

172.393

Odtujitve, odpisi

0

0

22.269

22.269

22.269

Amortizacija

0

0

185.947

185.947

185.947

Sedanja vrednost na niË

0

0

7.203

7.203

0

0

7.203

Stanje 31.12. 2005

0

0

343.274

343.274

0

0

343.274

Stanje 01.01. 2005

0

0

548.916

548.916

0

0

548.916

Stanje 31.12. 2005

0

0

618.266

618.266

0

0

618.266

POPRAVEK VREDNOSTI

NEODPISANA VREDNOST

Druæba ne ugotavlja in izkazuje krepitev neopredmetenih dolgoroËnih sredstev.
Pripoznanje neopredmetenega dolgoroËnega sredstva se odpravi, Ëe se trajno ne uporablja in od njegove odtujitve ni mogoËe
priËakovati nobenih gospodarskih koristi.
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3.3. FinanËne naloæbe
Druæba izkazuje med finanËnimi naloæbami samo dana
posojila za stanovanjske kredite zaposlenim v znesku
76.833 tisoË SIT. Ta so dolgoroËna. Del, ki zapade v letu dni,
se prenese med kratkoroËne naloæbe.
FinanËne naloæbe v dana posojila druæba izkazuje po
plaËanem znesku, ki je glavnica posojila. Le ob utemeljenih
razlogih na podlagi pogodb se v glavnico πtejejo tudi
pripisane obresti.
FinanËnih naloæb v dana posojila, razen dolgoroËnih posojil,
kadar je to doloËeno s pogodbo, druæba zaradi okrepitve ne
prevrednotuje. Slabi pa jih, Ëe je njihova dokazana poπtena
vrednost manjπa od knjigovodske oz. jih prevrednoti (Ëe
njihove poπtene vrednosti ni mogoËe dokazati), Ëe je njihova,
po metodi veljavne obrestne mere izmerjena odplaËna
vrednost manjπa od knjigovodske.

3.4. Zaloge
KoliËinsko enoto zaloge materiala druæba ob zaËetnem
pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo
nakupna cena, v kateri so upoπtevani na raËunu priznani
popusti, uvozne in druge nevraËljive nakupne dajatve ter
neposredni stroπki nabave.
Vrste drobnega inventarja, ki imajo naravo zalog materiala,
so drobni inventar in orodje, sluæbena obleka in obutev,
varstvena obleka in obutev, embalaæa in avtomobilske gume
- vse v skladiπËu.

RA»UNOVODSKO PORO»ILO

Prvotne terjatve se lahko pozneje poveËajo ali pa ne glede
na prejeto plaËilo ali drugaËno poravnavo tudi zmanjπajo za
vsak znesek, utemeljen s pogodbo.

Drobni inventar, dan v uporabo, se prenese takoj med
stroπke. Vodi se posebna koliËinska in vrednostna evidenca
ter se izkazuje v zabilanËni evidenci.

V 31 do 90 dneh
V 91 do 180 dneh

Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane
v rednem roku oziroma v celotnem znesku, se πteje kot
dvomljive (druæba jim dodeli oznako), Ëe pa se je zaradi njih
æe zaËel sodni postopek, jih druæba πteje kot sporne terjatve
(dodeljena jim je druga oznaka).
Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotijo, Ëe njihova
knjigovodska vrednost presega njihovo poπteno vrednost, to
je udenarljivo vrednost. Zaradi oslabitve druæba oblikuje
popravek vrednosti kratkoroËnih terjatev do kupcev ob
letnem obraËunu po naslednjih merilih:
• 70 % za terjatve v toæbi,
• 50 % za nereπene reklamacije,
• 70 % za terjatve podjetij v steËaju in prisilni poravnavi,
• 50 % za terjatve, starejπe od 6 mesecev, ki niso zajete v
zgornjih alinejah.
Za druge terjatve iz poslovanja se popravek terjatev oblikuje
na isti naËin ali pa se oblikuje individualno.

