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Uvodna beseda

Družba GVO, d.o.o. je v četrtem letu svojega poslovanja prepoznala, da trg, konkurenca in
spremembe v okolju zahtevajo hitre prilagoditve v smislu konkurenčnosti cen, visoke
produktivnosti, hitre in kakovostne izvedbe poslov ter stalnega prilagajanja spremembam v
okolju.
V sled tega smo se izjemno pospešeno lotili še pred počitniškimi dnevi, še bolj intenzivno
pa po počitnicah, izvajanja enega najpomembnejših projektov Telekoma Slovenije d.d. na
področju izgradnje optičnega omrežja F2. Danes z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo
sledili zahtevanim rokom naročnika. Tudi na drugih področjih, kot so izgradnja optičnih
omrežij oziroma priključkov za poslovne uporabnike, za operaterje, na področju sanacij
provizorijev, odprav napak,… smo naredili bistvene premike v smislu hitrejše realizacije in
zaključitve objektov. Posle, ki smo jih s polno odgovornostjo prevzeli, smo pospešeno
zaključevali tako v zadovoljstvo naročnikom, lastnikom kot nas samih.
Uredili smo tudi medsebojna poslovna razmerja na področju podpore, ki nam jo nudi
Telekom Slovenije ter cenovno politiko ter se pospešeno orientirali na trg s ciljem
pridobivanja večjega deleža poslov neposredno na trgu.
Lotili smo se tudi projekta reorganizacije in kadrovske prenove.
Danes z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo na pravi poti, saj nam to potrjujejo doseženi
rezultati.
V naslednjih letih bo naš novi izziv utrjevanje pozicije neposredno na trgu v Sloveniji in
tudi širše v regiji. To bo tudi naša nova priložnost za naš preizkus na naši razvojni poti.

Direktorica družbe
Jožica Guzej
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I.

Poslovno poročilo

1. POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2007
•

Izvedli smo LOR - letne ocenjevalne in ciljne razgovore s zaposlenimi in merjenje
organizacijske klime

•

Podpisali smo pogodbo o strokovnem svetovanju pri vzpostavitvi sistema ravnanja z
okoljem skladno z zahtevami standarda ISO 14001:2004

•

Vodenje družbe je s 1. julijem prevzela nova direktorica

•

Zaključili smo projekt mikroorganizacije, s katerim smo ukinili štiri dislokacije in uvedli
nekatere kadrovske spremembe

•

Uspešno smo izvedli redno letno presojo sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2000

•

Realizirali smo dobavo 30 optičnih spajkalnikov in drugega orodja za večjo
produktivnost pri realizaciji optičnega omrežja projekta F2

•

Pomembnejše pogodbe za projekt F2, ki smo jih sklenili s Telekom Slovenije d.d.:
- F2-KARE 6 / faza 1 - Izgradnja po Jadranski cesti za območje Konstruktorja in Nove
vasi 1
- F2-KARE 6 / faza 2 - Izgradnja za območje Goriške in Kardeljeve
OK Cerkno – Orehek
- Izgradnja omrežja F2 - FL Grm - Novo Mesto
- Izgradnja omrežja F2 - FL Drska - Brod; Novo Mesto
- Izgradnja F2 FL Golovec - smer Nova vas (prvi del, K2,K5,K6)
- Izdelava optične povezave F2 Škofja Loka K-3 in K-4
- Izgradnja F2 FL Žusterna - KKO1, KKO2 in KKO3
-Izgradnja F2 za Dob
- Izgradnja F2 - Kare 27 – Prule
- Izgradnja F2 za Gradišče
-F2 - TABOR Kare 3 Maribor – Magdalena
- F2 FL MB Studenci - Kare 2 (Štantetova)
- F2 - PTUJ - KARE 2
-Izgradnja F2 - FL Zaplana (MD)
- F2 FL MB Studenci - Kare 1 (Boršnikova)
- Izgradnja omrežja F2 - FL KRŠKO
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•

Nekaj drugih pomembnejših pogodb s Telekom Slovenije d.d.:
- Izgradnja FTTH Domžale – smer Vir, Količevo, Podrečje
- Izgradnja optike v Dragomerju in Dolskem
- MK OK Markovci Zavrč
- MK OK Makole Majšperk
- MK OK Poljčane Makole
- MK OK Lenart Jurovski dol

•

Tudi z zunanjimi naročniki smo podpisali in realizirali pomembne posle, vendar jih
zaradi zaupnosti podatkov ne bomo navajali.
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2. REALIZACIJA TEMELJNIH CILJEV V LETU 2007
1. Utrjevanje
koncepta prodaje celovitih storitev na področju gradnje in
vzdrževanja TK kabelskega omrežja
Utrjevanje koncepta prodaje celovitih storitev na področju našega delovanja je predvsem iz vidika
zadovoljevanja zahtev in pričakovanj naročnikov nujna usmeritev in ga zato med temeljnimi cilji
izpostavljamo na prvo mesto. Ob nudenju celovitih storitev je tudi obvladovanje lastnih kapacitet
bolj učinkovito. Doseganje polne zasedenosti se ugodno odraža tudi na poslovnem izidu družbe.
Z aktivnostmi na tem področju bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

2. Povečanje prepoznavnosti na trgu
Leto 2007 je potekalo v znamenju stopnjevanja aktivnosti za povečevanje naše prepoznavnost na
trgu.
V ta namen smo izvedli naslednje:
- intenzivirali smo obiske pri poslovnih partnerjih
- predstavili smo se na sejmu MEGRA v Gornji Radgoni
- vozila smo opremili s prepoznavnimi oznakami GVO d.o.o.-ja
- nabavili smo zaščitno delovno opremo
- vzdrževali smo spletno stran www.gvo.si.

3. Prihodki iz prodaje
v 000 EUR
Prodaja na trgu
Prodaja na trgu preko povezanih podjetij
Prodaja v okviru povezanih podjetij
Skupaj

Doseženo
Načrtovano
%
2.478
2.419
102
1.602
816
196
38.652
29.373
132
42.732
32.608
131

4. Čisti poslovni izid iz poslovanja - EBIT
v 000 EUR

Doseženo
Načrtovano
%
5.136
3.632
141

5. Donosnost kapitala
Donosnost kapitala v %

Doseženo
Načrtovano
%
54,1%
37,0%
157
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6. Dosledno spoštovanje pogodbenih obveznosti s posebnim
poudarkom na pogodbeno dogovorjenih časih odprav napak
Na področju odprave napak na nivoju družbe ne presegamo pogodbenih časov odprave napak.
Vse napake na hrbteničnem in medkrajevnem, kakor tudi ostalem optičnem kabelskem omrežju
Telekom Slovenije, d.d., kjer je pogodbeno dogovorjeni čas najkrajši, smo opravili kakovostno in
pravočasno v okviru pogodbeno določenih časov.
Ostale pogodbene obveznosti smo izpolnjevali kakovostno in v zahtevanih rokih, tako da reklamacij
glede neustrezne kakovosti in uveljavljanja pogodbenih kazni ne beležimo. V več primerih smo
dobili tudi pisno pohvalo oz. zahvalo za hitro in kakovostno izvedena dela.

7. Sledenje tehnološkemu razvoju na področju TK kabelskih omrežij
Razvoj storitev gradenj in vzdrževanja telekomunikacijskih kabelskih omrežij je tesno povezan z
razvojem, ki se dogaja na področju kabelskih omrežij. V preteklem letu smo izvajali lastne razvojne
projekte ter nadaljevali s sodelovanjem z razvojnimi službami Telekoma Slovenije.
Naši strokovnjaki so se udeležili različnih izobraževanj in seminarjev doma in v tujini. Uvedli smo
učinkovit prenos znanja med sodelavci na področju optičnih kabelskih omrežij.

8. Vodenje sistema kakovosti v skladu z ISO 9001:2000
Zunanja presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000 je bila izvedena v
decembru. Ugotovitve presoje so pozitivne in vzpodbudne. Med letom smo izdali novo verzijo
Pravilnika vodenja kakovosti. Notranje presoje so bile izvedene v skladu z letnim načrtom.

9. Ohranjanje operativnega nivoja sredstev za delo
Obstoječa sredstva za delo smo skrbno vzdrževali ter zagotavljali njihovo operativnost skozi vse
leto. V celoti smo realizirali tudi načrtovane nove nabave, od vozil, orodij in instrumentov, do
programske opreme Autodesk ACAD MAP 2008, s katero smo dvignili produktivnost projektantom
in dokumentaristom, podobno, kot z GPS sistemi za geodetske meritve.
Z naložbami v osnovna sredstva, ki smo jih izvedli v letu 2007 smo ne le ohranili pač pa občutno
okrepili operativni nivo sredstev za delo s poudarkom na opremi za realizacijo projekta F kvadrat.

10. Skrb za ustrezno delovno klimo, nadaljevanje kadrovske prenove družbe
Tekom leta smo izvedli LOR, zaposlene smo seznanjali s cilji, kot tudi z rezultati poslovanja družbe
in centrov. Izvedeno je bilo tudi merjenje organizacijske klime in kulture, dobljeni rezultati kažejo
ohranjanje zadovoljstva zaposlenih na nivoju predhodnega leta in so v okviru ciljne vrednosti.
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3. POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2008
Družba GVO, d.o.o. vstopa v peto leto poslovanja. Temeljni cilji družbe ostajajo: nadaljevanje
koncepta prodaje celovitih storitev iz svojega področja dela, aktivnosti
za
povečanje
prepoznavnosti na trgu, za povečanje deleža ustvarjenih prihodkov neposredno na trgu ( v
Sloveniji ter širše v regiji) ter kadrovska prenova.
Družba GVO, d.o.o. bo v naslednjih letih pridobivala in izvajala posle tudi v regiji.
Osnovna strategija trženja storitev družbe temelji na ponudbi celovitih storitev (projektiranje,
izvedba gradbenih in montažnih del ter izdelava projektov izvedenih del) izgradnje in vzdrževanja
kabelskega omrežja za celotno Skupino Telekom Slovenije in za trg.
Pozorno bomo spremljali uspešnost poslovanja družbe kot celote, kot tudi vseh sestavnih delov
(centri gradnje) ter dobičkonosnosti slehernega projekta ali naloga ter posameznih sklopov storitev.
Sledili bomo tehnološkemu razvoju na področju TK kabelskih omrežij, spodbujanju inovativnosti z
nagrajevanjem itd.
V stalni skrbi za zadovoljstvo naših kupcev bomo izvajali
9001:2000.

sistem kakovosti v skladu z ISO

V skrbi za okolje bomo začeli z aktivnostmi za korektno ravnanje z okoljem ter pripravili vse
potrebno za pridobitev certifikata ISO 14001:2004, ki ga bomo certificirali v letu 2008.
Družba bo v letu 2008 poslovala v povprečju s 455 zaposlenimi, ki jih bomo maksimalno motivirali
za delo s ciljem doseganja optimalne učinkovitosti.
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4. ANALIZA POSLOVANJA
Osnovna strategija trženja storitev družbe GVO d.o.o. temelji na ponudbi celovitih storitev
(projektiranje, izvedba gradbenih in montažnih del ter izdelava projektov izvedenih del), izgradnje in
vzdrževanja kabelskega omrežja. Strateški cilj družbe je ostati referenčni izvajalec projektov in
izgradnje na optičnih infrastrukturah v regiji.
Blaga zima, brez izrazitejših neugodnih vremenskih vplivov na dejavnost družbe tudi v ostalih letnih
časih, uspešno izvajanje projekta izgradnje optičnega omrežja in dosežena višja produktivnost
zaposlenih, so vplivali na zelo dobre poslovne rezultate v letu 2007.
V letu 2007 je družba dosegla 42.999 tisoč EUR poslovnih prihodkov, kar je 27% več kot v letu
2006. Realizacija plana je bila presežena za 33%, kar je odraz večjega obsega del, predvsem pri
izgradnji optičnega omrežja.
Od tega je v okviru povezanih podjetij doseženih 40.253 tisoč EUR prihodkov, kar je 94% vseh
prihodkov in 27% več kot lani. Družba je dosegla preko povezanih podjetjih na trgu še 1.604 tisoč
EUR. Ob upoštevanju tega je skupni delež trga 10%. V strukturi prihodkov so deleži sledeči:
investicijska izgradnja 65%, 19% odprave napak, 3% preventivno vzdrževanje ter 4% investicijsko
vzdrževanje in 2% ostalo.
Poslovni odhodki v višini 37.863 tisoč EUR so v letu 2007 porasli za 23%. Stroški materiala so
presegli lanske za 35%, skoraj enak porast so imeli stroški storitev, za 37%. Stroški storitev
podizvajalcev so bili glede na enako obdobje višji za 54%. Ta povišanja so posledica bistveno višje
realizacije, tudi glede na predvideno s poslovnim načrtom.
Čisti poslovni izid znaša v letu 2007 4.126 tisoč EUR, kar je 79% več kot v letu poprej, plan je
presežen za 59%.
Dodana vrednost na zaposlenega je povečana za 19% glede na leto poprej, plan je presežen za
17% .
Donosnost kapitala (ROE) je dosegla 54,1% in je za 57% presegla lansko. Lastniku, kot edinemu
deležniku, je bilo izplačano 1.558 tisoč EUR deleža.
Kapital družbe je glede na lansko leto višji za 30%, bilančna vsota za 29%.
Družba intenzivno posodablja svoja osnovna sredstva. Vlaganja so v letu dosegla 2.210 tisoč EUR,
kar je 5% ustvarjenih prihodkov in so še enkrat višja glede na predhodno leto.
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Tabela: Rezultati poslovanja v številkah

v tisoč EUR

Poslovni prihodki

2006

Indeks
2007 /
2006

2007

Plan 2007

% izvr/ plan

33.845

42.999

127

32.319

133%

34.632

42.732

123

32.609

131%

-787

267

Poslovni odhodki

30.784

37.863

123

28.686

132%

Opex (poslovni odhodki brez
amortizacije)

29.849

36.630

123

27.634

133%

3.996

6.369

159

4.685

136%

935

1.234

132

1.052

117%

3.061

5.136

168

3.633

141%

874

1.127

129

1.032

109%

2.299

4.126

179

2.601

159%

Delež EBITDA v poslovnih
prihodkih

11,8%

14,8%

125

14,5%

102%

Dobičkonosnost poslovnih
prihodkov v %

6,8%

9,6%

141

8,0%

119%

20.685

26.697

129

20.492

130%

8.436

11.004

130

10.646

103%

34,5%

54,1%

157

37,0%

146%

1.104

2.210

200

1.961

113%

454

450

99

455

99%

16.099

19.087

119

16.258

117%

35,5

42,4

119

35,7

119%

Čisti prihodki od prodaje
Drugi poslovni prihodki

EBITDA
Amortizacija
EBIT - Čisti poslovni izid iz
poslovanja
Davek iz dobička z odloženimi
davki
Čisti poslovni izid

Bilančna vsota
Kapital
ROE - Dobičkonosnost kapitala
Vrednost naložb
Število zaposlenih
Dodana vrednost
Dodana vrednost na zaposlenega
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5. PRODAJA
5.1. Obseg prodaje
V letu 2007 je družba dosegla prodajo v višini 54.422 tisoč EUR kar je za 50 % več kot v letu
2006, oziroma 57 % več od načrtovanega. Za Telekom Slovenije d.d. znaša dosežena prodaja
49.082 tisoč EUR, kar je za 52 % več kot v letu 2006, oziroma 57 % več od načrtovane. Za
zunanje naročnike preko Telekoma Slovenije smo dosegli prodajo v višini 1.181 tisoč EUR, kar
je za 24 % manj, kot v letu 2006, ter 41 % več od načrtovane. Za zunanje naročnike neposredno
pa je bilo v letu 2007 dosežene prodaje v višini 4.159 tisoč EUR, kar je 69 % več kot v
predhodnem letu in 66 % nad planom.
Sklenjene pogodbe in naročila

Telekom Slovenije, d.d.
Zunanji naročniki preko TS
Zunanji naročniki
SKUPAJ

Realizacija I
–XII 2006
32.286
1.556

Realizacija I
–XII 2007
49.082
1.181

2.460
36.302

ind 07/06

V 000 EUR
Plan 2007

152
76

31.297
835

%
realizacije
157
141

4.159

169

2.504

166

54.422

150

34.636

157

Ponudbeni postopki v teku
Telekom Slovenije, d.d.
Zunanji naročniki
Skupaj

V 000 EUR
Stanje 31.12.2007
6.311
9.713
16.024

5.2. Naročniki
V letu 2007 je bil Telekom Slovenije d.d., največji naročnik storitev v družbi GVO d.o.o..
Naročila za izvedbo dela za druge zunanje naročnike so se nanašala na novogradnje, zaščite in
prestavitve TK vodov, za potrebe gradnje prometne in druge infrastrukture, kakor tudi na dela ob
novogradnjah raznih poslovnih, stanovanjskih in gospodarsko obrtnih conah.
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5.3. Dobavitelji
Največji domači dobavitelj je Telekom Slovenije, d.d. s storitvami poslovne podpore, storitvami
najema prevoznih sredstev in prostorov, TK storitvami in dobavljenim materialom iz lastnih zalog
itd.

