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Uvodna beseda 
 
Za nami je šesto leto delovanja v vlogi samostojne gospodarske družbe. V tem letu smo 
nadaljevali z organizacijskim, kadrovskim in procesnim prestrukturiranjem s ciljem doseganja 
večje učinkovitosti in močnejšega osredotočenja na trg. 
 
Zaradi vsesplošne gospodarske krize in posledično bistveno manjšega obsega naročil pri matični 
družbi, smo se z diverzifikacijo storitev usposobili tudi za izvajanje gradbenih, elektro in strojnih 
del ter s posli na teh novih področjih deloma nadomestili izpad poslov pri matični družbi. 
 
Bistveno smo povečali svoje aktivnosti neposredno na trgu, na projektih gradnje odprtih 
širokopasovnih omrežij, na avtocestnem programu ter na področju prenove telekomunikacijske 
infrastrukture v slovenskih vojašnicah. 
 
V Skupini Telekom Slovenije smo se lotili izvajanja del na nekaterih novih področjih, kot so 
gradnja baznih postaj mobilne telefonije ter elektro-energetski projekt za matično družbo. 
 
Na drugi strani smo svoje aktivnosti osredotočili na dodatna znižanja cen storitev podizvajalcev 
ter cen najrazličnejših materialov ter v večini primerov plačilne roke dobaviteljem in 
podizvajalcem podaljšali na 120 dni. Stabilizirali smo tudi ostale stroške, tako po ceni kot tudi po 
obsegu. 
 
Tudi naši načrti za prihodnost so vsled močne gospodarske krize, ki je naš sektor močno 
prizadela, usmerjeni na domače in tuje trge ter še posebej na nova področja, za katera smo se 
usposobili v preteklem letu. Znotraj družbe pa bodo nedvoumno potrebne številne dodatne 
optimizacije, tako na področju zniževanja vseh stroškov, še posebej stroškov podizvajalcev.  
 
 
 

Jožica Guzej 
direktorica 
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I. Poslovno poročilo 
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1. POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2009 
 

• S Telekomom Slovenije, d.d. smo sklenili za 22.855 tisoč evrov pogodb za gradnjo in 
vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij ter odpravo napak na teh omrežjih, kar je za 
14.045 tisoč evrov pod planom oz. 15.217 tisoč evrov manj kot v letu 2008. 

 
• S poslovnimi partnerji smo za izvajanje del na trgu (izven Skupine Telekom Slovenije) 

sklenili pogodbe v višini 9.849 tisoč evrov, kar je za 3.549 tisoč evrov nad planom. 
 

• Začeli smo z operativnim izvajanjem dveh projektov gradnje odprtih širokopasovnih 
omrežij (v Mislinjski in Dravski dolini ter v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob 
Dravi), ki predstavljata ključna projekta družbe na trgu v letu 2009 in bosta dokončana 
predvidoma konec leta 2010. 

 
• Uspešno smo zaključili izgradnjo klica v sili na avtocesti Slivnica – Draženci in osem 

baznih postaj za mobilno telefonijo ter objekte predali namenu. 
 

• Razširili smo nabor storitev, ki jih ponujamo in izvajamo v lastni režiji, s poudarkom na 
gradbenem in elektro področju. Zaključili smo tudi večino aktivnosti za izvajanje del na 
strojnem področju (napajanje in klimatizacija), ki jih bomo zmožni prevzeti in v lastni režiji 
izvajati v začetku leta 2010. Pridobili smo že nekatere ključne, referenčne projekte z 
novih delovnih področij. 

 
• Intenzivno smo se usmerili na pridobivanje posla znotraj vseh družb v Skupini Telekom 

Sloveniji, tudi v tujini. 
 

• Povečali smo aktivnosti za pridobitev poslov v tujini, tudi izven družb Skupine Telekom 
Slovenije. 

 
• Uspešno smo zaključili organizacijsko, kadrovsko in procesno reorganizacijo ter tako 

izboljšali učinkovitost ter odzivnost do naših naročnikov. 
 

• Dodatno smo se opremili s specialno mehanizacijo za izvajanje gradbenih del, kar nam je 
omogočilo prevzem večine gradbenih del v lastno izvedbo. Podizvajalce smo uporabili le 
na tistih projektih, kjer gre za velik obseg del in kratke roke za izvedbo. 

 
• Uspešno smo izvedli tekmovanje TK kabelskih monterjev v spajanju optičnih kablov. 

 
• Uspešno smo izvedli redno presojo sistema vodenja kakovosti s prehodom na nov 

standard ISO 9001:2008 ter redno presojo sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 
14001:2008. 

 
• Redna raziskava organizacijske klime v družbi je pokazala izboljšanje povprečja merjenih 

kategorij za 4%. 
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2. REALIZACIJA TEMELJNIH CILJEV V LETU 2009 
 
 
 
1. Uvajanje novih produktov: izvajanje  del na železnici, avtocestah, elektro omrežju, 

projektiranje  zahtevnejših sistemov 
V letu 2009 smo nabor storitev, ki jih izvajamo v lastni režiji, uspešno razširili tudi na področja 
izvajanja gradbenih del in elektro instalcij ter izvedli večino aktivnosti, s katero bomo zagotovili 
pripravljenost na celovit prevzem del s področja napajanja in klimatizacije Na podlagi 
usposobljenih in certificiranih ekip smo za nova področja že pridobili nekaj ključnih in referenčnih 
poslov, ki bodo pomembno pripomogli tudi k pridobivanjem novih projektov na trgu. 

 

2. Pridobitev  statusa neposrednega podizvajalca pri gradbenih projektih na železnici in 
avtocestah – poleg TK ponujati tudi elektro in druga z omrežji povezana dela 

Na avtocestah smo se osredotočali na pridobitev vseh poslov, ki se nanašajo na 
telekomunikacijska in elektro omrežja ter povezana dela. Uspešno smo zaključili večje projekte 
na avtocestah ter s tem pridobili pomembne reference za vnaprej.  

Načrti glede pridobivanja poslov pri gradbenih projektih na železnici so, zaradi časovnega 
zamika teh projektov s strani države, prestavljeni v prihodnja leta. 

 
3. Pridobivanje del v regiji 
Več poudarka smo namenili pridobivanju del v tujini, intenzivirali smo tudi poslovne obiske 
poslovnih partnerjih, kar je pri dejavnost B2B ključnega pomena. Osredotočili smo se predvsem 
na države jugo-vzhodne Evrope in oddali nekaj ponudb, katerih uspešnost bo ugotovljena v 
prihodnjem letu. 

 

4. Pridobivanje del od družb v Skupini TS: Mobitel, Ipko, OnNet in ostalih 
Uspešno smo pridobili in izvedli nekaj ključnih projektov za družbe v Skupini Telekom Slovenije. 
Za Mobitel smo uspešno zgradili več baznih postaj za mobilno telefonijo, od Telekoma pa smo 
pridobili posel za dobavo in montažo elektro-strojne opreme v poslovnih objektih. Z ostalimi 
družbami smo nadaljevali pogovore o medsebojnem poslovnem sodelovanju ter na načelnem 
nivoju dogovorili možnosti sodelovanja. 

 
5. Vodenje sistema kakovosti v skladu z ISO 9001:2000 in sistema ravnanja z okoljem v 

skladu z ISO 14001:2004 
V decembru je bila opravljena redna zunanja presoja sistema vodenja kakovosti v skladu s 
standardom ISO 9001:2000. Posebna komisija Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje 
(SIQ) je ugotovila, da sistem vodenja kakovosti, ki ga imamo vzpostavljenega, ustreza tudi 
zahtevam novega standarda ISO 9001:2008, tako, da smo odslej certificirani po novem 
standardu. Prav tako uspešno smo opravili redno zunanjo presojo sistema ravnanja z okoljem 
ISO 14001:2008. 
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6. Dobiček v letu 2009 
Dosegli smo čisti poslovni izid obračunskega obdobja v višini 1.493 tisoč EUR, kar je, glede na 
zaostrene gospodarske razmere, uspešen rezultat. 

 
7. Vzpodbujanje inovativnosti in izboljšav 
Razvoj storitev projektiranja, gradenj in vzdrževanja telekomunikacijskih kabelskih omrežij je 
tesno povezan z razvojem kabelskih omrežij. V preteklem letu smo pripravili lastne razvojne 
projekte ter nadaljevali s sodelovanjem z razvojnimi službami Telekoma Slovenije. 
 
Osrednja projekta izvajanja gradbenih ter elektro del v lastni režiji smo potrdili z uspešno izvedbo 
na projektih GOŠO in drugih projektih. Z dodatnim usposabljanjem zaposlenih in nabavo 
najsodobnejše gradbene mehanizacije za izvajanje izkopov z diskom in druge opreme smo 
uspešno pričeli izvajanje gradbenih in elektro del v lastni režiji.  
 
Inovativnost zaposlenih smo spodbujali skozi sistem ukrepov in izboljšav, imenovali promotorje 
inovacij na vseh lokacijah in razpisali smo nagradni natečaj za najboljšo idejo. Podelili smo prve 
nagrade predlagateljem.  
 
Pričeli smo s projektom za izvajanje strojnih instalacij ter izvedli večino aktivnosti, ki nam bodo 
omogočile celovit prevzem izvajanja del s področja stojnih instalacij (napajanja in klimatizacije) v 
začetku leta 2010. 
 
8. Izboljšanje nivoja sredstev za delo 
Obstoječa delovna sredstva smo vzdrževali skrbno in skladno z načelom dobrega gospodarja ter 
zagotavljali njihovo operativnost skozi leto. Zastarela delovna sredstva smo nadomestili z novimi 
ter realizirali nakup dodatne mehanizacije za izvajanje izkopov za kabelsko kanalizacijo. V 
odvisnosti od ključnih projektov smo dopolnili tudi vozni park in se dodatno opremili s specialno 
opremo. 

 
9. Skrb za ustrezno delovno klimo, nadaljevanje kadrovske prenove družbe 
Skrbeli smo za ustrezne delovne pogoje in delovno klimo, omogočali in spodbujali dodatna 
izobraževanja ter izpopolnjevanja in tako stimulirali delavce k doseganju še boljših rezultatov. 
Zaključili smo celovito organizacijsko in kadrovsko prenovo družbe. 
 
Rezultati merjenja organizacijske klime so pokazali, da se je povprečje merjenih kategorij s 3.11 
(v letu 2008) povečalo na 3.23 (v letu 2009) oz. za 4 %. 
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3. ANALIZA POSLOVANJA  
 
Družba je v letu 2009 dosegla 35.550 tisoč EUR poslovnih prihodkov, kar je 13 % manj kot v letu 
2008. 
 
Poslovni odhodki znašajo 33.873 tisoč EUR, kar je 9% manj kot v letu 2008, od tega so stroški 
materiala glede na leto prej nižji za 28 %, stroški dela so nižji za 7%, le stroški storitev so zaradi 
velikega obsega vključevanja podizvajalcev na projektih gradnje odprtega širokopasovnega 
omrežja višji za 2%. 
 
Dobiček iz poslovanja – EBIT za leto 2009 znaša 1.750 tisoč EUR in je od planiranega nižji za 
43%. Čisti poslovni izid za leto 2009 znaša 1.493 tisoč EUR in je od planiranega nižji za 43%. 
Dobičkonosnost poslovnih prihodkov znaša 4,2%, stopnja EBITDA pa 8,1%.  
 
Dodana vrednost na zaposlenega je dosegla 35,1 tisoč EUR, poslovni prihodki na zaposlenega 
pa  87,1 tisoč EUR. 
 
Prihodke od prodaje družba ustvarja na trgu z neposredno prodajo in posredno preko povezanih 
družb. Skupno je na trgu realizirala 10.240 tisoč EUR prihodkov ali 29% vseh prihodkov.  
Na trgu je neposredno dosegla 8.397 tisoč EUR oziroma 24% vseh prihodkov. Posredno je 
preko povezanih podjetij (Telekom Slovenije, d.d.) dosegla 1.843 tisoč EUR prihodkov.  
V okviru povezanih podjetij je družba dosegla 25.873 tisoč EUR prihodkov. 
V strukturi prihodkov so deleži prihodkov v okviru povezanih podjetij sledeči: investicijska gradnja 
45%, 18% odprave napak, 4% preventivno vzdrževanje ter 2% investicijsko vzdrževanje in 3% 
ostalo.  
 
Bilančna vsota družbe je bila konec leta 2009 glede na prejšnje leto večja za 0,2%, donosnost 
kapitala (ROE) pa je dosegla 17,3%. 
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Tabela: Rezultati poslovanja v številkah 
 
 

v tisoč EUR 
I - XII 
2008 

Plan 
2009 

I - XII 
2009 

Indeks 
09/08 

% izvr. 
plan 

Poslovni prihodki 40.650 40.014 35.623 87 89% 
Čisti prihodki od prodaje 40.562 40.230 35.550 88 88% 
Drugi poslovni prihodki 88 -216 73 83 neg. 
Poslovni odhodki 37.212 36.934 33.873 91 92% 
Opex (poslovni odhodki brez amortizacije) 36.230 35.453 32.729 90 92% 
EBITDA 4.420 4.561 2.894 65 63% 
Amortizacija 982 1.480 1.144 117 77% 
EBIT - Čisti poslovni izid iz poslovanja 3.438 3.080 1.750 51 57% 
Davek iz dobička z odloženimi davki 778 666 344 44 52% 
Čisti poslovni izid 2.862 2.614 1.493 52 57% 
Delež EBITDA v poslovnih prihodkih 10,9% 11,4% 8,1% 75 71% 
Dobičkonosnost poslovnih prihodkov v % 7,0% 6,5% 4,2% 60 64% 
Bilančna vsota 26.409 26.180 26.457 100 101% 
Kapital 9.866 11.011 8.859 90 80% 
ROE - Dobičkonosnost kapitala 31,8% 28,6% 17,3% 55 61% 
Vrednost naložb  1.455 1.300 1.243 85 96% 
Število zaposlenih  420 445 409 97 92% 
Dodana vrednost  17.125 17.142 14.370 84 84% 
Dodana vrednost na zaposlenega 40,8 38,5 35,1 86 91% 
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4. PRODAJA  
  

4.1. Obseg prodaje 
V letu 2009 je družba dosegla prodajo (oz. pridobila posle) v višini 34.547 tisoč EUR kar je za 38 
% manj kot v letu 2008, oziroma 23 % manj od načrtovanega. Za Telekom Slovenije d.d. znaša 
dosežena prodaja 22.855 tisoč EUR, kar je za 40 % manj kot v letu 2008, oziroma 38 % manj od 
načrtovanega. Za zunanje naročnike preko Telekoma Slovenije smo dosegli prodajo v višini 
1.843 tisoč EUR, kar je za 22 % manj kot v letu 2008, oz. 8 % več od načrtovanega. Za zunanje 
naročnike neposredno je bila v letu 2009 dosežena prodaja v višini 9.849 tisoč EUR, kar je 35 % 
manj kot v predhodnem letu oz. 56 % nad planom. 
 