Odpis v breme popravkov terjatev
Prihodki iz naslova 100 % popravka
zamudnih obresti

- 13

Oblikovanje popravkov vrednosti
terjatev

9.592
13.528

18.198*
18.198

Zaloge se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo.
Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotujejo, Ëe knjigovodska
vrednost, vkljuËno s tisto po zadnjih dejanskih nabavnih
cenah presega njihovo træno vrednost. Prevrednotenje zalog
materiala in blaga zaradi njihove slabitve poveËa
prevrednotovalne poslovne odhodke.

* Med popravki vrednosti terjatev je bilo na dan 31. 12. 2004 oblikovano
za 233 tisoË SIT popravkov iz naslova zamudnih obresti. Preneseno iz
pasivnih Ëasovnih razmejitev.

Odpis posamezne terjatve se izvede, ko je utemeljen z
ustrezno listino, ki dokazuje, da je znesek neizterljiv
oziroma da so bili izvedeni vsi postopki za izterjavo (sodne
odloËbe, sklep prisilne poravnave, sklep steËajnega postopka
in druge ustrezne listine).

3.5. Terjatve
Terjatve vseh vrst druæba ob zaËetnem pripoznanju izkazuje
z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da
bodo poplaËane.

47.793
2.630.693
1.493

S spremembo davËne zakonodaje za leto 2005 in ob
upoπtevanju opredelitve Slovenskih raËunovodskih
standardov se je druæba odloËila za obraËun in evidentiranje
terjatve za odloæene davke.
Za poslovno leto 2005 smo evidentirali 58.084 tisoË SIT
terjatev za odloæene davke, in sicer iz naslova razlike med
knjigovodskimi in davËnimi vrednostmi:
• terjatev zaradi oblikovanja popravka njihove vrednosti:
2.398 tisoË SIT in
• dolgoroËnih rezervacij zaradi njihovega oblikovanja:
55.686 tisoË SIT.

3.6. KratkoroËne finanËne naloæbe

Druæba oblikuje dolgoroËne rezervacije za obveznosti, ki se
bodo po predvidevanjih na podlagi obvezujoËih preteklih
dogodkov pojavile v obdobju, daljπem od leta dni, in katerih
velikost je mogoËe zanesljivo oceniti.
Druæba ima oblikovane dolgoroËne rezervacije iz naslova
vraËunanih stroπkov za dana jamstva za opravljene storitve
(garancije). Viπina teh je ocenjena obveznost poslovodstva
na podlagi izkuπenj in poznavanja panoge. Viπina odstotka
ocenjenih stroπkov za ocenjene prihodnje obveznosti za
odpravo napak po uveljavljenih garancijah se doloËa vsako
leto.
Za oblikovanje rezervacij za leto 2005 so bili upoπtevani
4 odstotki. Rezervacije za dana jamstva se uskladijo na
koncu obraËunskega obdobja z zmanjπanjem ali poveËanjem
poslovnih odhodkov na znesek ocenjenih vrednosti iz danih
jamstev, ki bodo nastale v naslednjih obraËunskih obdobjih.
Po preteku garancijske dobe, za katero je bila oblikovana
rezervacija, se njen del prenese na ustrezne prihodke.

Druæba na dan 31. 12. 2005 izkazuje kratkoroËne finanËne
naloæbe v znesku 407.532 tisoË SIT, ki obsegajo depozite pri
bankah.

DolgoroËne rezervacije se ne prevrednotujejo, se pa na
koncu obraËunskega obdobja popravijo tako, da je njihova
vrednost enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po
predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze.

3.7. Denarna sredstva

Gibanje dolgoroËnih rezervacij v 000 SIT

Denarna sredstva druæba ob zaËetnem pripoznavanju izkaæe
v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, potem ko preveri,
ali imajo takπno naravo.
Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi
zaËetni nominalni vrednosti, dokler se ne pojavi potreba po
prevrednotenju. V tuji valuti izraæeno denarno sredstvo se
prevede v tolarje po menjalnem teËaju na dan prejema.

- 104

14.145

Stanje 31. 12.

2004

18.198

»rpanje popravkov vrednosti terjatev

Znesek

3.9. DolgoroËne rezervacije

2005

Gibanje pavπalnega popravka vrednosti terjatev
v 000 SIT
Stanje 1. 1.

