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Uvodna beseda

Leto 2010 je bilo na področju, ki predstavlja GVO osnovno dejavnost, zelo nepredvidljivo. Stanje
na trgu je zaradi splošne gospodarske krize postalo izjemno zahtevno, saj se je investicijski
ciklus bistveno zmanjšal tako v okviru matične družbe, kot na celotnem trgu. Srečevali smo se
tako z zmanjšanim obsegom del za največje naročnike, kot s cenovnimi pritiski, pri čemer se je
GVO moral razmeram na trgu ustrezno prilagoditi.
V ta namen smo intenzivno izvajali diverzifikacijo poslov na tista področja, na katerih nismo bili
prisotni, ali pa smo bili udeleženi le v manjšem delu. Kot največji uspeh velja omeniti izvajanje
gradbenih del, pri čemer smo nabavili za to potrebno gradbeno mehanizacijo. Velik poudarek
smo dali tudi usmeritvi na področje elektro instalacij. V ta namen smo intenzivno izvajali dodatno
izobraževanje in strokovno ter praktično usposabljanje sodelavcev, ki so opravili tudi ustrezne
izpite s področja praktičnega dela na izvajanju elektro instalacij, kakor tudi pridobili licence za
izvajanje del v eksplozivnem področju ter izvajanje elektro meritev (Edison). Družbo pa smo tudi
certificirali za izvajanje del v eksplozijsko nevarnem okolju (Ex-certifikat).
Izpad poslov na matični družbi smo zelo uspešno kompenzirali z delom na trgu. V letu 2010 smo
uspešno zaključili dva največja slovenska telekomunikacijska projekta – odprto širokopasovno
omrežje na Koroškem in v Prlekiji v skupni dolžini skoraj 1.500 km in v vrednosti 25 mio EUR. V
ta projekt smo vključili večino svojih resursov in si pridobili neprecenljive izkušnje pri izvajanju
večjih projektov tako na področju projektiranja, izvedbe, geodetskih posnetkov, kot operativnega
in finančnega vodenja najzahtevnejših projektov. Takšne reference nam omogočajo nadaljnje
aktivnosti na podobnih projektih, predvsem pa so družbi referenca za potencialne investitorje, saj
smo dokazali, da smo sposobni izvesti še tako velike in zahtevne projekte. Zato je GVO v letu
2010 nastopal tudi na skoraj vseh novih razpisih za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežjih.
Izvajanje del s področja elektro instalacij je za družbo zelo pomembna referenca za pridobivanje
poslov na trgu v naslednjih letih. V letu 2010 je družba izvajala največji elektroenergetski projekt
v skupini TS na Cigaletovi v Ljubljani, v veliki meri pa smo začeli tudi izvajati elektro meritve za
Mobitel in Petrol ter elektro vzdrževalna dela za Pošto Slovenije.
Intenzivno smo delali na racionalizaciji poslovanja in kadrovskem prestrukturiranju s ciljem
prilagajanja družbe tržnim razmeram. Število zaposlenih smo zmanjšali za 5%, iz 409 na 389,
večina vseh zaposlenih pa poleg svoje osnovne aktivnosti opravlja vsaj še eno, s čimer
zagotavljamo bistveno večjo fleksibilnost. Tudi v bodoče pa bomo intenzivno usmerjali aktivnosti
na strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih na področjih novih aktivnosti, saj smo
prepričani, da samo na področju telekomunikacij ne bo v prihodnjih letih dovolj dela za vse
zaposlene.
Intenzivno smo se usmerjali na pridobivanje poslov na trgu. GVO postaja vse bolj prepoznavno
podjetje in tržni leader na področju gradnje in vzdrževanja telekomunikacij, vse bolj pa tudi na
področju elektroinstalacij.
Da bi bilo poslovanje v čim večji meri pregledno, transparentno in racionalno, smo nadgradili
sistem podpore odločanju, pri čemer lahko izvajamo hitre kontrole poslovanja po različnih
ekonomskih in operativnih parametrih, kakor tudi po posameznih centrih gradenj (profitnih
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centrih). Vse to nam omogoča kvalitetnejšo spremljavo in obvladovanje poslovanja ter
pravočasne in hitre korekcije ter odzive na spremembe na trgu.
Intenzivno smo se posvetili tudi zniževanju vseh stroškov poslovanja. V ta namen smo dodatno
zniževali cene podizvajalcem in dobaviteljem ter dosegali 120 dnevne plačilne roke.
Posebno pozornost smo posvetili obvladovanju terjatev, obveznosti in zalog, sproščanju
zadržanih sredstev in reševanju reklamacij in na tem segmentu poslovanja dosegli pozitivne
učinke.
V obdobju, ki je pred nami, bomo intenzivno nadaljevali s kadrovskim prestrukturiranjem,
izobraževanjem ter nadaljnji racionalizacijo poslovanja ter prilagajanju tržnim razmeram. Še
intenzivneje bomo usmerjeni na trg in na doseganje še večjega tržnega deleža na trgu, izven
skupine TS, kar je eden naših strateških ciljev. Z vso intenzivnostjo pa bomo pristopili tudi novim
projektom izgradnje odprtih širokopasovnih omrežij ter se še naprej usmerjali na delo v tujini,
tako v okviru skupine TS, kakor tudi izven nje.

Direktor GVO, d.o.o.
Edo Škufca
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I.

Poslovno poročilo
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1. POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2010
• S Telekomom Slovenije, d.d. smo sklenili za 14.581 tisoč evrov pogodb za gradnjo in
vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij ter odpravo napak na teh omrežjih, kar je za
13.539 tisoč evrov oz. 48 % manj, kot je bilo predvideno.
• Znesek sklenjenih pogodb na trgu znaša 7.645 tisoč evrov oz. 89 % letnega plana za leto 2010.
• Zaključili smo največja projekta gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v Sloveniji doslej (v
Mislinjski in Dravski dolini ter v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.
• Nadaljevali smo z intenziviranimi aktivnostmi v zvezi s pridobivanjem posla znotraj vseh družb v
Skupini Telekom Slovenije, tudi v tujini.
• Pridobili in uspešno realizirali smo prvi posel družbe GVO, d.o.o. v tujini, na Češkem.

• Uspešno smo izvedli redno presojo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO
9001:2008 ter redno presojo sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2004.

2. REALIZACIJA TEMELJNIH CILJEV V LETU 2010
1. Pridobivanje del v regiji
Pridobili in uspešno zaključili smo prvi posel v tujini – v mestu Buštěhrad na Češkem smo zgradili
optično kabelsko povezavo za sončno elektrarno. Več energije smo vložili tudi v pridobitev
obsežnejšega posla za Aneks, kjer pa nam zaradi zaviranja pridobitve posla s strani manjšinskega
lastnika le-tega zaenkrat še ni uspelo pridobiti; pričakovati je, da bi bil posel sklenjen v letu 2011.
2. Utrjevanje in nadgradnja blagovne znamke GVO

V okviru razpoložljivih sredstev smo utrjevali blagovno znamko GVO, in sicer predvsem v
povezavi s preostalimi poslovnimi aktivnostmi (na način, da smo spodbujali ozaveščenost
potencialnih končnih uporabnikov v zvezi z odprtima širokopasovnima omrežjema, ki smo ju
zgradili ipd.).
3. Prevzem izvajanja večine TK, elektro in strojnih ter vzdrževalnih del za podjetja v Skupini
Telekom Slovenije (Mobitel, Ipko, On-net ..);

Nadgradili smo poslovno sodelovanje z Mobitelom in zanj uspešno izvedli 13 baznih postaj ter
na podlagi sklenjene pogodbe začeli s periodičnimi meritvami baznih postaj na območju celotne
Slovenije. Prizadevanja smo vlagali tudi za sklenitev različnih poslov s preostalimi družbami v
Skupini Telekom Slovenije, vendar zaenkrat pretežno neuspešno.
4. Vodenje sistema kakovosti v skladu z ISO 9001:2008 in sistema ravnanja z okoljem v
skladu z ISO 14001:2004
V decembru je bila opravljena redna zunanja presoja sistema vodenja, ki v naši družbi vključuje
standarda ISO 9001:2008 ter ISO 14001:2004. Posebna komisija Slovenskega inštituta za
kakovost in meroslovje (SIQ) je ugotovila, da sistem vodenja, ki ga imamo vzpostavljenega,
ustreza vsem zahtevam.
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5. Dobiček v letu 2010
Dosegli smo čisti poslovni izid obračunskega obdobja v višini 5.863 tisoč EUR, kar predstavlja
doslej najboljši rezultat družbe v času njenega obstoja.
6. Vzpodbujanje inovativnosti in izboljšav
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.
7. 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.
8. 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.
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3. ANALIZA POSLOVANJA
Družba je v letu 2010 dosegla 33.857 tisoč EUR poslovnih prihodkov, kar je 5 % manj kot v letu
2009.
Poslovni odhodki znašajo 26.547 tisoč EUR, kar je 22 % manj kot v letu 2009, od tega so stroški
materiala glede na leto prej nižji za 18 %, stroški dela pa za 4 % zaradi zmanjšanega obsega
poslov in števila zaposlenih.
Dobiček iz poslovanja – EBIT za leto 2010 znaša 7.310 tisoč EUR.
Izboljšanje dobička iz poslovanja iz doseženih 1.750 tisoč EUR v letu 2009 na 7.310 tisoč EUR v
letu 2010 je predvsem posledica prenosa stroškov gradnje zasebnega dela odprtih
širokopasovnih omrežij, nastalih v letošnjem letu, na investicijo v izgradnji. Iz tega razloga
stroške poslovanja zmanjšuje usredstvena lastna režija v vrednosti 5.993 tisoč EUR.
Čisti poslovni izid v letu 2010 znaša 5.863 tisoč EUR in je od lanskoletnega za štirikrat višji.
Dobičkonosnost poslovnih prihodkov znaša 17 %, stopnja EBITDA pa 25 %.
Dodana vrednost na zaposlenega je dosegla 50 tisoč EUR, poslovni prihodki na zaposlenega pa
87 tisoč EUR.
Prihodke od prodaje družba ustvarja na trgu in v okviru povezanih družb.
V okviru povezanih podjetij je družba dosegla 19.889 tisoč EUR čistih prihodkov.
V strukturi prihodkov so deleži prihodkov v okviru povezanih podjetij sledeči: investicijska gradnja
predstavlja 33 %, 25 % predstavljajo prihodki od odprave napak, preventivnega vzdrževanja in
ostalih prihodkov ter investicijsko vzdrževanje z 1 % prihodkov povezanih podjetij.
Na trgu je družba v letu 2010 realizirala 12.311 tisoč EUR prihodkov ali 36 % vseh čistih
prihodkov.
Največji delež na trgu ustvarjenih prihodkov, kar 31 % vseh čistih prihodkov, predstavlja gradnja
odprto širokopasovnega omrežja v vrednosti 10.461 tisoč EUR. Ostalih 5 % predstavljajo ostali
prihodki ustvarjeni na trgu.
Bilančna vsota družbe je bila konec leta 2010 glede na prejšnje leto večja za 15 %, donosnost
kapitala (ROE) pa je dosegla 64 %.
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Tabela: Rezultati poslovanja v številkah

v tisoč EUR

I - XII 2009

Plan 2010 I - XII 2010

Indeks
10/09

% izvr.
plan

Poslovni prihodki

35.623

29.028

33.857

95

117

Čisti prihodki od prodaje

35.550

28.933

33.754

95

117

73

95

103

141

108

Poslovni odhodki

33.873

28.496

26.547

78

93

Opex (poslovni odhodki brez amortizacije)

32.729

27.192

25.342

77

93

EBITDA

2.894

1.835

8.515

294

464

Amortizacija

1.144

1.304

1.205

105

92

EBIT - Čisti poslovni izid iz poslovanja

1.750

531

7.310

418

1.376

Neto finančni izid ( fin. prih. - fin.odh.)