Sklenjene pogodbe in naročila                                                                               V 000 EUR 

%   Realizacija I –XII 2008 Realizacija I –XII 
2009 

IND 09/08 Plan 2009 
realizacije 

Telekom 
Slovenije, d.d. 

38.072 22.855 60 36.900 62 

Zunanji naročniki 
preko TS 

2.356 1.843 78 1.700 108 

Zunanji naročniki 15.084 9.849 65 6.300 156 

SKUPAJ 55.511 34.547 62 44.900 77 
 

4.2. Naročniki 
V letu 2009 je bil Telekom Slovenije d.d., največji naročnik storitev v družbi GVO d.o.o., saj so 
njegova naročila predstavljala 66 % vseh sklenjenih poslov. Delež poslov na trgu preko 
povezanih podjetij v skupni prodaji znaša 5 %, neposredna prodaja na trgu pa 29 %. 
 
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.  
 
Največji obseg del, pridobljenih na trgu, predstavljata projekta gradnje odprtih širokopasovnih 
omrežij v Mislinjski in Dravski dolini ter v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, ki ju 
je GVO začel izvajati v letu 2009, zaključil pa ju bo predvidoma v letu 2010. Vrednost prvega 
(projekta v Mislinjski in Dravski dolini) znaša skupaj več kot 14 milijonov evrov, od tega znaša 
vložek javnih partnerjev (evropska in državna sredstva) v projekt 9,6 milijona evrov, GVO pa bo 
vanj vložil nekaj več kot 5 milijonov evrov. Vrednost drugega (projekta v občinah Ormož, Sveti 
Tomaž in Središče ob Dravi) pa znaša skupaj 10,4 milijona evrov, od tega znaša vrednost javnih 
sredstev 7,3 milijona evrov, vrednost zasebne investicije (GVO) v projekt pa 3,1 milijona evrov. 
GVO bo kot sovlagatelj v javno – zasebnem partnerstvu 20 let zaračunaval uporabnino za 
omrežje ponudnikom telekomunikacijskih storitev. 
 
4.3. Dobavitelji 
Največji domači dobavitelj je Telekom Slovenije, d.d. s storitvami poslovne podpore, storitvami 
najema prevoznih sredstev in prostorov, telekomunikacijskimi storitvami in dobavljenim 
materialom iz lastnih zalog itd. 
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5. PROIZVODNJA  
V letu 2009 smo dosegli skupaj 615.877 efektivnih delovnih ur. Analiza ur je razvidna iz 
nadaljevanja. 
 
Analiza izkoriščenosti lastnih kapacitet za leto 2009 
 
Poročilo vsebuje pregled in analizo izkoriščenosti lastnih kapacitet planiranih za obdobje januar – 
december 2009. 

Kurativno vzdrževanje 
V letu 2009 je bilo s področja kurativnega vzdrževanja opravljenih 236.243 proizvodnih ur, kar v 
celotni strukturi ur predstavlja 38% delež. 
Analiza in vzroki: 

- v primerjavi z letom prej je število realiziranih ur upadlo za 4%; 
- v primerjavi z letom prej je število odpravljenih napak upadlo za 1%; 
- v januarju, februarju, marcu, maju in juniju je bilo število odpravljenih napak višje od 

večletnega povprečja za te mesece; 
- v januarju in februarju je bil zabeležen še izjemen porast števila napak na področju 

širšega območja Maribora, Murske Sobote in Novega mesta, kar je bila posledica obilnih 
snežnih padavin; 

- zabeleženo je bilo povečanje števila napak na širokopasovnem omrežju, kjer je potrebna 
zahtevnejša diagnostika; 

- v letu 2009 je število zaračunanih ur na nalog oz. napako ostalo na približno enakem 
nivoju kot v letu prej ter nižje kot v letu 2007. 

 
Preventivno vzdrževanje 
S področja preventivnega vzdrževanja je bilo v letu 2009 opravljenih 40.155 proizvodnih ur, kar v 
celotni strukturi ur predstavlja 7% delež. 
Analiza in vzroki: 

- v primerjavi z letom prej je bilo letos realiziranih za 12% več ur; 
- ure, porabljene za preventivno vzdrževanje, še naprej v manjši meri predstavljajo 

dejansko planirano preventivno vzdrževanje. Predvsem so tu upoštevani interventni 
posegi na ureditvah ali prestavitvah omrežja (RNO) ter zaradi individualnih ali drugih 
gradbenih posegov. 

 
Investicijsko vzdrževanje 
V letu 2009 je bilo z naslova investicijskega vzdrževanja opravljenih 7.912 proizvodnih ur, kar v 
celotni strukturi ur predstavlja le še 1% delež. 
Analiza in vzroki: 

- število realiziranih ur je v primerjavi z letom prej nižje za 51%; 
- izjemno nizko število naročil z naslova investicijskega vzdrževanja. 

 
Investicije za Telekom Slovenije 
V letu 2009 smo na naslov investicij za Telekom Slovenije opravili 229.695 proizvodnih ur, kar v 
celotni strukturi ur predstavlja 37% delež. 
Analiza in vzroki: 

- število realiziranih ur je v primerjavi z lanskim letom nižje za 24%; 
- število naročil je upadlo. 

 
 
Interna dela za Telekom Slovenije 
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V letu 2009 je bilo na področju internih del za Telekom Slovenije opravljenih 7.527 proizvodnih 
ur, kar v celotni strukturi ur predstavlja 1% delež. Interna dela predstavljajo predvsem zakoličbe 
kablov, preključitve na delilnikih ipd. in se opravijo na podlagi posameznih naročil s strani 
skrbniške službe. V primerjavi z lanskim letom je realizacija teh ur večja za 15%. 
 
Delo za trg 
Posredno: V letu 2009 je bilo z naslova posredno pridobljenih del na trgu (t.j. prek Telekoma 
Slovenije) opravljenih 11.537 proizvodnih ur, kar v celotni strukturi ur predstavlja 2% delež. 
Realizacija teh ur je za 33% nižja kot v letu 2008. 
 
Neposredno: V letu 2009 je bilo na področju del, pridobljenih neposredno na trgu, opravljenih 
74.058 proizvodnih ur. Večji delež opravljenih ur je bilo opravljenih na projektih gradnje odprtih 
širokopasovnih omrežij. V celotni strukturi ur predstavlja realizacija neposredno pridobljenih del 
na trgu 12% delež. Realizacija teh ur je za 84 % večja kot v letu 2008. 
 
Interna dela GVO 
V letu 2009 smo na naslov internih del opravili 8.750 proizvodnih ur, kar v celotni strukturi ur 
predstavlja 1% delež. Realizacija internih del je za 27% manjša kot v letu 2008. Pri obračunanih 
internih delih gre predvsem za izvedbo inventure, izobraževanja zdravniške preglede, sestanke 
sveta delavcev, letne ocenjevalne razgovore in druga interna dela. 
 

6. NALOŽBE IN RAZVOJ  

6.1. Naložbe 
 

v   € Leto 2008 Plan 2009 Leto 2009 
IND 

09/08 
% izvr. 
plana 

 Avtomobili  1.349.000 650.000 245.887 18 38 % 

 Instrumenti  22.000 350.000 105.942 482 30 % 

 Standardna in specialna orodja 11.000 300.000 843.119 7665 281% 

 Računalniška oprema 49.000 50.000 19.450 40 39 % 

 Programska oprema  0 50.000 0  

 Ostala oprema    24.000 20.000 28.794 120 144 % 

 SKUPAJ  1.455.000 1.420.000* 1.243.191 85 88% 
 
*Po odločitvi uprave Telekoma Slovenije je bil plan naložb za leto 2009 znižan na 1,3 milijona 
evrov. 
 
Največji delež naložb v letu 2009 predstavljajo naložbe v specialno mehanizacijo za izvajanje 
gradbenih del, ki jo uporabljamo v okviru projektov gradnje odprtih širokopasovnih omrežij. S 
pomočjo te mehanizacije smo uspeli pretežni del gradbenih del v okviru aktualnih projektov 
prevzeti v lastno režijo. Za potrebe izvajanja projektov gradnje odprtih širokopasovnih omrežij 
smo dodatno opremili tudi vozni park ter kupili drugo potrebno opremo (za izvajanje geodetskih 
posnetkov idr.). 
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6.2. Razvoj 
Razvoj storitev projektiranja, gradenj in vzdrževanja telekomunikacijskih kabelskih omrežij je 
tesno povezan z razvojem kabelskih omrežij. V preteklem letu smo pripravili lastne razvojne 
projekte ter nadaljevali s sodelovanjem z razvojnimi službami Telekoma Slovenije. 
 
Osrednja projekta izvajanja gradbenih ter elektro del v lastni režiji smo potrdili z uspešno izvedbo 
na projektih GOŠO in drugih projektih. Z dodatnim usposabljanjem zaposlenih in nabavo 
najsodobnejše gradbene mehanizacije za izvajanje izkopov z diskom in druge opreme smo 
uspešno pričeli izvajanje gradbenih in elektro del. Inovativnost zaposlenih smo spodbujali skozi 
sistem ukrepov in izboljšav, imenovali promotorje inovacij za ustvarjanje inovacijske klime in 
komuniciranja na vseh lokacijah in razpisali smo nagradni natečaj za najboljšo idejo. Podelili smo 
prvo nagrado predlagateljem. Pričeli smo s projektom za izvajanje strojnih instalacij. 
  

7. UPRAVLJANJE S TVEGANJI 

Celovito obvladovanje tveganj pripomore k obvladovanju procesov in pomaga voditi podjetje v 
pravi smeri, kar poveča verjetnost doseganja boljših rezultatov podjetja ter omeji verjetnost 
ustvarjanja izgub. 
 
Tveganja delovanja 
Tveganja s področja ravnanja z okoljem smo zmanjšali z uvedbo standarda ISO 14001:2004 ter 
jasnimi navodili zaposlenim v zvezi s poslovnimi procesi. 
 
Tveganje nepravočasnega potrjevanja faktur in situacij naših naročnikov predstavlja večje 
tveganje, še posebej v zapletenih razmerah na trgu in finančni krizi. Da bi se tem tveganjem čim 
bolj izognili, se zavarujemo že v fazi priprave pogodbe. 
 
Tveganje nedoseganja rokov je zlasti na področju odprave napak zelo veliko. Vsak izpad linije 
predstavlja za Telekom Slovenije izpad prihodkov, vpliva pa tudi na ugled podjetja. Večji izpadi, 
ki povzročijo večje število napak na povezavah, so večinoma posledica višje sile, predvsem 
vremenskih vplivov (strela, veter, sneg, žled, poplave ipd.). To tveganje smo obvladovali z 
organiziranjem intervencijskih skupin in povezovanjem z zunanjimi podizvajalci, s čimer smo 
skušali tem bolj skrajšati čase odprave napak. Število napak in čase, potrebne za odpravo, 
spremljamo dvakrat dnevno. 
 
Tveganje neustreznega organiziranja poslovnega procesa ocenjujemo kot zmerno. Velik napor 
smo vložili v poenotenje procesov v posameznih centrih gradnje in uveljavljanje najboljše prakse, 
v kadrovsko prestrukturiranje ter tudi v opremo in vozila, ki omogočajo nemoten poslovni proces. 
 
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 GVO, d. o. o.. 
 
S povečanjem aktivnosti družbe na trgu se povečujejo tveganja, vezana na poslovanje poslovnih 
partnerjev, po drugi strani pa se zmanjšujejo tveganja, ki so posledica odvisnosti od matične 
družbe. 
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Na trgu se krepi konkurenca, ki agresivno nastopa zlasti na javnih razpisih. To se je še posebej 
izkazalo na javnih razpisih za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtih širokopasovnih omrežij, 
ki so jih razpisovale občine, operacijo pa sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija. 
 
V letu 2010 bo ključno tveganje na trgu predstavljalo zaključevanje Nacionalnega projekta 
izgradnje avtocest v RS, medtem ko zaradi odsotnosti potrebnih prostorskih aktov še ni 
pričakovati gradnje tretje razvojne osi oz. intenzivnejše gradnje na področju železnic.  
 
Finančna tveganja  
Finančna tveganja, med katera uvrščamo likvidnostno tveganje, kreditno tveganje, obrestno 
tveganje, valutno tveganje, tveganje neustreznega zavarovanja plačil oz. nezavarovanja terjatev 
in tveganje neusklajenih plačilnih pogojev, smo v letu 2009 uspešno obvladovali. S temi tveganji 
upravlja Sektor za finance Telekoma Slovenije v sodelovanju z Enoto komerciale in marketinga.  
 
V letu 2010 pričakujemo zaostrene razmere na področju terjatev do naših naročnikov, saj je 
pričakovati likvidnostno krizo v gradbeni panogi. 
 
Kreditno tveganje  
Kreditno tveganje, ki izhaja iz terjatev do kupcev in kratkoročnih finančnih naložb, je nizko, saj 
ima družba velik obseg terjatev iz poslovanja. Glavni partner - kupec je Telekom Slovenije, d. d., 
pri katerem tveganj neplačila v preteklosti nismo poznali. S povečevanjem deleža poslov na trgu 
se tveganje terjatev do kupcev povečuje, sploh v luči zaostrenih gospodarskih razmer, kar smo 
že občutili že v letih 2008 in 2009, stanje pa se bo v letu 2010 predvidoma še poslabšalo. V 
družbi oblikujemo popravek vrednosti kratkoročnih terjatev po kriteriju starosti posamezne 
terjatve (od 50 do 100 %). Kreditno tveganje obvladujemo z aktivnimi procesi izterjave, kar smo v 
zadnjem času še pospešili. 
 
Plačilnosposobnostno tveganje  
Eno od glavnih ciljev finančne poslovne funkcije je zagotavljanje likvidnosti, ki je odvisna od 
učinkovitosti ravnanja s finančnimi sredstvi in dinamike investiranja. Plačilno sposobnost za 
družbo uravnava Sektor za finance Telekoma Slovenije s pomočjo usklajevanja likvidnostne 
strukture sredstev in virov sredstev. 
 
 

8. POROČILO O RAZMERJIH Z OBVLADUJOČO DRUŽBO 

Družba GVO, d.o.o.  je v letu 2009 v vseh poslih, ki so potekali z matično družbo Telekom 
Slovenije, d.d. dobila ustrezna plačila in vračila in na osnovi poslov ni bila prikrajšana. 
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9. IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 

 
Poslovodstvo je na dan 24.2.2010 potrdilo računovodske izkaze in uporabljene računovodske 
usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom za javno objavo. 
 
 
Izjava o odgovornosti poslovodstva 
 
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo letnega poročila tako, da le - ti predstavljajo resnično in 
pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2009.   
 
Poslovodstvo potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so 
bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Poslovodstvo 
tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o 
nadaljnjem poslovanju podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in z mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja. 
 
Poslovodstvo je tudi odgovorno za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov 
za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma 
nezakonitosti. 
 