Rok zapadlosti v plaËilo
V 30 dneh

Terjatve so izraæene v domaËi valuti in, Ëe je med
pogodbenima strankama dogovorjeno prevrednotenje z
namenom ohranjanja njihove realne vrednosti, se
prevrednotijo v skladu s pogodbo oziroma kratkoroËne
terjatve v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri in
temeljni obrestni meri.

2005
»e se cene v obraËunskem obdobju na novo nabavljenih
koliËinskih enot razlikujejo od cen koliËinskih enot iste vrste
v zalogi, se med letom za zmanjπevanje zalog uporablja
metoda drseËih povpreËnih cen.

RazËlenitev terjatev do kupcev po rokih zapadlosti v
plaËilo v 000 SIT

Druæba ima med kratkoroËnimi terjatvami 93 % kratkoroËnih
poslovnih terjatev od podjetij v skupini.

Prevrednotenje denarnih sredstev se izvrπi v primeru
denarnih sredstev, izraæenih v tuji valuti, Ëe se po prvem
pripoznanju spremeni valutni teËaj. TeËajna razlika, ki se
pojavi pri tem, lahko poveËa ali zmanjπa prvotno izkazano
vrednost in pomeni redni finanËni prihodek oziroma redni
finanËni odhodek.

3.8. Kapital
Celotni kapital druæbe sestavljajo vpoklicani kapital, rezerve
iz dobiËka, preneseni Ëisti dobiËek iz prejπnjih let,
prevrednotovalni popravek kapitala in prehodno πe
nerazdeljeni Ëisti dobiËek.
Osnovni kapital se vodi v domaËi valuti.

3.9.

2004

Stanje 1. 1.

210.530

0

Oblikovanje dolgoroËnih
rezervacij

222.868

210.530

»rpanje
Stanje 31. 12.

347

0

433.051

210.530

V vseh sklenjenih pogodbah je sprejeta obveznost za
odpravo napak v garancijski dobi, ki praviloma traja dve leti.
Glede na uporabljene materiale in sam tehnoloπki proces, ki
v veË fazah vkljuËuje vse potrebne in zahtevane kontrole
kakovosti materialov ter izvedenih del tudi z uporabo
merilnih instrumentov za meritve elektriËnih in optiËnih
karakteristik vseh vrst kablov, v prvem letu dane garancijske dobe skoraj ni uveljavljanja garancij za odpravo napak,
zato druæba ne pripoznava kratkoroËnega dela dolgoroËnih
rezervacij.
Z intenzivnostjo uporabe na novo zgrajenih objektov se
zviπuje tudi stopnja zaznavanja morebitnih odstopanj od
kakovosti, ki jo zahteva naroËnik. Ker gre v veËini primerov
za dolæinske objekte, ki potekajo zemeljsko (cevi, kabli,
betonski jaπki …) in nadzemno (oporiπËa, nadzemni kabli,
kabelske omarice …), je vplivnost okolja na objekt Ëasovno
odvisna.
Uveljavljanja garancij za odpravo napak nastopajo praviloma
v drugem letu.
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3.10. Dolgovi

3.11. KratkoroËne Ëasovne razmejitve

Dolgovi so poslovni in kratkoroËni.

Aktivne Ëasovne razmejitve vkljuËujejo kratkoroËno
odloæene stroπke (odhodke). KratkoroËno odloæeni stroπki
vkljuËujejo zneske, ki ob svojem nastanku πe ne bremenijo
dejavnosti in ne vplivajo na poslovni izid. Med aktivnimi Ëasovnimi razmejitvami druæba izkazuje predvsem naroËnine
za GSM.

