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1 poročilo izvršnega direktorja

Naše poslanstvo je omogočiti uporabo stroškovno učinkovite podjetniške infor-
matike na svetovni ravni tudi najmanjšim podjetjem in s tem olajšati njihovo delo, 
jim pomagati biti konkurenčnejši, povečati verjetnost preživetja ter spremeniti nji-
hove podatke v dobiček.  

Leto 2010 je bilo fantastično. Težko, a je pripravilo osnove za nadaljnjo pospešeno rast. 
Bilo je leto potrditve konceptov. Uspešno smo zagnali storitev e-Računovodstva (PANTHE-
ON v oblaku, hosting, SaaS), jo pripeljali do skaliranja in odpravili otroške težave. Verjame-
mo, da je s spremembo paradigme glede uporabe informatike v podjetjih rast tega trga 
neustavljiva in da je naša ponudba najboljša. 

Druga dolgoletna hipoteza je nujnost konsolidacije trga. V poslovnem letu 2009 za-
četo združevanje ponudnikov okoli Datalaba je doživelo večjo potrditev decembra 2009 
na Hrvaškem, sredi julija 2010 pa še s pridružitvijo največjega konkurenta v Srbiji s preko 
17.000 uporabniki (glej stran 30). Skrbeti moramo za ohranitev in konkurenčnost zamišlje-
nega ekosistema in verjamem, da bo takih pridružitev še več. Z njimi prihaja v krizi toliko 
pomembnejša instalirana baza, na osnovi katere pridobimo ponavljajoče se prihodke iz 
naslova osveževalnih pogodb.

V poslovnem letu 2010 smo se začeli izredno odpirati proti uporabnikom. Vlagamo v 
komunikacijske poti prihodnosti – uporabniške skupnosti, video izobraževanja, intuitivnejše 
spletne strežnike, celo Facebook. Izdali smo brezplačen uporabniški priročnik, ki na prime-
rih uči uporabnike uporabe PANTHEON-a v malem podjetju.

V razvoju smo dajali prednost čiščenju kode in doseganju hitrejšega delovanja pred 
izboljšavami. Avtotestiranje – avtomatsko preverjanje pravilnosti delovanja računalniških 
programov (glej stran 58) – deluje in pridobiva na pomenu. Avtotestiramo vsak nov build in 
se pripravljamo na permanentno dnevno testiranje oddane izvorne kode. Precej naporov 
vlagamo v poenostavitve uporabniškega vmesnika in na produktivnosti samega orodja. 
Uspešno smo zaključili projekt razširitve portala eVEM kjer smo za Ministrstvo za javno 
upravo testirali in razvili avtomatizirana pošiljanja iz računovodskih aplikacij. Razvita inte-
gracija, ki je brezplačno dostopna vsem uporabnikov z veljavno osveževalno pogodbo, je 
naš dodaten prispevek k zmanjšanju podjetniške obremenitve v Sloveniji in smo jo razvili iz 
lastnih sredstev brez kakršnekoli subvencije. Pred dokončanjem je s strani EU sofinanciran 
projekt Feniks II, znotraj katerega združujemo ponudnike storitev v oblaku.

Prodajni izidi

Skupni prodajni izid skupine beleži 37-odstotno rast na 3.636 tisoč EUR in je pod na-
črtovanim.Pri prodaji licenc beležimo 19-odstotno rast prihodkov na 1.773 tisoč EUR (lani 
1.430 tisoč EUR) v celotni skupini. Večina te rasti prihaja iz tujih trgov, v katere smo vlagali 
do sedaj. Poseben pospešek prodaji dajejo priključitve podjetij iz konsolidacije trga.

Neto prihodki iz prodaje osveževalnih pogodb so zrasli iz 723 tisoč EUR na 1.392 tisoč 
EUR in so večji za 92% kljub temu, da je upadla vrednost bruto sklenjenih osveževanj. 
Pretežni del povečanja gre pripisati doplačilom zaradi prekinitev sklenjenosti v obdobju 
2008-2009, ko so uporabniki varčevali povsod in pogodb niso sklepali, preostanek pa 
zmanjšanju prodajnih provizij ter indirektnemu fakturiranju.