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let po poteku leta, v katerem je bilo potrebno davek odmeriti, 
preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila 
davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Poslovodstvo 
družbe ni seznanjeno z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega 
naslova. 
 
 
Ljubljana, 24.2.2010 
 
Podpis: 
 
 
Jožica Guzej 
Direktorica
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II. Poročilo o družbeni odgovornosti 
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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 Enoto za razvoj in projektiranje. Operativna enota gradnje je 
razdeljena na štiri profitne centre, s katerimi pokriva celotno področje Slovenije. 
 
 

GVO, d. o. o.

Enota komerciale in
marketinga

Operativna enota
gradnje

Enota za razvoj in
projektiranje

Center gradnje
Ljubljana - Kranj

Center gradnje
Maribor - Murska

Sobota

Center gradnje
Celje - Novo mesto

Center gradnje
Primorska

 
  
1.2. Zaposleni 
 
Število zaposlenih 
Konec leta 2009 je bilo v GVO, d.o.o. 409 zaposlenih, od tega 379 z delovnim razmerjem za 
nedoločen čas (92%) in 30 z delovnim razmerjem za določen čas (8%).  
 
Vrsta delovnega razmerja 
 

Kategorije 
zaposlenih 

Stanje na 
31.12.2008 

Stanje na 
31.12.2009 

Sprememba 
v letu 2009 

Delež 
spremembe 
2009/2008 

nedoločen čas 395 379 - 16 -9,5 

določen čas 25 30 + 5 + 12 
Vsi zaposleni: 420 409 - 11 -2,6 
 
Glavni razlog zaposlitve delavcev za določen čas v letu 2009 je bil predvsem povečan obseg 
dela ter zaposlitev pripravnikov.  
 
Vzrok Število
povečan obseg 28 
pripravniki  
nadomeščanje 1 
mandat 1 
Skupaj določen čas 30 
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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) 2 
invalidi III. kategorije polovičen delovni čas (20 ur / teden) 3 
invalidi III. kategorije  skrajšan delovni čas (30 ur / teden ali drugo)  2 
invalidi III. kategorije polni delovni čas 23 
Skupaj  30 
 
Skupno število invalidov II. in III. kategorije je 30 oziroma 7 %. Uredba o določitvi kvote za 
zaposlovanje invalidov (Ur. l. RS, št. 21/08), ki velja od 1.3.2008 dalje, za dejavnost gradbeništva 
določa 3 % kvoto.   
 
Družba GVO, d.o.o. je v letu 2009 ves čas presegala predpisano kvoto. Na dan 31.12.2009 je 
družba presegla kvoto za 18 invalidov, zato je upravičena do nagrade za preseganje kvote, ki 
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.  

 
Struktura po spolu, starosti in delovni dobi 
 
V družbi prevladuje delež moških (95 %), njihova povprečna starost je 41,7 let, delež žensk 
znaša 5 %, njihova povprečna starost je 41,4 let. Povprečna delovna doba moških je 21,6 leta, 
žensk pa 20,2 leti. Povprečno število let delovne dobe in starosti zaposlenih se v zadnjih letih 
postopno niža zaradi večjega obsega zaposlovanja mlajšega kadra.  

 
Prihodi in odhodi 
 
V preteklem letu je bilo v družbi na novo zaposlenih 21 delavcev. Število zaposlenih se  je 
znižalo za 33, od tega so 3 redno upokojili, 12-im je prenehalo delovno razmerje iz poslovnega 
razloga, 3 je prenehalo delovno razmerje zaradi družinskih razlogov, 8 zaposlenih je odšlo zaradi 
prenehanja zaposlitve za določen čas, 1 delavcu je prenehalo delovno razmerje zaradi 
disciplinskega ukrepa, 1 delavec je odšel na Telekom Slovenije, 2 delavca sta odšla sporazumno 
in 3 so umrli. 
 
Fluktuacija je bila  v letu 2009  nižja (7,5 %) od predhodnega leta ko je znašala 8,9 %.  

 
Izobrazbena struktura  
 
Pregled izobrazbene strukture zaposlenih kaže, da ima 54,8 % zaposlenih manj kot V. stopnjo 
strokovne izobrazbe, 30,1 % jih ima V. stopnjo, 15,1  % pa ima doseženo VI. - VIII. stopnjo 
strokovne izobrazbe. V primerjavi s preteklim letom se je izobrazbena struktura izboljšala, saj se 
je povečal delež zaposlenih s V. do VII. stopnjo strokovne izobrazbe predvsem zaradi novih 
zaposlitev strokovnega kadra. 
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Pregled zaposlenih po dej anski strokov ni izobrazbi na dan 31.12.2009

I.
10%

II.
10%

IV.
35%

V. 
30%

VI.
9%

VII. 
6%

VIII.
0%

 
 

Stopnja izobrazbe 
na dan 31.12. 2008 2009 

I. – III. 82 79 
IV. 146 145 
V. 135 123 
VI. 32 35 
VII. 23 25 
VIII. 2 2 
Zaposleni skupaj 420 409 

 
Letni ocenjevalni razgovori 
V februarju 2009 smo zaključili letne ocenjevalne razgovore. Izvedene so bile naslednje 
aktivnosti: 

− v skladu z vpeljanim sistemom ciljnega vodenja smo ocenili doseganje ciljev za leto 
2008, 

− v skladu z vpeljanim sistemom ciljnega vodenja smo postavili cilje za leto 2009, 
− določeni so bili obvezni cilji za vodje in vse zaposlene. 

V decembru 2009 Izvedli smo ocenjevanje vedenj. 
 
Od takrat 417 zaposlenih je bilo ocenjenih 399 ali 95,7% zaposlenih, neocenjenih pa 18 
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 jeseni. Odziv je bil 
70%. Raziskava je pokazala izboljšanje organizacijske klime v povprečju za 4 %, in sicer je 
povprečje merjenih kategorij naraslo s 3.11 na 3.23. Najvišje so ocenjene kategorije Odnos do 
kakovosti, Motivacija in zavzetost, Inovativnost in iniciativnost ter Pripadnost najnižje pa Notranje 
komuniciranje in informiranje, Sistem nagrajevanja in stimulacij ter Razvoj kariere. 
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Izobraževanje in razvoj zaposlenih 
Število izobraževalnih akcij se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo. Delež udeležb na 
izobraževanjih doma je za 55% manjši, za 6 udeležb se je povečala udeležba v tujini.  
V vsaj en izobraževalni dogodek je bilo vključenih 52% vseh zaposlenih.  
Izobraževalni dogodki so bili večinoma organizirani v Sloveniji. 
 
Tabela prikazuje vse udeležbe zaposlenih na izobraževanju v tekočem in prejšnjem letu. 
Upoštevan je vsak udeleženec tolikokrat, kot se je udeležil izobraževalnih dogodkov. 
 

Izobraževanje 2008
Delež 
v % 2009 

Delež v 
% 

Sprememba 
v letu 2009 

Doma  911 99,5% 492 97,81% - 419 
V tujini 5 0,5% 11 2,19% 6 
Skupno število udeležb na 
izobraževanju 916 100% 503 100% - 413 

 
V spodnji tabeli so prikazani podatki o zaposlenih, ki so se v tekočem letu vsaj enkrat udeležili 
izobraževanja – vsak je upoštevan samo 1 x.  
 
 

 
Število udeležencev izobraževanj 2008 2009 

 
Sprememba v letu 
2009 

Število udeležencev izobraževanj 403 217 -186
Število ur izobraževanja 7780 7377 - 403
Neposredni stroški izobraževanja 107.142 147.334 -  40.192
Število zaposlenih po stanju na dan 
31.12.2008 450 420 - 30
Število zaposlenih po stanju na dan 
31.12.2009 420 409 - 11
Povprečno št. zaposlenih 435 414 - 21
Delež zaposlenih, vključenih v izobraževanje 93% 52% - 41%
Št. ur izobraževanja na zaposlenega 17,9 17,8 - 0,1
 
Za izobraževanje in usposabljanje je bilo skupaj namenjenih 7780 pedagoških ur, kar pomeni, da 
se je zaposleni v povprečju izobraževal 17,8 ur oziroma 2,2 delovna dneva.  
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Spodnja tabela prikazuje vse udeležbe zaposlenih na izobraževanju v letih 2008 in 2009. Vsak 
udeleženec je upoštevan tolikokrat, kot se je udeležil izobraževanj. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glede na vsebinska področja je bilo največ udeležb na usposabljanju v okviru področja varnosti 
in zdravja pri delu. Močno se je povečal tudi delež udeležb na področju informatike in 
računalništva, povečal se je delež na področju tujih jezikov. Opazno je tudi povečanje udeležb 
na področju ekonomike. Nekoliko manj udeležb kot v letu 2008 je bilo na področju vodenja in 
varnosti in zdravja pri delu.   
 
Študij ob delu 
 
Na dan 31.12.2009 ima 13 zaposlenih  sklenjeno pogodbo o študiju ob delu, na novo smo 
sklenili pogodbe o študiju ob delu z dvema delavcema. 
 
V letu 2009 je študij  zaključilo 6 zaposlenih; od tega so si 4 delavci  pridobili  naziv inženir 
elektronike oz. telekomunikacij in 2 delavca naziv diplomirani ekonomist. Tri pogodbe so bile 
prekinjene, dve pogodbi pa mirujeta za zaključek študija na višji šoli.  
 
Spodnja tabela zajema podatke o številu zaposlenih, ki ob delu študirajo na šolah oziroma 
fakultetah v interesu podjetja in imajo sklenjeno pogodbo za študij ob delu. 
 

Študij ob delu 2008 
Delež v 

% 2009
Delež v 

%
Sprememba 
v letu 2009 

srednje šole 4 17,4% 2 15,4% -2 
višje šole 17 73,9% 10 76,9% -7 
visoke šole in fakultete 2 8,7% 1 7,7% -1 
podiplomski študij   0,0%   0 
Skupaj 23 100% 13 100% - 10 
 
1 zaposleni je opravil strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov in 1 zaposleni je opravil 
vozniški izpit za C in E kategorijo. 
 

Število udeležb po področjih 
izobraževanj 2008 

Delež 
v % 2009 

Delež 
v % 

Sprememba 
v letu 2009 

Informacijsko telekomunikacijske 
tehnologije 174 19,0% 68 13,5% -106
Prodaja 0 0,0% 0 0,0% 0
Informatika in računalništvo 46 5,0% 99 19,7% 53
Vodenje 181 19,8% 73 14,5% -108
Komunikacijske veščine 0 0,0% 0 0,0% 0
Tuji jeziki 11 1,2% 27 5,4% 16
Varnost in zdravje pri delu 467 51,0% 172 34,2% -295
Energetika in strojništvo 0 0,0% 5 1,0% 5
Zakonodaja 9 1,0% 0 0,0% -9
Ekonomika 0 0,0% 33 6,6% 33
Poslovno komuniciranje in poslovne 
veščine 10 1,1% 9 1,8% -1
Druga znanja 18 2,0% 17 3,4% -1
 916 100% 503 100% -413
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Štipendije in pripravništva 
 
Ob koncu leta 2009 je štipendijo prejemalo šest dijakov in dva študenta. Poleg štipendiranja 
dijakinje – hčere umrlega zaposlenega štipendiramo 5 štipendistov  na srednji šoli, program 
elektrotehnik tk in  2 štipendista  na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, visokošolski program 
elektrotehnika. 
 
Šolanje sta  zaključila 2  štipendista na srednji šoli in sicer: 1 štipendist v programu elektrikar 
energetik in 1 štipendist v programu srednji šoli. 
 
 
Štipendiranje 2008 Delež v % 2009 

Delež v 
% 

Sprememba 
v letu 2009 

srednje šole 7 87,5% 6 75% - 1 
višje šole   0,0%  0 
visoke šole in 
fakultete            1 12,5% 2 25% +1 
podiplomski študij   0,0%  0 
Skupaj 8 100% 8 100% 8 

 
Opravljanje obvezne strokovne prakse je bilo omogočeno 10 dijakom oz. študentom, 8 
štipendistom  pa počitniška praksa. Skozi proces pripravništva so bili vodeni 3 pripravniki, ki so 
tekom leta zaključili pripravništvo. Na dan 31.12. 2009 ni bilo v podjetju nobenega pripravnika. 
 
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 70,5%, delež stroškov za socialno 
in pokojninsko zavarovanje 11,7%, delež za dodatno pokojninsko zavarovanje 3,3%, delež 
regresa 3,3% in delež ostalih stroškov dela 10,6%.  
 
Regres za letni dopust za leto 2009 je bil izplačan pri plači za mesec januar v višini 1.085,20 €. 
 
Na podlagi Dogovora o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost, božičnico iz leta 2008 in 
regresa za leto 2008 je bil pri plači za mesec marec 2009 izplačan dokončni poračun 13. plače 
za leto 2008 višini cca 36 % plače delavca in letne nagrade za delavce, ki imajo sklenjeno 
individualno pogodbo.   
 
V mesecu novembru je bila izplačana akontacija 13. Plače za leto 2009. Strošek akontacije 13. 
plače je znašal 142.076 €, kar je v stroških plač in nadomestil 1,7% in v stroških dela 1,2%. 
Povprečna vrednost akontacije je znašala 335,88 €. 
 
V letu 2009 so se izplačevale plače na podlagi Kolektivne pogodbe GVO, d.o.o. Izhodiščna 
vrednost prvega plačnega razreda se je v letu 2009 povečala dvakrat, na podlagi sklepa Uprave 
Telekoma Slovenije, d.d. s 1. januarjem 2009 za 2,5% in za 2,3% s 1.8.2009 (zakonska 
uskladitev - na podlagi Kolektivne pogodbe o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu 
usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 
2009 - Ur.l. RS 62/2008). Izhodiščna vrednost prvega plačnega razreda znaša 560,32 €. 
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Izraba delovnega časa v letu 2009 
 
Število vkalkuliranih ur (redne ure + nadure + neizvršene ure) se je v letu 2009 v primerjavi z 
letom 2008 zmanjšalo za 5,6%. V okviru izvršenih ur so je število rednih ur zmanjšalo za 4,2%, 
kar je predvsem posledica manjšega števila delovnih dni in manjšega števila zaposlenih. Število 
nadur se je zmanjšalo za 16,3%. Prav tako se je zmanjšalo število neizvršenih ur in sicer skupaj 
za 14,5%. V okviru števila neizvršenih ur so se povečale neizvršene ure v breme drugih in sicer 
za 22,9%. Na letni ravni to predstavlja stalno odsotnost 2,7 zaposlenih. 
  
V kolikor pogledamo strukturo neizvršenih ur v smislu deleža na število vkalkuliranih ur 
ugotovimo, da se je povečal delež neizvršenih ur v breme drugih (bolezen nad 30 dni). Delež 
neizvršenih ur v breme podjetja pa se je nekoliko zmanjšal, predvsem zaradi manjšega števila 
praznikov na delovni dan.  
 