Vsi dolgovi se ob zaËetnem pripoznanju ovrednotijo z
zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki v primeru
finanËnih dolgov dokazujejo prejem denarnih sredstev ali
poplaËilo kakega poslovnega dolga, v primeru poslovnih
dolgov pa prejem sredstva ali opravljenega dela oziroma
obraËunan stroπek, odhodek ali deleæ v poslovnem izidu.
Knjigovodska vrednost kratkoroËnih dolgov je enaka
njihovi izvirni vrednosti, popravljeni za njihova poveËanja
ali zmanjπanja skladno s sporazumi z upniki, dokler se ne
pojavi potreba po njihovem prevrednotenju.
KratkoroËne obveznosti vseh vrst se v zaËetku izkazujejo
z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da
upniki zahtevajo njihovo poplaËilo. Obveznosti se pozneje
poveËujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za katere obstaja sporazum z upnikom. Obveznosti se
zmanjπujejo za odplaËane zneske in morebitne drugaËne
poravnave v dogovoru z upnikom. DolgoroËne obveznosti
se zmanjπujejo tudi za tisti del, ki bo moral biti poplaËan
v manj kot letu dni, kar se izkazuje med kratkoroËnimi
obveznostmi.
Druæba na dan 31. 12. 2005 ne izkazuje dolgoroËnih obveznosti, ima pa kratkoroËne poslovne obveznosti.
KratkoroËne poslovne obveznosti v 000 SIT
2005

2004

Do dobaviteljev

385.157

154.430

Do povezanih podjetij

716.067

675.998

Do zaposlenih
(plaËe, poplaËilo razlike do 13.
plaËe, obveznosti do davka iz
dobiËka ...)

469.865

439.078

Pasivne Ëasovne razmejitve zajemajo vnaprej vraËunane
stroπke (odhodke). Vnaprej vraËunane stroπke (odhodke)
sestavljajo stroπki (odhodki), ki so priËakovani, pa se πe
niso pojavili in se nanaπajo na tekoËe obraËunsko obdobje.
Preteæni del pasivnih Ëasovnih razmejitev obsegajo vkalkulirane 13. plaËe in vkalkulirani znesek za neizkoriπËeni letni
dopust.

3.12. ZabilanËna evidenca
Druæba evidentira v zabilanËni evidenci dana zavarovanja
z banËnimi garancijami in menicami za pridobitev poslov
na javnih razpisih in izpolnjevanje obveznosti iz sprejetih
poslov v znesku 40.756 tisoË SIT.

Prihodki se pripoznajo, Ëe je poveËanje gospodarskih koristi
v obraËunskem obdobju povezano s poveËanjem sredstva
ali zmanjπanjem dolga ter je poveËanje mogoËe zanesljivo
izmeriti.
Prihodki se pripoznajo, ko se upraviËeno priËakuje, da bodo
vodili do prejemkov, Ëe ti niso uresniËeni æe ob nastanku.

Poslovni prihodki

POVEZANIH PODJETIJ
• Prihodki od investicijskih gradenj
• Prihodki od investicijskega vzdræevanja
• Prihodki od prevencije, odprave napak, ostali
• Prihodki od preventivnega vzdræevanja
• Prihodki od odprave napak
• Ostali prihodki

1.2. PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU
• Ostali prihodki
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3.14. Odhodki
Odhodki se pripoznajo, Ëe je zmanjπanje gospodarskih
koristi v obraËunskem obdobju povezano z zmanjπanjem
sredstva ali poveËanjem dolga in je to zmanjπanje mogoËe
zanesljivo izmeriti.

Poslovni odhodki
Poslovni odhodki v poslovnem letu vkljuËujejo stroπke
materiala, energije, storitev in vraËunane stroπke, deleæe
zaposlenih v razπirjenem dobiËku in prevrednotovalne
poslovne odhodke.

FinanËni prihodki
FinanËni prihodki so prihodki iz naloæbenja. Pojavljajo se v
zvezi z dolgoroËnimi in kratkoroËnimi finanËnimi naloæbami
in tudi v zvezi s terjatvami.

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznavajo, ko je
opravljeno ustrezno prevrednotenje, ne glede na to, kako
vplivajo na poslovni izid.

FinanËni prihodki se priznavajo ob obraËunu ne glede na
prejemke, Ëe ne obstaja utemeljen dvom o njihovi velikosti,
zapadlosti v plaËilo in poplaËljivosti. Obresti se obraËunavajo
v sorazmerju s preteËenim obdobjem glede na neodplaËni

FinanËni odhodki

del glavnice in veljavno obrestno mero.

FinanËni odhodki se pripoznajo po obraËunu ne glede na
plaËila, povezana z njimi.

FinanËni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za
naloæbenje.