Prihodki iz članarin so narasli za 16% na 120 tisoč EUR, prihodki iz storitev pa za 6% 
na 137 tisoč EUR. Prihodki iz izobraževanj so še vedno v upadanju (-16% na 47 tisoč EUR), 
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prav tako prihodki iz marketinga (-38% na 47 tisoč EUR). E-Računovodstvo (hosting) je 
bistveno pod načrti zaradi začetnih težav pri skaliranju servisa in je prineslo 17 tisoč EUR 
prihodkov.

Partnerska mreža občutno raste in pozna se, da pridobivamo na teži. Rekrutiranje par-
tnerjev je precej lažje, kot je bilo nekdaj, in njihova kakovost je boljša. Pozna se vlečna moč, 
ki jo imata blagovna znamka PANTHEON™ in Datalab™, saj na določenih trgih postajamo 
sinonim za poslovno programsko opremo.

 

Finančni izidi

Skupina izkazuje za 6.223 tisoč EUR konsolidiranih sredstev (povečanje za 14%). Krat-
koročne poslovne terjatve so narasle za 13% na 1.437 tisoč EUR zaradi zamud pri izplačilu 
EU sofinanciranja (glej 6.18), Dolgoročne terjatve pa so se zmanjšale za 34% na 353 tisoč 
EUR zaradi iztekanja obstoječih RLGS pogodb in nesklepanja novih zaradi nezmožnosti 
refinanciranja. Dolgoročnih obveznosti skupina nima več, kratkoročne pa so se povečale 
za 11% na 2.604 tisoč EUR. 

Konsolidirani prihodki od prodaje so višji za 22% in znašajo 3.426 tisoč EUR, usredstve-
ni lastni proizvodi (razvoj PANTHEON-a) so na ravni prejšnjega poslovnega leta in znašajo 
1.369 tisoč EUR, drugi poslovni prihodki pa so nižji za 4%. Stroški materiala, blaga in 
storitev so znašali 1.732 tisoč EUR (+48%), stroški dela 1.816 tisoč EUR (-11%), odpisi 
vrednosti pa 859 tisoč EUR (+28%). Finančni prihodki so večji za 22% (148 tisoč EUR), 
odhodki iz finančnih obveznosti manjši za 26% (42 tisoč EUR) ter 123 tisoč EUR iz poslov-
nih obveznosti (+19%). Konsolidirani poslovni izid znaša 458 tisoč EUR pri čemer znaša 
dobiček skupine 447 tisoč EUR.

Lastniški in dolžniški kapital

Skladno s strateškimi načrti smo želeli povečati kapital podjetja z namenom priprave na 
prevzemanje manjših ponudnikov ter dodatnega sofinanciranja razvoja in širitve. Odveč je 
pripomniti, da dokapitalizacije nismo mogli izvesti, saj sredstev na finančnih trgih ni, tista 
ki pa so, se nudijo s tako eksuberantno premijo, da bi bila dokapitalizacija neposlovna in 
škodljiva.

Namesto iskanja strateških investitorjev smo z deležniki dosegli dogovor o delni kon-
verziji terjatev, s čimer smo nato takoj ob koncu leta povečali kapital podjetja za 256.737 
EUR.

Še vedno se borimo z izredno omejenimi dolžniškimi viri. Celo leto poizkušamo vsaj del 
kratkoročnih kreditov spremeniti v dolgoročnega z uporabo razpisanih državnih jamstev, 
vendar nam to do sedaj zaradi zahtevanih dodatnih garancij še ni uspelo. Tako še vedno 
financiramo dolgoročne pogodbe o uporabi programske opreme s kratkoročnimi krediti. 
Poleg tega zaradi omejenih možnosti refinanciranja ne moremo sklepati prodaj na daljši 
rok, zaradi česar trpi naša konkurenčna sposobnost.

Poseben udarec je še odvečno delo s skoraj kvartalnim pogajanjem z bankami o podalj-
šanju kreditnih aranžmajev, ki odvzema fokus poslovnim naporom.

Kadri in organizacija
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Lani začeto krčenje mase plač in stroškov dela smo v letu 2010 še nadaljevali, vendar 
pa hkrati zaposlovali predvsem na storitvenem in prodajnem delu. Špica stroškov dela 
v septembru 2009 je posledica izplačila zaostalega regresa za leto 2008. Povečanje v 
juniju 2010 odraža knjiženje nagrad preteklega leta (nagrade izplačujemo preko delniške 
sheme vseh zaposlenim) ter regresa. 