Spremembe organiziranosti 
 
Organizacijske spremembe družbe v preteklem letu so bile izvedene predvsem zaradi 
optimizacije poslovanja ter povečanja učinkovitosti izvajanja procesov. S ciljem povečanja 
produktivnosti in učinkovitejše izrabe človeških ter drugih virov so se v letu 2009 zaključile 
spremembe organiziranosti vseh centrov gradenj. Obstoječi centri so bili na regijski ravni 
preoblikovani oziroma združeni v štiri večje centre. Z združitvijo po dveh centrov gradenj je bila 
organizirana enovita organizacijska enota, ki izvaja svojo dejavnost na širšem regijskem 
področju, kar je razvidno iz spodnje organizacijske sheme. 
 
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.  
 
Zaposleni so bili napoteni na preventivne zdravstvene preglede in na aktivni zdravstveni oddih v 
zdravilišča.  
 
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 dodeljene 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  
 
Strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu Telekoma Slovenije, so za GVO, d.o.o. izvajali 
naloge skladno z določili pogodbe o izvajanju storitev. Največ aktivnosti je bilo usmerjenih k 
realizaciji 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 s 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 sedmih 
seminarjih iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti je bilo skupaj 25 delavcev. Vsi 
udeleženci usposabljanj so prejeli priročnik za usposabljanje o varnosti pri delu, ter na koncu 
opravili preizkus znanja o poznavanju nevarnosti in predpisanih ukrepih za varno delo.  

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 so bili izvedeni preventivni zdravstveni pregledi 
po na novo izpogajanih in sklenjenih  pogodbah. Obdobni preventivni zdravstveni pregled je 
opravilo 144 delavcev, predhodni preventivni zdravstveni pregled pa 17 delavcev. Za 60 
delavcev, katerih delo je povezano z gibanjem v gozdovih, je bila nadaljevana z akcija  cepljenja 
proti klopnemu menigoencefalitisu. 
 
Na vseh lokacijah družbe so bila organizirana preventivna cepljenja proti gripi, ki so ga izvedli 
Zavodi za zdravstveno varstvo. Cepljenja se je udeležilo 73 delavcev. 

2.2. Osebna varovalna oprema 
 
Nadzirana je bila uporaba osebne varovalne opreme ter v vsakdanji praksi uporabljena določila o 
zamenjavi osebne varovalne opreme po ugotovljeni dotrajanosti. Potekali so postopki izbire 
novih dobaviteljev. Na vseh lokacijah  so se nadaljevale aktivnosti kemičnega čiščenja močno 
zamazanih delovnih oblačil.  

2.3. Požarna varnost 
 
Usposabljanje delavcev iz požarne varnosti je bilo sestavni del izobraževanj iz varnosti pri delu. 
Ob usposabljanju je bila delavcem prikazana praktična uporaba gasilnikov ter hidrantov. Vsi 
udeleženci usposabljanj so bili med praktično vajo evakuacije vodeni po požarnem stopnišču v 
objektu Stegne. 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 PO STANDARDU ISO 9001 IN ISO 14001 
Usmeritev in temeljni cilj družbe GVO, d.o.o. je opravljanje visoko kakovostnih storitev na 
področju projektiranja, gradenj in vzdrževanja telekomunikacijskih kabelskih omrežij, hkrati pa se 
uspešno širimo na nova, sorodna delovna področja. 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 na poti k poslovni odličnosti. 
 
Politika kakovosti in ravnanja z okoljem podjetja GVO, d.o.o. je v ponudbi celovitih in do okolja 
prijaznih storitev s področja projektiranja, gradenj in vzdrževanja telekomunikacijskih in 
elektroenergetskih omrežij. Izvedene kakovostne storitve, ki zadovoljujejo zahteve in 
pričakovanja naših naročnikov in drugih zainteresiranih strani so izpolnjene s stalnim 
prepoznavanjem in izpolnjevanjem njihovih zahtev.  
 
Naša politika kakovosti in ravnanja z okoljem se kaže tudi skozi: 

• visoko strokovno usposobljenost, ozaveščenost in motivacijo zaposlenih;  
• sodobno tehnološko opremljenost;  
• spoštovanje zakonodajnih zahtev, regulativ in standardov;  
• zmanjševanje vplivov na okolje s poudarkom na preprečevanje onesnaževanja;  
• nenehno izboljševanje sistema vodenja. 

 
Politika kakovosti in ravnanja z okoljem je sestavni del celotne politike podjetja in je ključnega 
pomena za doseganje ciljev GVO. Zasnovana je dolgoročno, je odprta za spremembe, 
poznamo, razumemo in uresničujemo jo vsi zaposleni ter naši pogodbeni izvajalci. Zagotavljamo 
tudi dostopnost politike zainteresiranim javnostim 
 
Kot je zapisano v Poročilu o redni presoji za ISO 9001:2008 in za ISO 14001:2004 OSV 
1550/2009 z dne 28.12.2009, »Organizacija GVO, d. o. o. vzdržuje in razvija sistem vodenja 
kakovosti in sistem ravnanja z okoljem ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2008 in 
standarda ISO 14001:2004«. 
 
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 posebno pozornost ravnanju z okoljem. 
 
Varstvo okolja je 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.  
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III. Računovodsko poročilo 
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1. 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, d.d. prešlo v GVO, d.o.o. 465 delavcev in s tem dejavnost 
gradnje in vzdrževanja telekomunikacijskega omrežja. Osnovni kapital družbe na dan 
31.12.2009 je znašal 5.758 tisoč EUR. 
 
 
 
1.1. Splošni podatki družbe GVO, d.o.o. 

 
 
Družba: GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o.  

 (v nadaljevanju družba) 
Sedež:  Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija 
 
 
 
1.2. Dejavnost družbe  

 
 
Glavna dejavnost družbe je: 
 
• Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskega omrežja. 
 
 
 
1.3. Skupinski računovodski izkazi 

 
 
Edini družbenik 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. 
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1.4. Podatki o zaposlenih  
 
 
V družbi je bilo na dan 31.12.2009 redno zaposlenih 409 delavcev.  
 
 
Povprečno število zaposlenih  za obdobje januar – decembra 2009 razčlenjeno po skupinah 
glede na izobrazbo v tem obdobju: 
 

Število zaposlenih v 
poslovnem letu glede na 
zahtevano izobrazbo 1.1.2009 

% 
delež 31.12.2009 

% 
delež 

Spremembe 
v letu 

Povprečno število 
delavcev na podlagi 
delovnih ur glede na 

izobrazbo 
   I. stopnja          
   II. stopnja 8 2 10 2 2 8,20

   III. Stopnja 34 8 32 8 -2 31,30

   IV. stopnja 173 41 171 42 -2 170,00

   V. stopnja 147 35 138 34 -9 138,90

   VI. stopnja 37 9 38 9 1 38,20

   VII. stopnja 21 5 20 5 -1 19,80

   Magistri in doktorji   0       
   Skupaj 420 100 409 100 -11 406,40

 
V letu 2009 je bilo povprečno število zaposlenih iz ur glede na izobrazbo 406,40. 
 
 
 
1.5. Organi družbe  

 
 
Organi družbe so:  
 
• Nadzorni organ  -  je Uprava Telekoma Slovenije, 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. 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 Edo 
Škufca.  
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2. POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH USMERITEV IN RAZKRITIJ 
 
 
2.1. Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev 

 
Pomembne računovodske usmeritve, uporabljene pri sestavi posamičnih računovodskih izkazov 
družbe GVO, d.o.o. so predstavljene v nadaljevanju.  
 
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. 
 
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.  
 
 
Območni in področni odseki 
 
Družba nima območnih in področnih odsekov. 
 
 
Razkritja postavk računovodskih izkazov 
 
Pojasnila k računovodskih izkazom so sestavni del računovodskih izkazov. 
Računovodske izkaze je odobrilo poslovodstvo dne 24.02.2010.  
 
 
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. 
 
Postavke v posamičnih računovodskih izkazih so izražene v evrih, zaokrožene na tisoč enot. 
 
Uporabljene računovodske usmeritve so enake kot v preteklih letih, z izjemo novo sprejetih 
standardov in pojasnil, ki so navedene v nadaljevanju.  
 
Uporaba teh standardov in pojasnil ni imela pomembnega vpliva na finančni položaj ali 
poslovanje družbe.  
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MRS 1 - Prenovljeno predstavljanje računovodskih izkazov. 
Standard loči med lastniškimi in nelastniškimi spremembami v kapitalu. V skladu s prenovljenim 
standardom morajo podjetja v izkazu gibanja kapitala podrobno prikazati samo transakcije z 
lastniki, vse nelastniške spremembe v kapitalu pa v eni sami vrstici. Poleg tega standard uvaja 
izkaz vseobsegajočega poslovnega izida, v katerem so pripoznane vse postavke prihodkov in 
odhodkov, ki so vključene v določitev čistega poslovnega izida (dobiček ali izguba), kakor tudi 
vse druge postavke prihodkov in odhodkov in sicer ali v enem vseobsegajočem izkazu ali dveh 
medsebojno povezanih izkazih. Družba se je opredelila za uporabo dveh ločenih, medsebojno 
povezanih izkazov.   
 
MRS 23 - Stroški izposojanja  
Prenovljeni standard zahteva usredstvovanje stroškov izposojanja, ki so neposredno povezani s 
sredstvom, ki izpolnjuje dane kriterije. Družba je skladno s tem prilagodila svojo računovodsko 
usmeritev. V skladu s prehodnimi zahtevami standarda je družba zahtevo prenovljenega 
standarda uvedla za prihodnja obdobja in stroške izposojanja, ki so neposredno povezani z 
ustreznim sredstvom, usredstvila z začetno uporabo na ali po 01.01.2009. Družba ni prilagodila 
stroškov, ki so nastali pred navedenim datumom in, ki jih je pripoznala kot odhodek. 
 
MSRP 2 - Plačilo z delnicami (dopolnila) - Pogoji za podelitev in preklici 
Dopolnila k MSRP 2 pojasnjujejo opredelitev  pogojev za podelitev in določajo računovodsko 
obravnavo plačila, ki je preklicano, ker pogoji za ne podelitev niso izpolnjeni.  
 
MSRP 7 - Finančni inštrumenti: Razkritja 
Spremenjeni standard zahteva dodatna razkritja o merjenju poštene vrednosti in likvidnostnega 
tveganja. Merjenje poštene vrednosti mora podjetje razkriti po viru vrednotenja z uporabo 
tristopenjske hierarhije za vsako vrsto finančnih inštrumentov. Poleg tega mora podjetje pripraviti 
tudi uskladitev začetnega in končnega stanja tretje kategorije merjenja poštene vrednosti, kakor 
tudi vse pomembne prenose med prvo in drugo kategorijo merjenja poštene vrednosti. 
Spremembe standarda tudi pojasnjujejo zahteve v zvezi z razkritjem likvidnostnega tveganja. 
Spremembe vplivajo na razkritja merjenja poštene vrednosti in likvidnostnega tveganja. 
 
MSRP 8 - Poslovni odseki  
Standard zahteva razkritja poslovanja po segmentih v skladu z zahtevami poslovodstva za 
notranje potrebe in nadomešča zahtevo o določanju in poročanju po področnih in območnih 
odsekih.  V primeru, da so rezultati izkazani v skladu z zahtevami poslovodstva za notranje 
potrebe drugačni od rezultatov v računovodskih izkazih, mora poslovodstvo te razlike pojasniti v 
računovodskih izkazih. 
 
Dopolnila k MRS 32 in MRS 1 - Finančni instrumenti s prodajno opcijo.  
Dopolnilo k MRS 32 zahteva, da podjetja določene finančne instrumente s prodajno opcijo in 
obveznosti, ki izhajajo iz likvidacije, razvrstijo med kapital, če so izpolnjeni določeni kriteriji. 
Dopolnila k MRS 1 zahtevajo razkritje določenih informacij v zvezi s finančnimi instrumenti s 
prodajno opcijo, ki so pripoznani v kapitalu.  
 
OPMSRP 9 - Ponovna ocena vgrajenih izpeljanih finančnih inštrumentov in MRS 39 - Finančni 
inštrumenti: Pripoznavanje in merjenje  
Dopolnila OPMSRP 9 zahtevajo, da podjetje presodi, ali mora vgrajeni izpeljani finančni 
inštrument ločiti od gostiteljske pogodbe, kadar podjetje prerazporedi hibridno finančno sredstvo 
iz skupine po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Navedeno presojo mora podjetje narediti z 
upoštevanjem okoliščin, ki so obstajale na datum, ko je podjetje prvič postalo pogodbenik ali na 
datum spremembe pogodbe, ki pomembno vpliva na denarni tok iz pogodbe in sicer kasnejšega 
od obeh. MRS 39 sedaj določa, da če vgrajeni izpeljani finančni inštrument podjetje ne more z 
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gotovostjo izmeriti, mora celotni hibridni inštrument ostati v skupini po pošteni vrednosti skozi 
poslovni izid.  
 
OPMSRP 12 - Dogovori o koncesijah. 
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 15 - Pogodbe za gradnjo nepremičnin.  
Pojasnilo morajo podjetja uporabiti za nazaj. Pojasnilo daje napotek kdaj in kako morajo podjetja 
pripoznati prihodke in z njimi povezane odhodke od prodaje enote nepremičnin, kadar graditelj in 
kupec podpišeta pogodbo pred zaključkom gradnje. Poleg tega pojasnilo vsebuje napotek za 
določitev ali pogodba izpolnjuje kriterije MRS 11 ali MRS 18.  
 
OPMSRP 16 - Varovanje pred tveganjem neto naložb v podjetja v tujini.  
Pojasnilo morajo podjetja uporabiti za prihodnja obdobja. OPMSRP 16 pojasnjuje obračunavanje 
varovanja pred tveganjem neto naložb in daje navodila za določanje valutnih tveganj, ki 
izpolnjujejo kriterij za računovodsko varovanje neto naložb, pripoznanje neto naložb v skupini in 
kako določiti višino pozitivnih ali negativnih tečajnih razlik, ki izhajajo iz prevedbe neto naložbe in 
instrumenta varovanja, ki ga morajo podjetja reciklirati ob odsvojitvi neto naložbe.  
 
Izboljšave MSRP 
Maja 2008 je Odbor izdal svoj prvi sklop dopolnil k mednarodnim standardom, prvenstveno z 
namenom, da bi odpravil vsa neskladja in podrobneje pojasnil besedilo. Za vsak standard veljajo 
ločene prehodne določbe. 
 
Uvedba teh sprememb je vplivala na spremembe računovodskih usmeritev družbe, ne vpliva pa 
na finančni položaj ali poslovanje družbe. 
 
MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov. 
Sredstva in obveznosti, ki so namenjena trgovanju v skladu z MRS 39 Finančni instrumenti: 
Pripoznanje in merjenje, v bilanci stanje niso avtomatično uvrščena med kratkoročna sredstva. 
Družba je ustrezno spremenila svojo računovodsko usmeritev in proučila, ali se pričakovanja 
poslovodstva v obdobju usredstvenja sredstev in obveznosti razlikujejo od razporeditve 
inštrumenta. Zaradi spremenjene računovodske usmeritve družba v bilanci stanja ni izvedla 
prerazporeditve finančnih inštrumentov iz kratkoročnih na dolgoročna ali obratno.  
 
MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema). 
Izraz »čista prodajna cena« zamenja nov izraz »poštena vrednost zmanjšana za stroške 
prodaje«. Opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetje daje v najem in jih po zaključku najema 
običajno odsvoji v teku rednega poslovanja, mora po zaključku najema, ko so opredmetena 
osnovna sredstva na razpolago za prodajo, prenesti med zaloge.  
 
MRS 23 - Stroški izposojanja.  
Standard uvaja novo opredelitev stroškov izposojanja z namenom združitve dveh postavk, ki se 
štejeta za sestavni del stroškov izposojanja, v eno samo postavko - stroški obresti obračunani na 
podlagi efektivne obrestne mere v skladu z MRS 39. Družba je ustrezno spremenila svojo 
računovodsko usmeritev. 
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MRS 38 - Neopredmetena sredstva.  
Podjetje pripozna stroške reklame in promocije, ko pridobi pravico do blaga ali ob prejemu 
storitev. Novi standard odpravlja napotilo na uporabo metode enakomernega časovnega 
amortiziranja, razen če obstajajo prepričljivi dokazi, da je v danih okoliščinah ustreznejša kaka 
druga metoda. Družba je ponovno ocenila življenjske dobe neopredmetenih sredstev in 
ugotovila, da je uporaba metode enakomernega časovnega amortiziranja še vedno ustrezna. 
 
Dopolnila, ki niso vplivala na spremembe računovodskih usmeritev družbe, finančni položaj ali 
poslovanje: 
 
MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje 
 
MSRP 7 - Finančni instrumenti: Razkritja. 
 
MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake. 
 
MRS 10 - Dogodki po datumu bilance stanja. 
 
MRS 18 - Prihodki. 
 
MRS 19 - Zaslužki zaposlencev.  
 
MRS 20 - Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči. 
 
MRS 27 - Skupinski in ločeni računovodski izkazi.  
 
MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja. 
 
MRS 29 - Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih.  
 
MRS 31 - Deleži v skupnih podvigih. 
 
MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje.  
 
MRS 36 - Oslabitev sredstev. 
 
MRS 39 - Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje.  
 
MRS 40 - Naložbene nepremičnine.  
 
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 matične družbe. Transakcije, izražene v tuji valuti, so preračunane v 
funkcionalno valuto z dnevnim tečajem menjave na dan transakcije.  
 
Denarna sredstva in obveznosti so na dan bilance stanja preračunana v funkcionalno valuto z 
uporabo dnevnega tečaja menjave na dan bilance stanja. Vse tečajne razlike so pripoznane v 
izkazu poslovnega izida. 
 
Nedenarna sredstva in obveznosti v tuji valuti, ki so merjena po izvirni vrednosti, so preračunana 
z uporabo tečaja, veljavnega na dan transakcije. Nedenarna sredstva in obveznosti, izražena v 
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tuji valuti, merjena po pošteni vrednosti, so preračunana z uporabo tečaja na dan, ko je bila 
določena poštena vrednost.   
 
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. 
 
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 
- tožbene zahtevke in 
- odstotek rezervacij za izvedbo del v garancijski dobi 
 
Družba ima oblikovane  dolgoročne rezervacije iz naslova vračunanih stroškov za dana jamstva 
za opravljene storitve (garancije). Višina teh izhaja iz pogodbeno določenih odstotkih od 
vrednosti del. Ta odstotek se giblje v višini praviloma 5%, v izjemnih primerih do 10%. V letu 
2008 in 2009 so bile rezervacije za jamstva pri odpravi napak v garancijski dobi oblikovane v 
višini 3% od zneska izvedenih del za vsako pogodbo. 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.  
 
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. 
 
Glavne predpostavke, ki se nanašajo na prihodnost, in dejavniki negotovosti na dan bilance 
stanja, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na prilagoditve neodpisane vrednosti sredstev in 
obveznosti v naslednjem letu, so prikazani v nadaljevanju.  
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Rezervacije in pogojne obveznosti 
Družba obveznosti z nedoločeno višino in nedoločenim časovnim nastankom obravnava glede 
na oceno poslovodstva glede višine in časovnega nastanka obveznosti in verjetnosti odtoka 
sredstev, ki bi bila potrebna za poravnavo obveznosti, tako pravnih kot posrednih.  
 
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 pokazateljev, 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.  
 
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 bo moralo podjetje 
za prihodnja obdobja upoštevati sledeče prenovljene standarde:  
 
MSRP 3R - Poslovne združitve in MRS 27R - skupinski in ločeni računovodski izkazi. 
Prenovljena standarda sta bila objavljena v januarju 2008 z začetkom obvezne uporabe za 
obdobja, ki se začnejo 01.07.2009. MRSP 3R uvaja številne spremembe pri obračunavanju 
poslovnih združitev, ki bodo vplivale na višino pripoznanega dobrega imena, rezultatov v 
obdobju nakupa, kakor tudi na rezultate podjetja v prihodnjih poslovnih obdobjih. MRS 27R 
zahteva, da podjetja obračunajo spremembe v lastniškem deležu odvisnih družb kot spremembo 
v kapitalu. Posledično te spremembe ne bodo vplivale niti na dobro ime niti na dobiček ali izgubo 
podjetja. Poleg tega prenovljeni standard spreminja metodo obračunavanja izgube odvisne 
družbe in izgubo vpliva nad odvisno družbo. Spremembe, ki jih prinašata MSRP 3R in MRS 27R 
morajo podjetja upoštevati za prihodnja obdobja, kar pomeni, da bodo vplivale na nakupe in 
transakcije z manjšinskimi deleži, ki jih bo imelo podjetje v prihodnosti.  
 
MRS 39 - Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje - varovane postavke, ki izpolnjujejo 
kriterije. 
Ta dopolnila so bila objavljena v avgustu 2008 z začetkom obvezne uporabe za obdobja, ki se 
začnejo 01.07.2009. Dopolnilo obravnava določanje enostranskega tveganja pri varovani 
postavki in, v določenih okoliščinah, opredelitev inflacije kot varovano tveganje ali del tveganja. 
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Obenem tudi pojasnjuje, da lahko podjetje določi del sprememb poštene vrednosti ali 
variabilnost denarnega toka finančnega instrumenta kot varovano postavko.  
 
Skladno z zahtevami Mednarodnih standardov računovodskega poročanja bodo morale družbe 
za prihodnja obdobja upoštevati sledeča spremenjena in dopolnjena pojasnila: 
 
OPMSRP 17 - Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom. 
To pojasnilo stopi v veljavo za obdobja, ki se začnejo 01.07.2009 in obravnava smernice glede 
pripoznavanja negotovinskih izplačil lastnikom družbe iz sredstev družbe za negotovinsko 
razdelitev lastnikom. Razlaga pojasnjuje, kdaj pripoznati obveznost, kako jo izmeriti in kako 
pripoznati in izmeriti s tem povezana sredstva ter kdaj se omenjena sredstva in obveznosti 
izknjižijo. 
 
OPMSRP 18 - Prenosi sredstev od naročnikov. 
Velja za prenos sredstev od kupcev na ali po 01.07.2009. Vsebuje navodilo kako naj podjetja 
obračunajo opredmetena osnovna sredstva, prejeta od kupcev ali denarna sredstva uporabijo za 
povezavo kupca na omrežje ali za zagotovitev stalnega dostopa do dobave blaga, storitev ali 
obojega. Podjetja morajo določiti  opravljeno storitev ali storitve in razporediti prejeto plačilo 
(pošteno vrednost sredstva) na vsako prepoznavno storitev. Prihodki se pripoznajo ob dostavi 
oziroma izvedbi vsake posamezne storitve, ki jo podjetje opravi.  
 
Skladno z zahtevami Mednarodnih standardov računovodskega poročanja bodo morale družbe 
za prihodnja obdobja upoštevati sledeče spremenjene in dopolnjene standarde, če jih bo potrdila 
EU: 
 
MSRP 2 - Z denarjem poravnane plačilne transakcije za delnice v skupini. 
Veljal naj bi za obdobja z začetkom na ali po 01.01.2009. Vsebuje tri osnovne spremembe in 
sicer je spremenjena opredelitev transakcij z delnicami in dogovorov, spremenjeno je področje 
uporabe MSRP 2, dodano  je pojasnilo za obračunavanje z denarjem poravnane plačilne 
transakcije za delnice v skupini. 
 
MRS 32 - Finančni inštrumenti: Prezentacija Klasifikacija pravice do nakupa delnic 
denominiranih v tuji valuti. 
Veljal naj bi za obdobja z začetkom po 01.02.2010. Dopolnjeni MRS 32 omogoča, da družbe, ki 
izdajo pravico do nakupa delnic v tuji valuti, ne obračunavajo te pravice kot izvedeni finančni 
inštrument in pripoznajo učinke v izkazu poslovnega izida, temveč so te pravice klasificirane kot 
kapitalski inštrumenti, če bodo zadovoljeni določeni pogoji. 
 
MRS 24 - Razkritja povezanih oseb.  
Veljal naj bi za obdobja z začetkom po 01.01.2011. Sprememba MRS 24 natančneje določa in 
poenostavlja opredelitev povezane osebe. Spremenjeni standard prav tako zmanjšuje obseg 
razkritij transakcij družbe v državni lasti z državo in ostalimi družbami v državni lasti.  
 
MSRP 9 - Finančni inštrumenti. 
Ta standard naj bi nadomeščal MRS 39 z začetkom obvezne uporabe za obdobja, ki se začnejo 
01.01.2013. Do sedaj sprejeti prvi del standarda postavlja novo klasifikacijo in merjenje finančnih 
sredstev.  
 
Skladno z zahtevami Mednarodnih standardov računovodskega poročanja bodo morala 
podjetja za prihodnja obdobja upoštevati sledeča spremenjena in dopolnjena pojasnila v 
primeru, da jih bo sprejela EU:  
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OPMSRP 19 - Ukinitev finančnih obveznosti s kapitalskimi inštrumenti. 
To pojasnilo naj bi stopilo v veljavo 01.07.2010 in obravnava ukinitev finančnih obveznosti z 
izdanimi kapitalskimi inštrumenti (zamenjava finančne obveznosti za delnice ali deleže družbe). 
Razlaga pojasnjuje, kako izmeriti in pripoznati takšno zamenjavo. 
 
Izboljšave MSRP  
Aprila  2009 je Odbor izdal svoj drugi sklop dopolnil k mednarodnim standardom in 
pojasnilom, prvenstveno z namenom, da bi odpravil vsa neskladja in podrobneje pojasnil 
besedilo. Za vsak standard veljajo ločene prehodne določbe. Spodaj navedene izboljšave še 
niso bile sprejete s strani Evropske unije. 
 
MSRP 2 - Plačila v delnicah - določitev kdaj se uporablja MSRP 2 in MSRP 3. 
 
MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo - razkritja. 
 
MSRP 8 - Operativni segmenti - razkritje sredstev segmentov. 
 
MRS 1 - Predstavitev računovodskih izkazov - kratkoročna/dolgoročna obveznost za finančne 
zamenljive inštrumente. 
 
MRS 7 - Izkaz denarnega toka - klasifikacija izdatkov za nepripoznana sredstva. 
 
MRS 17 - Najemi - klasifikacija zemljišč in zgradb. 
 
MRS 18 - Prihodki - določanje, ali podjetje nastopa kot principal ali agent. 
 
MRS 36 - Slabitev sredstev - največja enota, kateri je lahko pripisano dobro ime. 
 
MRS 38 - Neopredmetena sredstva - spremembe standarda zaradi sprejema novega MSRP 3 in 
spremembe glede ugotavljanja poštene vrednosti. 
 
MRS 39 - Finančni inštrumenti - ocena pogodbenih kazni za predplačilo kredita kot vgrajeni 
izvedeni finančni inštrument, varovanje denarnega toka. 
 
OPMSRP 9 - Ponovna ocena vgrajenega izvedenega finančnega inštrumenta - vpliv MSRP 3 in 
OPMSRP 9 
 
OPMSRP 16 - Zavarovanje čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred tveganji - 
sprememba omejitve na družbo ki ima lahko inštrument za varovanje pred tveganjem. 
 
Družbe GVO, d.o.o.  pregleduje vplive še neobveznih standardov in pojasnil in v tem trenutku ne 
morejo smiselno oceniti vplivov novih zahtev, bodo pa uporabile 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 predstavljajo: 
- računalniško programsko opremo, ki je v uporabi v obdobju, ki je daljše od enega leta 
- koncesije, patente, licence in blagovne znamke 
- druge premoženjske pravice. 
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Stroški računalniške programske opreme se usredstvijo po nabavni vrednosti in enakomerno 
časovno amortizirajo v ocenjeni dobi koristnosti, ki je od 3 do 5 let, posamezne licence za 
uporabo programske opreme pa v dobi trajanja pogodbe, to je od 2 do 5 let.  
 
Amortizacija neopredmetenih sredstev se začne z dnem, ko je sredstvo razpoložljivo 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.  
 
Družba letno preverja dobo koristnosti pomembnejših neopredmetenih sredstev in preračuna 
amortizacijske stopnje za sedanja in bodoča obdobja, če so pričakovanja bistveno drugačna od 
prejšnjih ocen. Učinek spremembe opiše v poročilu v obračunskem obdobju, ko do spremembe 
pride.  
 
Družba letno preverja ali obstoje pokazatelji, ki bi nakazovali, da je morebiti potrebno kakšno  
neopredmeteno sredstvo oslabiti. V tem primeru se ugotavlja nadomestljiva vrednost takih 
sredstev. 
 
i. Opredmetena osnovna sredstva 
Opredmetena osnovna sredstva v lasti družbe se izkažejo po nabavni vrednosti oziroma po 
prevrednoteni vrednosti, zmanjšani za nabrani amortizacijski popravek vrednosti in izgubo zaradi 
oslabitve.  
V nabavno vrednost se vključijo tudi vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati usposobitvi 
opredmetenega sredstva za nameravano uporabo, torej tudi stroški priprave gradbišča in 
odškodnine za služnost. 
 
Nabavna vrednost lahko vključuje tudi začetno oceno stroškov razgradnje, odstranitve in 
obnovitve, če za to obstoji projekt. Najmanj ob koncu vsakega poslovnega leta je odgovorna 
oseba dolžna preveriti, ali je prišlo do spremembe v zvezi s ocenjenimi stroški.  
 
Stroški izposojanja, ki jih je mogoče neposredno pripisati nakupu, gradnji ali proizvodnji 
sredstva v izgradnji, so del nabavne vrednosti takega sredstva.  
 
Nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva zgrajenega ali izdelanega v družbi 
vključuje stroške materiala, neposredne stroške dela in ustrezen del režijskih stroškov. Stroški 
izgradnje ali izdelave opredmetenih osnovnih sredstev, ki so vključeni v nabavno vrednost, se 
pripoznajo kot znižanje stroškov v poslovnem izidu mesečno z obračunom nalogov in projektov. 
 
