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Zavedamo se svoje vloge in odgovornosti. 
Skrbimo za zanesljiv prenos zemeljskega 

plina in vzdrževanje infrastrukture 
plinovodnega omrežja. Energiji utiramo 

pot med ljudi.
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Družba Geoplin plinovodi d.o.o. je v tretjem letu samostojnega 

delovanja dosegla novo raven zrelosti. Čisti poslovni izid je bil za 

10 odstotkov boljši kot v letu 2006 in je znašal 10,5 milijona evrov. 

Dobri izidi so posledica prizadevnega dela zaposlenih in odličnega 

sodelovanja z uporabniki omrežja, regulatorjem, ministrstvi, 

lastnikom in dobavitelji.

Marjan Eberlinc, direktor

•
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nagovor direktorja 

Družba Geoplin plinovodi d.o.o. je v tretjem letu samostojnega delovanja dosegla novo raven zrelosti in uspešno 

izpolnjuje ambiciozno zastavljene cilje. Družba postaja eden najbolj prepoznavnih investitorjev v infrastrukturo 

v Republiki Sloveniji. 

Konec leta 2006 in v letu 2007 smo začeli neposredno graditev objektov iz sprejetega investicijskega programa, 

ki bodo ob koncu investicijskega ciklusa omogočali povečanje prenosne zmogljivosti prenosnega omrežja 

zemeljskega plina za več kot 100 odstotkov. Kot prvi objekt je bil v letu 2007 v začrtanih finančnih okvirih in v 

skladu s terminskim načrtom končan plinovod Rogatec–Rogaška Slatina (dolžina 8,1 km, premer cevi 800 mm, 

tlak 70 bar). Sredi leta so se začela gradbena dela na plinovodu Šentrupert–Šoštanj (dolžina 16,4 km, premer 

cevi 400 mm, tlak 70 bar), ki je v začetku leta 2008 že omogočil Termoelektrarni Šoštanj d.o.o., da je prvič v času 

svojega obstoja uporabila zemeljski plin za proizvodnjo elektrike. Z uporabo zemeljskega plina je bil pomembno 

izboljšan izkoristek goriv v elektrarni, poleg tega pa so bile na enoto proizvedene elektrike zmanjšane emisije v 

okolje. Hkrati z večjimi projekti iz investicijskega programa nemoteno potekajo redna vlaganja v dopolnjevanje 

in izpopolnjevanje sistema.

O intenzivnosti investiranja zgovorno priča podatek, da smo v letu 2007 investirali 25,2 milijona evrov, kar je 

približno 2,5-kratnik obračunane amortizacije. Kot sistemski operater prenosnega omrežja bomo tudi v naslednjih 

letih uresničevali svoj investicijski program in tako omogočali bistveno zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida 

in drugih škodljivih emisij. Nadomeščanje ekološko manj ustreznih goriv z zemeljskim plinom je poleg uporabe 

alternativnih virov energije in racionalne rabe energije ena najboljših alternativ za zmanjševanje klimatskih 

sprememb v sodobnem svetu.

Istočasno z intenzivnimi aktivnostmi na področju investicij namenjamo veliko pozornosti kakovostnemu opravljanju 

svojih storitev. Strokovno in redno vzdrževanje plinovodnega omrežja ter neprekinjeni nadzor in upravljanje 

celotnega sistema zagotavljajo varno in zanesljivo delovanje sistema. Za zadovoljstvo uporabnikov omrežja skrbi 

143 sodelavcev, strokovnjakov, med katerimi jih ima 45 odstotkov najmanj višjo stopnjo izobrazbe. 

V letu 2007 je bila zakupljena prenosna zmogljivost omrežja v višini 10,5 milijona Sm3/dan, od tega dobra polovica 

za oskrbo uporabnikov zemeljskega plina v Republiki Sloveniji. Za uporabnike v Republiki Sloveniji je bilo preneseno 

1.115 milijonov Sm3 zemeljskega plina, kar je kljub sorazmerno topli zimi za 2,2 odstotka več kot v letu 2006.