87

25

87

100

348

344

79

1.534

446

1.942

1.493

477

5.863

393

1.228

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih

8%

6%

25%

310

398

Dobičkonosnost poslovnih prihodkov v %

4%

2%

17%

413

1.053

26.457

n.a.

30.528

115

-

8.859

n.a.

15.233

172

-

17%

n.a.

64%

372

-

1.243

4.000

8.781

706

220

409

400

389

95

97

14.370

13.310

19.449

135

146

35

33

50

142

150

Drugi poslovni prihodki

Davek iz dobička z odloženimi davki
Čisti poslovni izid

Bilančna vsota
Kapital
ROE - Dobičkonosnost kapitala
Vrednost naložb
Število zaposlenih
Dodana vrednost
Dodana vrednost na zaposlenega

10/67

www.gvo.si

4. PRODAJA
4.1. Obseg prodaje
V letu 2010 je družba dosegla prodajo (tj. pridobila posle) v višini 23.661 tisoč EUR, kar je za 32
% manj kot v letu 2009, oziroma 39 % manj od načrtovanega. Največja razlika med načrtovano
in doseženo prodajo (nominalno in v odstotkih) je na segmentu prodaje za matično družbo, kjer
je bila dosežena prodaja od planirane nižja za 13.539 tisoč EUR.
Prodaja za Telekom Slovenije d.d. znaša 14.581 tisoč EUR, kar je za 36 % manj kot v letu 2009,
oziroma 48 % manj od načrtovanega. Za zunanje naročnike preko Telekoma Slovenije smo
dosegli prodajo v višini 1.435 tisoč EUR, kar je za 22 % manj kot v letu 2009, oz. 20 % manj od
načrtovanega. Dosežena prodaja neposredno na trgu v letu 2010 je znašala 7.645 tisoč EUR,
kar je za 22 % manj kot v predhodnem letu oz. 11 % pod planom.
Sklenjene pogodbe in naročila
V 000 EUR
%
Realizacija I – XII Realizacija I –XII IND
Plan
2009
2010
10/09
2010
realizacije
Telekom
22.855
14.581
64
28.120
52
Slovenije, d.d.
Zunanji
9.849
7.645
78
8.600
89
naročniki
Zunanji
1.843
1.435
78
1.800
80
naročniki
preko TS
SKUPAJ
34.547
23.661
68
38.520
61

4.2. Naročniki
V letu 2010 je bil največji naročnik storitev družbe GVO d.o.o. Telekom Slovenije d.d., saj so
njegova naročila predstavljala 61 % vseh sklenjenih poslov. Delež poslov, pridobljenih
neposredno na trgu znaša 33 %, na trgu preko povezanih podjetij v skupni prodaji pa 6 %.
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. Naročila so se
nanašala tudi na elektroinstalacijska dela in prodajo materiala gradbenim izvajalcem, saj je GVO,
d.o.o. pri dobaviteljih materiala uspel izpogajati izjemne plačilne pogoje.

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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4.4. Naložbe

v EUR

Leto 2009

Plan 2010

Leto 2010

IND 10/09

% izvr.
plana

Avtomobili

245.887

70.000

50.817

21

73%

Instrumenti

105.942

100.000

171.400

162

171%

Strojna
mehanizacija
Standardna in
specialna orodja
Računalniška
oprema
Programska
oprema
Ostala oprema
SKUPAJ

100.000

843.119

50.000

143.431

17

287%

19.450

40.000

18.350

94

46%

0

0

0

28.794

7.500

2.844

10

38%

1.243.192

367.500

386.842

31

105%

706

230%
220%

Kontejnerji GOŠO
GOŠO
SKUPAJ

22.881
1.243.192

3.632.500
4.000.000

8.371.752
8.781.475

Družba je prekoračila plan investicij na GOŠO projektih, ker smo bili vezani na pogodbo in
pogoje javnega razpisa (ob sprejemanju plana, ni bilo več možnih sprememb). Na začetku
projekta smo izhajali iz predpostavk, da bo GOŠO Ormož zaključen v letu 2011, vendar zaradi
zahteve Ministrstva to ni bilo možno, zato je bilo projekt potrebno v celoti zaključiti v letu 2010.
V okviru celotnih naložb je bilo dejanskih plačil na GOŠU zgolj 2,4 mio EUR, ter 0,387 mio EUR
za nakup osnovnih sredstev (inštrumenti, orodja), torej skupaj 2,787 mio EUR, kar pa je
dejansko manj od planiranih 4 mio EUR.

5. 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.
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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
ustrezno organizacijo dela, 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
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.
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.

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 2010 uspešno obvladovali. S temi tveganji
upravlja Sektor za finance Telekoma Slovenije v sodelovanju z Enoto komerciale in marketinga
in Enoto za Razvoj in Projektiranje.
V letu 2011 pričakujemo še dodatno zaostrene razmere na področju terjatev do naših
naročnikov, saj je likvidnostna kriza v gradbeni panogi v polnem razmahu.

Kreditno tveganje
Kreditno tveganje, ki izhaja iz terjatev do kupcev in kratkoročnih finančnih naložb, je še vedno
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 letu 2010. V družbi oblikujemo popravek vrednosti
kratkoročnih terjatev po kriteriju starosti posamezne terjatve (od 50 do 100 %). Kreditno tveganje
obvladujemo z aktivnimi procesi izterjave, ki smo jih v 2010 prenovili in še pospešili.
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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.

6. POROČILO O RAZMERJIH Z OBVLADUJOČO DRUŽBO
Družba GVO, d.o.o. je v letu 2010 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.

7. POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

7.1. Organiziranost in zaposleni
7.1.1 Organiziranost
V družbi GVO v letu 2010 ni bilo organizacijskih sprememb.

GVO, d. o. o.

Enota za razvoj in
projektiranje

Operativna enota
gradnje

Enota komerciale in
marketinga

Center gradnje
Ljubljana - Kranj

Center gradnje
Maribor - Murska
Sobota

Center gradnje
Celje - Novo m esto

Center gradnje
Primorska

7.1.2 Zaposleni
Število zaposlenih
Konec leta 2010 je bilo v GVO, d.o.o. 389 zaposlenih, od tega 354 z delovnim razmerjem za
nedoločen čas (91%) in 35 z delovnim razmerjem za določen čas (9%).
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Vrsta delovnega razmerja
Kategorije
zaposlenih
nedoločen čas

Stanje na
31.12.2009
379

Stanje na
31.12.2010
354

Delež
Sprememba spremembe
v letu 2010 2010/2009
- 25
94

določen čas
Vsi zaposleni:

30
409

35
389

+5
- 20

116
95

Glavni razlog zaposlitve delavcev za določen čas v letu 2010 je bil predvsem povečan obseg
dela.
Vzrok
povečan obseg
pripravniki
nadomeščanje
mandat
Skupaj določen čas

Število
33
0
0
2
35

Poln in skrajšan delovni čas in invalidi
V družbi razen za invalide ni sklenjenih pogodb o zaposlitvi za delo v krajšem delovnem času.
Kategorije
invalidi II. kategorije
invalidi II. kategorije
invalidi III. kategorije
invalidi III. kategorije
invalidi III. kategorije
Skupaj

Trajanje dela
polovičen delovni čas (20 ur / teden)
polni delovni čas
polovičen delovni čas (20 ur / teden)
skrajšan delovni čas (30 ur / teden ali drugo)
polni delovni čas

Število
1
1
3
2
24
31

Skupno število invalidov II. in III. kategorije je 31 oziroma 7,97 %. 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 2010 ves čas presegala predpisano kvoto. Na dan 31.12.2010 je
družba presegla kvoto za 19 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 (96 %), njihova povprečna starost je 41,9 let, delež žensk
znaša 4 %, njihova povprečna starost je 41 let. Povprečna delovna doba moških je 21,8 let,
žensk pa 21,2 let. Povprečno število let delovne dobe in starosti zaposlenih se v zadnjih letih
postopno niža zaradi večjega obsega zaposlovanja mlajšega kadra.
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Prihodi in odhodi
V preteklem letu je bilo v družbi na novo zaposlenih 13 delavcev. Število zaposlenih se je
znižalo za 33, od tega se je 1 delavec invalidsko upokojil, 19-im je prenehalo delovno razmerje
iz poslovnega razloga, 4-im je prenehalo delovno razmerje zaradi družinskih razlogov, 7
zaposlenih je odšlo zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas, 1 delavec je odšel na Telekom
Slovenije in 1 delavec je umrl.
Fluktuacija je bila v letu 2010 je za malenkost višja (7,8 %) od predhodnega leta, ko je znašala
7,5 %.
Izobrazbena struktura
Pregled izobrazbene strukture zaposlenih kaže, da ima 52,9 % zaposlenih manj kot V. stopnjo
strokovne izobrazbe, 30,1 % jih ima V. stopnjo, 17,0 % 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.