Kadar so posamezne postavke sredstev sestavljene iz delov, ki imajo različne dobe koristnosti, 
se ti deli obravnavajo kot posamezne postavke opredmetenih osnovnih sredstev.  
 
Vsak najem, ki ni opredeljen kot finančni najem, je poslovni najem. Najemnina iz naslova 
poslovnega najema se pripoznava kot strošek v izkazu poslovnega izida, v primeru plačila v 
naprej pa se enakomerno časovno razmejuje.  
 
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.  
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Kasnejši izdatki, nastali v zvezi z nadomestitvijo posameznega dela opredmetenega 
osnovnega 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 se 
pripoznajo kot odhodek ob nastanku. 
 
V primeru kasnejših izdatkov v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, ki povečujejo 
njegovo nabavno vrednost, se njegova preostala doba koristnosti ponovno oceni. V primeru 
kasnejših izdatkov v dokončno amortizirano opredmeteno osnovno sredstvo, se sredstvo 
pripozna kot novo sredstvo z novo dobo koristnosti.  
 
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se obračunava na podlagi enakomernega 
časovnega amortiziranja skozi celotno ocenjeno dobo koristnosti sredstev. Znotraj poslovnega 
leta se letna amortizacija enakomerno razdeli po obdobjih. 
 
Družba obračunava amortizacijo posamično in samostojno določa letne amortizacijske stopnje 
glede na dobo koristnosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva.  
Ocenjene dobe koristnosti skupin opredmetenih osnovnih sredstev : 
 

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  
 
 
Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi se ne amortizirajo.  
 
Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi se pripoznajo po nabavni vrednosti in se 
začnejo amortizirati, ko so razpoložljiva za uporabo. 
 
Družba letno preverja dobo koristnosti pri pomembnejših postavkah opredmetenih osnovnih 
sredstev, amortizacijske stopnje pa glede na to preračuna za sedanja in bodoča obdobja, če so 
pričakovanja bistveno drugačna od ocen. Učinek take spremembe družba opiše v pojasnilih v 
obračunskem obdobju, v katerem je do spremembe prišlo.  
 
Družba letno preverjanja ali obstoje pokazatelji, ki bi nakazovali, da je morebiti potrebno kakšno  
opredmeteno osnovno sredstvo oslabiti. V tem primeru se ugotavlja nadomestljiva vrednost 
takih sredstev. 
 
j. Finančne naložbe 
Ob začetnem pripoznanju se finančne naložbe izmerijo po pošteni vrednosti, ki se ji prištejejo še 
stroški posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali izdaje finančnega sredstva razen pri sredstvu, 
ki je uvrščeno v skupino sredstev, izmerjenih po pošteni vrednosti preko poslovnega izida.  
 
Naložbe v odvisne družbe se v posamičnih računovodskih izkazih matične družbe izkažejo po 
nabavni vrednosti.  
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Naložbe v skupne podvige in pridružena podjetja se v posamičnih računovodskih izkazih 
vodijo po nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitne izgube iz oslabitve. 
 
Naložbe v dolžniške in lastniške vrednostne papirje, ki se razvrstijo med za prodajo 
razpoložljiva finančna sredstva, se izkažejo po pošteni vrednosti. 
 
Poštena vrednost naložb v dolžniške in lastniške vrednostne papirje, ki kotirajo na borzi, se meri 
po  enotnem borznem tečaju. Če se poštena vrednost delnic, s katerimi se ne trguje na 
organiziranem trgu, ne da zanesljivo določiti, se meri po nabavni vrednosti.  
 
Nerealizirani dobički ali izgube iz prevrednotenja se pripoznajo neposredno v kapitalu v neto 
znesku in v vseobsegajočem poslovnem izidu. Ko se taka naložba odpravi, se odpravijo tudi 
nabrane izgube ali dobički, ki so bili predhodno pripoznani v okviru kapitala ter se pripoznajo v 
izkazu poslovnega izida in vseobsegajočega poslovnega izida kot prerazvrstitev. 
 
Naložbe, razpoložljive za prodajo, se pripoznajo ali pa se pripoznanje odpravi, na dan sklenitve 
nakupa ali prodaje. 
Obresti dolžniških vrednostnih papirjev se pripoznajo v izkazu poslovnega izida z uporabo 
efektivne obrestne mere. 
 
Dana posojila se merijo po odplačni vrednosti zmanjšani za izgubo zaradi oslabitve 
 
Zaradi morebitne potrebe po oslabitvi finančnih naložb se pred sestavitvijo letnih računovodskih 
izkazov preveri ustreznost izkazane velikosti posamezne finančne naložbe. Če katera izmed njih 
pomembno ali trajno izgublja vrednost, se oblikuje popravek njene začetno izkazane vrednosti v 
breme prevrednotovalnih finančnih odhodkov.  
 
Na dan bilance stanja se preverja, če obstajajo nepristranski dokazi, da je pri posojilih 
izkazanih po odplačni vrednosti, nastala izguba zaradi oslabitve. Znesek se izmeri kot razlika 
med knjigovodsko vrednostjo finančnega sredstva in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih 
denarnih tokov, ki so razobresteni 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. 
 
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 pripozna 
v poslovnem izidu do višine, dokler knjigovodska vrednost finančnega sredstva ne presega 
njegove odplačne vrednosti na dan odprave. 
 
Če je pri finančnih naložbah, razvrščenih kot razpoložljive za prodajo, ugotovljena slabitev, 
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 ter prerazvrsti v izkazu vseobsegajočega 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 se pripozna v izkazu poslovnega izida.  
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Pripoznanje finančnih naložb se odpravi: 
- 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.  
 
k. Izvedeni finančni inštrumenti 
Izvedeni finančni inštrumenti se uporabljajo za varovanje izpostavljenosti družbe pred tveganji, ki 
izhajajo iz dejavnosti financiranja in investiranja. 
 
Izvedeni finančni inštrumenti se izkažejo 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, in sicer: 
- kadar je izvedeni finančni inštrument opredeljen kot inštrument za varovanje pred 
spremenljivostjo  denarnih tokov pripoznanih sredstev ali obveznosti iz 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 in v izkazu vseobsegajočega 
poslovnega izida. 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 varovanja pred 
tveganjem pred spremenljivostjo denarnih tokov, se zneski, pripoznani neposredno v kapitalu, 
vštejejo v čisti poslovni izid obdobja, v katerem je pripoznana varovana transakcija in kot 
prerazvrstitev v izkazu vseobsegajočega poslovnega izida 
- neučinkovit del varovanja se izkaže neposredno v izkazu poslovnega izida.  
 
Če ne gre za računovodsko varovanje pred tveganjem, se izvedeni finančni instrumenti izkažejo 
po pošteni vrednosti, spremembe v pošteni vrednosti se pripoznajo 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 in kot prerazvrstitev v izkazu vseobsegajočega poslovnega izida. 
 
l. Ostala dolgoročna sredstva 
Negativna razlika v ceni med prodajno in nabavno ceno se izkaže v okviru dolgoročno oziroma 
kratkoročno razmejenih stroškov, odvisno od predvidene obvezne dobe vezave naročnika.  
 
V pogodbeni dobi naročniškega razmerja se tako razmejene stroške 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, se dolgoročno odloženi stroški prodajnih vzpodbud ustrezno oslabijo.  
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m. Zaloge 
Količinsko enoto zaloge materiala družba izkaže po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, 
v kateri so upoštevani na računu priznani popusti, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve 
ter neposredni stroški nabave. 
 
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. 
Poraba zalog materiala se vrednoti po metodi povprečnih cen. 
 
Drobni inventar, dan v uporabo, se prenese takoj med stroške. Vodi se posebna količinska in 
vrednostna evidenca.  
 
Zaloge z malo gibanja se oslabijo na čisto iztržljivo vrednost. Čista iztržljiva vrednost je ocenjena 
prodajna cena, dosežena v okviru rednega poslovanja, zmanjšana za stroške dokončanja in 
stroške prodaje količinske enote. Najmanj na koncu poslovnega leta se zaloge zaradi oslabitve 
prevrednotijo, če knjigovodska vrednost presega njihovo čisto iztržljivo vrednost.  
 
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. 
 
 
n. Poslovne terjatve in druge terjatve 
Terjatve iz poslovanja se izkažejo po nabavni vrednosti, zmanjšani za izgube zaradi oslabitve.  
 
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 v državi po kriteriju starosti posamezne terjatve in sicer ob 
letnem obračunu po naslednjih kriterijih: 
 
- za terjatve, zapadle od 90 do 180 dni, 50% popravek, 
- za terjatve, zapadle od 181 do 365 dni, 75% popravek, 
- za terjatve, zapadle več kot 365 dni, 100% popravek. 
 
Za ostale terjatve iz poslovanja se popravek terjatev oblikuje na isti način ali pa se oblikuje 
individualno.  
 
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).  
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o.  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.  
 
p. Dividende 
Dividende so pripoznane kot obveznost v obdobju, v katerem so potrjene na skupščini. 
 
r. 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 obveznosti za tožbe družba oblikuje na podlagi ocene o možnem izidu tožb.  
 
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so oblikovane na podlagi zakonskih 
predpisov, kolektivnih pogodb in internih aktov, po katerih obstoji zaveza k plačilu odpravnin ob 
upokojitvi in jubilejnih nagrad zaposlenim. 
 
Oblikovane so v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane 
na dan bilance stanja. Izračun se naredi za vsakega zaposlenega, upoštevajoč stroške 
odpravnine ob upokojitvi ter strošek vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve po metodi 
aktuarskega izračuna. Ob zaključku vsakega poslovnega leta se preveri višino tako oblikovanih 
rezervacij in se le-te ustrezno povečajo ali zmanjšajo.  
Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. 
 
s. Prejeta posojila 
Prejeta posojila se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem 
nastanku, ki dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, kar 
predstavlja njihovo pošteno vrednost. 
 
Po začetnem pripoznanju se prejeta posojila izkažejo po odplačni vrednosti. Razlike med 
nabavno vrednostjo in vrednostjo odplačila se pripoznajo v izkazu poslovnega izida v času 
trajanja posojilne pogodbe, sklenjene na osnovi efektivne obrestne mere. 
 
Če se dejanska oziroma dogovorjena obrestna mera ne razlikuje pomembno od efektivne 
obrestne mere, se prejeta posojila v bilanci stanja izkažejo po začetni pripoznani vrednosti, 
zmanjšani za odplačila.  
 
š. 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.  
 
t. Kratkoročne razmejitve 
Kot vnaprej vračunani stroški so evidentirani stroški za neizkoriščene letne dopuste, vnaprej 
vračunane plače, nagrade in stroški storitev podizvajalcev, za katere so bile storitve opravljene, 
niso pa še bili izstavljeni računi. 
 
u. Prihodki 
Prihodki zajemajo prodajno vrednost prodanega materiala in storitev opravljenih v obdobju.  
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Prihodki od prodaje storitev se pripoznajo, ko so storitve opravljene in ne obstaja nikakršna 
negotovost glede poravnave.  
 
Prihodki od prodaje materiala se pripoznajo ob prodaji.   
 
v. 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) na neodpisano 
vrednost finančnih sredstev.  
 
Prihodki od dividend drugih podjetij se pripoznajo na dan, ko družba uveljavi pravico do 
dividende. 
 
z. Davek iz dobička 
Davek iz dobička poslovnega leta vključuje tekoči davek in odloženi davek. 
 
Davek iz dobička se 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. 
 
Odloženi davki se izkažejo 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 se ugotovi na osnovi pričakovanega načina plačila oziroma poravnave 
knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti, z uporabo davčnih stopenj veljavnih na datum 
bilance.  
 
Odložene terjatve za davek se pripoznajo, 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 se pripoznajo ne glede na čas, v katerem so 
začasne razlike poravnane. 
 
Odloženi davek se knjiži 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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3. RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 
 
3.1. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA družbe GVO, d.o.o. za leto, ki se je končalo 31.12.2009  
 

    v tisoč EUR pojasnila 2009 2008 
      

1. Čisti prihodki od prodaje 4.1.1. 35.550 40.562 

 a) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  34.636 40.562 
    - na domačem trgu  34.636 40.562 

 b) Prihodki od prodaje blaga in materiala  914 0 
    - na domačem trgu  914 0 

2. Drugi prihodki od poslovanja 4.1.1. 73 88 

  Prihodki od prejetih državnih pomoči  10 2 

  Prevrednotovalni poslovni prihodki  0 33 

    Drugi prihodki   63 53 

3. Skupaj odhodki poslovanja 4.1.2. 33.873 37.212 

  
Stroški materiala in energije ter nabavna vrednost 
prodanega materiala   7.297 10.155 

 Stroški storitev  12.643 12.377 

 Stroški dela  12.531 13.485 

 Amortizacija  1.144 982 

  Drugi odhodki poslovanja   258 213 

4. Dobiček iz poslovanja    1.750 3.438 

  Finančni prihodki   89 203 

  Prihodki iz obresti  89 203 

  Finančni odhodki   2 1 

  Odhodki za obresti  2 1 

5. Finančni  izid    87 202 

6. Dobiček pred obdavčitvijo    1.837 3.640 

 Davek iz dobička  244 808 

 Odloženi davki  100 -30 

7. Čisti dobiček poslovnega leta    1.493 2.862 
 
 
Pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov. 
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Izkaz vseobsegajočega poslovnega izida za leto, ki se je končalo 31.12.2009 
 
 
v tisoč EUR 2009 2008

Čisti dobiček poslovnega leta 1.493 2.862

Prevrednotenje finančnih naložb v neto znesku 0 0

Sprememba v presežku iz prevrednotenja osnovnih 
sredstev in neopredmetenih sredstev 0 0

Sprememba v presežku iz prevrednotenja osnovnih 
sredstev in neopredmetenih sredstev v neto znesku 0 0

Drugi vseobsegajoči izkaz poslovnega izida 0 0

Celotni vseobsegajoči poslovni izid 1.493 2.862  
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3.2. BILANCA STANJA družbe GVO, d.o.o. na dan 31.12.2009 
 
 
SREDSTVA      v tisoč 

EUR
   
  pojasnila 31.12.2009 31.12.2008
I. Neopredmetena sredstva  5.1.1. 41 58
      2. Licence  41 57
      3. Računalniški programi  0 1
II. Opredmetena osnovna sredstva 5.1.2. 4.196 4.105
      2. Druge naprave in oprema  4.196 4.105
III. Naložbe v odvisne družbe  0 0
IV. Naložbe v pridružena in skupaj obvladovana podjetja  0 0
V. Druge finančne naložbe 5.1.3. 245 319
      4. Posojila zaposlencem  239 309
      5. Terjatve iz naslova prodaje stanovanj in podobno  6 9
VI. Ostala dolgoročna sredstva  7 0
      1. Ostala dolgoročna sredstva  7 0
VII. Naložbene nepremičnine  0 0
VIII. Odložene terjatve za davek  567 667
SKUPAJ  DOLGOROČNA SREDSTVA   5.056 5.149
   