Dobro poslovanje družbe se odraža v rezultatih poslovanja. Čisti poslovni izid je bil za 10 odstotkov boljši kot v 

letu 2006 in je znašal 10,5 milijona evrov. Ugodni poslovni izidi v letu 2007 in iz prejšnjih let, ki v skladu z razvojno 

naravnano dividendno politiko vsa leta samostojnega delovanja družbe ostajajo v sistemskem operaterju, so 

temelj za primerno finančno strukturo družbe Geoplin plinovodi, za uspešno izvedbo investicijskega programa 

in razvojnega načrta prenosnega omrežja zemeljskega plina.

Aktivno smo sodelovali tudi pri pripravi Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom, ki bo pomembno 

zaznamovala aktivnosti na trgu z zemeljskim plinom v Sloveniji. Nadaljuje se mednarodno sodelovanje v 

International Gas Union (IGU) in Gas Infrastructure Europe (GIE), še posebej intenzivno pa smo kot sistemski 

operater vključeni v tiste mednarodne projekte, ki vplivajo na razmere v Sloveniji.

Dobri izidi v letu 2007 so posledica prizadevnega dela zaposlenih in odličnega sodelovanja z uporabniki omrežja, 

regulatorjem, ministrstvi, lastnikom in dobavitelji. Vsem se zahvaljujem in jih vabim k skupnemu doseganju 

razvojnih ciljev tudi v naslednjih letih.

Marjan Eberlinc, direktor
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Izkaznica družbe  
Geoplin plinovodi

Družba Geoplin plinovodi d.o.o. je v skladu z določbami evropske plinske direktive in slovenskega energetskega 

zakona sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina. 

Kot sistemski operater družba zagotavlja varen, zanesljiv, gospodaren in okolju neškodljiv prenos zemeljskega 

plina po prenosnem plinovodnem omrežju v Republiki Sloveniji ter skrbi za načrtovanje, razvoj in vzdrževanje 

omrežja. V njeni lasti je celotno prenosno plinovodno omrežje na slovenskem ozemlju. Edini lastnik družbe je 

družba Geoplin d.o.o. Ljubljana.

Osnovni podatki o prenosnem plinovodnem omrežju:

  970 kilometrov plinovodov,

  213 merilno-regulacijskih postaj,

  kompresorska postaja Kidričevo (dve kompresorski enoti),

  tlak v plinovodih do 67 barov,

   dispečerski center z daljinskim nadzorom omrežja, neprekinjen nadzor in upravljanje prenosnega 

plinovodnega omrežja.

Slovensko plinovodno omrežje je pomemben del mednarodnih prenosnih poti za zemeljski plin. Družba 

aktivno sodeluje v IGU (International Gas Union) in GIE (Gas Infrastructure Europe) ter v drugih mednarodnih 

organizacijah in združenjih.
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Finančni  rezultati  družbe  
Geoplin plinovodi  v  letu 2007
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V neskončnem omrežju cevi  
se pretaka energija naših poslovnih  
in družbenih priložnosti. Naše ponosno  
poslanstvo je usmerjati steze zemeljskega  
plina in skrbeti za varnost njegovih poti. 

•
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Bilanca stanja

Bilančna vsota je na dan 31. 12. 2007 znašala 155,3 milijona evrov. Glede na stanje ob začetku leta je bila višja za 

15 odstotkov.

V strukturi sredstev se je povečal delež dolgoročnih sredstev za 2 odstotni točki, za kolikor se je zmanjšal delež 

kratkoročnih sredstev. 

Dolgoročna sredstva, ki jih skoraj v celoti predstavljajo neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva, so od začetka leta porasla za 18 odstotkov. V nova neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva je bilo skupaj vloženo 25,2 milijona evrov, kar je dvainpolkrat toliko, kot je znašala obračunana 

amortizacija v tem letu. 