6. PROIZVODNJA
Za leto 2007 smo načrtovali razpoložljivi fond efektivnih delovnih ur v višini 700.371 ur. Doseženo
je 739.951 ur. Pozitivni razkorak med načrtovanimi in doseženimi številom efektivnih ur izhaja iz
neizkoriščenih letnih dopustov ter v enem delu iz študentskega dela.
Podrobnejši podatki o načrtovani in doseženi izkoriščenosti razpoložljivih kapacitet
so prikazani v naslednji tabeli:
Vrsta del
Kurativno vzdrževanje
Preventivno vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje
Investicijska gradnja
Interna dela
Dela za druge preko TS
Dela za druge
Interna dela za GVO
Skupaj efektivnih delovnih ur

za leto 2007

Načrtovano
Doseženo
Doseženo
ur
ur
v%
190.137
273.910
26.595
39.968
43.367
21.132
357.631
329.988
8.345
6.887
32.670
18.305
37.301
36.587
4.325
13.174
700.371
739.951

144
150
49
92
83
56
98
305
106

Analiza izkoriščenosti lastnih kapacitet za leto 2007
1. Kurativno vzdrževanje

Dosežen fond ur je na letnem nivoju presegel načrtovanega za 44%.
Vzroki: -v celotni strukturi predstavljajo ure za kurativno vzdrževanje 37% vseh ur. Planirano je bilo
minimalno število ur, potrebnih za odpravo napak;
- število napak je glede na leto 2006 poraslo za 14%;
- število napak na zaposlenega je glede na leto 2006 poraslo za 15%;
- število napak razvezanega dostopa PRD se je v primerjavi z letom 2006 povečalo za
417%. Pri teh napakah je bila potrebna tudi zahtevnejša diagnostika;
- tekom leta smo ugotavljali povečanje števila prijavljenih napak, pri katerih s strani
rajonskih tehnikov Telekoma Slovenije ni bila izvedena popolna diagnostika ali, da poseg z
naše strani ni bil potreben;
- število zaračunanih ur na nalog oziroma na napako se je v drugi polovici leta 2007 pričelo
zmanjševati tako, da proti koncu leta ni presegalo vrednosti iz leta 2006 kar kaže, da kljub
povečanju števila napak ter zahtevnejši diagnostiki, ki smo jo izvajali naročniku nismo
povečevali stroškov iz naslova zaračunanih ur.
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2. Preventivno vzdrževanje

Dosežen fond ur je v letu 2007 presegel načrtovanega za 50%.
Vzroki: - število ur planiranih za preventivno vzdrževanje je bilo minimalno, v primerjavi z
obdobjem 2006 je bilo manjše za 9%;
- ure, porabljene za preventivno vzdrževanje so v manjši meri predstavljale dejansko
planirano preventivno vzdrževanje. Beležili smo interventne posege na ureditvi omrežij,
prestavitvi omrežja (RNO) zaradi individualnih ali drugih gradbenih posegov, sanacije večjih
napak,….

3. Investicijsko vzdrževanje

Na nivoju družbe fond planiranih ur v letu 2007 ni bil dosežen (49%). V letu 2006 smo na naslov
investicijskega vzdrževanja realizirali za 115% več ur, kot v letu 2007.
Vzroki: - z naslova investicijskega vzdrževanja smo beležili malo naročil. Tudi dela, ki bi se lahko
izvedla v sklopu investicijskega vzdrževanja so se v večjem delu opravila kot interventno
preventivno ali kurativno vzdrževanje.

4. Investicije

V letu 2007 smo dosegli 92% realizacijo planiranih ur za investicije.

5. Interna dela za Telekom Slovenije

Interna dela (zakoličbe kablov, preključitve na delilnikih, …) so bila izvedena na podlagi
posameznih naročil s strani skrbniške službe, ki so v manjšem obsegu.

7. NALOŽBE IN RAZVOJ
7.1. Naložbe

V 000 EUR

Avtomobili - tovorna vozila

leto 2007

leto 2006

Indeks

1.146

640

179

Instrumenti

737

123

599

Standardna in specialna orodja

134

144

93

Računalniška oprema

83

82

101

Programska oprema

51

34

150

Ostala oprema

61

80

76

2.210

1.103

200

SKUPAJ
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Za posodobitev prevoznih sredstev smo vložili 1,1 mio EUR, poudarek velja nakupu desetih vozil
za spajanje optičnih kablov. Nabavili smo še vozila Renault Clio in Kangoo, Renault Trafic ter
tovorna vozila Iveco Daily 65 C. Novi merilni inštrumenti so bili nabavljeni predvsem za meritve
optičnih in klasičnih kablov ter za geodetske meritve z GPS metodo. V postavki standardna in
specialna orodja smo nabavili potrebno ročno in drugo orodje, predvleke, opremo za spajanje
optičnih in klasičnih kablov ter opremo za microjet tehnologijo. Računalniška oprema je bila
posodobljena in zaradi nujnih zamenjav zastarelih računalnikov in potrebe po dodatnih računalnikih
in tiskalnikih za izdelavo dokumentacije v aplikaciji ITD so bila porabljena sredstva nad
načrtovanimi. Pod postavko programska oprema smo nabavili programe in potrebne nadgradnje
Autodesk ACAD MAP 2008.
Ocenjujemo, da smo z naložbami v osnovna sredstva, ki smo jih izvedli v letu 2007 dodobra
okrepili operativni nivo sredstev za delo.

7.2. Razvoj
Razvoj storitev gradenj in vzdrževanja telekomunikacijskih kabelskih omrežij je povezan z razvojem
kabelskih omrežij, zato smo v družbi tesno sodelovali s strokovnjaki Telekoma Slovenije.
Pomembnejši projekti v letu 2007 so bili:
•
•
•

projekt intenzivne gradnje omrežja F2,
informacijska podpora za izvršilno tehnično dokumentacijo in
mikro optične tehnologije.

8. UPRAVLJANJE S TVEGANJI
Celovito obvladovanje tveganja naj bi omogočilo nenehno zagotavljati nadpovprečno poslovno
uspešnost in naj bi zato bilo sestavni del poslovne strategije.
Če se podjetje obvladovanja loti sistematično in ga izvaja nepretrgoma, to vodi v sistematično
vzpostavitev pristojnosti ne samo na področju obvladovanja tveganj, ampak tudi na področju
obvladovanja poslovnega procesa. To podjetju na eni strani omogoča, da pridobi možnost
izkoriščanja novih konkurenčnih prednosti na različnih področjih – izbiranja naložb, človeškega
kapitala, varovanja pred finančnimi tveganji…, kar poveča verjetnost doseganja uspešnosti podjetja
na desni strani porazdelitve donosnosti (up-side potential), na drugi strani pa omeji verjetnost
ustvarjanja izgub (downside risk) – leva stran porazdelitve uspešnosti podjetja.
To namreč ustvarja prek preglednega vpogleda v proces ustvarjanja dodane vrednosti, vrednost za
lastnike in pomaga voditi podjetje v pravi smeri.
Poleg tega podjetje povečuje svoj ugled in pogajalsko moč.

Tveganja delovanja
Tveganja delovanja so povezana z zasnovo, izvajanjem in nadziranjem poslovnih procesov in
aktivnosti v družbi. Izpostavljenost tveganjem delovanja v družbi je ocenjena kot nizka, saj je
družba uvedla sistem vodenja kakovosti ISO. Ta poleg formalizacije in standardizacije poslovnih
aktivnosti ter razmejitve odgovornosti za njihovo izvajanje zagotavlja tudi redno preverjanje
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primernosti izvajanja v okviru zunanjih in notranjih presoj. V okviru obvladovanja tega tveganja smo
se osredotočili na zagotavljanju kompetentnih kadrov, kjer kar največjo pozornost namenjamo
ustreznemu načrtovanju kadrovskih zmogljivosti. Delovanje družbe je zelo prepleteno z matično
družbo, kar predstavlja določeno tveganje delovanja.
Za družbo podporne funkcije vključno z informacijsko podporo opravlja matična družba, zato je
družba tudi z vidika delovanja v veliki meri odvisna od matične družbe, kar predstavlja določeno
tveganje delovanja.

Tržna tveganja
Družba je s svojim poslovanjem zelo povezana z matično družbo, Telekomom Slovenije d.d, zato
se tveganja, ki jim je izpostavljena matična družba prenašajo tudi na družbo. Na trgu se krepi
konkurenca, ki agresivno nastopa zlasti na javnih razpisih.
Trg je za izvedbena dela, zlasti za telekomunikacije omejen. Družba bo tržna tveganja poskušala
obvladovati s kakovostjo, notranjo racionalizacijo ter motiviranostjo zaposlenih ter s tem dosegati
konkurenčnost ter prepoznavnost na trgu.

Finančna tveganja
Tovrstna tveganja v družbi so povezana s sposobnostjo ustvarjanja finančnih prihodkov,
obvladovanja finančnih odhodkov, ohranjanja vrednosti finančnega premoženja, obvladovanja
finančnih obveznosti ter zagotavljanja konkurenčne in dolgoročne plačilne sposobnosti. Ta
tveganja so spremembe obrestne mere, valutno tveganje, tveganje plačilne nesposobnosti,
kreditno tveganje… Upravljanje s finančnim tveganjem predstavlja oblikovanje, vpeljavo ter
izvajanje postopkov, namenjenih spremljanju ter obvladovanju finančnih tveganj.

Kreditno tveganje
Kreditno tveganje, ki izhaja iz terjatev do kupcev in kratkoročnih finančnih naložb, je nizko. Družba
ima velik obseg terjatev iz poslovanja. Glavni partner (96%), kupec je Telekom Slovenije, d.d. Iz
tega vidika kreditno tveganje za družbo ni veliko. Za terjatve, ki se ocenjujejo kot dvomljive in
sporne je v določeni meri oblikovan popravek vrednosti.

Plačilnosposobnostno tveganje
Eno od glavnih ciljev finančne poslovne funkcije je zagotavljanje likvidnosti. Ta je odvisna od
učinkovitosti ravnanja z denarjem in od dinamike investiranja. Za družbo uravnava plačilno
sposobnost finančna služba Telekoma Slovenije s pomočjo usklajevanja likvidnostne strukture
sredstev in virov sredstev.
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II.

Poročilo o družbeni odgovornosti

1. Organiziranost in zaposleni
1.1. Organiziranost
Družba GVO, d.o.o. je na makro ravni organizirana v Operativno enoto gradnje, Enoto komerciale
in marketinga ter Projektivni biro.
Operativna enota gradnje je razdeljena na osem profitnih centrov, s katerimi pokriva celotno
področje Slovenije.

GVO, d. o. o.

Projektivni biro

Operativna enota
gradnje

Enota komerciale in
marketinga

Center gradnje
Ljubljana

Center gradnje
Maribor

Center gradnje
Celje

Center gradnje
Kranj

Center gradnje
Nova Gorica

Center gradnje
Koper

Center gradnje
Novo mesto

Center gradnje
Murska Sobota

V drugi polovici leta 2007 je bil zaključen Projekt za pripravo mikroorganizacije v GVO. V okviru
projekta so bile ukinjene štiri dislokacije (Trbovlje, Ptuj, Krško in Postojna). Lokacije so bile ukinjene
zaradi optimizacije kadrovskih virov in zagotavljanja večje fleksibilnosti zaposlenih. Delavci iz
naštetih lokacij so bili razporejeni na matične lokacije Celje, Maribor, Novo mesto in Koper. Z
uveljavitvijo nove mikroorganizacije so bile uveljavljene tudi nekatere kadrovske spremembe.

1.2. Zaposleni
Število zaposlenih
Konec leta 2007 je bilo v GVO, d. o.o. 450 zaposlenih, od tega 427 z delovnim razmerjem za
nedoločen čas in 23 z delovnim razmerjem za določen čas.
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1.2.1 Vrsta delovnega razmerja
Kategorije
zaposlenih
nedoločen čas
določen čas
Vsi zaposleni:

Stanje
31.12.2006

na Stanje
31.12.2007
435

na Sprememba v %
spremembe
letu 2007
2007/2006
427
-8
-1,9

19

23

+4

+1,2

454

450

-4

-1,00

Glavni razlog zaposlitev delavcev za določen čas v letu 2007 je bil predvsem povečan obseg dela
ter zaposlitev pripravnikov.

1.2.2 Poln in skrajšan delovni čas in invalidi
V družbi razen za invalide ni sklenjenih pogodb o zaposlitvi za delo v krajšem delovnem času.

Kategorije

Trajanje dela

Število

invalidi II. kategorije

polovičen delovni čas (20 ur / teden)

3

invalidi III. kategorije

polovičen delovni čas (20 ur / teden)

1

invalidi III. kategorije

skrajšan delovni čas (30 ur / teden ali drugo)

2

invalidi III. kategorije

polni delovni čas

21

Skupaj

27

Skupno število invalidov II. in III. kategorije je 27 oziroma 6 %. Z Uredbo o določitvi kvote za
zaposlovanje invalidov (Ur. l. RS, št. 111/05), ki je veljala od 1. 1. 2006 do 30.4.2007 je bila za
dejavnost gradbeništva določena 6 % kvota. Od 1.5.2007 velja nova Uredba o določitvi kvote za
zaposlovanje invalidov (Ur. l. RS, št. 32/07), ki za dejavnost gradbeništva določa 3 % kvoto. GVO
to kvoto izpolnjuje, oziroma jo presega. Na dan 31.12.2007 je presegel kvoto za 13 invalidov, od
tega je bilo 12 invalidov katerih invalidnost ni nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni
pri delodajalcu. Za te invalide je delodajalec upravičen do nagrade za preseganje kvote. Nagrada
za preseganje kvote znaša 25 % minimalne plače na mesec za vsakega zaposlenega invalida nad
predpisano kvoto, katerih invalidnost ni nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri
delodajalcu. Poleg tega uveljavlja delodajalec za isto število invalidov oprostitev plačila prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

1.2.3 Struktura po spolu, starosti in delovni dobi
V družbi prevladuje delež moških (95 %), njihova povprečna starost je 41,2 let, delež žensk znaš 5
%, njihova povprečna starost je 39,9 let. Povprečna delovna doba moških je 21,3 leta, povprečna
delovna doba žensk pa 18,9 let. Povprečno število let delovne dobe in starosti se v zadnjih letih
postopno niža zaradi večjega obsega zaposlovanja mlajšega kadra.
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1.2.4 Prihodi in odhodi
V preteklem letu je bilo na novo zaposlenih skupaj 21 delavcev, od tega 4 štipendisti. Število
zaposlenih se je znižalo za 25, od tega se jih je pet redno upokojilo, 15 - im je prenehalo delovno
razmerje iz poslovnega razloga, štirim je prenehalo delovno razmerje zaradi disciplinskega ukrepa,
eden je bil razporejen v matično družbo, enemu je prenehalo delovno razmerje zaradi poteka
pogodbe za določen čas.
Fluktuacija je bila v letu 2007 večja (5,5 %) od predhodnjega leta ko je znašala 4,6 %.