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

2009

2010

79
145
123
35
25
2
409

76
130
117
41
23
2
389
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Letni ocenjevalni razgovori
V februarju 2010 smo zaključili letne ocenjevalne razgovore. Izvedene so bile naslednje
aktivnosti:
v skladu z vpeljanim sistemom ciljnega vodenja smo ocenili doseganje ciljev za leto 2009,
v skladu z vpeljanim sistemom ciljnega vodenja smo postavili cilje za leto 2010,
določeni so bili obvezni cilji za vodje in vse zaposlene.
V decembru 2010 smo izvedli ocenjevanje vedenj.
Ocena delovne uspešnosti ni neposredno vezana na gibljivi del plače, ima pa posredni vpliv na
napredovanje zaposlenih.
Od 401 zaposlenega na osnovi Kolektivne pogodbe na dan 31. 1. 2010, je bilo 50 delavcev
neocenjenih. Neocenjeni so bili delavci na daljši bolniški odsotnosti, novo zaposleni in
prerazporejeni delavci in delavci v postopku prenehanja delovnega razmerja. Od vseh
zaposlenih po Kolektivni pogodbi je bilo 81 oziroma 20,2 % zelo uspešnih.
Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih
V GVO d.o.o. merimo organizacijsko klimo od leta 2005, torej v letu 2010 že šestič. Odziv
zaposlenih je bil v vseh letih merjenja dober. Ta trend se nadaljuje tudi v letu 2010, kjer je bilo
oddanih 292 anket (od 389 zaposlenih) kar predstavlja 75 % udeležbo.
Prednosti:
+ še višja motiviranost, zavzetost in dobri odnosi med zaposlenimi,
+ pripadnost organizaciji ostaja dobra,
+ vodenje, dialog in jasnost v organizaciji se je bistveno izboljšala,
Izzivi:
- nekoliko slabše ocenjena strokovna usposobljenost in učenje,
- premalo prepoznan sistem nagrajevanja in napredovanja,
- sistem razvoja kariere
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Prvič smo izvedli organizacijsko kulturo. GVO ima prevladujočo kulturo trga in strukturiranosti.
Izobraževanje in razvoj zaposlenih
Število udeležb na izobraževanjih se je v letu 2010 glede na leto 2009 povečalo. Razmerje med
izobraževanji doma in v tujini je ostalo približno enako. Spodnja tabela prikazuje vse udeležbe
zaposlenih na izobraževanju v tekočem in prejšnjem letu.
Izobraževanje
Doma
V tujini
Skupno število udeležb na
izobraževanju

2009
492
11

Delež v
%
97,81%
2,19%

2010
586
8

503

100%

594

Delež v
Sprememba
%
v letu 2010
98,7%
+94
1,3%
-3
100%

+91

V naslednji tabeli so prikazani glavni kazalniki za izobraževanja. Delež zaposlenih, vključenih v
izobraževanje se je močno povečal in zajema skoraj vse zaposlene. K temu je doprineslo interno
usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu, ki se izvaja ciklično na dve leti. Sicer so pa število ur
izobraževanja in stroški izobraževanja nižji, kot so bili leto poprej.
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Število udeležencev izobraževanj
Število udeležencev izobraževanj
Število ur izobraževanja
Neposredni stroški izobraževanja
Število zaposlenih po stanju 31. dec.
Povprečno št. zaposlenih
Povprečni stroški izob. na zaposlenega
Delež zaposlenih, vključenih v izobr.
Št. ur izobraževanja na zaposlenega

2009
217
7.377
147.334
409
415
335
53%
17,8

2010
Sprememba v l. 2010
369
+152
6.433
-944
115.229
-32.105
389
-20
399
-16
289
-46
94,9%
+41,9 odst. točk
16,5
-1,3

Indeks
170
82
78
95
93
86
179
92

Spodnja tabela prikazuje udeležbe, ure in stroške kotizacij na izobraževanju po vsebinskih
tematskih področjih. Vidimo znaten porast izobraževanj s področja varstva pri delu in padec
računalništva in informatike.
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Udeležbe po področjih izobraževanj

Informacijsko telekomunikacijske tehnologije

2009

Delež v %

68

17

14%
0%
20%
15%
0%
5%
34%
1%
0%
7%
2%
3%

503

100%

Prodaja

0

Informatika in računalništvo

99

Vodenje

73

Komunikacijske veščine
Tuji jeziki
Varnost in zdravje pri delu

0
27
172

Energetika in strojništvo

5

Zakonodaja

0

Ekonomika

33

Poslovno komuniciranje in poslovne veščine
Druga znanja
Skupaj
Ure po področjih izobraževanj

Informacijsko telekomunikacijske tehnologije
Prodaja
Informatika in računalništvo
Vodenje
Komunikacijske veščine
Tuji jeziki
Varnost in zdravje pri delu
Energetika in strojništvo
Zakonodaja
Ekonomika
Poslovno komuniciranje in poslovne veščine
Druga znanja
Skupaj
Stroški kotizacij po področjih izobraževanj

Informacijsko telekomunikacijske tehnologije
Prodaja
Informatika in računalništvo
Vodenje
Komunikacijske veščine
Tuji jeziki
Varnost in zdravje pri delu
Energetika in strojništvo
Zakonodaja
Ekonomika
Poslovno komuniciranje in poslovne veščine
Druga znanja
Skupaj

9

2009

543
0
1242
680
0
1666
2226
200
0
488
108
224
7377
2009

3.733
0
2.209
18.426
0
18.209
17.475
3.750
0
6.087
2.006
4.404
76.298

Delež v %

7
0
17
9
0
23
30
3
0
7
1
3
100
Delež v %

5
0
3
24
0
24
23
5
0
8
3
6
100

20/67

2010

Delež v % Sprmb. v l. 2010

91

10

15%
0%
2%
8%
0%
0%
65%
1%
6%
1%
0%
2%

594

100%

0
9
48
0
2
388
4
36
6
0

2010

1584
0
232
384
0
120
3516
160
116
186
0
135
6433
2010

25.865
0
1.461
12.096
0
600
11.800
3.000
211
5.782
0
5.066
65.881

Delež v % Sprmb. v l. 2010

25
0
4
6
0
2
55
2
2
3
0
2
100

Indeks

1041
292
0
0
-1010
19
-296
56
0
0
-1546
7
1290
158
-40
80
116 #DEL/0!
-302
38
-108
0
-89
60
-944
87

Delež v % Sprmb. v l. 2010

39
0
2
18
0
1
18
5
0
9
0
8
100

Indeks

23
134
0
-90
9
-25
66
0
-25
7
216
226
-1
80
36 #DEL/0!
-27
18
-9
0
-7
59
118
91

Indeks

22.132
693
0
0
-748
66
-6.330
66
0
0
-17.609
3
-5.675
68
-750
80
211 #DEL/0!
-305
95
-2.006
0
662
115
-10.416
86
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Študij ob delu
Na dan 31.12.2010 ima 10 zaposlenih sklenjeno pogodbo o študiju ob delu. Ena pogodba je bila
sklenjena na novo, trem se pogodba podaljša.
V letu 2010 je študij zaključilo 6 zaposlenih; od tega so si 4 delavci pridobili naziv inženir
elektronike oz. telekomunikacij in eden je zaključil smer elektrotehnik, šesti pa inženir
elektronike.
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.
Za šolnine po pogodbah je bilo v letu 2009 namenjenih 20.537,04 EUR, v letu 2010 pa 7.050,10
EUR (indeks = 34).

Študij ob delu
srednje šole
višje šole
visoke šole in fakultete
podiplomski študij
Skupaj

2009 Delež v %
2010
2
15,4%
1
10
76,9%
7
1
7,7%
2
0% 0
13
100%
10

Sprememba
Delež v %
v letu 2010
10,0%
-1
70,0%
-3
20,0%
1
0,0%
0
100%
-3

Štipendije in pripravništvo
Ob koncu leta 2010 je štipendijo prejemalo 5 oseb, od tega so bili štirje dijaki na programu
elektrotehnik telekomunikacij in en študent visokošolskega programa elektrotehnika na Fakulteti
za elektrotehniko v Ljubljani. Enemu štipendistu pogodba miruje, ker niso bili izpolnjeni pogoji za
vpis v višji letnik.
Za štipendije je bilo v letu 2009 namenjenih 18.921,00 EUR, v letu 2010 pa 18.886,22 EUR
(indeks = 100).
Štipendiranje
srednje šole
višje šole
visoke šole in fakultete
podiplomski študij
Skupaj

2009
6
0
2
0
8

Delež v
%
75%
0%
25%
0%
100%

2010
4
0
1
0
5

Delež v %
80%
0%
20%
0%
100%

Sprememba v
letu 2010
-2
0
-1
0
-3

Opravljanje strokovne prakse je bilo omogočeno enemu dijaku in šestim študentom, od tega sta
bila en dijak in en študent štipendista.
Na dan 31. 12. 2010 ni bilo v podjetju nobenega pripravnika.
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Stroški dela
Družba GVO, d. o. o je dober in odgovoren delodajalec, ki nagrajuje dobro opravljeno delo s
konkurenčnimi plačami in dobrimi delovnimi pogoji. Družba se zaveda, da je pomemben del
motivacije zaposlenih plača oziroma gibljivi del plače, ki je vezan na doseganje načrtovanih
poslovnih ciljev.
V stroških dela predstavlja delež stroškov plač in nadomestil 70,4 %, delež stroškov za socialno
in pokojninsko zavarovanje 12,4 %, delež za dodatno pokojninsko zavarovanje 3,2 %, delež
regresa 3,9 % in delež ostalih stroškov dela 10,1 %.
Regres za letni dopust za leto 2010 je bil izplačan pri plači za mesec januar v višini 1.099,37
EUR na zaposlenega.
Na podlagi Dogovora o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost, božičnico iz leta 2009 in
regresa za leto 2009 je bil pri plači za mesec marec 2010 izplačan dokončni poračun 13. plače
za leto 2009 v višini 6.628 EUR. Pri plači za april 2010 pa so bile obračunane letne nagrade za
delavce, ki imajo sklenjeno individualno pogodbo.
V mesecu novembru je bila izplačana akontacija 13. plače za leto 2010. Dokončno plačilo 13.
plače bo izvršeno po revidiranih računovodskih izkazih za leto 2010. Strošek akontacije 13.
plače je znašal 280.442,85 EUR, kar je v stroških plač in nadomestil 3,5 % in v stroških dela 2,5
%. Povprečna vrednost akontacije je znašala 695,04 EUR. V mesecu decembru 2010 je bila
izplačana božičnica v višini 373,30 EUR na zaposlenega.
Izraba delovnega časa v letu 2010
Število vkalkuliranih ur (redne ure + nadure + neizvršene ure) se je v letu 2010 v primerjavi z
letom 2009 zmanjšalo za 3,1 %. V okviru izvršenih ur so se redne ure zmanjšale za 2,5%, kar je
predvsem posledica manjšega števila zaposlenih. Število nadur se je povečalo za 12,5 %.
Neizvršene ure so se zmanjšale za 6,3%. V okviru neizvršenih ur so se neizvršene ure v breme
podjetja zmanjšale za 9,6%, neizvršene ure v breme drugih pa so se povečale za 9,5%.
Povečanje neizvršenih ur v breme drugih v višini 9,5% predstavlja stalno odsotnost 1,4
zaposlenega iz ur.
V kolikor pogledamo strukturo neizvršenih ur v smislu % na število vkalkuliranih ur ugotovimo, da
se je povečal delež neizvršenih ur v breme drugih (bolezen nad 30 dni, invalidi II). Delež
neizvršenih ur v breme podjetja se je nekoliko zmanjšal, predvsem zaradi manjše izrabe letnega
dopusta in manjšega števila praznikov na delovni dan.
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Tabela: Izraba delovnega časa v urah
I. - XII. 2009
Fond vkalkuliranih ur
Izvršene ure
redne ure
nadure
Neizvršene ure
v breme podjetja
v breme drugih