Sklepna beseda

»Kriza je priložnost«, sem napisal lani. Po preteku enega leta vidimo, da je temu tako. 
Rast na tujih trgih, pospešena konsolidacija ponudnikov znotraj Datalab ekosistema in po-
dobna gibanja nam dajejo upanje, da bomo v prihodnosti dosegli eksplozijo ekonomije 
obsega.

IT podprto poslovanje postaja obveza in mi imamo najboljša izhodišča za domi-
nacijo tržišča!

Če bi naše ambicije ter zavedanje enkratnosti in disruptivnosti trenutka delila še finanč-
na javnost ter nam omogočila potrebna sredstva za rast, bi naša luč v tunelu svetila še bolj. 
Do takrat pa vztrajamo in napredujemo predvsem po zaslugi verjetno najboljše produktno-
programske ekipe v regiji.

Andrej Mertelj,
izvršni direktor

Ljubljana, 21. oktober 2010
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2 poročilo predsednika Uo

10  |  poročilo preDSeDniKA Uo

Na 8. redni skupščini družbe Datalab Tehnologije, d. d., dne 17. 6. 2009 so delničarji 
sprejeli sklep, da se zaradi večje učinkovitosti vodenja in upravljanja, večje fleksibilnosti in 
večje učinkovitosti družbe uvede enotirni sistem upravljanja.

Upravni odbor sestavljajo trije člani, kar je racionalno in ustrezno glede na trenutne 
zahteve in potrebe po vodenju in nadzoru poslovanja družbe.

Upravni odbor se je v obdobju od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010 sestal na 10 rednih sejah.
Na prvi seji dne 8. julija 2009 se je konstituiral in med drugim sprejel poslovnik uprav-

nega odbora, konstituiral je revizijsko komisijo, obravnaval je Poslovnik o delu izvršnih di-
rektorjev in sprejel načrt dela.

Predmet obravnave druge in tretje seje je bila predvsem problematika v zvezi z insti-
tutom samoprijave, zamenjava revizorja in pa aktivnosti, ki so bile povezane z zaključnim 
računom za obdobje 1. 7. 2008-30. 6. 2009.

Na četrti redni seji dne 16. 11. 2009 je upravni odbor obravnaval smernice gospodar-
skega načrta. Ker je družba postala v skladu s 14.čl. ZVPIPP trajneje nelikvidna, je bil spre-
jet sklep, da mora izvršni direktor do naslednje seje pripraviti poročilo o ukrepih finančnega 
prestrukturiranja ter pripraviti sklop ukrepov, ki bodo v skladu s Kodeksom poslovno-fi-
nančnih načel in ki se nanašajo predvsem na finančno reorganizacijo.

Na peti redni seji dne 1. 12. 2009 je upravni odbor sprejel načrt finančne reorganiza-
cije, ker je po mnenju upravnega odbora obstajala najmanj 50-odstotna verjetnost, da je 
mogoče izvesti finančno prestrukturiranje tako, da postane družba znova kratkoročno in 
dolgoročno plačilno sposobna. 

Na šesti redni seji dne 8. 12. 2009 je bilo obravnavano poročilo o poteku finančnega 
prestrukturiranja, sprejet predlog izvršnega direktorja o sklenitvi zavarovanj odškodninske 
odgovornosti članov upravnega odbora in sprejet poslovni načrt za poslovni leti 2011 in 
2012.

Na sedmi, osmi in deveti redni seji je Upravni odbor obravnaval dokapitalizacijo, poro-
čila o finančni reorganizaciji, poslovni načrt za obdobje 2010-2015 in polletno poročilo za 
obdobje od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2009.

Na deseti redni seji upravnega odbora dne 7. 6. 2010 je bil sprejet sklep o ustanovitvi 
hčerinskega podjetja Datalab SI, d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti družbe Datalab Tehnolo-
gije, d. d. Ustanovitev hčerinskega podjetja bo omogočila poenotenje poslovanja celotne 
grupacije. Sprejet je bil sklep o dokapitalizaciji, ki se bo realizirala s konverzijo terjatev v 
delniški kapital in sklep, da se dne 1. 9. 2010 skliče skupščina družbe Datalab Tehnologije, 
d. d.