Kratkoročna sredstva so v letu 2007 porasla za 4 odstotke. Najbolj so porasle poslovne terjatve zaradi večjega 

decembrskega poslovanja in terjatve do države zaradi terjatev iz naslova davka na dodano vrednost. Zaloge so 

se povečale za 2 odstotka, finančne naložbe skupaj z denarnimi sredstvi pa za 4 odstotke. 

Kapital se je od začetka leta povečal za 8 odstotkov zaradi dobička tekočega leta. Dobiček preteklega leta se ni 

delil, temveč se je po sklepu skupščine razporedil v druge rezerve iz dobička. 

Dolgoročne rezervacije so se v letu 2007 v skupnem znesku zmanjšale za 10 odstotkov. Zmanjšale so se za 

črpanje rezervacij za večja vzdrževalna dela in povečale za rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ter za 

nove dolgoročno razmejene priključnine.

Ob koncu leta 2007 družba izkazuje dolgoročno finančno obveznost do družbe v skupini. Med kratkoročnimi 

obveznostmi so izkazane le kratkoročne poslovne obveznosti, ki so se glede na stanje ob začetku leta povečale 

za 5 odstotkov. Predvsem so porasle obveznosti do dobaviteljev zaradi dinamične investicijske aktivnosti. Nižja 

pa je obveznost do države za davek iz dobička.
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Bilanca stanja na dan 31. 12. 2007 v tisoč EUR stanje 31.12.2007 stanje 31.12.2006

SREDSTVA 155.297,6 135.657,4

A.  Dolgoročna sredstva 122.784,7 104.512,5

 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 14.114,1 10.405,6

    1. Dolgoročne premoženjske pravice 14.114,1 10.405,6

 II.  Opredmetena osnovna sredstva 108.295,4 93.767,2

    1. Zemljišča in zgradbe 72.905,3 68.106,4

      a. Zemljišča 2.908,2 2.725,8

      b. Zgradbe in druge nepremičnine 69.997,1 65.380,6

    3. Druge naprave in oprema 16.982,6 17.583,2

    4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 18.407,5 8.077,6

      a. Opredmetena OS v gradnji in izdelavi 14.919,0 8.077,6

      b. Predujmi za pridobitev opredmetenih OS 3.488,5

 VI. Odložene terjatve za davek 375,2 339,7

B. Kratkoročna sredstva 32.485,2 31.103,3

 II. Zaloge 1.931,2 1.892,4

    1. Material 1.092,8 1.166,7

    3. Trgovsko blago 838,4 725,7

 III. Kratkoročne finančne naložbe 23.367,0 23.956,0

    2. Kratkoročna posojila 23.367,0 23.956,0

      b. Kratkoročna posojila drugim 23.367,0 23.956,0

 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 5.512,6 5.202,8

    1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 3.852,8 3.961,9

    2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 258,7 103,6

    3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.401,1 1.137,3

 V. Denarna sredstva 1.674,4 52,1

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 27,7 41,6

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 155.297,6 135.657,4

A. Kapital 135.522,4 125.008,0

 I. Vpoklicani kapital 98.733,8 98.733,8

    1. Osnovni kapital 98.733,8 98.733,8

 II. Kapitalske rezerve 8.151,5 8.151,5

 III. Rezerve iz dobička 18.648,4 9.038,1

    1. Zakonske rezerve 1.447,1 921,4

    5. Druge rezerve iz dobička 17.201,3 8.116,7

 V. Preneseni čisti poslovni izid 9.084,6

 VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 9.988,7

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.790,7 1.988,3

    1. Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 405,2 392,9

    2. Druge rezervacije 1.089,6 1.492,1

    3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 295,9 103,3

C. Dolgoročne obveznosti 8.349,6

 I. Dolgoročne finančne obveznosti 8.345,9

    1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 8.345,9

 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 3,7

    4. Dolgoročno prejeti predujmi in varščine 3,7

Č. Kratkoročne obveznosti 9.051,9 8.603,5

 III. Kratkoročne poslovne obveznosti 9.051,9 8.603,5

    1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 513,2 661,2

    2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 7.417,7 5.542,4

    4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 8,4 200,6

    5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.112,6 2.199,3

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 583,0 57,6

ZUNAJBILANČNA EVIDENCA 12.985,3 564,0
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Izkaz poslovnega izida

V letu 2007 je družba dosegla čisti poslovni izid v višini 10,6 milijona evrov, kar pomeni 29 odstotkov čistih 

prihodkov od prodaje. 94 odstotkov je bilo doseženo iz poslovanja in 6 odstotkov iz financiranja. Poslovni izid je 

za 10 odstotkov višji kot v letu 2006.