1.2.5 Izobrazbena struktura
Pregled izobrazbene strukture zaposlenih kaže, da ima 55,8 % zaposlenih manj kot V. stopnjo
strokovne izobrazbe, 31,5 % jih ima V. stopnjo, 12,7 % pa ima doseženo VI. - XIII. stopnjo
strokovne izobrazbe. V primerjavi s preteklim letom se je izobrazbena struktura izboljšala. Povečal
se je delež zaposlenih od V. do VII. stopnje strokovne izobrazbe -predvsem zaradi novih
zaposlitev strokovnega kadra.
Pregled deležev zaposlenih po stopnjah izobrazbe na
dan 31.12.22007
VII.
VIII.
4,9%
0,4%
VI.
I.-III.
7,3%
21,6%

V.
31,6%

IV.
34,2%

Stopnja izobrazbe na
2004
dan 31.12.
I. – III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII./I – VIII.
Zaposleni skupaj

2005
126
157
134
24
16
1
458

2006
118
153
139
28
15
2
455
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2007
104
160
139
30
19
2
454

97
154
142
33
22
2
450
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Letni ocenjevalni razgovori
V februarju 2007 smo zaključili letne ocenjevalne razgovore. Izvedene so bile naslednje aktivnosti:
- v skladu z vpeljanim sistemom ciljnega vodenja smo ocenili doseganje ciljev za leto 2006,
- v skladu z vpeljanim sistemom ciljnega vodenja smo postavili cilje za leto 2007,
V avgustu 2007 smo izvedli ocenjevanje vedenj.
Od 452 zaposlenih po Kolektivni pogodbi je bilo ocenjenih 431 ali 95 % zaposlenih, neocenjenih pa
21 zaposlenih zaradi daljše odsotnosti oziroma, ker so bili na začetku delovnega razmerja ali v
postopku prenehanja.

Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih
Raziskava organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih je bila opravljena v začetku meseca
avgusta na 383 prejetih odgovorih. Raziskava je pokazala malenkosten padec pri nekaterih
kategorijah. Povprečje vseh kategorij v letu 2007 znaša 3,28 in je za 0,12 nižje kot v letu 2006.

Izobraževanje in razvoj zaposlenih
V letu 2007 je bilo v izobraževanje in usposabljanje v GVO vključenih 288 ali 64 % zaposlenih. V
primerjavi s predhodnim letom se je ta delež zmanjšal za 23 odstotnih točk. Število vseh udeležb
na izobraževanjih in usposabljanjih je 495, kar pomeni, da se je v povprečju zaposleni udeležil 1,1
izobraževalnega dogodka. Skupno število ur izobraževanja in usposabljanja znaša 4.380, torej se
je v povprečju vsak zaposleni izobraževal 9,7 ur oz. 1,2 delovnih dni. V primerjavi s preteklim letom
se je v povprečju zaposleni udeležil 0,1 dogodkov manj in se je izobraževal 1 uro manj.
Delež internih izobraževanj, ki jih izvajajo bodisi zaposleni bodisi zunanji predavatelji za skupine
naših zaposlenih, znaša 85 %, kar je za 6 odstotnih točk manj kot lani. Izobraževanja v Sloveniji
predstavljajo 99 % vseh izobraževanj, kar je za 1 odstotno točko več kot lani. Število udeležb na
izobraževanjih v tujini je znašalo 5, kar je za 3 manj kot v letu pred tem.
Po področjih izobraževanja je bilo največ udeležb s področja omrežja (prevladujejo izobraževanja
in usposabljanja o optičnih kablih in spojkah), varnosti in zdravja pri delu ter vodenja in
komuniciranja. Glede na leto poprej se je podvojil delež izobraževanj s področja omrežja, medtem
ko se je prepolovil delež izobraževanj s področja varnosti in zdravja pri delu zaradi cikličnosti. V
tem letu se je povišal delež izobraževanj s področja prodaje ter vodenja in komuniciranja.

20/64

www.gvo.si

Delež udeležb po področjih izobraževanja

Prodaja
7%

Druga strokovna
znanja
Informatika
3%
3%

Vodenje in
komuniciranje
9%
Omrežje
54%
Varnost in zdravje
pri delu
24%

1.2.6 Študij ob delu
V GVO je imelo v letu 2007 25 zaposlenih ali 5,5 % vseh zaposlenih sklenjene pogodbe za študij
ob delu, kar je enako kot je bilo v preteklem letu. 7 zaposlenih si bo z izobraževanjem ob delu
pridobilo srednješolsko, 16 višješolsko in 2 visokošolsko izobrazbo. V šolskem letu 2007/08 je bilo
na podlagi Razpisa študija ob delu 2007/08 sklenjenih 5 pogodb za študij ob delu, in sicer 1 za
srednjo šolo in 4 za višjo šolo.
V letu 2007 je študij ob delu zaključilo 8 zaposlenih, od tega 4 na srednji šoli in 4 na višji šoli.
Pogodba o izobraževanju miruje 1 zaposlenemu.
4 delavci so opravili strokovni izpit iz elektrotehnične stroke po ZGO. 17 delavcev je opravilo
vozniški izpit za C in E kategorijo.

1.2.7 Štipendije in pripravništva
GVO je ob koncu leta 2007 štipendiral 2 dijaka na srednji šoli, od tega je 1 dijakinja preminulega
zaposlenega na GVO in 1 dijak za program elektrikar elektronik. Štirje štipendisti so zaključili
šolanje, od tega so se trije zaposlili.
Na razpis štipendij 2007/08 je bila podeljena 1 štipendija za program elektrikar elektronik.
Strokovno prakso je opravljalo 10 študentov.
V letu 2007 je zaključilo pripravništvo 5 zaposlenih, kar je 1 manj kot prejšnje leto. Konec leta 2007
beležimo v družbi 4 pripravnike, kar je za 2 več kot leto pred tem.
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Stroški dela
Družba GVO, d. o. o je dober in odgovoren delodajalec, ki nagrajuje dobro opravljeno delo s
konkurenčnimi plačami in dobrimi delovnimi pogoji. Družba se zaveda, da je pomemben del
motivacije zaposlenih plača oziroma gibljivi del plače, ki je vezan na doseganje načrtovanih
poslovnih ciljev.
V stroških dela predstavlja delež stroškov plač in nadomestil 66,19%, delež stroškov za socialno in
pokojninsko zavarovanje 11,45%, delež za dodatno pokojninsko zavarovanje 2,80%, delež za
plačilo davka na izplačane plače 2,27%, delež regresa 3,17% in delež ostalih stroškov dela
14,12%.
V mesecu februarju in marcu 2007 je bila izplačana razlika 13. plače za leto 2006 v skupnem
znesku 135.354 EUR.
Na podlagi Dogovora o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost in regresa za leto 2007 je bil v
mesecu marcu 2007 izplačan regres za letni dopust v skupni višini 402.000 EUR, kar znaša 3,17%
delež v stroških dela. Višina regresa na delavca je bila 875,24 EUR.
Pri plači za mesec november je bila na podlagi Dogovora o izplačilu dela plače za poslovno
uspešnost in regresa za leto 2007 izplačana akontacija 13. plače za leto 2007. Masa za izplačilo
akontacije znaša 47,3% povprečne mesečne mase za plače in predstavlja 3,71% delež v stroških
plači in 1,21% delež v stroških dela.
V mesecu decembru je bila izplačana božičnica v višini 343,20 EUR vsem delavcem, ki so bili
zaposleni najmanj tri mesece pred izplačilom božičnice.

Povprečna plača
V letu 2007 so se izplačevale plače na podlagi Kolektivne pogodbe GVO, d.o.o.. Na podlagi 75.
člena KP GVO se je izhodiščna vrednost plač povečala s 1. 1.2007 za 1%. Zadnja zakonska
uskladitev plač je bila v mesecu avgustu 2007 in sicer 2,5%. Izhodiščna vrednost prvega plačnega
razreda tako na dan 31.12.2007 znaša 485,19 EUR.
POVPREČNA PLAČA
Povprečna bruto plača GVO
Povprečna bruto plača v RS
Indeks GVO / RS

2006

2007
1.523,10
1.208,36
126,0

2007/2006
1.554,25
102,0
1.279,44
105,9
121,5
103,0

Organiziranost
V preteklem letu v družbi ni bilo organizacijskih sprememb na makro ravni, izvedene pa so bile
spremembe na mikro ravni. Mikro organizacijske spremembe so bile izvedene predvsem zaradi
potreb po optimizaciji poslovanja ter nujnosti povečanja učinkovitosti izvajanja procesov.
Spremembe so se izvedle na osnovi predloga, ki ga je pripravila projektna skupina.
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Spremembe organiziranosti so se uveljavile v mesecu oktobru in so zajemale:
 Ukinitev nekaterih lokacij dela
 Vzpostavitev pilotne organiziranosti v Centru gradnje Ljubljana
 Spremembe v delitvi dela (proces priprave dela)
 Prilagoditev kadrovske strukture potrebam delovnega procesa
Posodobitev in optimizacija procesov je vključevala ukinitev lokacij dela v štirih centrih gradnje. V
Centru gradnje Celje je bila ukinjena lokacija dela Trbovlje, v Centru gradnje Maribor je bila
ukinjena lokacija dela Ptuj in zmanjšan obseg izvajalcev na lokaciji Slovenj Gradec, v Centru
gradnje Novo mesto je bila ukinjena lokacija dela Krško, v Centru gradnje Koper pa je bila ukinjena
lokacija dela Postojna.
Organizacijske spremembe so pozitivno vplivale na fleksibilnost pri razporejanju dela, odzivnost in
kakovost opravljanja storitev, kar rezultira v učinkovitejšem poslovanju centrov gradenj in s tem
celotne družbe GVO, d.o.o.

Skrb za zaposlene, upokojence in druge skupine, ki so povezane s podjetjem
GVO sledi matični družbi in svojim zaposlenim namenja posebno skrb tudi izven delovnega okolja.
V okviru planiranih sredstev imajo zaposleni možnost reševanja stanovanjske problematike z
najemom stanovanjskih posojil, ki se dodeljuje na osnovi razpisa.
Za zaposlene so organizirane rekreativne športne aktivnosti in športna tekmovanja. Najboljši se
udeležijo športnih tekmovanj na evropskih prvenstvih v okviru UNION SCIPT.
Zaposleni so bili napoteni na preventivne zdravstvene preglede in na aktivni zdravstveni oddih v
zdravilišča.
V juniju je bil izveden tradicionalni dan Telekoma, ki so se ga udeležili tudi zaposleni vseh
hčerinskih družb.
Za delovne jubilante so bila organizirana srečanja, prejeli so tudi priložnostno darilo. Ob koncu leta
so bila organizirana srečanja za zaposlene.
V primerih posebnih socialnih in zdravstvenih razmer so bile izplačane solidarnostne pomoči.
Podjetje podpira Klube upokojencev Telekoma Slovenije in druga interesna društva.
Ob koncu leta so bila organizirana srečanja za upokojene delavce ter obdarjeni predšolski otroci
zaposlenih ter mladoletni in šolajoči otroci umrlih delavcev, ki jih podjetje podpira tudi s štipendijami
pri rednem študiju na srednjih in visokih šolah.

2. Varnost in zdravje pri delu
Največ aktivnosti smo usmerili k realizaciji sprejetih usmeritev iz ocen tveganj, ki pomenijo
zmanjšanje nevarnosti na najmanjšo možno raven, pregledom delovnih ekip na terenu, preizkusom
alkoholiziranosti na delovnem mestu in ostalim aktivnostim v zvezi z tehnično varnostjo.
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Na usposabljanjih iz varnosti pri delu, so bili delavci posebej opozorjeni na potrebne ukrepe pri delu
na višini, za področje varnosti v cestnem prometu ter varstva pred požarom. Na osmih seminarjih
iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti je bilo skupaj 89 delavcev. Vsi udeleženci
usposabljanj so na koncu opravili preizkus znanja o poznavanju nevarnosti in predpisanih ukrepih
za varno delo.
Ponovno smo organizirali obnovitvene seminarje za varno delo upravljavcev s tal vodenih dvigal
(Hiab).

2.1. Zdravstveno varstvo
V skladu z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnika o preventivnih zdravstvenih
pregledih delavcev ter priloge k izjavi o varnosti smo izvajali preventivne zdravstvene preglede po
sklenjenih pogodbah. Obdobni preventivni zdravstveni pregled je opravilo 182 delavcev, predhodni
preventivni zdravstveni pregled pa 18 delavcev.

Za 94 delavcev, katerih delo je povezano z gibanjem v gozdovih, smo nadaljevali z akcijo cepljenja
proti klopnemu menigoencefalitisu.
Na vseh lokacijah družbe smo organizirali preventivno cepljenje proti gripi, ki so ga izvedli Zavodi
za zdravstveno varstvo. Cepljenja se je udeležilo 114 delavcev.

2.2. Osebna varovalna oprema
Nadzirali smo uporabo osebne varovalne opreme ter v vsakdanji praksi uporabljali določila o
zamenjavi osebne varovalne opreme po ugotovljeni dotrajanosti. Na vseh lokacijah smo
nadaljevali z aktivnostmi glede pranja in kemičnega čiščenja službenih oblačil. V skladu s celostno
grafično podobo, smo sodelovali pri oblikovanju in postopku izbora za izdelavo novih delovnih
oblek.

2.3. Poškodbe pri delu
Leta 2007 smo prijavili 17 poškodb pri delu (leta 2006 – 19). V poškodbah se je poškodovalo 3,8 %
zaposlenih delavcev (2006 – 4,2%). Pri delu se je poškodovalo 14 delavcev (leta 2006 - 16), od
tega 6 na delu, ter 8 povezanih z delom. Na poti na in iz dela so se poškodovali 3 delavci ( leta
2006 - 3). Ugotavljamo, da je največ poškodb nastalo zaradi prometnih nezgod (5).

Število poškodb, število izgubljenih delovnih ur oziroma dni
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Število
poškodb
V
letu
skupaj
Na delu
V zvezi z
delom
Pot na in iz
dela
Št. izg. del.
dni
Št. izg. del.
ur

GVO
07
17

GVO
06
19

CG
CE
1

CG
KP
0

CG
KR
0

CG
LJ
4

CG
MB
4

CG
MS
6

CG
NG
2

CG
NM
0

Vodstvo
družbe
0

6
8

6
10

1
0

0
0

0
0

0
2

1
2

3
3

1
1

0
0

0
0

3

3

0

0

0

2

1

0

0

0

0

527

515

95

14

0

75

47

278

18

0

0

4.216

4.120

760

112

0

600

376

2.224

144

0

0

V letu 2007 beležimo 4.216 delovnih ur izostankov zaradi poškodb pri delu ali 527 dni oziroma 31
dni na poškodbo (leto 2006: 4.120 ur/515 dni – 27 dni na poškodbo).
Zaradi posledic poškodb pri delu in v zvezi z delom so delavci izostali 462 dni oziroma 33 dni na
poškodbo (leto 2006: 465 dni / 29 dni na poškodbo) , zaradi posledic poškodb na poti na in iz dela
pa 65 dni – 21,7 dni na poškodbo (leto 2006:50 dni ali 16,7 dni na poškodbo).
Pet poškodovanih delavcev je v letu 2007 izostalo iz dela več kot 30 delovnih dni (leto prej isto).