879.676,27
701.034,00
687.449,92
13.584,08
178.642,27
147.800,10
30.842,17

Neizvršene ure v breme
podjetja:
letni dopust
prazniki
izredni dopust
izobraževanje
bolezen do 30 dni
ostalo
Neizvršene ure v breme
drugih:
bolezen nad 30 dni
porodniška
očetovski dopust
invalidi II
ostalo

852.744,17
685.374,08
670.089,93
15.284,15
167.370,09
133.606,09
33.764,00
% od
neizvršenih
ur

Specifikacija neizvršenih ur
Vrsta izrabe DČ

I. - XII. 2010

I. - XII. 2010

I. - XII. 2010

Struktura Indeks
v % I. - XII.
2010/2009
2010
100%
96,9
80,4%
97,8
78,6%
97,5
1,8%
112,5
19,6%
93,7
15,7%
90,4
4,0%
109,5

% na fond
vkalkuliranih ur
I. - XII.
2010

I. - XII.
2009

133.606,09

79,8%

15,7%

16,8%

85.306,00
18.148,00
1.360,00
4.868,09
23.848,00
76,00

51,0%
10,8%
0,8%
2,9%
14,2%
0,0%

10,0%
2,1%
0,2%
0,6%
2,8%
0,0%

10,4%
2,5%
0,2%
0,6%
3,1%
0,0%

33.764,00

20,2%

4,0%

3,5%

26.168,00
1.044,00
1.128,00
5.352,00
72,00

15,6%
0,6%
0,7%
3,2%
0,0%

3,1%
0,1%
0,1%
0,6%
0,0%

2,8%
0,1%
0,1%
0,5%
0,0%

Spremembe organiziranosti
V družbi GVO v letu 2010 ni bilo organizacijskih sprememb.
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.
Za zaposlene so organizirane rekreativne športne aktivnosti in športna tekmovanja.
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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.

7.2. 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, usposabljanjem iz varnosti pri delu in požarne
varnosti, preizkusom alkoholiziranosti na delovnem mestu in ostalim aktivnostim v zvezi s
tehnično varnostjo.
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 22 - ih
seminarjih iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti je bilo skupaj 361 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.
7.2.1 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.
Obdobni preventivni zdravstveni pregled je opravilo 200 delavcev, predhodni preventivni
zdravstveni pregled pa 11 delavcev.
Za 124 delavcev, katerih delo je povezano z gibanjem v gozdovih, je bila nadaljevana 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 64 delavcev
7.2.2 Osebna varovalna oprema
Nadzirana je bila uporaba osebne varovalne opreme ter v vsakdanji praksi uporabljena določila o
zamenjavi osebne varovalne opreme po ugotovljeni dotrajanosti. Na vseh lokacijah so se
nadaljevale aktivnosti kemičnega čiščenja močno zamazanih delovnih oblačil.
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7.2.3 Poškodbe pri delu
Leta 2010 je bilo prijavljenih 18 poškodb pri delu (leta 2009 – 23). V poškodbah se je
poškodovalo 4,6 % zaposlenih delavcev (2009 – 5,6 %). Pri delu se je poškodovalo 16 delavcev
(leta 2009 - 19), od tega 11 na delu, ter 5 povezanih z delom. Na poti na in iz dela sta se
poškodovala 2 delavca ( leta 2009 - 4).
Tabela: Pregled podatkov s področja varnosti in zdravja pri delu
Aktivnost
Število poškodb
Na delu
V zvezi z delom
Pot na in iz dela
Št. izgubljenih delovnih dni
Št. izgubljenih delovnih ur
Št. zdravstvenih pregledov
Predhodni
Obdobni
Št. cepljenih proti gripi
Št. cepljenih proti KME

2009
23
13
6
4
607
4.764
161
17
144
73
60

2010
18
11
5
2
693
5.488
211
11
200
64
124

IND
78
85
83
50
114
115
131
65
139
88
207

Delavci so zaradi poškodb pri delu v letu 2010 izostali z dela skupaj 5.488 delovnih ur (693 dni)
oziroma 38,5 dni na poškodbo (2009; 4.764 ur oz. 607 dni / 26,4 dni na poškodbo). Zaradi
posledic poškodb pri delu in v zvezi z delom so delavci izostali 588 dni oziroma 36,75 dni na
poškodbo (2009; 519 dni / 27,3 dni na poškodbo) , zaradi posledic poškodb na poti na in iz dela
pa 105 dni – 52,5 dni na poškodbo (2009; 88 dni ali 22 dni na poškodbo). 6 poškodovanih
delavcev v letu 2010 je izostalo z dela več kot 30 delovnih dni (leto prej 5).

7.2.4 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.

7.3. 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 direktor informira o poslovanju družbe ter o
ostalih aktualnostih v podjetju in poslovnem okolju.
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7.4. 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 in javnosti, zakoni, predpisi, varnostna določila, kakor tudi notranja navodila nas
zavezujejo k nenehnemu zagotavljanju kakovosti, hkrati pa tudi k skrbnemu ravnanju z okoljem.
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, nadgrajujemo in izboljšujemo delovne procese
in postopke.
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
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.

7.5. 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. V sklopu Telekoma Slovenije je 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. Skrbimo, da so vsi
gradbeni odpadki oddani pooblaščenim odjemalcem. Za zmanjšanje hrupa nabavljamo samo
certificirane delovne stroje in opremo, za manjše emisije oz. porabo pogonskih goriv redno
servisiramo oz. obnavljamo vozni park.
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8. RAZISKAVE IN RAZVOJ
V letu 2010 smo v okviru širitve portfelja storitev nadaljevali s projektom za uvedbo storitev
strojnih instalacij ter izvedli aktivnosti, ki nam bodo omogočile celovit prevzem izvajanja del s
področja stojnih instalacij (napajanja in klimatizacije). Glede na spremembo zakonodaje je bilo
potrebno za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in
namestitev nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalk, ki ga izdaja
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, izvesti še dodatne aktivnosti na področju
izobraževanja zaposlenih ter nabave ustrezne opreme. Tako smo evidentirali 10 zaposlenih, ki
se bodo udeležili usposabljanj za pridobitev spričevala o usposobljenosti za ravnanje z ozonu
škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini, ki ga prav tako izdaja Ministrstvo za okolje in
prostor.
Poleg širitve portfelja storitev na področje izvajanja strojnih instalacij, smo v letu 2010 dodano
usposobili kadre za delo v eksplozivnem okolju ter izvajanje električnih meritev, kar nam
posledično omogoča prevzem nekaterih specifičnih poslov. Za vgrajevanje in vzdrževanje
električne Ex-opreme smo izdali ustrezna navodila po zahtevah standarda ISO 60079-14 in ISO
600079-17 ter usposobili 18 zaposlenih, ki so opravili preizkus znanja pri akreditirani instituciji.
Na podlagi tega nam je Slovenski institut za kakovost in meroslovje izdal Certifikat o
usposobljenosti za vgraditev električne Ex-opreme SIQ Ex U.10010 in Certifikat o
usposobljenosti za vzdrževanje Ex-opreme SIQ Ex U.10011. Na področju izvajanja meritev na
nizkonapetostnih instalacijah smo usposobili 12 merilcev, ki so v skladu z zakonodajnimi
zahtevami pri Gospodarski zbornici Slovenije opravili ustrezen izpit in pridobili potrdilo o
usposobljenosti (Edison).
Pri opazovanju trga na področju geodetskih del smo, na poslih povezanih z zemljiškim
katastrom, opazili njegovo zelo visoko odpornost na krizo. Ni bilo videti občutnega padca
povpraševanja za storitve povezane z zemljišči. Skladno z generalno strategijo firme, ki med
drugim temelji na diverzifikaciji storitev smo se odločili poiskati priložnosti za vstop naše družbe
tudi na parcelacijah, vpisih novih objektov v kataster stavb, obnovitvi mejnikov v naravi.
Vrednotenje nepremičnin, ki ga je v letu 2010 izvajala GURS (Geodetska uprava Republike
Slovenije) je pokazalo kar nekaj nepravilnosti v obstoječih evidencah, ki pa vplivajo na vrednost
nepremičnine. Zato je za pričakovati, da bodo lastniki motivirani za ureditev podatkov v
geodetskih in pravnih evidencah povezanih z zemljiščem. Večina podatkov v evidencah se pa
ureja z geodetskimi meritvami na terenu.

V družbi imamo preko sistema vodenja po standardih ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004
vzpostavljen tudi sistem, ki zaposlenim omogoča dajanje predlogov izboljšav.
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9. IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA
Poslovodstvo je na dan 15.3.2011 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 2010.
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, 15.3.2011
Podpis:
Edo Škufca
Direktor
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II.

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
31.12.2010 je znašal 5.758 tisoč EUR.
1.1. Splošni podatki družbe GVO, d.o.o.
Družba:
Sedež:

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

1.2. Dejavnost družbe
Glavna dejavnost družbe je:
•

Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskega omrežja.
1.3. Skupinski računovodski izkazi

Edini 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 31.12.2010 redno zaposlenih 389 delavcev.
Povprečno število zaposlenih za obdobje januar – december 2010 razčlenjeno po skupinah
glede na izobrazbo v tem obdobju:

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

Skupaj

začetek leta

% delež

konec
obdobja

% delež

10,00
33,00
170,00
137,00
38,00
20,00

2,45
8,09
41,67
33,58
9,31
4,90

7,00
42,00
158,00
124,00
38,00
20,00

1,80
10,80
40,62
31,88
9,77
5,14

408

100

389

100

Povprečno število
delavcev na podlagi
Spremembe v delovnih ur glede na
letu
izobrazbo
0
-3
7,03
9
40,83
-12
159,12
-13
126,08
0
39,40
0
19,77
0
-19
392,23

V letu 2010 je bilo povprečno število zaposlenih iz ur glede na izobrazbo 392,23.

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: Edo Škufca
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.