Izredni prihodki

3.13. Prihodki

Izredni odhodki
Izredne odhodke sestavljajo neobiËajne postavke, ki se
izkazujejo v dejansko nastalih zneskih. Stroπki, povezani z
odpravo πkode, ki jo je povrnila zavarovalnica, so izkazani
med izrednimi odhodki.

Odhodki druæbe GVO, d. o. o., v letu 2005 v 000 SIT

a) Normalni stroπki dejavnosti: od tega:
Stroπki materiala

deleæ

Jan-Dec 2004

deleæ

6.705.469

100 %

4.551.526

100 %

6.472.320

97 %

4.300.214

94 %

58 %

2.178.425

48 %

624.524

9%

453.643

10 %

1.936.246

29 %

1.668.146

37 %

299.566

191.064

1.439.293

1.289.094

197.387

187.988

233.149
233.149

3%

251.312
251.312

6.144.653

4.371.400
626.430

38.379

24.309

Stroπki storitev

1.270.965

682.675

321.358

309.226

50.894

39.657

• Vzdræevanje osnovnih sredstev
• Investicijsko vzdræevanje osnovnih sredstev

0

0

• PovraËila stroπkov v zvezi z delom

50.137

35.733

• Stroπki intelektualnih in osebnih storitev

22.930

15.330

• Zavarovalne premije

6.102

3.920

• Stroπki sejmov, reklame

1.029

1.104

• Stroπki reprezentance

7.773

2.294

• Stroπki banËnih storitev

1.444

635

809.298

274.776

2.892.680

2.651.439

1.923.178

1.806.865

550.646

461.376

• Stroπki drugih storitev

Stroπki dela
• Ostali stroπki dela
• Stroπki socialnih in pokojninskih zavarovanj

Odpisi vrednosti
• Amortizacija neopredmetenih dolgoroËnih sredstev

6%

2004

1.517.976

• Stroπki plaË

3.911.550

2005

Stroπki energije
• Prevoz, najemnine

Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih
storitev, ki vodijo do finanËnih prihodkov, se merijo po
prodajnih cenah dokonËanih storitev ali po prodajnih cenah
nedokonËanih storitev glede na stopnjo njihove dokonËnosti.

Jan-Dec 2005

1.1. PRIHODKI OD PRODAJE V OKVIRU

Prihodkov, ustvarjenih na trgu, je bilo 233 mio SIT, kar je 3
% vseh prihodkov. Del teh prihodkov se je v letu 2005
fakturiralo v okviru druæbe Telekom Slovenije, d. d.
Vrednost del, ki so se izvedla v okviru druæbe Telekom
Slovenije, d. d., je bila 390 mio SIT. Ob upoπtevanju tega
dejstva je bilo realiziranih 623 mio SIT prihodkov na trgu.

Izredne prihodke sestavljajo neobiËajne postavke. Pojavljajo
se v dejansko nastalih zneskih.

Prihodki druæbe GVO, d. o. o., v letu 2005 v 000 SIT

1. »ISTI PRIHODEK OD PRODAJE

Druæba je 97 % prihodkov realizirala v okviru povezanih
podjetij, tj. opravljanje storitev gradnje in vzdræevanja
telekomunikacijskega omreæja druæbe Telekom Slovenije,
d. d. Druge 3 % v letu 2005 je pridobila na domaËem trgu.

3.14.

418.856

383.198

181.704

160.584

1.158

147

• Amortizacija opredmetenih dolgoroËnih sredstev

180.547

160.437

• Rezervacije

222.868

210.530

20.081

15.433

b) Prevrednotenje poslovnih odhodkov pri neopredmetenih
dolgoroËnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstev

• Drugi stroπki

8.387

14.403

c) Prevrednotenje poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih

9.938

18.365

6.162.978

4.404.168

SKUPAJ
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3.15. Razkrivanje poslovnega izida

4.3. RaËunovodska analiza poslovanja in
		 kazalniki

Razkrivanje poslovnega izida druæbe GVO, d. o. o., v letu
2005 v 000 SIT
EURO

Stanje 01.01. 2005

% rasti

IzraËunan uËinek

»D obdobja

1.475.280

-0,07

-1.030

411.007

Kapital brez dividend

4.3.