2.4. Požarna varnost
Usposabljanje delavcev iz požarne varnosti je bilo sestavni del izobraževanj iz varnosti pri delu. Ob
usposabljanju smo delavcem prikazali tudi praktično uporabo gasilnih aparatov ter hidrantov, vsak
delavec je moral tudi pogasiti ogenj (pripravljena mešanica v lami) ob prisotnosti strokovne osebe.
V službenih vozilih so bili pregledani in servisirani vsi gasilniki.

3. SODELOVANJE S SINDIKATI IN SVETOM DELAVCEV
Vodstvo družbe dobro sodeluje tako s Konferenco sindikatov GVO, d. o. o., kot tudi s Svetom
delavcev GVO, d. o. o.. Člane na skupnih sestankih direktorica informira o poslovanju družbe ter o
ostalih aktualnostih v podjetju in poslovnem okolju.

4. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001:2000
Usmeritev in temeljni cilj družbe GVO, d.o.o. je opravljanje visoko kakovostnih storitev na področju
gradenj in vzdrževanja telekomunikacijskih kabelskih omrežij. Zahteve in pričakovanja poslovnih
partnerjev, zakoni, predpisi, varnostna določila, kakor tudi notranja navodila nas zavezujejo k
nenehnemu zagotavljanju kakovosti. Skrbimo, da bi relacije med našo družbo in poslovnimi
partnerji potekale čim bolj enostavno, jasno, hitro in transparentno. Pri tem razvijamo sistem, ki
zaposlenim pri delu omogoča čim večjo učinkovitost, zanesljivost, natančnost in ažurnost,
uporabnikom in partnerjem pa zagotavlja kakovostno in hitro storitev. Nenehno razvijamo,
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nadgrajujemo in izboljšujemo delovne procese in postopke. Vodstvo podjetja omogoča pogoje za
razvoj sistema vodenja kakovosti na poti k poslovni odličnosti.
Dne 22.11.2007 je stopil v veljavo Poslovnik o vodenju kakovosti organizacije GVO, d.o.o. ,verzija
2.1.
Iz Poročila o presoji OSV 1283/2007 z dne, 8.1.2008 citiramo »…organizacija GVO, d.o.o.
vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2000.«
Prepričani smo, da imamo v družbi GVO zaposlene motivirane delavce, ki bodo našim poslovnim
partnerjem s svojim znanjem, s svojimi izkušnjami in s sodobno opremo ter ob dobri organiziranosti
tudi v prihodnje zagotavljale kakovostne storitve.

5. SKRB ZA OKOLJE
Dejavnost gradenj in vzdrževanja telekomunikacijskih omrežij z vidika varstva okolja ni
problematična ter ne zahteva posebne obravnave. Kljub temu se družba zaveda odgovornosti
varstva okolja in posveča pozornost skrbi za okolje.
Varstvo okolja je zato vključeno v program usposabljanja zaposlenih in je stalno sestavni del
usposabljanj iz varnosti pri delu. Organizirano je razvrščanje in odvoz posameznih vrst odpadkov,
kot so neuporabni in demontirani ostanki kablov, papir, kartonska embalaža, tonerji, baterije,
plastični odpadki in drugi odpadki.
V skrbi za varovanje okolja smo v letu 2007 podpisali pogodbo o strokovnem svetovanju pri
vzpostavitvi sistema ravnanja z okoljem skladno z zahtevami standarda ISO 14001:2004.
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III.

Računovodsko poročilo
1.
2.
3.
4.
5.

1.

splošna razkritja
revizorjevo poročilo
računovodske izkaze
povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in razkritij
druga razkritja

SPLOŠNA RAZKRITJA

Družba je bila ustanovljena v letu 2000. Leto 2004 je bilo prvo leto njenega delovanja.
S 1.1.2004 je iz Telekoma Slovenije prešlo v GVO 465 delavcev in s tem dejavnost gradnje in
vzdrževanja telekomunikacijskega omrežja. Osnovni kapital družbe na dan 31.12.2007 je znašal
5.758 tisoč EUR.
1.1. Splošni podatki družbe GVO, d.o.o.
Družba:
Sedež:

GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o.
(v nadaljevanju družba)
Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija

1.2. Dejavnost družbe
Glavna dejavnost družbe je:
•

Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskega omrežja.

1.3. Skupinski računovodski izkazi
Edini deležnik družbe GVO, d.o.o. je družba Telekom Slovenije,d.d.. Letno poročilo skupine
Telekom Slovenije je na voljo na sedežu družbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000
Ljubljana.
1.4. Podatki o zaposlenih
V družbi je bilo konec poslovnega leta 2007 redno zaposlenih 450 delavcev.
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Število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2007 je:
TR
2
3
4
5
6
7
Skupna vsota

Povprečno število delavcev iz
ur
8,20
40,09
198,23
152,12
37,42
21,37
457,42

Število zaposlenih glede na izobrazbo na začetku leta in na koncu leta:
Število
zaposlenih
poslovnem letu glede
zahtevano izobrazbo:
I. stopnja
II. stopnja
III. Stopnja
IV. stopnja
V. stopnja
VI. stopnja
VII. stopnja
Magistri in doktorji
Skupaj

v
na začetek
leta
8
39
196
151
36
21
451

konec
Spremembe
% delež obdobja % delež v letu
0
1,77%
8
1,8%
0
8,65%
39
8,7%
0
43,46%
188
41,8%
-8
33,48%
154
34,2%
3
7,98%
40
8,9%
4
4,66%
21
4,7%
0
0
450
-1

povprečno število zaposlenih v
obdobju

448

1.5. Organi družbe
Organi družbe so:
•
•

Nadzorni organ - je Uprava Telekoma Slovenije, d.d., ki opravlja naloge nadzornega sveta
Uprava družbe, vloge katere opravlja direktor družbe

Direktor družbe: Jožefa Guzej
Direktor vodi posle družbe v dobro družbe, 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 100 tisoč EUR potrebuje soglasje nadzornega organa. V
primeru odsotnosti ali zadržanosti direktorja, opravlja po pooblastilu njegove naloge namestnik
Anton Anžič.
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2. REVIZORJEVO POROČILO
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3. RAČUNOVODSKI IZKAZI
3.1.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za poslovno leto 2007
v tisoč EUR
2006 prilagojeno
M SRP

2007

Čisti prihodki od prodaje
a)
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
- na dom ačem trgu
- na tujem trgu
b)
Prihodki od prodaje blaga in m ateriala
- na dom ačem trgu
- na tujem trgu
Drugi prihodki od poslovanja
Prihodki od prejetih držanih pom oči
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Drugi prihodki

42.732

34.632

42.732

34.632

267

-787

55
212

31
-818

0

0

Stroški m ateriala, blaga in energije

11.436

8.527

Stroški storitev

11.165

8.169

Stroški dela

13.833

12.925

Am ortizacija

1.234

935

195

228

37.863

30.784

5.136

3.061

118

113

118

113

1

1

1

1

117

112

Dobiček pred obdavčitvijo

5.253

3.173

Davek iz dobička
Odloženi davki

1.112
15

1.012
-138

Čisti dobiček poslovnega leta

4.126

2.299

Nabavna vrednost prodanega blaga

Drugi odhodki poslovanja
Skupaj odhodki poslovanja
Dobiček iz poslovanja
Finančni prihodki
Drugi prihodki iz deležev
Prihodki iz obresti
Pozitivne tečajne razlike
Sprem em ba v pošteni vrednosti izvedenih finančnih inštrum entov
Drugi finančni prihodki
Finančni odhodki
Odhodki za obresti
Negativne tečajne razlike
Slabitev naložb razpoložljivih za prodajo in posojil
Sprem em ba v pošteni vrednosti izvedenih finančnih inštrum entov
Drugi finančni odhodki
Finančni izid (11-12)
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3.2.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2007

SREDSTVA

v tisoč EUR
31.12.2006
prilagojeno
MSRP

31.12.2007
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne čas. razmejitve
1. Dobro ime
2. Licence
3. Računalniški programi
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
2. Druge naprave in oprema
3. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
III. Naložbe v odvisne družbe
IV. Naložbe v pridružena in skupaj obvladovana podjetja
V. Druge finančne naložbe
4. Posojila zaposlencem
5. Terjatve iz naslova prodaje stanovanj in podobno
VI. Ostala dolgoročna sredstva
VII. Naložbene nepremičnine
VIII. Odložene terjatve za davek
SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge
1. Material
3. Proizvodi in trgovsko blago
4. Predujmi za zaloge
III. Poslovne in druge terjatve in AČR
1. Poslovne terjatve
2. Poslovne terjatve do povezanih podjetij
3. Terjatve do tujih operaterjev
4. Dani predujmi
5. Terjatve za DDV in druge davke
6. Vnaprej plačani stroški
7. Ostale terjatve
IV. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročna posojila
a) Posojila dana podjetjem v skupini
b) Druga kratkoročna posojila in depoziti
2. Kratkoročno nevplačani vpodklicani kapital
3. Kratkoročne finančne naložbe
V. Denarna sredstva
1. Denarna sredstva v blagajni
2. Denarna sredstva v banki
3. Kratkoročni depoziti do treh mesecev zapadlosti
SKUPAJ KRATKOROČNA SREDSTVA
SKUPAJ SREDSTVA
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88

64

74
14
3.630

32
32
2.679

3.630

2.679

364
352
12
0

328
309
19
2

637
4.719

652
3.725

1.000
1.000

810
810

20.033
1.351
18.314

13.864
848
12.732

4
294
50
20
72

1
215
45
23
70

72

70

873

2.216

69
804
21.978

88
2.128
16.960

26.697

20.685
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

v tisoč EUR

KAPITAL
I. Osnovni kapital
1. Osnovni kapital
II. Rezerve
1. Kapitalske rezerve
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
3. Statutarne rezerve
4. Zakonske rezerve
5. Druge rezerve iz dobička
III. Lastne delnice
IV. Prevrednotovalne rezerve
V. Prevrednotovalne rezerve za vrednostne papirje (za prodajo)
VI. Zadržani dobiček
1. Preneseni čisti poslovni izid
2. Čisti poslovni izid poslovnega leta
SKUPAJ KAPITAL IN REZERVE

I. Dolgoročno odloženi prihodki
II. Rezervacije
1. Rezervacije za verjetne obveznosti po tožbah
2. Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi
3. Druge rezervacije
III. Prejeta dolgoročna posojila in krediti
IV. Dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek
SKUPAJ DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II. Kratkoročne poslovne in druge obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti
2. Obveznosti do podjetij v skupini
3. Obveznosti do tujih operaterjev
4. Obveznosti za DDV in druge davke
5. Obveznosti do zaposlenih
6. Druge obveznosti
III. Obveznosti za devek iz dobička
IV. Prejeta kratkročna posojila in krediti
V. Druge kratkoročne finančne obveznosti
1. Druge kratkoročne finančne obveznosti
V. Kratkoročno odloženi prihodki
VI. Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki
1. Vnaprej vračunan stroški
SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
SKUPAJ OBVEZNOSTI
SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI
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5.758
5.758
428
1

5.758
5.758
222
1

427

221

1

1

4.817
897
3.920
11.004

2.455
271
2.184
8.436

3.486
1.065
2.421

3.674
42
1.039
2.593

3.486

3.674

10.426
4.382
4.340

7.661
3.228
3.091

464
967
273
99
0

290
841
211
70
0

1.682
1.682
12.207
15.693

844
844
8.575
12.249

26.697
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3.3.

IZKAZ DENARNEGA TOKA

v tisoč EUR

2006
prilagojeno
MSRP

2007

A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Čisti dobiček pred obdavčitvijo

5.253

3.173

b) prilagoditve za:
Amortizacija osnovnih sredstev
Dobiček pri prodaji osn.sredstev

1.234
5

935
10

1
-118

1
-94

poslovnih in drugih terjatev
terjatev za odložene davke
drugih dolgoročnih sredstev
zalog

-6.184
15
21
-190

-2.453
-138
-11
-155

Sprememba rezervacij
Sprememba vnaprej vračunanih stroškov in odhodkov
Sprememba poslovnih in drugih obveznosti

-188
838
2.765

781
68
1.753

-1.077

-1.405

2.405

2.466

118
118

94
94

b) Izdatki pri naložbenju
Nakup opredmetenih osnovnih sredstev
Nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev

-2.307
-2.159
-51

-1.104
-1.070
-34

c) Čista denarna sredstva porabljena pri naložbenju

-2.189

-1.010

0

0

b) Izdatki pri financiranju
Plačane obresti
Izplačilo dividend

-1.559
-1
-1.558

-920
0
-920

c) Čista denarna sredstva porabljena pri financiranju

-1.559

-920

Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v obdobju

-1.343

536

Č. Končno stanje denarnih sredstev

873

2.216

Začetno stanje denarnih sredstev

2.216

1.681

Finančni odhodki
Finančni prihodki
Sprememba
Sprememba
Sprememba
Sprememba

Plačan davek od dobička
c) Čista denarna sredstva iz poslovanja

B. Denarni tokovi iz naložbenja
a) Prejemki pri naložbenju
Prejete obresti

C. Denarni tokovi iz financiranja
a) Prejemki pri financiranju
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3.4.

IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2007
2007

v tisoč EUR
Osnovni kapital

Začetno stanje 01.01.

5.758

Rezerve

Prevrednotovalne
rezerve

222

Prevrednotovalne rezerve
za finančne naložbe
razpoložljive za prodajo

Lastne delnice

1

Čisti dobiček tekočega leta
Izplačilo deleža po sklepu št.48/532
Razporeditev čistega dobička kot sestavino kapitala

206

Zadržani čisti
poslovni izid

Skupaj

2.455

8.436

4.126

4.126

-1.558

-1.558

-206

0
0

Končno stanje 31.12.

5.758

428

1

0

0

4.817

11.004

2006
O s novni k apital

Z ačetn o s tan je 01.01.

5.758

R ezerve

P re vrednotovalne
reze rve

107

P re vre dnotovalne rezerve
za finan čne na lo žbe
razpolo žljive za p rod ajo

L astne delnic e

1

Č is ti dobič ek teko čeg a leta
Izplač ilo d eleža

Z a držani čisti
po slovni izid
1.192

7.058
0

2.299

2.299

-921

-921

R azporeditev č is tega dob ič ka k ot s estavino kap itala

0

po sk lepu uprave in na dzo rneg a s ve ta
K o n čn o sta n je 31 .12 .

S k upa j

115
5.758

222

1
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POSEBEN DODATEK K IZKAZU GIBANJA KAPITALA
v tisoč EUR

Čisti poslovni izid poslovnega leta
+ preneseni čisti dobiček

- povečanje zakonskih rezerv
Bilančni dobiček, ki ga razporedi Skupščina

4.