       
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo  0 0
II. Zaloge 5.1.4. 1.354 1.281
      1. Material  1.354 1.281
III. Poslovne in druge terjatve in AČR 5.1.5. 15.675 19.101
      1. Poslovne terjatve  3.363 2.763
      2. Poslovne terjatve do povezanih podjetij  11.589 15.683
      4. Dani predujmi  0 1
      5. Terjatve za DDV in druge davke  580 346
      6. Vnaprej plačani stroški  110 257
      7. Ostale terjatve  33 50
IV. Terjatve za davek od dobička  528 304
V. Kratkoročne finančne naložbe 5.1.3. 3.061 382
      1. Kratkoročna posojila  3.061 382
          a) Posojila dana podjetjem v skupini  3.001 295
          b) Druga kratkoročna posojila in depoziti  60 87
VI. Denarna sredstva 5.1.6. 783 192
      2. Denarna sredstva v banki  782 189
      3. Kratkoročni depoziti do treh mesecev zapadlosti  1 3
SKUPAJ  KRATKOROČNA SREDSTVA   21.401 21.260
   
SKUPAJ  SREDSTVA   26.457 26.409

 
 
Pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov. 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV      v tisoč 

EUR
   

KAPITAL pojasnila 31.12.2009 31.12.2008
I. Osnovni kapital  5.758 5.758
       1. Osnovni kapital  5.758 5.758
II. Rezerve  576 571
      1. Kapitalske rezerve  1 1
      4. Zakonske rezerve  575 570
III. Lastne delnice  0 0
IV. Prevrednotovalne rezerve  1 1
V. Prevrednotovalne rezerve za vrednostne papirje (za prodajo) 0 0
VI. Zadržani dobiček  2.524 3.536
       1. Preneseni čisti poslovni izid  1.036 817
       2. Čisti poslovni izid poslovnega leta  1.488 2.719
SKUPAJ  KAPITAL  IN  REZERVE 5.1.7. 8.859 9.866
   
       
I. Dolgoročno odloženi prihodki  0 0
II. Rezervacije 5.1.8. 3.699 4.097
     2. Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi  949 1.017
     3. Druge rezervacije  2.750 3.080
III. Prejeta dolgoročna posojila in krediti  0 0
IV. Dolgoročne poslovne obveznosti  0 0
V. Odložene obveznosti za davek  0 0
SKUPAJ  DOLGOROČNE  OBVEZNOSTI   3.699 4.097
    
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI      
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev   
II. Kratkoročne poslovne in druge obveznosti 5.1.9. 12.033 10.952
      1. Kratkoročne poslovne obveznosti  8.649 4.980
      2. Obveznosti do podjetij v skupini  1.768 4.327
      4. Obveznosti za DDV in druge davke  322 268
      5. Obveznosti do zaposlenih  1.022 1.194
      6. Druge obveznosti  272 184
III. Obveznosti za davek iz dobička  0 0
IV. Prejeta kratkoročna posojila in krediti  0 0
V. Druge kratkoročne finančne obveznosti  0 0
VI. Kratkoročno odloženi prihodki  0 0
VII. Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki 5.1.10. 1.866 1.494
      2. Vnaprej vračunani stroški in odhodki pri drugih  1.866 1.494
SKUPAJ  KRATKOROČNE  OBVEZNOSTI   13.899 12.446
SKUPAJ OBVEZNOSTI   17.599 16.543
   
SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI   26.457 26.409

 
Pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov. 
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3.3. IZKAZ DENARNIH TOKOV družbe GVO, d.o.o. za leto, ki se je končalo 31.12.2009  
 
 

v tisoč EUR 2009 2008
A. Denarni tokovi pri poslovanju

a)  Čisti dobiček pred obdavčitvijo 1.837 3.640
b)  prilagoditve za:

Amortizacija osnovnih sredstev 1.144 982
Slabitve in odpis opredmetenih in neopred.osnovnih sredstev 25 14
Dobiček pri prodaji osn.sredstev 0 -33

Finančni odhodki 2 1
Finančni prihodki -89 -203

Sprememba poslovnih in drugih terjatev 3.527 902
Sprememba drugih dolgoročnih sredstev -7 0
Sprememba zalog -73 -281

Sprememba rezervacij -398 611
Sprememba vnaprej vračunani stroški in odhodkov 372 -188
Sprememba poslovnih in drugih obveznosti 1.087 630

Plačan davek od dobička -496 -1.212

c) Čista denarna sredstva iz poslovanja 6.930 4.864

B. Denarni tokovi iz naložbenja
a) Prejemki pri naložbenju 9.979 4.877

Prejemki od prodaje osnovnih sredstev 0 24
Prejete obresti 89 203
Odtujitev kratkoročnih finačnih naložb 9.890 4.650

b) Izdatki pri naložbenju -13.818 -6.421
Nakup opredmetenih osnovnih sredstev -1.218 -1.452
Nakup finančnih naložb 0 -30
Finančne naložbe v obliki danih posojil -12.600 -4.940

c) Čista denarna sredstva porabljena pri naložbenju -3.839 -1.544

C. Denarni tokovi iz financiranja
a) Prejemki pri financiranju 0 0

b) Izdatki pri financiranju -2.501 -4.000
Plačane obresti -1 0
Izplačilo dividend -2.500 -4.000

c) Čista denarna sredstva porabljena pri financiranju -2.501 -4.000

Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v obdo 590 -681

Č. Končno stanje denarnih sredstev 782 192
Začetno stanje denarnih sredstev 192 873  

 
Pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov. 
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3.4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA družbe GVO, d.o.o. za leto, ki se je končalo 31.12.2009  
 
 

Začetno stanje 01.01.2009 5.758 0 571 3.536 1 9.866

Čisti dobiček 1.493 1.493
Drug vseobsegajoči poslovni izid obdobja 0 0
Celotni vseobsegajoči poslovni izid 0 0 0 1.493 0 1.493

Prenos na rezerve po sklepu skupščine 5 -5 0
Izplačilo dividend - sklep št.14671723 -2.500 -2.500

Končno stanje obdobja 31.12.2009 5.758 0 576 2.524 1 8.859

Leto 2009                                                               v tisoč EUR

Vpoklicani 
kapital

Lastne 
delnice Rezerve Zadržani čisti 

poslovni izid

Prevrednotovalne 
rezerve za opredm. 
osnovna sredstva

Skupaj

 
 
 

Začetno stanje 01.01.2008 5.758 0 428 4.817 1 11.004

Čisti dobiček 2.862 2.862
Drug vseobsegajoči poslovni izid obdobja 0 0
Celotni vseobsegajoči poslovni izid 0 0 0 2.862 0 2.862

Prenos na rezerve po sklepu skupščine 143 -143 0
Izplačilo dividend - sklep št.102/1164 -4.000 -4.000

Končno stanje obdobja 31.12.2008 5.758 0 571 3.536 1 9.866

SkupajZadržani čisti 
poslovni izid

Prevrednotovalne 
rezerve za opredm. 
osnovna sredstva

Leto 2008                                                               v tisoč EUR

Vpoklicani 
kapital

Lastne 
delnice Rezerve

 
 
 
Pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov. 
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3.5. POSEBEN DODATEK k izkazu gibanja kapitala 
 
 

v tisoč EUR

2009 2008

Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.493 2.862

 + preneseni čisti dobiček 1.036 817

 - povečanje zakonskih rezerv -5 -143

 Bilančni dobiček, ki ga razporedi Skupščina 2.524 3.536  
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4. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
 
4.1. Izkaz poslovnega izida 

 
 

4.1.1 Prihodki 
 
 
v tisoč EUR 2009 2008
Poslovni prihodki 35.623 40.650
Finančni prihodki 89 203
Prihodki skupaj 35.712 40.853  
 
 
Poslovni prihodki 
 
 
Prihodki od prodaje materiala se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih ali drugih 
listinah.  
 
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 2009 2008
 a) prihodki od prodaje storitev na domačem trgu 34.636 40.562
 b) prihodki od prodaje materiala na domačem trgu 914 0
 c) drugi prihodki 73 88

Poslovni prihodki skupaj 35.623 40.650  
 
 

v tisoč EUR 2009 delež 2008 delež

 1.  ČISTI PRIHODEK OD PRODAJE 35.550 100% 40.562 100%

 a) prihodki od prodaje storitev 34.636 97% 40.562 100%
  - PRIHODKI OD PRODAJE  V OKVIRU POVEZANIH PODJETIJ 25.873 73% 37.322 92%

     - Prihodki od investicijskih gradenj 16.101 45% 27.517 68%
     - Prihodki  od investicijskega vzdrževanja 880 2% 1.249 3%

     - Prihodki  od preven, odprave napak, ostali 8.892 25% 8.555 21%
        - Prihodki  od preventivnega vzdrževanja 1.410 4% 1.712 4%
        - Prihodki  od odprave napak 6.389 18% 6.059 15%
        - Ostali prihodki  1.093 3% 784 2%

           ->  OD TEGA POSREDNO NA TRGU 1.843 5% 2.356 6%

 - PRIHODKI OD PRODAJE  na trgu 8.397 24% 3.840 9%
      - Ostali prihodki 2.744 8% 3.840 9%
      - Prihodki od investicijskih gradenj - GOŠO 5.653 16% 0

           ->  POSREDNO IN NEPOSREDNO NA TRGU 10.240 29% 6.196 15%

 -  PRIHODKI - REZERVACIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARAN.DOBI 366 1% -599 -1%

b) prihodki od prodaje materiala 914 3% 0 0%

  - PRIHODKI OD PRODAJE  MATERIALA 914 3% 0 0%  
 



            
www.gvo.si 

                                                                                                                                  

53/66 

V letu 2009 je družba 73 % čistih prihodkov realizirala v okviru povezanih podjetij, t.j. opravljanje 
storitev gradnje in vzdrževanja telekomunikacijskega omrežja povezanih družb. Od prodaje na 
domačem trgu je ustvarila 24 % čistih prihodkov, od tega kar 16 % od projekta GOŠO. Manj kot 
1 % so v letu 2009 predstavljali drugi prihodki od poslovanja. 
 
 

4.1.2 Odhodki 
 
v tisoč EUR 2009 2008
Poslovni odhodki 33.873 37.212
Finančni odhodki 2 1
Odhodki skupaj 33.875 37.213  
 
 
Poslovni odhodki 
 
Poslovni odhodki vključujejo v poslovnem letu 2009 nabavno vrednost prodanega materiala, 
stroške materiala, energije, storitev, dela, amortizacije ter vračunane stroške in druge odhodke 
poslovanja.  
 
Poslovne odhodke se pripozna, ko je material prodan, ostali stroški pa se že ob svojem 
nastanku pripoznajo kot poslovni odhodki.  
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje, ne 
glede na njihov vpliv na poslovni izid.  
 

v tisoč EUR 2009 2008
Stroški materiala in energije ter nabavna vrednost prod.mat. 7.297 10.155
Stroški materiala 6.365 9.791
Stroški energije 474 364
Nabavna vrednost prodanega materiala 459 0
Stroški storitev 12.643 12.377
   Stroški prevoznih storitev 173 188
   Stroški najema opredmetenih osn.sred. 370 696
   Stroški vzdrž. opredmetenih osn.sred. 367 270
     - redno vzdrževanje 367 270

     - investicijsko vzdrževanje 0 0

   Povračilo stroškov v zvezi z delom 81 53
   Stroški osebnih storitev 887 834
   Stroški zavarovalnih premij 64 65
   Stroški sejmov, oglaševanja 73 53
   Stroški reprezentance 29 46
   Stroški bančnih storitev 13 9
   Stroški drugih storitev 10.585 10.163
Stroški dela 12.531 13.485
Plače in nadomestila plač 8.283 8.799
Prispevki za socialno varnost 1.843 1.905
   - od tega prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.212 1.236

Drugi stroški dela 2.406 2.781

Amortizacija 1.144 982
Neopredmetenih dolgoročnih sredstev 17 30
Opredmetenih osnovnih sredstev 1.127 952

Drugi odhodki poslovanja 258 213

Skupaj odhodki poslovanja 33.873 37.212  
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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 v 
letu 2009 obračunan po stopnji 21 % od davčne osnove. 
 
 
Davčni odhodek izkazan v izkazu poslovnega izida

v tisoč EUR 2009 2008
Davek tekočega leta -244 -808
Odložene terjatve/obveznosti za davek -100 30
Odhodek za davek iz dobička v breme rezultata -344 -778  
 
Uskladitev med dejanskim in izračunanim odhodkom za davek

v tisoč EUR 2009 2008
Dobiček (izguba) pred obdavčitvijo po MSRP 1.837 3.640
Davek iz dobička upoštevajoč predpisano davčno stopnjo -386 -801
Neobdavčene prejete dividende
Koriščenje davčne olajšave v tekočem obdobju 136 135
Odprava davčnih olajšav, koriščenih v prejšnjih letih -1
Sprememba davčne stopnje -1 -1
Davčno nepriznani odhodki -93 -110
Ostale postavke
Skupaj odhodek za davek -344 -778 
 
 
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.  
 
Spremembe odloženih terjatev / obveznosti za davek, ki so pripoznane v izkazu poslovnega izida

v tisoč EUR 2009 2008
Neopredmetena sredstva
Opredmetena osnovna sredstva 1 3
Finančne naložbe
Rezervacije -127 3
Terjatve 26 24
Rezervacije za vnaprej vračunane stroške
Druga sredstva
Sprememba odloženih terjatev / obveznosti za davek -100 30  
 
Odložene terjatve za davek

v tisoč EUR 2009 2008
Neopredmetena sredstva
Opredmetena osnovna sredstva 8 7
Naložbe in finančna sredstva
Terjatve iz poslovanja 70 44
Zaloge
Druga dolgoročna sredstva
Rezervacije 489 616
Odložene terjatve za davek 567 667  
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5. POJASNILA K BILANCI STANJA 
 
 
5.1. Bilanca stanja 

 
 

5.1.1 Neopredmetena sredstva 
 
V tej skupini družba izkazuje dolgoročne premoženjske pravice.  
 
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 31.12.2009 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. 
 