Izid po preraËunu

31.12. 2005

31.12. 2004

46,4

48,1

57,0

54,9

15,5

18,0

18,9

20,6

2,99

2,67

0,27

0,08

2,01

1,86

1,93

1,77

1,09

1,03

27,9

9,1

3.471.867

2.811.037

Stopnja lastniπkosti financiranja
Kapital / obveznosti do virov financiranja (v %)

Stopnja dolgoroËnosti financiranja

Dividende

Kapital

1.475.280

-1.030

411.007

412.037

(Kapital + dolgoroËne rezerve + dolgoroËne obveznosti) / obveznosti do virov financ (v %)

Stopnja osnovnosti investiranja
Æivljenjske potrebπËine

Stanje 01.01. 2005

% rasti

IzraËunan uËinek

»D obdobja

1.475.280

2,30

33.931

411.007

Kapital brez dividend

Izid po preraËunu

Stopnja dolgoroËnosti investiranja

Dividende

Kapital

Osnovna sredstva / vsa sredstva (v %)
(osnovna sredstva + dolgoroËni finanËni nalogi + dolgoroËna poslovna terjatev) / vsa sredstva (v %)

1.475.280

33.931

411.007

377.076

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
Kapital / osnovna sredstva

3.16. Izkaz finanËnega izida
Izkaz finanËnega izida je sestavljen iz podatkov bilanc
stanja na dan 31. 12. 2005 in 31. 12. 2004, iz podatkov
izkaza poslovnega izida za leto 2005 in dodatnih podatkov,
potrebnih za prilagoditev pritokov in odtokov ter za ustrezno
razËlenitev pomembnejπih postavk.

Koeficient neposredne pokritosti kratkoroËnih obveznosti
(hitri koeficient)

4.		 DRUGA RAZKRITJA

Likvidna sredstva / kratkoroËne obveznosti

4.1. Prejemki Ëlanov uprave in zaposlenih po
		 individualni pogodbi

(Vsota kraktoroËnih dajatev + vsota likvidnih sredstev) / kratkoroËne obveznosti

Prejemki Ëlanov uprave in zaposlenih po IP v 000 SIT
2005

2004

Uprava

26.620

23.770

V izkazu gibanja kapitala je druæba prikazala spremembe v
gibanju kapitala v letu 2005.

Vodstveni delavci, zaposleni na
podlagi pogodbe, za katero ne
velja tarifni del KP

19.509

17.116

Ob sestavi izkazov za poslovno leto 2005 je druæba v izkazu
gibanja kapitala prikazala:

Skupaj

46.128

40.886

3.17. Izkaz gibanja kapitala

•

•

Koeficient pospeπene pokritosti kratkoroËnih obveznosti
(pospeπeni koeficient)

kot premike v kapital - evidentiranje Ëistega poslovnega
izida poslovnega leta 2005 v znesku 411.007 tisoË SIT na
postavki Ëisti poslovni izid;

Upoπtevani so stroπki plaË in nadomestil v breme podjetja,
drugi stroπki dela (regres, drugi osebni prejemki, neto
povraËila, bonitete), povraËila stroπkov v zvezi z delom in
premije PDPZ II).

kot premike v kapital - oblikovanje zakonskih rezerv
znesku 20.550 tisoË SIT.

4.2. Dogodki po datumu bilance stanja

Koeficient kratkoroËne pokritosti kratkoroËnih obveznosti
(kratkoroËni koeficient)
KratkoroËna sredstva / kratkoroËne obveznosti

Koeficient gospodarnosti poslovanja
Poslovni prihodki / poslovni odhodki

Koeficient Ëiste dobiËkonosnosti kapitala
»isti dobiËek / povpreËen kapital v % (ROE)
Dodana vrednost v 000 SIT
Dodana vrednost na zaposlenega v 000 SIT
EBITDA v 000 SIT
EBITDA stopnja

7.630

6.138

739.630

309.532

11,00 %

6,80 %

Po datumu bilance stanja se niso pojavili dogodki, ki bi lahko
vplivali na raËunovodske izkaze za leto 2005 ali bi jih bilo
treba v pojasnilih k njim razkriti.
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