2007

2006

4.126

2.299

897

271

-206

-115

4.817

2.455

POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH USMERITEV IN RAZKRITIJ

4.1. Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev
Pomembne računovodske usmeritve, uporabljene pri sestavi posamičnih računovodskih izkazov
družbe GVO, d.o.o so predstavljene v nadaljevanju.
Podlage za sestavitev računovodskih izkazov
a. Izjava o skladnosti
Priloženi posamični računovodski izkazi družbe GVO, d.o.o. so sestavljeni v skladu z
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za
mednarodne računovodske standarde (IASB) ter pojasnili, ki jih sprejema Odbor za
pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP), in kot jih je
sprejela Evropska unija ter so v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah.
Na dan bilance stanja, glede na proces potrjevanja standardov v EU, ni razlik v računovodskih
usmeritvah družbe GVO, d.o.o. med uporabljenimi Mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja (MSRP) ter Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je
sprejela EU.
Primerjalni podatki za leto 2006 so smiselno prilagojeni veljavnim shemam po MSRP. V letu
2007 je družba prvič uporabljala MSRP in ob prehodu iz SRS 2006 se je spremenil način
evidentiranja dolgoročnih rezervacij za dana jamstva za opravljene storitve.
Računovodske izkaze je uprava družbe odobrila dne 20.03.2008.
Območni in področni odseki
Družba nima območnih in področnih odsekov.
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Razkritja postavk računovodskih izkazov
Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov.
b. Osnove za izdelavo računovodskih izkazov
Pripravljeni so na podlagi izvirnih vrednosti. Pri pripravi izkazov so upoštevana splošna pravila
o členitvi izkazov bilance stanja, izkaza poslovnega izida in vrednotenja postavk v
računovodskih izkazih, vsebina prilog k izkazom in zahteve glede poslovnega poročila, kar
zadošča za resničen in pošten prikaz poslovanja družbe v letnem poročilu.
Prav tako so upoštevana temeljna računovodska načela kot so nastanek poslovnega dogodka,
časovna neomejenost delovanja, resnična in poštena predstavitev v razmerah sprememb
vrednosti evra in sprememb posameznih cen in kakovostne značilnosti računovodskih izkazov,
ki so razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, zaokroženi na tisoč enot.
Uporabljene računovodske usmeritve so enake kot v preteklih letih, z izjemo novo sprejetih
standardov in interpretacij, ki so navedene v nadaljevanju.
Uvedba teh standardov in interpretacij ni imela učinka na prikaz finančnega položaja ali
delovanja družbe.
MSRP 7 - Finančni instrumenti: Razkritje
Standard zahteva dodatna razkritja, ki omogočajo uporabnikom oceno pomembnosti finančnih
instrumentov podjetja ter naravo in obseg tveganj, ki izhajajo iz teh finančnih instrumentov.
MRS 1 - Dopolnilo - Predstavitev računovodskih izkazov
Dopolnilo zahteva dodatna razkritja, ki uporabnikom računovodskih izkazov omogočijo oceno
ciljev, usmeritev in postopke upravljanja s kapitalom.
OPMSRP 7 - Uporaba pristopa preračunavanja na podlagi MRS 29
Pojasnilo obravnava uporabo MRS 29 - Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih
gospodarstvih ob prvem pojavu hiperinflacije in še posebej računovodsko obravnavanje
odloženih obveznosti in terjatev za davek.
OPMSRP 8 - Področje uporabe MRSP 2
Pojasnilo obravnava računovodsko obračunavanje plačilnih transakcij z delnicami, v katerih
podjetje ne more posebej opredeliti dela ali vsega prejetega blaga ali storitev.
OPMSRP 9 - Ponovna ocenitev vgrajenih izvedenih finančnih instrumentov
Pojasnilo zahteva, da podjetje oceni, ali je treba vgrajeni izvedeni finančni instrument ločiti od
gostiteljske pogodbe, kadar nastopi sprememba pogojev pogodbe, ki znatno spremenijo
denarne tokove.
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OPMSRP10 - Medletno računovodsko poročanje in slabitve
Pojasnilo prepoveduje, da bi bile izgube iz naslova slabitev, pripoznane v vmesnem obdobju, ki
se nanašajo na dobro ime, naložbe v kapitalske instrumente ter naložbe v izkazane po nabavni
vrednosti, v kasnejšem obdobju odpravljene.
Republika Slovenija je s 1. januarjem 2007 uvedla evro kot svojo uradno valuto, s čimer je evro
zamenjal slovenski tolar. Primerjalni podatki v bilanci stanja na dan 01.01.2006 in 31.12.2006
so preračunani v evre po tedaj veljavnem tečaju, medtem ko so podatki v izkazih poslovnega
izida in denarnega toka preračunani po ponderiranem povprečnem tečaju navedenega obdobja.
c. Funkcionalna valuta in poslovni dogodki v tuji valuti
Računovodski izkazi družbe GVO d.o.o. so predstavljeni v evrih (EUR), ki je funkcionalna in
predstavitvena valuta. Postavke v posamičnih računovodskih izkazih so izražene v evrih,
zaokrožene na tisoč enot.
d. Dobiček iz poslovanja
Dobiček iz poslovanja je opredeljen kot dobiček pred obdavčitvijo in finančnimi postavkami.
Finančne postavke zajemajo obresti od denarnih sredstev na računih v banki, depozitov, naložb
namenjenih za prodajo, plačane obresti od posojil, dobiček ali izgubo iz prodaje finančnih
inštrumentov namenjenih za prodajo ter pozitivne in negativne tečajne razlike od prevedbe vseh
monetarnih sredstev in obveznosti v tuji valuti.
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e. Pomembne računovodske ocene
Priprava računovodskih izkazov zahteva od poslovodstva določene ocene in predpostavke, ki
vplivajo na neodpisano vrednost sredstev in obveznosti družbe ter razkritje potencialnih
obveznosti na dan bilance stanja ter zneskov prihodkov in odhodkov družbe v obdobju, ki se
konča na dan bilance stanja.
Poslovodske ocene med drugim zajemajo naslednje postavke:
- amortizacijsko dobo in preostalo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
sredstev,
- popravke vrednosti zalog in dvomljivih terjatev,
- rezervacije za dana jamstva za opravljene storitve in
- tožbene zahtevke.
Bodočih dogodkov in njihovega vpliva ni možno določiti z gotovostjo. Prav zaradi tega je
potrebno pri računovodskih ocenah uporabiti presojo, saj se računovodske ocene spreminjajo
glede na nove dogodke, izkušnje, dodatne informacije ter kot posledica sprememb poslovnega
okolja, v katerem družba deluje. Dejanske vrednosti se lahko razlikujejo od ocenjenih.
Rezervacija je pripoznana, ko ima družba sedanjo obvezo kot posledico preteklih dogodkov, in
je verjetno, da bo za njeno poravnavo potreben odtok gospodarskih dejavnikov, prav tako pa se
da dokaj zanesljivo oceniti njeno višino.
Možne obveznosti v računovodskih izkazih niso pripoznane, ker bo njihov dejanski obstoj
potrjen z nastopom ali nenastopom dogodkov šele v nenapovedljivi prihodnosti, na kar pa
družba ne more vplivati.
Poslovodstvo družbe redno preverja, če je za poravnavo možne obveznosti verjeten odliv
sredstev, ki omogočajo ekonomske koristi in če le-ta postane verjeten, se možna obveznost
prerazporedi tako, da se zanjo v računovodskih izkazih oblikuje rezervacija v trenutku, ko se
spremeni stopnja verjetnosti.
f. Pomembne poslovodske presoje
Pri uporabi računovodskih usmeritev je moralo poslovodstvo poleg ocen, ki najbolj pomembno
vplivajo na vrednosti v računovodskih izkazih, presoditi o vrednosti opredmetenih osnovnih
sredstev in neopredmetenih sredstev.
Poslovodstvo meni, da ni nikakršnih dejavnikov, ki bi nakazovali potrebo po oslabitvi
opredmetenih osnovnih sredstev ali neopredmetenih sredstev in ni pokazateljev obstoja
pomembnih razlik med pošteno in neodpisano vrednostjo opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih sredstev.
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g. Predčasna uporaba MSRP in OPMSRP pojasnil, ki še niso veljavna
Družba GVO d.o.o. ni predčasno uporabila nobenega standarda ali pojasnila, ki še niso
veljavna in bodo pričela veljati v prihodnosti.
Skladno z zahtevami Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, kot jih je sprejela
EU, bodo morala podjetja za prihodnja obdobja upoštevati sledeče dopolnjena in spremenjena
pojasnila:
- OPMSRP 11 - MSRP 2 - Posli z lastnimi delnicami in posli znotraj skupine - začetek obvezne
uporabe za obdobja, ki se začnejo 01.03.2007.
To pojasnilo vsebuje navodilo za računovodsko obravnavo programov plačil z delnicami.
- OPMSRP 12 - MSRP 2 - Dogovori o koncesijah - začetek obvezne uporabe za obdobja, ki se
začnejo 01.01.2008.
To pojasnilo vsebuje navodilo za računovodsko obravnavo pogodbenih obvez podjetij, ki
opravljajo javne službe. Pojasnilo zahteva, da upravljalec sredstev ne sme le teh prikazati kot
svoja opredmetena osnovna sredstva, temveč kot finančno naložbo in/ali neopredmeteno
sredstvo
- OPMSRP 13 - Program zvestobe kupcev - začetek obvezne uporabe za obdobja, ki se
začnejo 01.07.2008.
Pojasnilo zahteva, da podjetje obravnava dobroimetje, odobreno kupcu zaradi njegove
zvestobe, ločeno od prodajne transakcije, za katero je kupcu dobroimetje odobreno
- OPMSRP 14, MRS 19 - Omejitev sredstev pokojninskega načrta, minimalne potrebe po
financiranju in njuno medsebojno delovanje - začetek obvezne uporabe za obdobja, ki se
začnejo 01.01.2008.
Pojasnilo obravnava način določevanja omejenega zneska presežkov sredstev pokojninskega
načrta, ki ga podjetje lahko pripozna kot sredstvo na podlagi MRS 19 - Zaslužki zaposlencev
Sledeči novi standardi bodo sprejeti v prihodnjih obdobjih, kot zahtevajo MSRP in EU:
- MSRP 8 - Segmenti poslovanja - začetek veljave od januarja 2009
Ta standard nadomešča MRS 14 - Poročanje po segmentih. Novi standard uvaja poslovodni
vidik pri poročanju po odsekih. V primerih odstopanja med vrednostmi, s katerimi poslovodstvo
spremlja poslovanje odsekov in vrednostmi v računovodskih izkazih, je potrebno te razlike
pojasniti.
Naslednji novi in popravljeni standardi bodo uporabljeni v naslednjih letih kot to zahtevajo
MSRP, če jih bo potrdila EU:
- MRS 23 - Stroški izposojanja - začetek veljave za obdobja od 1. januarja 2009
Spremenjeni standard zahteva kapitalizacijo stroškov zadolževanja, ki se nanašajo na
sredstva v izgradnji. Prehodne določbe standarda zahtevajo uporabo standarda od dneva
veljavnosti.
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- MSRP 3R - Poslovne združitve in MRS 27R - Skupinski in posamezni računovodski izkazi
Spremenjeni standardi so bili izdani januarja 2008 in postanejo veljavni za leto z začetkom na
ali kasneje od 1. julija 2009. MSRP 3R vpeljuje vrsto sprememb v računovodstvu poslovnih
kombinacij, ki bo imelo vpliv na višino pripoznanega dobrega imena in objavljene rezultate v
obdobju prevzema in v prihodnjih objavljenih rezultatih. MRS 27R zahteva, da so spremembe
lastništva odvisnih družb pripoznane kot kapitalska transakcija. Takšne spremembe ne bodo
imele vpliva na dobro ime, ali na poslovni izid. Spremenjeni standard ima vpliv tudi na
spremembe v pripoznavanju izgub odvisnih družb, kot tudi na izgubo kontrolnega deleža nad
odvisno družbo. Vpeljane spremembe po MSRP 3R in MRS 27R morajo biti uporabljene za
transakcije po uveljavitvi tega standarda in bodo imele vpliv na prihodnje poslovne združitve in
transakcije z manjšinskimi deleži.
- MRS 1 - Predstavitev računovodskih izkazov
Spremenjeni MRS 1 predstavitev računovodskih izkazov je bil izdan septembra 2007 in pride v
veljavo za leto z začetkom na ali kasneje od 1. julija 2009. Standard ločuje lastniške in
nelastniške spremembe v kapitalu. Izkaz gibanja kapitala bo vključeval podrobnosti transakcij z
lastniki, vsi nelastniški premiki v kapitalu pa bodo predstavljeni enotno v eni vrstici. V
nadaljevanju standard vpeljuje nov izkaz poslovnega izida: predstavlja vse kategorije
prihodkov in odhodkov priznanih v izkazu poslovnega izida, skupaj z vsemi drugimi
prepoznanimi prihodki in odhodki v enem izkazu ali dveh povezanih izkazih.
- Spremembe MRS 32 in MRS 1 - Finančni instrumenti s prodajno opcijo
Spremembe MRS 32 in MRS 1 so bile objavljene februarja 2008 in začnejo veljati v obdobju z
začetkom na ali po 1. januarju 2009. Spremenjen MRS 32 zahteva, da so finančni instrumenti
in obveznosti, ki so nastale iz likvidacije, razporejene kot kapital, če so izpolnjeni določeni
pogoji. Sprememba MRS 1 zahteva razkritje določenih informacij povezanih z finančnimi
instrumenti s prodajno opcijo kot vrsto kapitala.
Družba GVO d.o.o. pregleduje vplive še neobveznih standardov in pojasnil in v tem trenutku se
ne more smiselno oceniti vpliv novih zahtev, bo pa uporabila nova pojasnila v skladu z
zahtevami teh pojasnil.
h. Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva so izkazana po nabavni vrednosti zmanjšani za nabrani amortizacijski
popravek vrednosti in izgubo iz oslabitve.
Neopredmetena sredstva s končno dobo koristnosti družba izkaže po nabavni vrednosti
zmanjšani za nabrani amortizacijski popravek vrednosti in izgubo zaradi oslabitve, z nedoločeno
dobo koristnosti pa po nabavni vrednosti zmanjšani za morebitno oslabitev. Neopredmetena
sredstva predstavljajo:
- računalniško programsko opremo in ki je v uporabi v obdobju, ki je daljše od enega leta ter
- koncesije, patente, licence in blagovne znamke,
- druge premoženjske pravice.
Izdatki za pridobitve računalniške programske opreme se usredstvijo po nabavni vrednosti in
amortizirajo po metodi enakomerne časovne amortizacije v dobi koristnosti od 3 do 5 let,
posamezne licence za uporabo programske opreme pa v dobi trajanja pogodbe, to je od 2 do 5
let.
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Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev se začne z dnem, ko je neopredmenteno
osnovno sredstvo na razpolago za uporabo.
Kasnejši izdatki nastali v zvezi z neopredmetenimi sredstvi povečujejo njihovo nabavno
vrednost, če povečujejo bodoče gospodarske koristi posameznega sredstva. Vsi ostali izdatki
so pripoznani kot odhodki ob nastanku.
Neopredmeteno sredstvo je oslabljeno, če njegova neodpisana vrednost presega
nadomestljivo, kot nadomestljiva vrednost se šteje tista, ki je večja od čiste iztržljive vrednosti ali
od vrednosti pri uporabi, ki se oceni kot sedanja vrednost pričakovanih bodočih denarnih tokov,
pri čemer so pričakovani denarni tokovi diskonitirani na sedanjo vrednost z uporabo diskontne
stopnje pred davki.
Slabitev se pripozna v izkazu poslovnega izida, razen v primeru, ko je bilo določeno, sedaj
oslabljeno sredstvo, predhodno okrepljeno in učinek okrepitve izkazan kot prevrednotovalna
rezerva iz naslova prevrednotenja v okviru kapitala. V takem primeru se najprej v celoti porabi
prevrednotovalna rezerva.
Družba oslabitev evidentira, ko je ugotovljena nadomestljiva vrednost za več kot 10% manjša
od neodpisane vrednosti.
i. Opredmetena osnovna sredstva
Sredstva v lasti družbe
Opredmeteno osnovno sredstvo družba ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni
vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena , od katere se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti,
uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati
usposobitvi opredmetenega osnovnega sredstva za uporabo. Nabavna vrednost opreme lahko
vključuje tudi začetno ocene stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve, če za to obstoji
projekt, o čemer presoja in v Zapisnik o aktiviranju opredmetenega osnovnega sredstva zapiše
odgovorni vodja projekta oziroma druga oseba odgovorna za posamezno vrsto sredstev.
V nabavno vrednosti niso vključene obresti od posojil za pridobitev teh sredstev.
Stroški, ki kasneje nastajajo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo
nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi; pri
tem stroški, ki omogočajo podaljšanje dobe koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva,
najprej zmanjšajo do takrat obračunani amortizacijski popravek njegove vrednosti.
Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali
ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje
učinkovitosti sredstev. Pripoznajo se kot odhodki, kadar se pojavijo.
Sredstva v najemu - finančni najem
Kot finančni najem je opredeljen tisti najem, pri katerem družba prevzame vsa tveganja in koristi
povezane z lastništvom. Nepremičnine in oprema, pridobljena s finančnim najemom, so
izkazana po nižji vrednosti od poštene vrednosti ali sedanje vrednosti minimalnih plačil do
konca najema, zmanjšano za nabrano amortizacijo in izgube zaradi slabitev.
Če ni utemeljenega zagotovila, da bo najemnik prevzel lastništvo do konca trajanja finančnega
najema, je treba takšno opredmeteno osnovno sredstvo povsem amortizirati, bodisi med