31/67

www.gvo.si

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. Odobritev računovodskih izkazov je poslovodstvo odobrilo dne 15.03.2011.
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 15.03.2011.
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 in metode izračunavanja so enake kot pri zadnjem letnem
poročanju, z izjemo novo sprejetih standardov in pojasnil navedenih v nadaljevanju in
upoštevanih pri pripravi računovodskih izkazov, če je družba navedene dogodke za poročano
obdobje imela.
Upoštevanje novih standardov in pojasnil ni vplivalo na finančni položaj in poslovanje družbe
GVO, d.o.o. v obravnavanem obdobju.
Novo sprejeti standardi in pojasnila
Uporaba teh standardov in pojasnil ni imela pomembnega vpliva na finančni položaj ali
poslovanje družbe GVO, d.o.o.
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Dopolnila MSRP 2 - Z denarjem poravnane plačilne transakcije za delnice v skupini
Dopolnila k MSRP 2 sestavljajo tri osnovne spremembe. Spremenjena je opredelitev transakcij z
delnicami in dogovorov, področje uporabe MSRP 2, dodano pa je pojasnilo za obračunavanje z
denarjem poravnane plačilne transakcije za delnice v skupini. S tem dopolnjeno pojasnilo
nadomesti obstoječa OPMSRP 8 in 11.
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 odvisne družbe. 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.
Obenem tudi pojasnjuje, da lahko podjetje določi del sprememb poštene vrednosti ali
variabilnost denarnega toka finančnega instrumenta kot varovano postavko.
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 sredstev 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. Pojasnilo vsebuje navodilo, kako naj
podjetje obračuna opredmetena osnovna sredstva, prejeta od kupcev ali denarna sredstva, ki jih
prejme za nakup ali izgradnjo določenih sredstev. Velja le za sredstva, ki jih podjetje uporabi za
povezavo kupca na omrežje ali za zagotovitev stalnega dostopa do dobave blaga, storitev ali
obojega. Podjetje mora 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.
Izboljšave in dopolnila 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 inštrumenti:
Pripoznanje in merjenje, v bilanci stanje niso avtomatično uvrščena med kratkoročna sredstva.
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Zaradi spremembe standarda 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.
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 kakšna
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 inštrumenti: Razkritja.
MRS 7 - Izkaz denarnega toka.
MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake.
MRS 10 - Dogodki po datumu bilance stanja.
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 32 - Finančni inštrumenti: Predstavljanje.
MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje.
MRS 36 - Oslabitev sredstev.
MRS 39 - Finančni inštrumenti: Pripoznavanje in merjenje.
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MRS 40 - Naložbene nepremičnine.
MRS 41 - Kmetijstvo – dodatna biološka preobražanja
Izboljšave, objavljene aprila 2009
Aprila 2009 je Odbor izdal 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 ni vplivala na spremembe računovodskih usmeritev, finančni položaj ali
poslovanje družbe
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 - razvrščanje izdatkov za nepripoznana sredstva.
MRS 17 - Najemi - razvrstitev zemljišč in zgradb.
MRS 18 - Prihodki - določanje, ali podjetje nastopa kot principal ali agent.
MRS 36 - Oslabitev sredstev - največja enota, kateri se lahko pripiše 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.
Izboljšave, objavljene maja 2010
Maja 2010 je Odbor objavil izboljšave MSRP in izdal sklop dopolnil in sprememb k tem
standardom. Te spremembe še niso sprejete, saj začnejo veljati za obdobja z začetkom
01.07.2010 ali 01.01.2011.
MSRP 3 - Poslovne združitve.
MSRP 7 - Finančni inštrumenti: Razkritja.
MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov.
MRS 27 - Skupinski in ločeni računovodski izkazi.
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OPMSRP 13 - Programi nagrajevanja zvestobe kupcev.
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
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 2009 in 2010 so bile rezervacije za jamstva pri odpravi napak v garancijski dobi
oblikovane v višini 3% od zneska izvedenih del za vsako pogodbo (razen pogodb GOŠO). V
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.
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Uveljavljanja garancij za odpravo napak nastopajo praviloma v drugem letu.
V letu 2010 je družba oblikovala tudi rezervacije za jamstva pri odpravi napak v garancijski dobi
20 let pri projektih GOŠO Koroška in GOŠO Ormož. Ta odstotek znaša pri GOŠO Ormož 5 %,
pri GOŠO Koroška pa 7 % zaradi zahtevnejšega terena kot je navedeno v razkritju pod točko
5.1.8.
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.
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 kot je navedeno v razkritju pod točko 5.1.8.
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:
Dopolnila k MSRP 1 - Omejene izjeme od zahtev primerjalnih razkritij po MSRP 7 za prve
uporabnike standardov.
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MRS 24 - Razkritja povezanih oseb
Spremenjeni standard velja za obdobja z začetkom po 01.01.2011. Sprememba MRS 24
natančneje določa in poenostavlja opredelitev povezane osebe. Prav tako se zmanjšuje obseg
razkritij transakcij družbe v državni lasti z državo in ostalimi družbami v državni lasti.
MRS 32 - Finančni inštrumenti: Predstavljanje, razvrstitev pravice do nakupa delnic, ki so
izražene v tuji valuti
Dopolnjeni standard velja za obdobja z začetkom po 01.02.2010 omogoča družbam, ki izdajo
pravico do nakupa delnic v tuji valuti, da teh pravic ne obračunavajo kot izvedeni finančni
inštrument, temveč pripoznajo učinke v izkazu poslovnega izida. Te pravice bodo sedaj
razporejene med kapitalske inštrumente, če bodo izpolnjeni določeni pogoji.
Dopolnilo k OPMSRP 14 - Predplačila na podlagi zahteve glede minimalnega financiranja
Dopolnilo k OPMSRP 14 velja za obdobja z začetkom 01.01.2011 z uporabo za nazaj. Dopolnilo
vsebuje navodilo za oceno iztržljive vrednosti čistih sredstev pokojnin. Dopolnilo omogoča
družbam, da predplačilo na podlagi zahteve glede minimalnega financiranja obravnavajo kot
sredstvo.
OPMSRP 19 - Ukinitev finančnih obveznosti s kapitalskimi inštrumenti
Pojasnilo velja za obdobja z začetkom po 01.07.2010. Podrobneje pojasnjuje, da se kapitalski
inštrumenti, ki jih podjetje izda upniku v zamenjavo za finančne obveznosti, obravnavajo kot
plačilo obveznosti. Pri tem so kapitalski inštrumenti izmerjeni po pošteni vrednosti. Če poštene
vrednosti kapitalskih inštrumentov ni moč zanesljivo izmeriti, se le-ti izmerijo po pošteni vrednosti
ukinjene obveznosti. Vse dobičke in izgube podjetje pripozna nemudoma v izkazu poslovnega
izida. Pojasnilo ne vpliva na računovodske standarde družbe.
Skladno z zahtevami Mednarodnih standardov računovodskega poročanja bodo morale družbe
za prihodnja obdobja upoštevati sledeča spremenjena in dopolnjena pojasnila in
standarde v primeru, da jih bo sprejela EU:
MSRP 9 - Finančni inštrumenti
Ta standard nadomešča MRS 39 z začetkom obvezne uporabe za obdobja, ki se začnejo
01.01.2013. Do sedaj sprejeti prvi del standarda postavlja nove zahteve glede razvrščanja in
merjenja finančnih sredstev.
Dopolnilo k MSRP 7 - Finančni inštrumenti - razkritja za večjo preglednost razkritij pri prenosu
finančnih sredstev
Dopolnilo je bilo objavljeno oktobra 2010. Omogoča uporabnikom lažje razumevanje posledic
prenosa finančnih sredstev in možnih tveganj, ki jim ostane izpostavljen prenosnik.
MRS 34 – Medletno računovodsko poročanje
Velja za obdobja z začetkom po 01.01.2011. Dopolnila dajejo uporabnikom napotila za pripravo
razkritij v skladu s MRS 34, dodane so tudi nove zahteve glede razkritij.
MRS 12 - Odloženi davek (dopolnjen)
Sprememba se začne uporabljati za letna obdobja z začetkom na ali po 1. januarju 2012. Ta
sprememba se nanaša na določitev odloženega davka za naložbene nepremičnine, vrednotene
po pošteni vrednosti. Cilj te spremembe je vključiti a) predpostavko, da se odloženi davek, za
naložbene nepremičnine vrednotene po pošteni vrednosti v skladu z MRS 40, določi na podlagi
domneve, da se bo knjigovodska vrednost naložbene nepremičnine povrnila s prodajo in b)
zahtevo, da se odloženi davek za sredstva, ki se ne amortizirajo in so vrednotena po modelu
prevrednotenja iz MRS 16, vedno meri na osnovi prodajne vrednosti teh sredstev.
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Družba pregleduje vplive še neobveznih standardov in pojasnil in v tem trenutku ne more
smiselno oceniti vplivov novih zahtev, bo pa uporabila nova pojasnila v skladu z zahtevami teh
pojasnil.
h. Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrani amortizacijski
popravek vrednosti in izgubo iz oslabitve.
Neopredmetena sredstva predstavljajo:
- neopredmetena dolgoročna sredstva v izgradnji,
- računalniška programska oprema, ki je v uporabi v obdobju, ki je daljše od enega leta,
- koncesije, patente, licence in blagovne znamke in
- druga neopredmetena sredstva.
Nabavna vrednost neopredmetenega sredstva zgrajenega ali izdelanega v družbi vključuje
stroške materiala, neposredne stroške dela in ustrezen del režijskih stroškov. Stroški izgradnje
ali izdelave neopredmetenih sredstev, ki so vključeni v nabavno vrednost, se pripoznajo kot
znižanje stroškov v poslovnem izidu mesečno z obračunom nalogov in projektov.
Stroški 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 z ocenjenimi stroški.
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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.
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

od 5 do 11

Standardno in specialno orodje

5

Vozila (osebna, tovorna, priklopniki)

6 do 10

Računalniška oprema

3 do 10

Gradbeni stroji in oprema
Druga oprema
Kontejnerji

6 do 8
3 do 10
20

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi se ne amortizirajo.
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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 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
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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.
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

42/67

www.gvo.si

kumulativni znesek dobička oziroma izgube, izkazan neposredno v kapitalu, prenese v izkaz
poslovnega izida in kot prerazvrstitev v izkazu vseobsegajočega poslovnega izida.
l. Zaloge
Količinsko enoto zaloge materiala in 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.
m. Poslovne terjatve in druge terjatve
Terjatve iz poslovanja se izkažejo po nabavni vrednosti, zmanjšani za izgube zaradi oslabitve.
Družba popravke vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev v državi oblikuje po kriteriju starosti
posamezne terjatve, višina popravka posamezne skupine pa je določena na podlagi ocene
izterljivosti.
V posamičnih primerih se popravek vrednosti terjatev lahko oblikuje tudi individualno.
n. 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.
o. Dividende
Dividende so pripoznane kot obveznost v obdobju, v katerem so potrjene na skupščini.
p. 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. V letu 2010 je pri izračunu uporabljena diskontna
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stopnja 4,125%, stopnja fluktuacije pa je upoštevana glede na starostne intervale in znaša od 0
% do 2 % (v letu 2009: diskontna stopnja 4,625%, stopnja fluktuacije od 0 % do 2 %).
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.
r. 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.
s. 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.
š. Kratkoročne razmejitve
Med kratkoročno odloženimi prihodki družba evidentira odložene prihodke iz naslova GOŠO
po pogodbi o odpravi pomanjkljivosti. Ti prihodki bodo evidentirani med poslovnimi prihodki
glede na opravljenost del.
Kot vnaprej vračunani stroški so evidentirani stroški za neizkoriščene letne dopuste, vnaprej
vračunane plače, nagrade in stroške storitev podizvajalcev, za katere so bile storitve opravljene,
niso pa še bili izstavljeni računi.
t. Prihodki
Prihodki zajemajo prodajno vrednost prodanega materiala in storitev opravljenih v obdobju.
Prihodki od prodaje storitev se pripoznajo, ko so storitve opravljene in ne obstaja nikakršna
negotovost glede poravnave.
Prihodke sestavljajo v glavnem prihodki iz investicijskih gradenj, prihodki iz investicijskega
vzdrževanja, prihodki iz preventivnega vzdrževanja, prihodki od odprave napak, prihodki iz
investicijskih gradenj GOŠO, ostali prihodki ter prihodki od prodaje materiala.
Prihodki iz naslova investicijskih gradenj, investicijskega vzdrževanja, preventivnega
vzdrževanja, odprave napak, investicijskih gradenj GOŠO in ostali prihodki se pripoznajo v
obdobju, v katerem je bila storitev opravljena.
Prihodki od prodaje materiala se pripoznajo ob prodaji.
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u. 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.
v. Davek iz dobička
Davek iz dobička poslovnega leta vključuje tekoči davek in odloženi davek.
Davek iz dobička je pripoznan v izkazu poslovnega izida, razen v kolikor se nanaša na postavke,
ki so neposredno pripoznane v kapitalu. V tem primeru je pripoznan v kapitalu.
Tekoči davek je pričakovani znesek davka iz dobička, ki ga je treba poravnati glede na
obdavčljivi dobiček v posameznem letu, ob uporabi davčnih stopenj, ki so veljavne na bilančni
datum ter vseh prilagoditev, pripoznanih v obdobju za davek za prejšnja obdobja.
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 31.12.2010