Med čistimi prihodki od prodaje v skupni višini 36,5 milijona evrov glavnino (99 odstotkov) zavzemajo prihodki 

od zaračunanega dostopa do prenosnega omrežja, dostopa do prenosnega omrežja od enega do drugega 

prenosnega omrežja in izravnave dnevnih odstopanj in uravnoteženja prenosnega omrežja. Razlika so prihodki 

od prodaje materiala in drugih storitev, ki so vezane na opravljanje osnovne dejavnosti.

Kosmati poslovni izid iz prodaje je znašal 34,4 milijona evrov in je za 5 odstotkov nad doseženim v letu 2006.

Splošni upravno-prodajni stroški so v letu 2007 znašali 21,8 milijona evrov in pomenijo 90 odstotkov vseh 

odhodkov. Mednje sodijo stroški materiala, storitev, dela, drugi stroški in poslovni odhodki ter obračunana 

amortizacija. Zaradi mile zime je bil obseg delovanja kompresorske postaje manjši kot v letu 2006, kar je 

pomembno prispevalo k znižanju materialnih stroškov. Istočasno pa se je zaradi aktiviranja novih investicij 

povečala obračunana amortizacija.

Iz financiranja so bili doseženi prihodki na račun obresti od finančnih naložb in prihodki od prejetih kasaskontov 

v skupni višini 0,9 milijona evrov. To je za 29 odstotkov več kot v letu 2006.

Davek iz dobička je obračunan po stopnji 23 odstotkov, v skladu z davčno zakonodajo in z upoštevanjem 

nepriznanih odhodkov in davčnih olajšav.
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Energija svojo pravo  
vrednost doseže šele, 
ko jo razširimo med ljudi.  
S skrbjo za okolje in  
podporo razvoju družbenih  
potencialov skrbimo za  
pozitivno energijo  
naše prihodnosti.

•
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2007 v tisoč EUR 2007 2006

1. Čisti prihodki od prodaje 36.485,0 35.136,5

2. Nabavna vrednost prodanega blaga 2.087,1 2.302,9

3. KOSMATI POSLOVNI IZID OD PRODAJE  34.397,9 32.833,6

4. Stroški prodajanja in splošnih dejavnosti 21.799,7 21.578,3

 a. Normalni stroški prodajanja in splošnih dejavnosti 21.668,2 21.569,6

 b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS 131,5 6,5

 c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 2,2

6. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 185,5 478,8

8. Finančni prihodki iz danih posojil 852,8 663,2

 b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 852,8 663,2

9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 15,5 5,2

 b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 15,5 5,2

11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 3,3 0,8

 a. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti do družb v skupini 3,3

 č. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0,8

12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0,4 2,1

 b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0,4 2,1

13. Drugi prihodki 14,0 11,3

14. Drugi odhodki 0,0 0,6

15. Davek iz dobička 3.183,4 2.882,5

16. Odloženi davki -35,5 -34,9

17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 10.514,4 9.562,7

18. Preneseni dobiček / Prenesena izguba 9.084,6 8.422,4

19. Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv

20. Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička

21. Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička 9.610,3 8.900,5

22. BILANČNI DOBIČEK / BILANČNA IZGUBA  9.988,7 9.084,6
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Prihodnost ponuja nove izzive in priložnosti.  
Povezani z naravno energijo bomo dosegali  
svoje poslovne cilje in razvojne potenciale.  

Smo na dobri poti.

Z energijo povezani na poti v prihodnost
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