41/64

www.gvo.si

trajanjem finančnega najema, bodisi v dobi njegove koristnosti, in sicer v tistem obdobju, ki je
krajše.
Sredstva v najemu - poslovni najem
Vsak najem, ki ni opredeljen kot finančni najem, je poslovni najem. Najemnina iz naslova
poslovnega najema se pripoznava kot strošek v izkazu poslovnega izida na podlagi
enakomernega časovnega razmejevanja.
Če je pogodba o poslovnem najemu prekinjena pred datumom izteka pogodbe, potem se vsak
znesek plačila, ki ga najemodajalec obračuna kot pogodbeno kazen, pripozna kot strošek v
obdobju, v katerem je bila pogodba prekinjena.
Kasnejši izdatki za opredmetena osnovna sredstva
Kasnejši izdatki nastali v zvezi z nadomestitvijo posameznega sredstva povečujejo njegovo
nabavno vrednost. Drugi kasnejši izdatki v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom povečajo
njegovo nabavno vrednost, če je verjetno, da bodo njegove bodoče gospodarske koristi večje v
primerjavi s prvotno ocenjenimi. Vsi ostali izdatki so pripoznani kot odhodek ob nastanku.
V primeru kasnejših izdatkov v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom se njegova preostala
doba koristnosti ponovno oceni. V primeru kasnejših izdatkov za popolnoma amortizirano
opredmeteno osnovno sredstvo, se le-ti pripoznajo kot novo opredmeteno osnovno sredstvo z
novo dobo koristnosti.
Stroški izposojanja
Stroški izposojanja so pripoznani kot strošek v celoti v obdobju, v katerem nastanejo.
Amortizacija
Amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev se obračunava na podlagi enakomernega
časovnega amortiziranja skozi celotno ocenjeno dobo koristnosti sredstev.
Ocenjene dobe koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev:
Družba obračunava amortizacijo posamično in po metodi enakomernega časovnega
amortiziranja. Amortizacijske stopnje posameznih sredstev se določajo glede na dobo
koristnosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva, ki jo družba redno preverja.
Amortizacija opredmetenega osnovnega sredstva se začne obračunavati prvi dan naslednjega
meseca potem, ko se je sredstvo začelo uporabljati za opravljanje dejavnosti, kateri je
namenjeno.
Družba letno preverja ali obstoje pokazatelji, ki bi nakazovali, da je morebiti potrebno kakšno
opredmeteno osnovno sredstvo oslabiti. V tem primeru se ugotavlja nadomestljiva vrednost
takih sredstev.
Opredmeteno osnovno sredstvo je oslabljeno, če njegova neodpisana vrednost presega
nadomestljivo vrednost. Kot nadomestljiva vrednost se šteje tista, ki je večja od čiste iztržljive
vrednosti ali od vrednosti pri uporabi, ki se oceni kot sedanja vrednost pričakovanih bodočih
denarnih tokov, pri čemer so pričakovani denarni tokovi diskonitirani na sedanjo vrednost z
uporabo diskontne stopnje pred davki.
Slabitev se pripozna v izkazu poslovnega izida, razen v primeru, ko je bilo določeno - sedaj
oslabljeno sredstvo, predhodno okrepljeno in učinek okrepitve izkazan kot prevrednotovalna
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rezerva iz naslova prevrednotenja v okviru kapitala. V takem primeru se najprej v celoti porabi
prevrednotovalna rezerva.
Družba oslabitev evidentira, ko je ugotovljena nadomestljiva vrednost za več kot 10% manjša
od neodpisane vrednosti.
Pripoznanje opredmetenega osnovnega sredstva se odpravi, če se sredstvo odtuji, ali če se
trajno ne uporablja in od njegove odtujitve ni mogoče pričakovati gospodarskih koristi. Družba
opredmetenih osnovnih sredstev nima zastavljenih.
Skupine opredmetenih osnovnih sredstev

Upoštevane dobe koristnosti v letih

Instrumenti

5

Standardno in specialno orodje

5

Vozila (osebna, tovorna, priklopniki)

6 do 10

Gradbeni stroji in oprema

8

Druga oprema

2 do 12

j. Finančni instrumenti
Neizpeljani finančni instrumenti (denar in denarni ustrezniki, poslovne in druge terjatve,
obveznosti iz poslovanja in financiranja, naložbe) so pripoznani v računovodskih izkazih.
Računovodske usmeritve za pripoznanje in merjenje teh sredstev so razkrite v računovodskih
usmeritvah tega poročila.
k. Finančne naložbe
Naložbe v dolžniške in lastniške vrednostne papirje
Naložbe, ki so razvrščene kot namenjene prodaji, so pripoznane po pošteni vrednosti.
Nerealizirani dobički ali izgube iz prevrednotenja se pripoznajo neposredno v kapitalu. Ko se
taka naložba odpravi, se odpravijo tudi nabrane izgube ali dobički, ki so bili predhodno
evidentirani v okviru kapitala ter se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.
Obresti dolžniških vrednostnih papirjev so pripoznane v izkazu poslovnega izida z uporabo
efektivne obrestne mere.
Poštena vrednost naložb v dolžniške in kapitalske vrednostne papirje, ki kotirajo na borzi, je
merjena po vrednosti kotacije. Če se poštena vrednost delnic, s katerimi se ne trguje na
organiziranem trgu, ne da zanesljivo določiti, so merjene po nabavni vrednosti.
Naložbe, razpoložljive za prodajo, so pripoznane (ali je odpravljeno pripoznanje) na dan
sklenitve nakupa ali prodaje.
Dana posojila
Dana posojila se merijo po odplačni vrednosti zmanjšani za izgubo iz oslabitve.
Oslabitev finančnih naložb
Na dan bilance stanja se preverja, ali so finančne naložbe ali skupina finančnih naložb
oslabljene.
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Sredstva po odplačni vrednosti - oslabitev
Če obstajajo nepristranski dokazi, da je pri posojilih ali finančnih naložbah v posesti do
zapadlosti v plačilo, izkazanih po odplačni vrednosti, nastala izguba zaradi oslabitve, se njen
znesek izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo finančnega sredstva in sedanjo
vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, ki so razobresteni (diskontirani) po izvirni
efektivni obrestni meri finančnega sredstva. Knjigovodsko vrednost sredstva se zmanjša ali
neposredno ali pa s preračunom na kontu popravka vrednosti. Izguba zaradi oslabitve se
pripozna v poslovnem izidu kot prevrednotovalni finančni odhodek.
Na dan bilance stanja se oceni, ali obstaja kak nepristranski dokaz o morebitni oslabljenosti
finančne naložbe ali skupine finančnih naložb. Če je ugotovljeno, da taki nepristranski dejavniki
za slabitev posamezne finančne naložbe, bodisi pomembne ali nepomembne ne obstajajo, je
taka naložba uvrščena v skupino s podobnimi lastnostmi kreditnega tveganja. Za tako skupino
se potem skupinsko ugotavlja potrebo po slabitvi.
Sredstva, katera se posamično preverja za morebitno slabitev in za katera se izguba zaradi
slabitve pripozna, oziroma je bila pripoznana že prej, se ne vključijo v skupinsko ugotavljanje
potrebe za slabitev.
Če se v naslednjem obdobju velikost izgube zaradi oslabitve zmanjša in če je mogoče
zmanjšanje nepristransko povezati z dogodkom po pripoznanju oslabitve, je treba že prej
pripoznano izgubo zaradi oslabitve razveljaviti. Razveljavitev izgube zaradi oslabitve se mora
pripoznati v poslovnem izidu do višine, dokler knjigovodska vrednost finančnega sredstva ne
presega njegove odplačne vrednosti na dan odprave.
Finančne naložbe, razpoložljive za prodajo - oslabitev
Če je finančno sredstvo oslabljeno, se razlika med nabavno vrednostjo (po odštetju vseh vračil
in amortizacije glavnice) in njeno trenutno pošteno vrednostjo, zmanjšano za izgubo zaradi
oslabitve, ki je bila v preteklih letih evidentirana preko poslovnega izida, prenese iz kapitala in
se pripozna v izkazu poslovnega izida.
Če se v naslednjem obdobju poštena vrednost dolžniškega inštrumenta, razvrščenega kot
razpoložljivega za prodajo, poveča in je mogoče to povečanje nepristransko povezati z
dogodkom, ki se pojavi po pripoznanju izgube zaradi oslabitve v poslovnem izidu, se taka
izguba zaradi oslabitve razveljavi in znesek razveljavljene izgube pripozna v izkazu poslovnega
izida.
Odprava pripoznanj finančnih naložb
Finančne naložbe se odpravijo:
- ko potečejo pogodbene pravice do prejema denarnih tokov iz finančnega sredstva,
- ko so zadržane pogodbene pravice do prejema denarnih tokov iz finančnega sredstva,
prevzamejo pa se pogodbene obveze za plačilo denarnih tokov tretji stranki brez pomembnega
odloga plačila pod pogoji pogodbe o prenosu (vsebinsko pomeni, da nastopa kot agent),
- če se prenese pravica do prejema denarnih tokov in skoraj vsa tveganja in koristi, povezane z
lastništvom finančnega sredstva, ter če se ne prenese niti ne zadrži skoraj vseh tveganj in
koristi, povezanih z lastništvom finančnih sredstev, vendar pa se prenese pravica do nadzora
nad finančnim sredstvom.
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l. Izvedeni finančni instrumenti
Izvedeni finančni inštrumenti se uporabljajo za varovanje izpostavljenosti družbe tveganjem, ki
izhajajo iz dejavnosti financiranja in investiranja družbe.
Izvedeni finančni inštrumenti so pripoznani po nabavnih vrednostih. Po začetnem pripoznanju
so izkazani po pošteni vrednosti. Način pripoznanja dobičkov ali izgub iz spremembe poštene
vrednosti je odvisen od vrste varovanja pred tveganjem, ali gre za računovodsko varovanje pred
tveganjem ali ne. V primeru, da gre za računovodsko varovanje pred tveganjem, se dobički ali
izgube zaradi spremembe poštene vrednosti pripoznajo glede na varovanje (glej računovodsko
usmeritev pod točko n). Poštena vrednost terminskih deviznih pogodb je izračunana kot sedanja
vrednost navedene terminske cene. Poštena vrednost nakupnih opcij je izračunana s strani
prodajalca opcije. Model vrednotenja temelji na izračunu sedanje vrednosti predvidenih
denarnih tokov, upoštevajoč tržne razmere na dan izračuna.
Če ne gre za računovodsko varovanje pred tveganjem, se izvedeni finančni instrumenti
pripoznajo po pošteni vrednosti, spremembe v pošteni vrednosti pa se pripoznajo v izkazu
poslovnega izida.
m. Varovanje pred tveganjem
Kadar je izvedeni finančni inštrument opredeljen kot inštrument za varovanje pred
spremenljivostjo denarnih tokov pripoznanih sredstev ali obveznosti ali predvidenega posla, se
del dobička ali izgube iz inštrumenta za varovanje pred tveganjem, ki je opredeljen kot uspešno
varovanje pred tveganjem, pripozna neposredno v kapitalu.
Ko predviden posel postane sredstvo ali obveznost, se kumulativni znesek dobička ali izgube iz
kapitala prenese in upošteva v začetnem merjenju stroškov pridobitve ali druge knjigovodske
vrednosti sredstva ali obveznosti. V drugih primerih so zneski, pripoznani neposredno v
kapitalu, všteti v čisti poslovni izid obdobja, v katerem je pripoznana varovana transakcija.
Neučinkovit del varovanja je izkazan neposredno v izkazu poslovnega izida.
Sprememba časovne vrednosti je izvzeta iz ocenjevanja učinkovitosti in se pripozna
neposredno v izkazu poslovnega izida.
Če inštrument za varovanje pred tveganjem preneha veljati, vendar se predviden posel še
vedno pričakuje, kumulativni znesek dobička oziroma izgube, izkazan neposredno v kapitalu,
ostane v kapitalu, dokler ne pride do predvidenega posla. Če varovana transakcija ni več
pričakovana, se kumulativni znesek dobička oziroma izgube, izkazan neposredno v kapitalu,
prenese v izkaz poslovnega izida.
n. Druga dolgoročna sredstva
Družba časovno razmejuje vnaprej plačane najemnine in odškodnine za dobo trajanja
pogodbenega razmerja ter jih postopoma prenašajo v stroške najemnin. Najemnine so plačane
vnaprej za obdobje od 3 do 29 let.
Prodajne vzpodbude dane naročnikom (subvencije) so pripoznane v višini negativne razlike
med prodajno in nabavno ceno, pod pogojem, da bodo te subvencije pokrite s povprečno
mesečno naročnino v pričakovani dobi trajanja naročniškega razmerja.
Negativna razlika v ceni med prodajno in nabavno ceno internetnih in TV modemov je izkazana
v okviru kratkoročno razmejenih stroškov. Obvezna doba vezave pri nakupu internetnih in TV
modemov je 24 mesecev.
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V pogodbeni dobi naročniškega razmerja se razmejene stroške subvencij mesečno prenaša v
stroške prodajnih vzpodbud, pri čemer se prenos v stroške prične glede na dejanski pričetek
veljavnosti pogodbe.
Če je naročniška pogodba prekinjena ali če se naročnika izključi iz omrežja zaradi neplačevanja
računov, so dolgoročno odloženi stroški subvencij ustrezno oslabljeni.
o. Poslovne terjatve
Terjatve iz poslovanja so izkazane po nabavni vrednosti, zmanjšani za znesek izgube zaradi
oslabitve.
p. Zaloge
Zaloge so izkazane po nabavni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, odvisno od tega, katera je
nižja.
Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in drugi neposredni stroški
nabave.
Zaloge z malo gibanja so vrednotene po čisti iztržljivi vrednosti. Čista iztržljiva vrednost je
ocenjena prodajna cena, dosežena v okviru rednega poslovanja, zmanjšana za stroške
dokončanja in stroške prodaje količinske enote.
r. Denar in denarni ustrezniki
Denar in denarni ustrezniki vključujejo denarna sredstva v blagajni in prosto razpoložljiva
sredstva na računih pri bankah ter kratkoročne depozite do treh mesecev zapadlosti, kjer je
tveganje spremembe poštene vrednosti minimalno.
s. Slabitev drugih dolgoročnih sredstev
Knjigovodska vrednost drugih dolgoročnih sredstev se na dan računovodskih izkazov preverja,
ali obstajajo pokazatelji, ki bi nakazovali na to, da je morebiti kakšno drugo dolgoročno sredstvo
potrebno slabiti. Če taki pokazatelji obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost takega sredstva.
Slabitev sredstva se opravi, ko neodpisana vrednost sredstva ali njegove denar ustvarjajoče
enote presega njegovo nadomestljivo vrednost. Slabitve so pripoznane v izkazu poslovnega
izida, razen v primeru, ko so bila sredstva predhodno okrepljena in je bil učinek pripoznan kot
presežek iz prevrednotenja v okviru kapitala.
Nadomestljiva vrednost je večja od ali čiste iztržljive vrednost ali vrednosti pri uporabi. Pri
določanju vrednosti pri uporabi, so pričakovani denarni tokovi diskonitirani na sedanjo vrednost
z uporabo diskontne stopnje pred davki, ki odraža tekoča tržna pričakovanja časovne vrednosti
denarja in specifičnega tveganja sredstva. Za sredstvo, ki ne ustvarja samostojnih denarnih
pritokov, je nadomestljiva vrednost določena za denar ustvarjajočo enoto, ki ji sredstvo pripada.
š. Dividende
Dividende oz. delež v dobičku so pripoznane kot obveznost v obdobju, v katerem so potrjene na
skupščini.
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t. Prejeta posojila
Prejeta posojila so ob začetnem pripoznanju ovrednotena po pošteni vrednosti.
Po začetnem pripoznanju so prejeta posojila izkazana po odplačni vrednosti. Razlike med
nabavno vrednostjo in vrednostjo odplačila so pripoznane v izkazu poslovnega izida v času
trajanja posojilne pogodbe sklenjene na osnovi efektivne obrestne mere.
u. Rezervacije
Rezervacije so pripoznane, ko obstaja zaradi preteklega dogodka sedanja obveza (pravna ali
posredna), in če je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki
omogočajo pritekanje gospodarskih koristi in je mogoče znesek obveze zanesljivo izmeriti. V
primeru pomembnega učinka, se rezervacije določijo na podlagi diskontiranih prihodnjih
denarnih tokov.
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Prispevke za zdravstveno, pokojninsko in socialno zavarovanje iz kosmatih plač se med letom
plačuje po zakonsko določenih stopnjah. Prispevki so pripoznani kot odhodek v izkazu
poslovnega izida v obdobju, v katerem nastanejo.
Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivnimi pogodbami in internimi pravilniki
zavezana k plačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so
oblikovane rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo.
Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade,
diskontirane na dan bilance stanja. Izračun je bil narejen za vsakega zaposlenega, upoštevajoč
stroške odpravnine ob upokojitvi ter strošek vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve
po metodi projicirane enote.
v. Poslovne in druge obveznosti
Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti so ob začetnem pripoznanju izkazane po
nabavni vrednosti, po začetnem pripoznanju pa so izkazane po odplačni vrednosti.
z. Prihodki
Prihodki od prodaje storitev so pripoznani, ko so storitve opravljene in ne obstaja nikakršna
negotovost glede poravnave.
ž. Finančni prihodki
Prihodki od obresti so pripoznani v izkazu poslovnega izida glede na pretečeno obdobje v
obdobju, v katerem so nastali (na osnovi metode efektivne obrestne mere, to je obrestna mera,
ki neposredno diskontira ocenjene bodoče denarne pritoke v obdobju uporabnosti finančnega
inštrumenta) na neodpisano vrednost finančnih sredstev.
aa. Davek iz dobička
Davek iz dobička poslovnega leta vključuje tekoči davek in odloženi davek. Davek iz dobička je
pripoznan v izkazu poslovnega izida, razen v kolikor se nanaša na postavke, ki so neposredno
pripoznane v kapitalu. V tem primeru je pripoznan v kapitalu.
Tekoči davek je pričakovani znesek davka iz dobička, ki ga je treba poravnati glede na
obdavčljivi dobiček v posameznem letu, ob uporabi davčnih stopenj, ki so veljavne na bilančni
datum ter vseh prilagoditev pripoznanih v obdobju za davek za prejšnja obdobja.
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Odloženi davki so izkazani ob uporabi metode obveznosti po bilanci stanja za vse začasne
razlike, ki se pojavijo med knjigovodskimi in davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti.
Znesek odloženega davka je ugotovljen na osnovi pričakovanega načina plačila oziroma
poravnave knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti, z uporabo davčnih stopenj veljavnih
na datum bilance.
Odložene terjatve za davek so pripoznane, v kolikor je verjetno, da se bo pojavil zadosten
obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti odbitne začasne razlike. Odložene
terjatve oziroma obveznosti za davek so pripoznane ne glede na čas, v katerem so začasne
razlike poravnane.
Odloženi davek je knjižen neposredno v breme ali dobro kapitala, če se davek nanaša na
postavke, knjižene v istem ali drugem obdobju neposredno v breme ali dobro kapitala.
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4.2. Izkaz poslovnega izida