Stanje neopredmetenih sredstev v  letu 2009 v tisoč EUR 
 

Leto 2009                                                  v tisoč EUR Dobro ime Licence
Računalniški 
programi

Druga neopred. 
dolgoročna sredstva

Neopred. dolgoročna 
sredstva v izgradnji Predujmi Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01.01.2009 0 83 55 0 0 0 138
Povečanja 0
Prodaje 0
Stanje konec obdobja 31.12.2009 0 83 55 0 0 0 138

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01.01.2009 0 26 54 0 0 0 80
Prodaje 0
Amortizacija 16 1 17
Stanje konec obdobja 31.12.2009 0 42 55 0 0 0 97

NEODPISANA VREDNOST
Stanje 01.01.2009 0 57 1 0 0 0 58
Stanje konec obdobja 31.12.2009 0 41 0 0 0 0 41  
 
 
Stanje neopredmetenih sredstev v letu 2008 v tisoč EUR 
 

Leto 2008                               v tisoč EUR Dobro ime Licence
Računalniški 
programi

Druga neopred. 
dolgoročna 
sredstva

Neopred. dolgoročna 
sredstva v izgradnji Predujmi Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01.01.2008 83 55 138
Povečanja 0
Prodaje 0
Stanje konec obdobja 31.12.2008 0 83 55 0 0 0 138

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01.01.2008 9 41 50
Prodaje 0
Amortizacija 17 13 30
Stanje konec obdobja 31.12.2008 0 26 54 0 0 0 80

NEODPISANA VREDNOST
Stanje 01.01.2008 0 74 14 0 0 0 88
Stanje konec obdobja 31.12.2008 0 57 1 0 0 0 58  
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5.1.2 Opredmetena osnovna sredstva 
 
Družba spremlja opredmetena osnovna sredstva kot premičnine v vozni park, računalniško 
opremo, drugo opremo in opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju.  
 
 
Stanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009 v tisoč EUR 
 

Leto 2009 Druga oprema Sredstva v izgradnji

Predujmi za 
opredm. 
osnovna 
sredstva Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.2009 8.322 8.322
Povečanja 1.243 1.243 2.486
Zmanjšanja, odpisi -91 -1.243 -1.334
Stanje konec obdobja 31.12.2009 9.474 0 0 9.474

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1.1.2009 4.217 4.217
Amortizacija 1.127 1.127
Povečanja 0
Zmanjšanja, odpisi -66 -66
Stanje konec obdobja 31.12.2009 5.278 0 0 5.278

NEODPISANA VREDNOST
Skupaj 1.1.2009 4.105 0 0 4.105
Stanje konec obdobja 31.12.2009 4.196 0 0 4.196  
 
 
Stanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2008 v tisoč EUR 
 

Leto 2008 Druga oprema Sredstva v izgradnji

Predujmi za 
opredm. 
osnovna 
sredstva Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.2008 7.025 7.025
Povečanja 1.455 1.455
Zmanjšanja, odpisi -158 -158
Stanje konec obdobja 31.12.2008 8.322 0 0 8.322

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1.1.2008 3.395 3.395
Amortizacija 952 952
Povečanja 0
Zmanjšanja, odpisi -130 -130
Stanje konec obdobja 31.12.2008 4.217 0 0 4.217

NEODPISANA VREDNOST
Skupaj 1.1.2008 3.630 0 0 3.630
Stanje konec obdobja 31.12.2008 4.105 0 0 4.105 
 
 
Opredmetena osnovna sredstva niso zastavljena.
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5.1.3 Finančne naložbe  
 
Družba izkazuje med finančnimi naložbami dana posojila za stanovanjske kredite 
zaposlenim. Ta so dolgoročna. Del posojil, ki zapade v letu dni, se prenese med kratkoročne 
finančne 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. 
Posojila se obrestujejo z obrestnimi merami od 3,75%  do 6,228%. 
 
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami so izkazana tudi posojila dana podjetjem v skupini. 
Ta se obrestujejo po obrestni meri 5,407%.  
 
 
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.  
 
 

5.1.4 Zaloge 
 
Med zalogami družbe prevladuje material za telekomunikacijsko dejavnost.  
 
V letu 2009 sta bili evidentirana med stroški oslabitev zalog v višini 7 tisoč EUR in odpisane 
zastarele zaloge materiala v višini 6 tisoč EUR. 
 
 

5.1.5 Poslovne in druge terjatve ter aktivne časovne razmejitve 
 
Struktura terjatev 
 
Dospelost vrsta terjatev za leto 2009 
 
31.12.2009

Postavka Do drugih Do povezanih

Nezapadle in nepopravljene terjatve 3.337 10.192

Zapadle in popravljene 122

Zapadle in nepopravljene terjatve

- do vključno 30 dni 204 92

- od vključno 31 do vključno 60 dni 100 109

- od vključno 61 do vključno 90 dni 147 128

- od vključno 91 do vključno 120 dni 61 144

- od vključno 121 dne naprej 46 993

VSOTA ZAPADLIH IN NEPOPRAVLJENIH 558 1.466

VSOTA VSEH 4.017 11.658

v tisoč EUR
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Dospelost vrsta terjatev za leto 2008 
 
31.12.2008

Postavka Do drugih Do povezanih

Nezapadle in nepopravljene terjatve 1.996 14.010

Zapadle in popravljene 52

Zapadle in nepopravljene terjatve

- do vključno 30 dni 261 377

- od vključno 31 do vključno 60 dni 259 140

- od vključno 61 do vključno 90 dni 291 237

- od vključno 91 do vključno 120 dni 73 208

- od vključno 121 dne naprej 251 946

VSOTA ZAPADLIH IN NEPOPRAVLJENIH 1.135 1.908

VSOTA VSEH 3.183 15.918

v tisoč EUR

 
 
 
Gibanje  popravka vrednosti terjatev: 
 

v tisoč EUR
Gibanje popravka vrednosti terjatev 2009 2008
Stanje 1.1. -214 -96
Popravki v letu -220 -189

Odprava popravkov 80

Poraba 71

Razlika iz preračuna na predstavitveno valuto

Stanje konec obdobja -354 -214  
 
Družba terjatev nima zavarovanih, niti ne zastavljenih. 
Družba ima med kratkoročnimi terjatvami 74% kratkoročnih poslovnih terjatev do podjetij v 
skupini.  
 
 

5.1.6  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. 
 
 

5.1.7  Kapital 
 
Kapital družbe sestavljajo vpoklicani kapital, zakonske rezerve, kapitalske rezerve ter  
preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let prehodno še 
nerazdeljeni čisti dobiček ali še neporavnana čista izguba poslovnega leta kot zadržani 
dobiček družbe.  
 
Med kapitalskimi rezervami družba izkazuje znesek odpravljenega splošnega 
prevrednotovalnega popravka kapitala.  
 
Zakonske rezerve se oblikujejo, dokler njihova višina vključno s kapitalskimi rezervami ne 
doseže 10% osnovnega kapitala družbe. V posameznem letu se za njihovo oblikovanje 
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nameni 5% čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske porabljene za kritje 
prenesene izgube skladno z 3. odstavkom 64. člena ZGD-1. 
  
V izkazu gibanja kapitala je izkazana uporaba čistega dobička leta 2009 skladno s 1. in 2. 
odstavkom 230. člena ZGD-1 in s 4. odstavkom 64. člena ZGD-1. 
 
 

5.1.8 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. 
 
 
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. 
 
 
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 
 
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so bile oblikovane na osnovi metode 
aktuarskega izračuna po podatkih na dan 31.12.2009. 
 
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 vračunani 
stroški - rezervacije za dana 

jamstva 

Rezervacije za pokojnine in 
podobne obveznosti Druge rezervacije Skupaj

stanje  1.1.2009 3.020 1.017 60 4.097
Črpanje -1.362 -46 -9 -1.417
Odprava 0
Oblikovanje 996 -22 45 1.019
Stanje 31.12.2009 2.654 949 96 3.699  
 
 
Proti družbi sta bili v letu 2009 vloženi dve tožbi v skupni vrednosti 73 tisoč EUR, iz prejšnjih 
let je v teku delovna tožba v skupnem znesku 1,2 mio EUR.   
Družba ocenjuje, da rezervacij za obveznosti za tožbe ni potrebno oblikovati.  
 
 

5.1.9  Kratkoročne poslovne obveznosti 
 
 
Družba ima na dan 31.12.2009 kratkoročne poslovne obveznosti do drugih in obveznosti do 
podjetij v skupini. 
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Poslovne in druge obveznosti na dan 31.12.2009  v tisoč EUR
Do drugih Do družb v 

skupini

Obveznosti do dobaviteljev 8.649 1.768

Obveznosti za DDV in druge davčne obveznosti 322 0

Obveznosti do zaposlenih 1.022 0

Obveznosti za predujme 22 0

Druge obveznosti 250 0

Skupaj 10.265 1.768  
 

Poslovne in druge obveznosti na dan 31.12.2008  v tisoč EUR
Do drugih Do družb v 

skupini

Obveznosti do dobaviteljev 4.980 4.327

Obveznosti za DDV in druge davčne obveznosti 268 0

Obveznosti do zaposlenih 1.194 0

Obveznosti do domačih operaterjev 1 0

Druge obveznosti 182 0

Skupaj 6.625 4.327 
 
 

5.1.10  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 oziroma se še niso pojavili in se 
nanašajo na tekoče obračunsko obdobje. To so predvsem vkalkulirani zneski za 
neizkoriščeni letni dopust, vkalkulirane odpravnine ter vkalkulirane nagrade.  
 
 

Postavka Stanje 1.1.2009
Stanje 

31.12.2009
Kratkoročno vnaprej vračunani stroški: 1.494 1.866
Vrač.rezerv.za neizrabljen LD 334 444
Vrač.del plače 362 0
Vrač.odpravnine presežnih delavcev 699 823
vrač.nagrade 74 48
Drugi 25 551

Kratkoročno odloženi prihodki: 0 0
SKUPAJ 1.494 1.866  
 

v tisoč EUR

Postavka Stanje 1.1.2008
Stanje 

31.12.2008
Kratkoročno vnaprej vračunani stroški: 1.682 1.494
Vrač.rezerv.za neizrabljen LD 331 334
Vrač.del plače 436 362
Vrač.odpravnine presežnih delavcev 611 699
vrač.nagrade 45 74
Drugi 259 25

Kratkoročno odloženi prihodki: 0 0
SKUPAJ 1.682 1.494  
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5.1.11  Obveznosti in terjatve za poslovni najem 
 
Družba v letu 2009 izkazuje obveznosti iz naslova poslovnega najema opredmetenih 
osnovnih sredstev.  
 
V poslovnem letu 2009 je družba v izkazu poslovnega izida pripoznala stroške poslovnega 
najema v vrednosti 370 tisoč EUR (2008: 696 tisoč EUR).  
 
 

5.1.12  Zabilančna evidenca 
 
Družba evidentira v zabilančni evidenci dana zavarovanja z bančnimi garancijami in 
menicami za pridobitev poslov na javnih razpisih in izpolnjevanje obveznosti iz sprejetih 
poslov v višini 1.888 tisoč EUR. V letu 2008 jih je bilo 1.069 tisoč EUR.  
 
 

5.1.13  Izkaz denarnih tokov 
 
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi iz podatkov bilanc stanja na dan 
31.12.2009 in 01.01.2009, iz podatkov izkaza poslovnega izida za leto 2009 ter iz dodatnih 
podatkov, ki so potrebni za prilagoditev prejemkov. 
 
 

5.1.14  Izkaz gibanja kapitala 
 
V izkazu gibanja je družba prikazala spremembe v gibanju kapitala v letu 2009. 
 
Ob sestavi izkazov za leto 2009 je družba v izkazu gibanja kapitala prikazala: 
 

- kot premike v kapital – evidentiranje čistega poslovnega izida v letu 2009 v znesku 
1.493  tisoč EUR na postavki čisti poslovni izid. 

 
- kot premike v kapitalu – oblikovanje zakonskih rezerv v znesku 5  tisoč EUR.  

 
- kot premik iz kapitala – izplačilo dividend (deležev) v znesku 2.500 tisoč EUR. 
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6. DRUGA RAZKRITJA 
 
 
6.1. Prejemki vodstva in zaposlenih po IP 

 
Skupni zneski vseh prejemkov v letu 2009: 
 
v EUR
Direktor 174.116
Vodstveni delavci, zaposleni na podlagi 
pogodbe za katero ne velja tarifni del KP 354.308
Skupaj 528.424  
 
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). 
 
 
6.2. Posli s povezanimi osebami 

 
Pri razkrivanju podatkov o skupinah oseb družba upošteva določila ZGD-1, da so kot 
pomembna zadeva opredeljena zahtevana razkritja za poslovodstvo in vodstvene delavce, 
zaposlene na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe. 
 
 

Stanovanjska posojila   v EUR
Odplačila v letu 

2009
Stanje 

31.12.2009

Direktor 0 0
Vodstveni delavci, zaposleni na podlagi 
pogodbe za katero ne velja tarifni del KP 5.777 0  
 
 
 
6.3. Stroški jubilejnih nagrad 

 
 
Leto 2009 
Jubilejne nagrade v EUR Število delavcev  Znesek
Jubilejna nagrada 10 let 4 1.840
Jubilejna nagrada 20 let 18 12.402
Jubilejna nagrada 30 let 19 17.461
Skupna vsota 41 31.703  
 
 
 
6.4. 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. 
 
 



            
www.gvo.si 

                                                                                                                                     

63/66 

6.5. Stroški revizorja 
 

Leto 2009 v  EUR

Revidiranje letnega poročila 10.000

Druge storitve revidiranja

Storitve davčnega svetovanja

Druge nerevizijske storitve

Skupaj 10.000 
 
 
6.6. Upravljanje finančnih tveganj 

 
 
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  
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.   
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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, 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 je relativno predvidljiv in stabilen. 
 
 
6.7. Zapadlost poslovnih in drugih obveznosti družbe 

 
Zapadlost poslovnih in drugih obveznosti družbe na dan 31.12.2009 in 31.12.2008 na osnovi 
pogodbenih, nediskontiranih plačil: 
 

v tisoč EUR Zapadle Na vpoklic Do 3 mesece
Od 3 do 12 
mesecev Od 1 do 5 let Nad 5 let Skupaj

31.12.2009

Poslovne in druge obveznosti 200 666 8.013 3.154 12.033

31.12.2008

Poslovne in druge obveznosti 354 7.763 2.835 10.952  
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6.8. Posli s podjetji v skupini 
 
 
v tisoč EUR 2009 2008

Terjatve do podjetij v skupini 14.659 16.213

TELEKOM, d.d. 14.207 16.211
Mobitel, d.d. 422 2
Avtenta.si, d.o.o. 30 0

Obveznosti do podjetij v skupini 4.074 7.178

TELEKOM, d.d. 3.995 7.120
Mobitel, d.d. 32 20
Avtenta.si, d.o.o. 43 38
Najdi.si, d.o.o. 1 0
Soline, d.o.o. 3 0

Prihodki od prodaje v skupini 26.423 37.322
TELEKOM, d.d. 25.929 37.322
Mobitel, d.d. 345 0
Avtenta.si, d.o.o. 149 0

Nakup blaga in storitev v skupini 6.093 10.987

TELEKOM, d.d. 5.878 10.786
Mobitel, d.d. 105 117
Avtenta.si, d.o.o. 99 65
Najdi.si, d.o.o. 6 9
Soline, d.o.o. 5 10  
 
 
Med terjatvami do povezanih oseb družba na dan 31.12.2009 izkazuje poslovne in druge 
terjatve, kratkoročno odloženi stroški in odhodki, kratkoročno nezaračunane prihodke in 
kratkoročne finančne naložbe. Med obveznostmi pa poslovne in druge obveznosti ter 
rezervacije. 
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7. REVIZORJEVO POROČILO 
 

 