2010

2009

33.754

35.550

32.201
32.201

34.636
34.636

1.554
1.554

914
914

103

73

Prihodki od prejetih držanih pomoči

16

10

Prevrednotovalni poslovni prihodki

30

0

Drugi prihodki

57

63

26.547

33.873

6.243

7.297

Stroški storitev

12.419

12.643

Stroški dela

12.052

12.531

Amortizacija

1.205

1.144

-5.372

258

7.310

1.750

88

89

88

89

1

2

1

2

87

87

v tisoč EUR
1.

2.

3.

pojasnila

Čisti prihodki od prodaje
a)

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
- na domačem trgu

b)

Prihodki od prodaje blaga in materiala
- na domačem trgu

4.1.1.

Drugi prihodki od poslovanja

4.1.1.

Skupaj odhodki poslovanja

4.1.2.

Stroški materiala in energije ter nabavna vrednost
prodanega materiala

Drugi odhodki poslovanja
4.

Dobiček iz poslovanja
Finančni prihodki
Prihodki iz obresti
Finančni odhodki
Odhodki za obresti

5.

Finančni izid

6.

Dobiček pred obdavčitvijo

7.397

1.837

Davek iz dobička

1.596

244

-63

100

5.863

1.493

Odloženi davki
7.

Čisti dobiček poslovnega leta

Pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.
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Izkaz vseobsegajočega poslovnega izida za leto, ki se je končalo 31.12.2010

v tisoč EUR

2010

2009

5.863

1.493

Prevrednotenje finančnih naložb v neto znesku

0

0

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

0

0

Drugi vseobsegajoči izkaz poslovnega izida

0

0

5.863

1.493

Čisti dobiček poslovnega leta

Celotni vseobsegajoči poslovni izid

Pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.
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3.2. BILANCA STANJA družbe GVO, d.o.o. na dan 31.12.2010

SREDSTVA

v tisoč EUR

I. Neopredmetena sredstva
2. Licence
5. Neopredmetena dolgoročna sredstva v izgradnji
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
2. Druge naprave in oprema
III. Naložbe v odvisne družbe
IV. Naložbe v pridružena in skupaj obvladovana podjetja
V. Druge finančne naložbe
4. Posojila zaposlencem
5. Terjatve iz naslova prodaje stanovanj in podobno
VI. Ostala dolgoročna sredstva
1. Ostala dolgoročna sredstva
VII. Naložbene nepremičnine
VIII. Odložene terjatve za davek
SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge
1. Material
III. Poslovne in druge terjatve in AČR
1. Poslovne terjatve
2. Poslovne terjatve do povezanih podjetij
4. Dani predujmi
5. Terjatve za DDV in druge davke
6. Vnaprej plačani stroški
7. Ostale terjatve
IV. Terjatve za davek od dobička
V. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročna posojila
a) Posojila dana podjetjem v skupini
b) Druga kratkoročna posojila in depoziti
VI. Denarna sredstva
2. Denarna sredstva v banki
3. Kratkoročni depoziti do treh mesecev zapadlosti
SKUPAJ KRATKOROČNA SREDSTVA
SKUPAJ SREDSTVA

Pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

48/67

pojasnila
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.
5.1.5.

5.1.3.

5.1.6.

31.12.2010
8.396
24
8.372
3.392
22
3.370
0
0
183
180
3
2
2
0
629
12.603

31.12.2009
41
41
0
4.196
0
4.196
0
0
245
239
6
7
7
0
567
5.056

0
705
705
10.416
1.726
7.653
2
431
558
47
0
5.052
5.052
5.006
46
1.753
753
1.000
17.925

0
1.354
1.354
15.675
3.363
11.589
0
580
110
33
528
3.061
3.061
3.001
60
783
782
1
21.401

30.528

26.457

www.gvo.si

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

v tisoč EUR
pojasnila

I. Osnovni kapital
1. Osnovni kapital
II. Rezerve
1. Kapitalske rezerve
4. Zakonske rezerve
III. Lastne delnice
IV. Prevrednotovalne rezerve
V. Prevrednotovalne rezerve za vrednostne papirje (za prodajo)
VI. Zadržani dobiček
1. Preneseni čisti poslovni izid
2. Čisti poslovni izid poslovnega leta
SKUPAJ KAPITAL IN REZERVE
I. Dolgoročno odloženi prihodki
II. Rezervacije
1. Rezervacije za verjetne obveznosti po tožbah
2. Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi
3. Druge rezervacije
III. Prejeta dolgoročna posojila in krediti
IV. Dolgoročne poslovne obveznosti
V. Odložene obveznosti za davek
SKUPAJ DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

5.1.7.

5.1.8.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II. Kratkoročne poslovne in druge obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti
2. Obveznosti do podjetij v skupini
4. Obveznosti za DDV in druge davke
5. Obveznosti do zaposlenih
6. Druge obveznosti
III. Obveznosti za davek iz dobička
IV. Prejeta kratkoročna posojila in krediti
V. Druge kratkoročne finančne obveznosti
VI. Kratkoročno odloženi prihodki
5. Drugi kratkoročno odloženi prihodki
VII. Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki
2. Vnaprej vračunani stroški in odhodki pri drugih
SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
SKUPAJ OBVEZNOSTI
SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI

Pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.
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5.1.9.

5.1.10.
5.1.10.

31.12.2010
5.758
5.758
576
1
575
0
1
0
8.898
3.035
5.863
15.233

31.12.2009
5.758
5.758
576
1
575
0
1
0
2.524
1.036
1.488
8.859

0
3.986
197
999
2.791
0
0
0
3.986

0
3.699
0
949
2.750
0
0
0
3.699

0
8.310
4.859
1.646
134
940
731
1.364
0
0
297
297
1.338
1.338
11.309
15.295

0
12.033
8.649
1.768
322
1.022
272
0
0
0
0
0
1.866
1.866
13.899
17.599

30.528

26.457
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3.3. IZKAZ DENARNIH TOKOV družbe GVO, d.o.o. za leto, ki se je končalo 31.12.2010

2010

v tisoč EUR

A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Čisti dobiček pred obdavčitvijo
b) prilagoditve za:
Amortizacija osnovnih sredstev
Prenos na usredstveno lastno režijo
Slabitve in odpis opredmetenih in neopred.osnovnih sredstev
Gibanje popravka terjatev
Dobiček pri prodaji osn.sredstev

2009

7.397

1.837

1.205
-5.993
9
239
-29

1.144
0
25
140
0

1
-88

2
-89

5.469
5
650

3.387
-7
-73

287
297
-528
-3.585

-398
0
372
1.087

250

-496

5.587

6.930

7.702
35
88
59
7.520
-12.319
-420
-2.379
-9.520

9.979
0
89
0
9.890
-13.818
-1.218
0
-12.600

-4.617

-3.839

C. Denarni tokovi iz financiranja
a) Prejemki pri financiranju

0

0

b) Izdatki pri financiranju
Plačane obresti
Izplačilo dividend

-1
-1
0

-2.501
-1
-2.500

c) Čista denarna sredstva porabljena pri financiranju

-1

-2.501

970

590

1.753
783

783
192

Finančni odhodki
Finančni prihodki
Sprememba poslovnih in drugih terjatev
Sprememba drugih dolgoročnih sredstev
Sprememba zalog
Sprememba rezervacij
Sprememba dolgoročno in kratkoročno odloženih prihodkov
Sprememba vnaprej vračunani stroški in odhodkov
Sprememba poslovnih in drugih obveznosti
Plačan davek od dobička
c) Čista denarna sredstva iz poslovanja
B. Denarni tokovi iz naložbenja
a) Prejemki pri naložbenju
Prejemki od prodaje osnovnih sredstev
Prejete obresti
Odtujitev dolgoročnih finančnih naložb
Odtujitev kratkoročnih finačnih naložb
b) Izdatki pri naložbenju
Nakup opredmetenih osnovnih sredstev
Nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Finančne naložbe v obliki danih posojil
c) Čista denarna sredstva porabljena pri naložbenju

Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v obdobju
Č. Končno stanje denarnih sredstev
Začetno stanje denarnih sredstev

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 31.12.2010

Vpoklicani
kapital

Leto 2010

Lastne
delnice

Zadržani čisti
poslovni izid

Rezerve

v tisoč EUR

Začetno stanje 01.01.2010

5.758

Čisti dobiček
Drug vseobsegajoči poslovni izid obdobja
Celotni vseobsegajoči poslovni izid

0

0

576

0

0

Drugo -povečanje pren.dobička 2009
5.758

Vpoklicani
kapital

0

Lastne
delnice

576

1

8.859

5.863

0

5.863

0

5.863
0
5.863

8.898

Zadržani čisti
poslovni izid

Rezerve

v tisoč EUR

Začetno stanje 01.01.2009
Čisti dobiček
Drug vseobsegajoči poslovni izid obdobja
Celotni vseobsegajoči poslovni izid

5.758

0

3.536

511
1

Prevrednotovalne
rezerve za opredm.
osnovna sredstva

0

0

5.758

0

0

1.493

5

-5
-2.500

576

2.524

Pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.
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15.233

Skupaj

1

9.866

0
0

1.493
0
1.493

1.493

Prenos na rezerve po sklepu skupščine
Izplačilo dividend - sklep št.14671723
Končno stanje obdobja 31.12.2009