4.2.1 Prihodki
Poslovni prihodki
Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih prihodkov se
merijo po prodajnih cenah dokončanih storitev, ali po prodajnih cenah nedokončanih storitev
glede na stopnjo njihove dokončnosti.
v tisoč EUR
2006
prilagojeno
MSRP

1. ČISTI PRIHODEK OD PRODAJE
1.1. PRIHODKI OD PRODAJE V OKVIRU

delež

2007

delež

34.632

100%

42.732

100%

33.234

96%

40.253

94%

21.289

61%

27.926

65%

3.296

10%

1.717

4%

8.649

10.612

723

25%
4%
19%
2%

815

25%
3%
19%
2%

1.560

5%

1.602

4%

1.398

4%

2.478

6%

POVEZANIH PODJETIJ
- Prihodki od investicijskih gradenj
- Prihodki od investicijskega vzdrževanja
- Prihodki od preven, odprave napak, ostali
- Prihodki od preventivnega vzdrževanja

1.518

- Prihodki od odprave napak

6.408

- Ostali prihodki

-> OD TEGA POSREDNO NA TRGU

1.2. PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU
- Ostali prihodki

1.398
2.958

-> POSREDNO IN NEPOSREDNO NA TRGU

1.479
8.318

2.478
9%

4.080

10%

Družba je 94% prihodkov realizirala v okviru povezanih podjetij, t.j. opravljanje storitev gradnje
in vzdrževanja telekomunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije,d.d.. Ostalih 6% v letu 2007
je pridobila na domačem trgu.
Prihodkov ustvarjenih iz prodaje tretjim osebam (družbam izven skupine) je bilo 4.080 tisoč
EUR, kar je 10% vseh prihodkov. Del teh prihodkov je družba Telekom d.d. prefakturirala naprej
tretjim osebam.
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4.2.2 Odhodki
Poslovni odhodki
Poslovni odhodki vključujejo v poslovnem letu stroške materiala, energije, storitev ter
vračunane stroške, deleže zaposlencev v razširjenem dobičku in prevrednotovalne poslovne
odhodke.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznavajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje,
ne glede na njihov vpliv na poslovni izid.

v tisoč EUR
2006 prilagojeno
MSRP

2007
Stroški materiala, blaga in energije
Stroški materiala

11.436
11.221

8.527
8.332

215

195

Stroški storitev
Stroški prevoznih storitev
Stroški najema opredmetenih osnovnih sredstev
Stroški vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev
- redno vzdrževanje
- investicijsko vzdrževanje
Povračila stroškov v zvezi z delom
Stroški osebnih storitev
Stroški zavarovalnih premij
Stroški sejmov, oglaševanja
Stroški reprezentance
Stroški bančnih storitev
Stroški drugih storitev

11.165
172
1.052

8.169
162
1.129

229

228

133
712
46
25
20
9
8.767

160
658
37
51
48
10
5.686

Stroški dela
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost
- od tega prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Drugi stroški dela

13.833
8.847
1.981

12.925
8.663
2.400

Stroški energije

Amortizacija
Neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Opredmetenih osnovnih sredstev

Drugi odhodki poslovanja
Skupaj odhodki poslovanja
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1.194

1.179

3.005

1.862

1.234

935

27
1.207

18
917

195

228

37.863

30.784
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4.3. Bilanca stanja

4.3.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve
V tej skupini družba izkazuje dolgoročne premoženjske pravice in dolgoročne časovne
razmejitve.
Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev se začne z dnem njihove usposobitve za
uporabo, kar v Zapisnik o aktiviranju neopredmetenega sredstva zapiše odgovorna oseba
družbe.
Dolgoročne premoženjske pravice vključujejo plačane zneske za programsko opremo s
posamično nabavno vrednostjo nad 500 EUR.
Neopredmeteno dolgoročno sredstvo se začne amortizirati, ko je na voljo za uporabo.
Družba na dan 31.12.2007 izkazuje med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami programsko
opremo, kjer je doba koristnosti 3 leta ter koncesije, patente in blagovne znamke (Avtodesk
map 3D- mrežna licenca), kjer je doba koristnosti 5 let.
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Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne časovne razmejitve
v tiso č E U R

2007

N E O P R E D M E T E N A S R E D S T V A IN D O L G O R O Č N E AČ R

D o b ro im e

D ru g a n e o p re m .
d o lg o ro č n a
s re ds tva

R a č un a ln iš k i
pro g ra m i

Lic e n c e

N e op re d .
do lg o roč n a
s re d s tva v
izg ra d n ji

P red u jm i

Skupaj

NABAVNA VREDNOST
S ta n je 0 1 .01 .2 0 07

32

P o ve č a n ja

51

55

87
51

P ro d aje

1 02

-51

S ta n je k o n e c o b d o b ja

0

83

55

0

-51

0

0

1 38

POPRAVEK VREDNOSTI
23

23

9

18

27

0

9

41

0

0

0

50

S ta n je 0 1 .01 .2 0 07

0

32

32

0

0

0

64

S ta n je k o n e c o b d o b ja 3 1 .1 2 .2 0 07

0

74

14

0

0

0

88

S ta n je 0 1 .01 .
P ro d aje

0

A m o rtiza c ija
S ta n je k o n e c o b d o b ja 3 1 .1 2 .2 0 07
N E O D P IS A N A V R E D N O S T

v tis o č E U R

2006

N E O P R E D M E T E N A S R E D S T V A IN D O L G O R O Č N E A Č R

D o b ro im e

D ru g a n e o p re m .
d o lg o ro č n a
s re d s tva

R a č u n a ln iš k i
p ro g ra m i

L ic e n c e

N e o p re d .
d o lg o ro č n a
s re d s tva v
iz g ra d n ji

P re d u jm i

S kupaj

NABAVNA VREDNO ST
S ta n je 0 1 .0 1 .2 0 0 6

0

P o ve č a n ja

55

55

32

32

P ro d a je
S ta n je k o n e c o b d o b ja 3 1 .1 2 .2 0 0 6

0
0

32

55

0

0

0

87

POPRAVEK VREDNOSTI
S ta n je 0 1 .0 1 .2 0 0 6

5

5

0

18

18

0

23

P ro d a je

0

A m o rtiz a c ija
S ta n je k o n e c o b d o b ja 3 1 .1 2 .2 0 0 6

0

0

0

0

23

N E O D P IS A N A V R E D N O S T
S ta n je 0 1 .0 1 .2 0 0 6

0

0

50

0

0

0

50

S ta n je k o n e c o b d o b ja 3 1 .1 2 .2 0 0 6

0

32

32

0

0

0

64
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4.3.2 Opredmetena osnovna sredstva
Družba spremlja opredmetena osnovna sredstva kot premičnine v vozni park, računalniško
opremo, drugo opremo in opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju.

Opredmetena osnovna sredstva

v tisoč EUR
2007
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1. 2007
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje konec obdobja 31.12.2007

Druga oprema

Investicije v teku
4.958
2.160
-93
7.025

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1.1. 2007
Amortizacija
Povečanja
Zmanjšanja, odpisi
Stanje konec obdobja 31.12.2007

Predujmi

2.159
-2.159
0

Skupaj

0

4.958
4.319
-2.252
7.025

2.279
1.207

NEODPISANA VREDNOST
Skupaj 1.1. 2007
Stanje konec obdobja 31.12.2007

-91
3.395

0

0

2.279
1.207
0
-91
3.395

2.679
3.630

0
0

0
0

2.679
3.630
v tisoč EUR

2006
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1. 2006
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje konec obdobja 31.12.2006
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1.1. 2006
Amortizacija
Povečanja
Zmanjšanja, odpisi
Stanje konec obdobja 31.12.2006
NEODPISANA VREDNOST
Skupaj 1.1. 2006
Stanje konec obdobja 31.12.2006

Druga oprema

Investicije v teku
4.012
1.069
-123
4.958

1.432
917
29
-99
2.279
2.448
2.580
2.679
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Predujmi

Skupaj

0

4.012
2.138
-1.192
4.958

0

0

1.432
917
29
-99
2.279

0
0

0
0

2.580
2.679

1.069
-1.069
0
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4.3.3 Finančne naložbe

Družba izkazuje med finančnimi naložbami dana posojila za stanovanjske kredite
zaposlenim. Ta so dolgoročne. Del, ki zapade v letu dni, se prenese med kratkoročne
naložbe.
Finančne naložbe v dana posojila družba izkazuje po plačanem znesku, ki je glavnica
posojila. Le ob utemeljenih razlogih na podlagi pogodb se v glavnico vštevajo tudi pripisane
obresti.

Dana posojila in finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo
Naložbe v posojila so izmerjene po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti. Družba
slabi posojila, za katera utemeljeno pričakuje, da ne bodo poplačana.
V okviru danih posojil so izkazane tudi terjatve iz naslova obresti.
Varovanje pred tveganjem
Družba finančne naložbe ne obravnava kot tvegane, zato zanje ni vzpostavila varovanja
pred tveganjem.
Valutno tveganje
Valutnemu tveganju je družba izpostavljena v delu poslovanja, ki je neposredno ali posredno
povezano s tujimi plačilnimi sredstvi. Ta tveganja se v družbi pojavljajo predvsem pri
poslovanju s tujimi dobavitelji blaga in storitev. Večina dobaviteljev prihaja z evrskega ali
dolarskega valutnega območja, zato ocenjujemo, da je izpostavljenost družbe te vrste
tveganju nizka. Družba ne uporablja posebnih inštrumentov za zavarovanje pred tem
tveganjem.
Obrestno tveganje
Obrestno tveganje je tveganje negativnega vpliva spremembe tržnih obrestnih mer na
poslovanje družbe. Obrestna struktura aktivnih in pasivnih bilančnih postavk ni usklajena, saj
ima družba dane naložbe in nima prejetih posojil. Izpostavljenosti obrestnemu tveganju tako
praktično ni. Zato družba ne uporablja posebnih inštrumentov za zavarovanje pred obrestnim
tveganjem.
Družba ni pripravila analize občutljivosti spremembe obrestnih mer, ki bi prikazovala učinek
na dobiček pred obdavčitvijo v primeru spremembe obrestne mere, ker tveganje ni veliko.
Kreditno tveganje
Kreditno tveganje, ki izhaja iz terjatev do kupcev in kratkoročnih finančnih naložb, je nizko.
Družba ima velik obseg terjatev iz poslovanja. Pretežni del poslovnih terjatev izvira iz terjatev
do družb v skupini. Družba ocenjuje, da je kreditno tveganje ni veliko, saj ima utečene
postopke upravljanja s terjatvami in oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev. Za terjatve, ki
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se ocenjujejo kot dvomljive in sporne, je oblikovan popravek vrednosti. Zaradi rednega
preverjanja zapadlih terjatev, je izpostavljenost družbe kreditnemu tveganju nizka. Najvišja
izpostavljenost kreditnemu tveganju je enaka neodpisani vrednosti terjatev.
V zvezi z drugimi finančnimi sredstvi kot so: denarna sredstva, depoziti pri bankah
izpostavljenost družbe kreditnemu tveganju izhaja iz tveganja neporavnave obveznosti druge
pogodbene stranke, pri čemer je najvišja izpostavljenost enaka knjigovodski vrednosti teh
finančnih instrumentov.
Likvidnostno tveganje
Likvidnost je odvisna od učinkovitega upravljanja z denarjem in dinamike investiranja.
Družba GVO d.o.o. upravlja z likvidnostnim tveganjem s spremljanjem likvidnosti sredstev in
obveznosti do virov sredstev, ter denarnih tokov iz poslovanja. Za družbo plačilno
sposobnost uravnava Sektor za finance Telekoma Slovenije, d.d., s pomočjo usklajevanja
likvidnostne strukture sredstev in virov sredstev.
Vzpostavljene odprte kreditne linije z domačimi bankami preko matične družbe omogočajo
družbi premostitev nepredvidenih primanjkljajev denarnih sredstev.
Velik del plačil strank relativno predvidljiv in stabilen.