Upravni odbor bo tudi v naslednjem poslovnem letu predvsem skrbel za povečanje pro-
daje ob znižanju stroškov poslovanja ter bo s tem v zvezi sprejemal tudi ustrezne ukrepe. 

Nadzor nad odvisnimi družbami bomo povečali z vsakomesečnim poročanjem in nepo-
sredno kontrolo z živimi podatki iz računovodskih sistemov, ki jo omogoča PANTHEON.

Upravni odbor si bo v skladu s smernicami OECD, katerega članica je od 1. 5. 2010 tudi 
Slovenija, še naprej prizadeval doseči enakovredno obravnavo neopredmetenih osnovnih 
sredstev in s tem izenačenja intelektualne lastnine z opredmetenim premoženjem podje-
tja.
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Skupina Datalab je skupaj z grozdom partnerskim podjetij prepričana, da le znanje in 
razvoj vodi k uspešnemu poslovanju ter da prihaja čas, da bo intelektualna lastnina (izvorna 
koda, patenti in blagovne znake) končno le pripoznana kot najustreznejše zavarovanje za 
financiranje nadaljnjega razvoja industrije (in s tem skupine Datalab), kar je eno temeljnih 
področij delovanja OECD.

Naše stališče glede pomembnosti neopredmetenih osnovnih sredstev oz. intelektual-
ne lastnine nam je potrdil tudi častnik Finance, ko je naše letno poročilo za preteklo leto, 
katerega poudarek je bil na usredstvovanju razvoja, izbral za najboljše v kategoriji malih in 
srednjih podjetij.

Lojze Zajc
Predsednik upravnega odbora in 

predsednik revizijske komisije
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3 predstavitev družbe

3.1 oSnoVni podatKi

Kratki naziv:  Datalab, d. d.

dolgi naziv: Datalab tehnologije, družba za razvoj poslovno-informacijskih sistemov, d. d.

Registracija:  Družba je vpisana v sodni register pod št. registrskega vložka 13865100 pri

okrožnem sodišču v ljubljani pod št. sklepa SrG 200306489 dne 21. 11. 2003 

Organizacijska oblika: Delniška družba

Osnovni kapital: 444.493,32 eUr

Matična številka: 1864629

davčna številka: 87965399

Šifra dejavnosti: 58.290 – Drugo izdajanje programja

Št. transakcijskega računa 1: noVA lJUBlJAnSKA BAnKA 02010-0256382412

Št. transakcijskega računa 2: rAiFFeiSen BAnKA 24203-9062687181

Št. transakcijskega računa 3: BAnKA Koper 10100-0038177352

Št. transakcijskega računa 4: ABAnKA VipA 05100-8011973090

Naslov: Koprska 92, 1000 ljubljana

Telefon: (01) 252 89 00

Telefaks: (01) 252 89 10

E-naslov: info@datalab.si

Spletno mesto: www.datalab.si/www.datalab.eu
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3.2 KratKa predStaViteV podjetja

Datalab je slovensko podjetje za razvoj programske opreme. ponuja celovite poslovnoinforma-
cijske rešitve za majhna in srednje velika podjetja (MSp) pod preprostim, a zgovornim sloganom 
„Spremenite podatke v dobiček”. Sami razvijamo in prodajamo programsko opremo, preko 
partnerskega kanala upravljamo implementacije ter širjenje znanja in izkušenj. prihodnost vidimo 
v nudenju programske opreme kot storitve in upravljanju grozda podjetij.

Datalab je bil ustano-
vljen leta 1997 in po-
stal delniška družba leta 
2003. Hčerinske družbe 
delujejo na Hrvaškem, V 

Srbiji, črni gori, Bosni in Hercegovini, v Makedoniji in družba v Bolgariji. 