571

Skupaj

2.524

511

Končno stanje obdobja 31.12.2010

Leto 2009

Prevrednotovalne
rezerve za opredm.
osnovna sredstva

0
-2.500
1

8.859

www.gvo.si

3.5. POSEBEN DODATEK k izkazu gibanja kapitala

v tisoč EUR
2010

2009

Čisti poslovni izid poslovnega leta

5.863

1.493

+ preneseni čisti dobiček

2.524

1.036

0

-5

511

0

8.898

2.524

- povečanje zakonskih rezerv
+ preneseni dobički iz leta 2009
Bilančni dobiček, ki ga razporedi Skupščina
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4. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
4.1. Izkaz poslovnega izida
4.1.1 Prihodki
v tisoč EUR
Poslovni prihodki
Finančni prihodki
Prihodki skupaj

2010

2009

33.857
88
33.945

35.623
89
35.712

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 dokončanosti.
v tisoč EUR
a) prihodki od prodaje storitev na domačem trgu
b) prihodki od prodaje materiala na domačem trgu
c) drugi prihodki

2010
32.201
1.554
103

2009
34.636
914
73

Poslovni prihodki skupaj

33.857

35.623

v tisoč EUR

2010

delež

2009

delež

1. ČISTI PRIHODEK OD PRODAJE

33.754

100%

35.550

100%

a) prihodki od prodaje storitev

32.201

95%

34.636

97%

- PRIHODKI OD PRODAJE V OKVIRU POVEZANIH PODJETIJ

19.889

59%

25.873

73%

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

11.210
324
8.356

33%
1%
25%

16.101
880
8.892

45%
2%
25%

- PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU
- Ostali prihodki
- Prihodki od investicijskih gradenj - GOŠO

12.311
1.850
10.461

36%
5%
31%

8.397
2.744
5.653

24%
8%
16%

0

0%

366

1%

b) prihodki od prodaje materiala

1.554

5%

914

3%

- PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA

1.554

5%

914

3%

- PRIHODKI - REZERVACIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARAN.DOBI

V letu 2010 je družba 59 % 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 36 % čistih prihodkov, od tega kar 31 % od projekta
GOŠO. Manj kot 1 % so v letu 2010 predstavljali drugi prihodki od poslovanja.
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4.1.2 Odhodki
v tisoč EUR
Poslovni odhodki
Finančni odhodki
Odhodki skupaj

2010

2009

26.547
1
26.548

33.873
2
33.875

Poslovni odhodki
Poslovni odhodki vključujejo v poslovnem letu 2010 nabavno vrednost prodanega materiala,
stroške materiala, energije, storitev, dela, amortizacije, usredstvene lastne režije 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
Stroški materiala in energije ter nabavna vrednost prod.mat.
Stroški materiala
Stroški energije
Nabavna vrednost prodanega materiala
Stroški storitev
Stroški prevoznih storitev
Stroški najema opredmetenih osn.sred.
Stroški vzdrž. opredmetenih osn.sred.
- redno vzdrževanje
- investicijsko vzdrževanje

Povračilo stroškov v zvezi z delom
Stroški osebnih storitev
Stroški zavarovalnih premij
Stroški sejmov, oglaševanja
Stroški reprezentance
Stroški bančnih storitev
Stroški drugih storitev
Stroški dela
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost
- od tega prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

2010

2009

6.243
5.188
552
504
12.419
173
370
451

7.297
6.365
474
459
12.643
173
370
367

451

367

0

0

114
1.184
82
63
18
18
9.946

81
887
64
73
29
13
10.585

12.052
8.444
1.788

12.531
8.283
1.843

1.178

1.212

Drugi stroški dela

1.820

2.406

Amortizacija
Neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Opredmetenih osnovnih sredstev

1.205
17
1.189

1.144
17
1.127

Drugi odhodki poslovanja
Rezervacije
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Ostali odhodki
Usredstvena lastna režija

-5.372
274
252
95
-5.993

258
-22
180
100
0

Skupaj odhodki poslovanja

26.547

33.873

Med stroški usredstvene lastne režije so pripoznani stroški investicij gradnje zasebnega
omrežja GOŠO v okviru javno – zasebnega partnerstva.
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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 2010 obračunan po stopnji 20 % od davčne osnove.
Davčni odhodek izkazan v izkazu poslovnega izida
v tisoč EUR
Davek tekočega leta
Odložene terjatve/obveznosti za davek
Odhodek za davek iz dobička v breme rezultata

2010
-1.596
62
-1.534

2009
-244
-100
-344

2010
7.397
-1.479

2009
1.837
-386

134

136

-189

-1
-93

-1.534

-344

Uskladitev med dejanskim in izračunanim odhodkom za davek
v tisoč EUR
Dobiček (izguba) pred obdavčitvijo po MSRP
Davek iz dobička upoštevajoč predpisano davčno stopnjo
Neobdavčene prejete dividende
Koriščenje davčne olajšave v tekočem obdobju
Odprava davčnih olajšav, koriščenih v prejšnjih letih
Sprememba davčne stopnje
Davčno nepriznani odhodki
Ostale postavke

Skupaj odhodek za davek

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 za davek, ki so pripoznane v izkazu poslovnega izida
v tisoč EUR
Neopredmetena sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Finančne naložbe
Rezervacije

Terjatve in zaloge
Rezervacije za vnaprej vračunane stroške

2010

2009

-4

1

18
48

-127
26

62

-100

2010

2009

4

8

118

70

507
629

489
567

Druga sredstva

Sprememba odloženih terjatev / obveznosti za davek

Odložene terjatve za davek
v tisoč EUR
Neopredmetena sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbe in finančna sredstva
Terjatve iz poslovanja
Zaloge
Druga dolgoročna sredstva
Rezervacije
Odložene terjatve za davek
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5. POJASNILA K BILANCI STANJA
5.1. Bilanca stanja
5.1.1 Neopredmetena sredstva
V tej skupini družba izkazuje neopredmetena dolgoročna sredstva v izgradnji in 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 31.12.2010 izkazuje med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi v izgradnji,
investicije zasebnega dela projektov javno zasebnega partnerstva (projekta GOŠO Koroška
in GOŠO Ormož). V letu 2011 bo družba kot izbrani koncesionar upravljala in vzdrževala
celotno GOŠO omrežje.
Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami na dan 31.12.2010 je izkazana programska
oprema, kjer je doba koristnosti 3 leta in blagovne znamke (Avtodesk map 3D - mrežna
licenca), kjer je doba koristnosti 5 let.
Družba pri svojem poslovanju uporablja tudi programsko opremo, ki je že odpisana, a se še
vedno uporablja.
Neopredmetena sredstva niso zastavljena in zanje družba nima obvez.
Stanje neopredmetenih sredstev v letu 2010 v tisoč EUR
Leto 2010

Računalniški
programi

v tisoč EUR Dobro ime Licence

Druga neopred.
dolgoročna sredstva

Neopred. dolgoročna
sredstva v izgradnji

Predujmi

Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01.01.2010

0

83

55

0

Povečanja

0

0

8.372

Stanje konec obdobja 31.12.2010

138
8.372

Prodaje

0
0

83

55

0

8.372

0

8.510

42

55

0

0

0

97

0

0

114

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01.01.2010

0

Prodaje

0

Amortizacija
Stanje konec obdobja 31.12.2010

17

17

0

59

55

0

Stanje 01.01.2010

0

41

0

0

0

0

41

Stanje konec obdobja 31.12.2010

0

24

0

0

8.372

0

8.396

NEODPISANA VREDNOST
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Stanje neopredmetenih sredstev v letu 2009 v tisoč EUR
Leto 2009

Računalniški
programi

v tisoč EUR Dobro ime Licence

Druga neopred.
dolgoročna sredstva

Neopred. dolgoročna
sredstva v izgradnji

Predujmi

Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01.01.2009

0

83

55

0

0

0

Povečanja

138
0

Prodaje

0

Stanje konec obdobja 31.12.2009

0

83

55

0

0

0

138

0

26

54

0

0

0

80

16

1

0

42

55

0

0

0

97

Stanje 01.01.2009

0

57

1

0

0

0

58

Stanje konec obdobja 31.12.2009

0

41

0

0

0

0

41

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01.01.2009
Prodaje

0

Amortizacija
Stanje konec obdobja 31.12.2009

17

NEODPISANA VREDNOST

5.1.2 Opredmetena osnovna sredstva
Družba spremlja opredmetena osnovna sredstva kot premičnine v vozni park, računalniško
opremo, zabojnike za projekt GOŠO, drugo opremo in opredmetena osnovna sredstva v
pridobivanju.
Stanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2010 v tisoč EUR
v tisoč EUR

Leto 2010
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.2010
Povečanja
Prenos iz sredstev v izgradnji
Zmanjšanja, odpisi
Stanje konec obdobja 31.12.2010
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1.1.2010
Amortizacija
Povečanja
Zmanjšanja, odpisi
Stanje konec obdobja 31.12.2010
NEODPISANA VREDNOST
Stanje 1.1.2010
Stanje konec obdobja 31.12.2010

Zgradbe in
zemljišča Druga oprema
0
23
23

Sredstva v
izgradnji

Predujmi za
opredm.
osnovna
sredstva

9.474
416
-410
-6
0

387
-264
9.597

Skupaj

0

9.474
416
0
-270
9.620

1

5.278
1.187
2
-240
6.227

0

0

5.278
1.188
2
-240
6.228

0
22

4.196
3.370

0
0

0
0

4.196
3.392

1
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Stanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009 v tisoč EUR
v tisoč EUR

Leto 2009
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.2009
Povečanja
Prenos iz sredstev v izgradnji
Zmanjšanja, odpisi
Stanje konec obdobja 31.12.2009

Zgradbe in
zemljišča Druga oprema

Sredstva v
izgradnji

Predujmi za
opredm.
osnovna
sredstva

Skupaj

8.322

0

0

8.322
1.243
0
-91
9.474

1.243
-1.243

1.243
-91
9.474

0

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1.1.2009
Amortizacija
Povečanja
Zmanjšanja, odpisi
Stanje konec obdobja 31.12.2009

0

-66
5.278

0

0

4.217
1.127
0
-66
5.278

NEODPISANA VREDNOST
Skupaj 1.1.2009
Stanje konec obdobja 31.12.2009

0
0

4.105
4.196

0
0

0
0

4.105
4.196

4.217
1.127

Opredmetena osnovna sredstva niso zastavljena in zanje družba nima obvez.
Družba pri svojem poslovanju uporablja tudi opredmetena osnovna sredstva, ki so že
odpisana, a se še vedno uporabljajo, to so predvsem standardna in specialna orodja ter
inštrumenti.
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 z obrestnimi merami od 1,191 % do 1,728 %.
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.
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5.1.4 Zaloge
Med zalogami družbe prevladuje material za telekomunikacijsko dejavnost.
V letu 2010 družba ni oslabila zalog (2009: 7 tisoč EUR), prav tako ni odpisala zastarelih
zalog materiala (2009: 6 tisoč EUR).
5.1.5 Poslovne in druge terjatve ter aktivne časovne razmejitve
Struktura terjatev
v tisoč EUR
Poslovne terjatve
Terjatve do tujih operaterjev

Terjatve do domačih operaterjev
Dani predujmi
Terjatve za DDV in druge davke

Odloženi stroški in vračunani prihodki
Kratkoročni del prodajnih vzpodbud
Druge terjatve