4.3.4 Zaloge
Vrste drobnega inventarja, ki imajo naravo zalog materiala, so: drobni inventar in orodje,
službena obleka in obutev, varstvena obleka in obutev, embalaža in avtomobilske gume vse v skladišču.
Če se cene v obračunskem obdobju na novo nabavljenih količinskih enot razlikujejo od cen
količinskih enot iste vrste v zalogi, se med letom za zmanjševanje zalog uporablja metoda
drsečih povprečnih cen.
Vrednost zalog se preverja in če obstojijo dokazi za prevrednotenje, se zaloge prevrednotijo.
Prevrednotenje zalog materiala in blaga zaradi njihove slabitve poveča prevrednotovalne
poslovne odhodke.

4.3.5 Poslovne in druge terjatve in aktivne časovne razmejitve
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem
znesku, se šteje kot dvomljive (družba jim dodeli oznako), če pa se je zaradi njih že začel
sodni postopek, jih družba šteje kot sporne terjatve (dodeljena jim je druga oznaka).
Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo
pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost. Zaradi oslabitve družba oblikuje popravek
vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev ob letnem obračunu po naslednjih kriterijih:
- 70% za terjatve v tožbi,
- 50% za nerešene reklamacije,
- 70% za terjatve podjetij v stečaju in prisilni poravnavi,
- 50% za terjatve starejše od 6 mesecev, ki niso zajete v zgornjih alinejah.
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Za ostale terjatve iz poslovanja se popravek terjatev oblikuje na isti način ali pa se oblikuje
individualno.
Družba terjatev nima zavarovanih, niti ne zastavljenih.

Dospelost vrsta terjatev za 2007
v tisoč EUR
Postavka
Nezapadle in nepopravljene
terjatve
Zapadle in nepopravljene
terjatve
- do vključno 30 dni
- od vključno 31 do vključno 60
dni
- od vključno 61 do vključno 90
dni
- od vključno 91 do vključno 120
dni
- od vključno 121 dne naprej
VSOTA ZAPADLIH
VSOTA VSEH

Do dugih

Do povezanih

747

17.833

166

38
65

166

41

113
255
700
1.447

48
289
481
18.314

Dospelost vrsta terjatev za 2006
v tisoč EUR
Postavka
Nezapadle in nepopravljene
terjatve
Zapadle in nepopravljene
terjatve
- do vključno 30 dni
- od vključno 31 do vključno 60
dni
- od vključno 61 do vključno 90
dni
- od vključno 91 do vključno 120
dni
- od vključno 121 dne naprej
VSOTA ZAPADLIH
VSOTA VSEH

Do drugih

Do povezanih

550

13.243

0
31

0
55

50

-725

59

34

-50
307
397
947

18
95
-523
12.720
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Gibanje popravka vrednosti terjatev:
v tisoč EUR
Gibanje popravka vrednosti terjatev

2007

2006

Stanje 1.1

87

56

Popravki v letu

59

61

Odprava popravkov

-0,9

Poraba
Stanje 31.12

-50

-30

96

87

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 odločbe, sklep
prisilne poravnave, sklep stečajnega postopka in druge ustrezne listine).
Družba ima med kratkoročnimi terjatvami 92% kratkoročnih poslovnih terjatev od podjetij v
skupini.

4.3.6 Denarna sredstva
Prevrednotenje denarnih sredstev se izvrši v primeru denarnih sredstev, izraženih v tuji
valuti, če se po prvem pripoznanju spremeni valutni tečaj. Tečajna razlika, ki se pojavi pri
tem, lahko poveča ali zmanjša prvotno izkazano vrednost in predstavlja redni finančni
prihodek oziroma redni finančni odhodek.

4.3.7 Kapital
Celotni kapital družbe lahko sestavljajo vpoklicani kapital, rezerve, rezerve iz dobička,
preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, presežek iz
prevrednotenja in prehodno še nerazdeljeni čisti dobiček ali še neporavnana čista izguba
poslovnega leta.
Osnovni kapital se vodi v evrih.

4.3.8 Dolgoročne rezervacije
Družba oblikuje dolgoročne rezervacije za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na
podlagi obvezujočih preteklih dogodkov pojavile v obdobju, daljšem od leta dni, in katerih
velikost je mogoče zanesljivo oceniti.
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Dolgoročne rezervacije za dana jamstva za opravljene storitve (garancije)
Družba ima oblikovane dolgoročne rezervacije iz naslova vračunanih stroškov za dana
jamstva za opravljene storitve (garancije), če je le-tega možno zanesljivo oceniti na podlagi
pogodb o opravljenih storitvah.
Višina teh izhaja iz pogodbeno določenih odstotkih od vrednosti del. Ta odstotek se giblje v
višini praviloma 5%, v izjemnih primerih do 10%. Za oblikovanje rezervacij za leto 2005 je
bilo upoštevano 4%. Glede na predvidevanja o manjšem črpanju iz rezervacij je družba v
letu 2006 oblikovala rezervacije v manjšem procentu. V letu 2006 in 2007 so bile rezervacije
za jamstva pri odpravi napak v garancijski dobi oblikovane v višini 3% od zneska izvedenih
del za vsako pogodbo. V kolikor se bo tekom prihodnjih let izkazalo, da je kvaliteta izvedenih
del na nivoju, ki ne zahteva tako visokega odstotka rezervacij, se bo ta odstotek dodatno
znižal. Ocenjuje se, da je trenutno še prezgodaj (prekratko časovno obdobje spremljanja),
da bi ta odstotek bistveni znižali. V vseh sklenjenih pogodbah je sprejeta obveznost za
odpravo napak v garancijski dobi, ki praviloma traja dve leti.
Glede na uporabljene materiale in sam tehnološki proces, ki v več fazah vključuje vse
potrebne in zahtevane kontrole kakovosti materialov in izvedenih del tudi z uporabo merilnih
inštrumentov za meritve električnih in optičnih karakteristik vseh vrst kablov, v prvem letu
dane garancijske dobe skoraj ni uveljavljanja garancij za odpravo napak, zato družba ne
pripoznava kratkoročnega dela dolgoročnih rezervacij.
Z intenzivnostjo uporabe na novo zgrajenih objektov se tudi stopnja zaznavanja morebitnih
odstopanj od zahtevane kakovosti z strani naročnika zvišuje. Ker gre v večini primerov za
dolžinske objekte, ki potekajo zemeljsko (cevi, kabli, betonski jaški,…) in nadzemno
(oporišča, nadzemni kabli, kabelske omarice,…) je vplivnost okolja na objekt časovno
odvisna.
Uveljavljanja garancij za odpravo napak nastopajo praviloma v drugem letu.
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so bile oblikovane s strani aktuarja po
podatkih na dan 31.12.2007.
Dolgoročne rezervacije se ne prevrednotujejo, se pa na koncu obračunskega obdobja
popravijo tako, da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po
predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze.
v tisoč EUR
Dolgoročno vnaprej
Rezervacije za
vračunani stroški pokojnine in podobne
rezervacije za dana jamstva
obveznosti
Druge rezervacije
iz razmerij do družb v
skupini
stanje 1.1.2007

2.593

1.039

Odprava

738

-41

Oblikovanje

566

66

2.421

1.064

Črpanje

Stanje 31.12.2007
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Skupaj

142

3.774

142

142

0

697
632

0

3.486
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4.3.9 Kratkoročne obveznosti
Družba na dan 31.12.2007 ne izkazuje dolgoročnih obveznosti, ima pa kratkoročne poslovne
obveznosti.
v tisoč EUR

2007

do 3 mesece

Obveznosti
po
obstoječih
pogodbenih zapadlostih do
podjetij v skupini
1.967
Obveznosti
po
obstoječih
pogodbenih zapadlostih do
drugih
4.020

Od 3 do 12 Od 1 leta
mesecev
do 5 let
nad 5 let skupaj
2.373

4.340

362

4.382

Skupaj

5.987

2.735

8.722

2006

do 3 mesece

Od 3 do 12 Od 1 leta
mesecev
do 5 let
nad 5 let skupaj

v tisoč EUR

Obveznosti
po
obstoječih
pogodbenih zapadlostih do
podjetij v skupini
2.440
Obveznosti
po
obstoječih
pogodbenih zapadlostih do
drugih
3.185
Skupaj

5.625

651

3.091

43

3.228

694

6.319
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4.3.10 Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki
Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki vključujejo zneske, ki ob svojem nastanku
še ne bremenijo dejavnosti in ne vplivajo na poslovni izid oz. se še niso pojavili in se
nanašajo na tekoče obračunsko obdobje. To so predvsem naročnine za GSM, vkalkulirana
13. plača ter vkalkulirani znesek za neizkoriščeni letni dopust, prerazporeditvene ure ter
vkalkulirane odpravnine.
20 06

v tiso č E U R
S tanje
3 1.12 .2 00 6

Stanje
1.1.20 06

P o stavka
K ratkoročno vn aprej vračun ani stroški:
Iz razm erij d o d ružb v skup in i
Iz razm erij s pridružen im i družbam i
Iz razm erij s skup aj ob vladovanim i družb am i
V rač.rezerv.za neizrabljen LD
V rač.del plače
V rač.od pravn in e p resežnih delavcev
D ru gi

77 6
0
0
0
28 7
0
0
48 9

8 45
36
0
0
3 01
1 65
2 76
66

K ratkoročno od loženi prihodki:
SK U PAJ

0
77 6

0
8 45

20 07

v tiso č E U R
Stanje
1 .1 .2 00 7
84 4
36
0
0
30 1
16 5
27 6

P o stavka
K ratkoročno vn aprej vračun ani stroški:
Iz razm erij d o d ružb v skup in i
Iz razm erij s pridružen im i družbam i
Iz razm erij s skup aj ob vladovanim i družb am i
V rač.rezerv.za neizrabljen LD
V rač.del plače
V rač.od pravn in e p resežnih delavcev
vrač.nagrade
D ru gi
K ratkoročno od loženi prihodki:
SK U PAJ

66

S tanje
31.12 .200 7
1.6 82
0
0
0
3 31
4 36
6 11
45
2 59

0
84 4

0
1.6 82

4.3.11 Zabilančna evidenca
Družba evidentira v zabilančni evidenci dana zavarovanja z bilančnimi garancijami in
menicami za pridobitev poslov na javnih razpisih in izpolnjevanje obveznosti iz sprejetih
poslov v višini 623 tisoč EUR. V letu 2006 jih je bilo 279 tisoč EUR.
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4.4. Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi iz podatkov bilanc stanja na dan
31.12.2007 in 01.01.2007, iz podatkov izkaza poslovnega izida za leto 2007 ter iz dodatnih
podatkov, ki so potrebni za prilagoditev prejemkov.

4.5. Izkaz gibanja kapitala
V izkazu gibanja je družba prikazala spremembe v gibanju kapitala v letu 2007.
Ob sestavi izkazov za poslovno leto 2007 je družba v izkazu gibanja kapitala prikazala:
Kot premike v kapital – evidentiranje čistega poslovnega izida poslovnega leta 2007 v
znesku 4.126 tisoč EUR na postavki čisti poslovni izid.
Kot premike v kapitalu – oblikovanje zakonskih rezerv znesku 206 tisoč EUR.
Kot premik iz kapitala – izplačilo dividend (deležev) v znesku 1.558 tisoč EUR.
Davek iz dohodka
Davek iz dohodka je obračunan na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz
poslovnega izida v skladu z veljavno davčno zakonodajo (ZDDPO-2). Davek iz dohodka je
obračunan po stopnji 23 % od davčne osnove.
v 000 EUR
Davčni odhodki izkazov v izkazu poslovnega izida
2007
1.112
15
1.127

2006
1.012
-138
874

Dobiček pred obdavčitvijo po MSRP
Davek iz dobička upoštevajoč predpisano davčno stopnjo
Koriščenje davčne olajšave v tekočem obdobju
Sprememba davčne stopnje
Davčno nepriznani odhodki

5.253
1.208
-137
14
42

3.173
793
-381
71
391

Skupaj odhodki za davek

1.127

874

Davek tekočega leta
Odložene terjatve/obveznosti za davek
Odhodek za davek iz dobička v breme rezultata
Uskladitev med dejanskim in izračunanim odhodkom za davek
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Odloženi davki
Odloženi davki so izračunani z uporabo metode obveznosti po bilanci stanja. Odložene
terjatve za davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih glede
na:
•
•
•

odbitne začasne razlike,
prenos neizrabljenih davčnih izgub v naslednja obdobja in
prenos neizrabljenih davčnih dobropisov v naslednja obdobja.

v 000 EUR
Spremembe odloženih terjatev/obveznosti za davek, ki so pripoznene
v izkazu poslovnega izida
2007
Amortizacija nad zakonsko stop.
4
Opredmetena osnovna sredstva
Finančne naložbe
Rezervacije
-20
Terjatve
1
Rezervacije za vnaprej vračunane stroške
Sprememba odloženih terjatev/obveznosti za davek
-15

2006

129
9
138

Odložene terjatve za davek
Amortizacija nad zakonsko stop.
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbe in finančna sredstva
Terjatve iz poslovanja
Zaloge
Druga dolgoročna sredstva
Rezervacije
Odložene terjatve za davek

5.

4

20

19

613
637

633
652

DRUGA RAZKRITJA

5.1. Prejemki članov uprave in zaposlenih po IP
Skupni zneski vseh prejemkov
v EUR
Uprava
151.416,69
Vodstveni delavci, zaposleni na podlagi pogodbe za katero ne velja tarifni del KP 202.213,56
SKUPAJ
353.630,25

Upoštevani so stroški plač in nadomestil v breme podjetja, ostali stroški dela (regres, drugi
osebni prejemki, neto povračila, bonitete z upoštevanjem bonitete za uporabo službenih vozil
za privatne namene, povračila stroškov v zvezi z delom in premije prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja).
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5.2. Stroški pokojninskih zavarovanj:
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
2007
1
2
3
REGRES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
božičnica dec.2007
SKUPAJ

8,85%prispevki
delodajalca
80.929,95
54.613,16
71.815,24

15,5%prispevki
delavca
141.741,45
95.650,21
125.778,02

62.131,13
69.003,22
66.454,16
58.331,88
66.696,73
66.869,61
64.020,49
87.276,57
76.102,29
13.605,76
837.850,19

108.817,17
120.853,06
116.388,59
102.163,06
116.813,26
117.116,13
112.126,22
152.857,21
133.286,43
23.833,60
1.467.424,41

5.3. Stroški jubilejnih nagrad:
Jubilejne nagrade v letu 2007
Jubilejna nagrada 10
Jubilejna nagrada 20
Jubilejna nagrada 30
Jubilejna nagrada 40
Skupaj Število prejemnikov
Skupaj znesek jubilejnih nagrad

Podatki
Število
prejemnikov
Znesek v EUR
Število
prejemnikov
znesek
Število
prejemnikov
Znesek v EUR
Število
prejemnikov
Znesek v EUR
v EUR

1
460,00
27
18.603,00
7
6.433,00
1
919,00
36
26.415,00

5.4. Dogodki po datumu bilance stanja
Po datumu bilance stanja se niso pojavili dogodki, ki bi zahtevali popravek računovodskih
izkazov ali bi jih bilo potrebno v pojasnilih k njim posebej razkriti.

63/64

www.gvo.si

5.5. Prehod na MSRP
V letu 2007 je družba prvič uporabljala MSRP in ob prehodu s SRS 2006 se je spremenil
način evidentiranja dolgoročnih rezervacij za dana jamstva za opravljene storitve, in sicer se
sedaj zmanjšujejo drugi prihodki, prej so se zmanjševali drugi odhodki.
V EUR
Učinek na izkaz poslovnega izida
2006
Drugi prihodki iz poslovanja
-887.032
Drugi odhodki iz poslovanja
887.032
Učinek na poslovni izid obračunskega obdobja
0

5.6. Stroški revizorja
v EUR

Revidiranje letnega poročila

10.000

Druge storitve revidiranja
Storitve davčnega svetovanja
Druge nerevizijske storitve
Skupaj

10.000
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