Popravek vrednosti terjatev
Skupaj poslovne in druge terjatve

2010

2009

9.972
0
0
2
431
557
0
47
-593
10.416

15.306
0
0
0
580
110
0
33
-354
15.675

Dospelost terjatev za leto 2010:
31.12.2010

v tisoč EUR

Postavka
Nezapadle in nepopravljene terjatve
Zapadle in popravljene

Do drugih

Do povezanih

1.637

6.806

83

Zapadle in nepopravljene terjatve
- do vključno 30 dni

552

- od vključno 31 do vključno 60 dni

260

32

- od vključno 61 do vključno 90 dni

79

115

- od vključno 91 do vključno 120 dni
- od vključno 121 dne naprej

65

6

100

114

567

VSOTA ZAPADLIH IN NEPOPRAVLJENIH

1.011

879

VSOTA VSEH

2.731

7.685

Dospelost terjatev za leto 2009:
31.12.2009
Postavka
Nezapadle in nepopravljene terjatve
Zapadle in popravljene

v tisoč EUR
Do drugih

Do povezanih

3.337

10.192

122

Zapadle in nepopravljene terjatve
- do vključno 30 dni

204

92

- od vključno 31 do vključno 60 dni

100

109
128

- od vključno 61 do vključno 90 dni

147

- od vključno 91 do vključno 120 dni

61

144

- od vključno 121 dne naprej

46

993

558

1.466

4.017

11.658

VSOTA ZAPADLIH IN NEPOPRAVLJENIH
VSOTA VSEH

59/67

www.gvo.si

Gibanje popravka vrednosti terjatev:
v tisoč EUR
Gibanje popravka vrednosti terjatev

2010

2009

Stanje 1.1.

-354

-214

Popravki v letu

-337

-220

3

80

Odprava popravkov

Poraba

95

Razlika iz preračuna na predstavitveno valuto
Stanje konec obdobja

-593

-354

Družba terjatev nima zavarovanih, niti ne zastavljenih.
Družba ima med kratkoročnimi terjatvami 73 % 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.
v tisoč EUR

2010

2009

Denarna sredstva v blagajni in na računih bank
Kratkoročni depoziti pri bankah z zapadlostjo do treh mesecev

753
1.000

782
1

Skupaj denar in denarni ustrezniki

1.753

782

V letu 2010 so se denarna sredstva na računih v banki obrestovala po obrestnih merah bank
za pozitivna stanja na računih od 0,10 % do 1,75 % letno.
5.1.7 Kapital
Kapital družbe sestavljajo vpoklicani kapital, zakonske rezerve, kapitalske rezerve ter
preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let prehodno še nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta
kot zadržani dobiček družbe.
Med kapitalskimi rezervami družba
prevrednotovalnega popravka kapitala.

izkazuje

znesek

odpravljenega

splošnega

Zakonske rezerve se oblikujejo, dokler njihova višina vključno s kapitalskimi rezervami ne
doseže 10% osnovnega kapitala družbe. V posameznem letu se za njihovo oblikovanje
nameni 5% čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske porabljene za kritje
prenesene izgube skladno s 3. odstavkom 64. člena ZGD-1.
Družba v letu 2010 ni oblikovala zakonskih rezerv, saj le te že dosegajo 10 % osnovnega
kapitala.

60/67

www.gvo.si

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 31.12.2010.
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

Rezervacije za
verjetne obveznosti
po tožbah

Dolgoročno vnaprej
vračunani stroški rezervacije za dana
jamstva

Rezervacije za
pokojnine in
podobne
obveznosti

Druge
rezervacije

Skupaj

stanje 1.1.2010

0

2.654

949

96

3.699

Črpanje

0

-1.278

-28

-16

-1.322

Oblikovanje

197

1.278

78

57

1.609

Stanje 31.12.2010

197

2.654

999

137

3.986

Odprava

0

Proti družbi je bilo na dan 31.12.2010 vloženih pet tožb v skupni vrednosti 2.357 tisoč EUR.
Družba je na dan 31.12.2010 oblikovala rezervacije za obveznosti za tožbe v skupni
vrednosti 197 tisoč EUR. Poslovodstvo družbe na osnovi pridobljenih pravnih mnenj
ocenjuje, da bo znesek obveznosti za tožbe znašal 197 tisoč EUR.
5.1.9 Kratkoročne poslovne obveznosti
Družba ima na dan 31.12.2010 kratkoročne poslovne obveznosti do drugih in obveznosti do
podjetij v skupini.
Poslovne in druge obveznosti na dan 31.12.2010 v tisoč EUR
Obveznosti do dobaviteljev

Do družb v
skupini

Do drugih
4.859

1.646

Obveznosti za DDV in druge davčne obveznosti

134

0

Obveznosti do zaposlenih

940

0

8

0

Obveznosti za predujme
Druge obveznosti
Skupaj

723

0

6.664

1.646
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Poslovne in druge obveznosti na dan 31.12.2009 v tisoč EUR
Obveznosti do dobaviteljev
Obveznosti za DDV in druge davčne obveznosti
Obveznosti do zaposlenih
Obveznosti za predujme
Druge obveznosti
Skupaj

Do družb v
skupini

Do drugih
8.649

1.768

322

0

1.022

0

22

0

250

0

10.265

1.768

5.1.10 Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki ter kratkoročno odloženi
prihodki
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 vračunani zneski za neizkoriščeni
letni dopust, vračunane odpravnine, vračunan del plače ter vračunane nagrade.
Med kratkoročno odloženimi prihodki družba evidentira odložene prihodke projekta GOŠO v
skladu s Pogodbo o odpravi pomanjkljivosti projekta in medsebojnih pravicah in obveznostih.
v tisoč EUR
Postavka
Kratkoročno vnaprej vračunani stroški:
Vrač.rezerv.za neizrabljen LD
Vrač.del plače
Vrač.odpravnine presežnih delavcev
vrač.nagrade
Drugi
Kratkoročno odloženi prihodki:
Drugi kratkoročno odloženi prihodki
SKUPAJ

Stanje
Stanje
1.1.2010 31.12.2010
1.866
1.338
444
635
0
129
823
163
48
78
551
333
0
0
1.866

297
297
1.635

v tisoč EUR

Postavka
Kratkoročno vnaprej vračunani stroški:
Vrač.rezerv.za neizrabljen LD
Vrač.del plače
Vrač.odpravnine presežnih delavcev
vrač.nagrade
Drugi
Kratkoročno odloženi prihodki:
SKUPAJ

Stanje
Stanje
1.1.2009 31.12.2009
1.494
1.866
334
444
362
0
699
823
74
48
25
551
0
1.494
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5.1.11 Obveznosti za poslovni najem
Družba v letu 2010 izkazuje obveznosti iz naslova poslovnega najema opredmetenih
osnovnih sredstev.
v tisoč EUR

Rok zapadlosti

2010

2009

- do 1 leta
- od 1 do 2 let
- od 3 do 5 let
- nad 5 let

370
740
740
1.850

370
740
740
1.850

Skupaj

3.700

3.700

V poslovnem letu 2010 je družba v izkazu poslovnega izida pripoznala stroške poslovnega
najema v vrednosti 370 tisoč EUR (2009: 370 tisoč EUR). Med stroški poslovnega najema
družba pripoznava najemnine za prostore, avtomobile in opredmetena osnovna sredstva.
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 3.447 tisoč EUR. Na dan 31.12.2009 jih je bilo 1.888 tisoč EUR.
5.1.13 Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi iz podatkov bilanc stanja na dan
31.12.2010 in 01.01.2010, iz podatkov izkaza poslovnega izida za leto 2010 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 2010.
Ob sestavi izkazov za leto 2010 je družba v izkazu gibanja kapitala prikazala
-

evidentiranje čistega poslovnega izida v letu 2010 v znesku 5.863 tisoč EUR na
postavki čisti poslovni izid.

-

povečanje prenesenega dobička iz leta 2009 v znesku 511 tisoč EUR.
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6. DRUGA RAZKRITJA
6.1. Prejemki vodstva in zaposlenih po IP
Skupni zneski vseh prejemkov v letu 2010:
v EUR
Direktor
Vodstveni delavci, zaposleni na podlagi pogodbe za
katero ne velja tarifni del KP
Skupaj

269.271
292.352
561.624

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.

Odplačila v
Stanje
letu 2010 31.12.2010

Stanovanjska posojila v EUR
Direktor
Vodstveni delavci, zaposleni na podlagi
pogodbe za katero ne velja tarifni del KP

0

0

0

0

6.3. Stroški jubilejnih nagrad
Leto 2010
Jubilejne nagrade
Jubilejna nagrada 10 let
Jubilejna nagrada 20 let
Jubilejna nagrada 30 let
Skupaj

Število
Znesek v
zaposlenih
EUR
3
1.380
21
14.469
7
6.433
31
22.282

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.
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6.5. Stroški revizorja
Leto 2010

v EUR

Revidiranje letnega poročila

10.000

Druge storitve revidiranja
Storitve davčnega svetovanja
Druge nerevizijske storitve
Skupaj

10.000

6.6. Zapadlost poslovnih in drugih obveznosti družbe
Zapadlost poslovnih in drugih obveznosti družbe na dan 31.12.2010 in 31.12.2009 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

31.12.2010
Poslovne in druge obveznosti

31

1.160

5.512

1.607

8.310

200

666

8.013

3.154

12.033

31.12.2009
Poslovne in druge obveznosti

65/67

www.gvo.si

6.7. Posli s podjetji v skupini
v tisoč EUR

2010

2009

Terjatve do podjetij v skupini

12.691

14.659

Telekom Slovenije, d.d.
Mobitel, d.d.
Avtenta.si, d.o.o.
Planet 9, d.o.o.

12.333
280
55
23

14.207
422
30
0

Obveznosti do podjetij v skupini

3.365

4.074

Telekom Slovenije, d.d.
Mobitel, d.d.
Avtenta.si, d.o.o.
Skupina Najdi
Soline, d.o.o.

3.274
59
25
0
7

3.995
32
43
1
3

Prihodki od prodaje v skupini

20.486

26.423

Telekom Slovenije, d.d.
Mobitel, d.d.
Avtenta.si, d.o.o.
Planet 9, d.o.o.

20.133
330
0
23

25.929
345
149
0

Nakup blaga in storitev v skupini

4.890

6.093

Telekom Slovenije, d.d.
Mobitel, d.d.
Avtenta.si, d.o.o.
Skupina Najdi
Soline, d.o.o.

4.667
110
109
1
3

5.878
105
99
6
5

Med terjatvami do povezanih oseb družba na dan 31.12.2010 izkazuje poslovne in druge
terjatve, kratkoročno odložene stroške in odhodke, kratkoročno nezaračunane prihodke in
kratkoročne finančne naložbe. Med obveznostmi pa poslovne in druge obveznosti ter
rezervacije.
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7. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
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