Najpomembnejši izdelki in storitve

naš izdelek – pAntHeon – vsebuje transakcijski sistem za obdelovanje naročil, faktur, finanč-
nih in kadrovskih podatkov ter za načrtovanje proizvodnih virov. temelji na podatkovnem strežniku 
MS SQl Server in je razvit za okolje Windows, deluje pa tudi v okolju linux. podpira tudi elektron-
sko poslovanje, kar povečuje konkurenčnost tistih, ki ga uporabljajo. pAntHeon je osvojil številne 
nagrade. V letih 1999, 2000, 2001 in 2002 je osvojil naslov najboljši na infosu – Finalist, leta 
2005 ga je hrvaška revija pC Chip razglasila za najboljši piS na Hrvaškem, istega leta je dobil 
nagrado za posebne dosežke v Srbiji in črni gori. Datalab je osvojil nagrado oracle partner of the 
Year 2007 in ee & CiS (oraclov partner leta 2007 za Vzhodno evropo in Skupnost neodvisnih 
držav). leta 2008 je Datalab kot prvo slovensko podjetje prejelo prestižno priznanje european 
seal of excellence na CeBitu, pAntHeon je prejel zlato nagrado za naj e-rešitev, podjetje Datalab 
pa srebrno nagrado za naj e-podjetje na natečaju za naj e-podjetje in naj e-rešitev, ki ga pripravljajo 
JApti, GZS in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Strategija trženja

Skupino Datalab sestavljajo matična družba Datalab tehnologije, d. d.,  ter hčerinska podjetja 
v posameznih državah. V Sloveniji je družba Datalab tehnologije, d. d., aktivnosti upravljanja par-
tnerskega kanala tako kot v ostalih državah presneti na ločeno podjetje. Matična družba (Datalab 
tehnologije, d. d skrbi za razvoj, trženje blagovne znamke ter upravljanje skupine, hčerinska podje-
tja (t.i. SUB-i) pa skrbijo za upravljanje partnerske mreže v posameznih državah. Kosovski in Alban-
ski trg pokriva hčerinsko podjetje v Makedoniji. promet na teh trgih se izkazuje v poročilih ločeno. 
Hčerinsko podjetje v Bolgariji je ustanovljeno septembra 2009 in je operativno, vendar pa zaradi 
finančne situacije še nismo vplačali našega 50-odstotnega deleža ustanovnega kapitala.
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Število 
podjetij 

v segmentu

Proračun in 
poraba za IT 
v segmentu

*
Celotno tržišče=

Zgornji

Srednji

Spodnji

Mikro PANTH
EON

SUB (angl. subsidary) 
– hčerinsko podjetje, 
ki skrbi za upravljanje 
partnerske mreže. 
Partnerji skrbijo za 
SIS (angl. Sales, 
Implematatioan and 
Support) aktivnosti na 
trgu.
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Datalab HQ

Datalab SUB

Dl direkt

Datalab SiS partner

pAntHeon
uporabniki

prikaz odnosov upravljanja in prodaje

razvoj, trženja blagovne znamke in upravljanje hčerinskih podjetji

Upravljanje partnerske mreže na posameznem trgu

prodaja, implementacija, podpora 
končnim uporabnikom

Razdelitev nalog

Datalab je poslovanje razdelil na tri nivoje, v katerih se odražajo tudi denarni tokovi.
1. nivo: Matična družba razvija programsko opremo in povezane poslovne prakse ter upravlja 
celotno mrežo. 
2. nivo: Hčerinske družbe so odgovorne za lokalizacijo pAntHeon-a v njihovi državi. lokalizacija 
zajema prevod uporabniškega vmesnika in prilagoditev programa lokalni zakonodaji in poslov-
nemu okolju. Hčerinske družbe nudijo podporo partnerjem in so vezni člen med svetovalci pri 
partnerjih in razvojnikih v matični družbi. 
Vsaka hčerinska družba mora vzpostaviti lokalni podporni center, kjer nudijo podporo glede proda-
je, licenciranja in manjših tehničnih težav preko telefona, spletne aplikacije in elektronske pošte. 
3. nivo: Datalab partnerji implementirajo pAntHeon, nudijo podporo in aktivirajo naročnine 
za kupce. Zaradi pomanjkljivosti v partnerskem kanalu, ki ni bil pripravljen/usposobljen podpirati 
mikro podjetij in mu je manjkal fokus na računovodske servise, smo v letu 2010 začeli z vzposta-
vitvijo Datalab Direct prodaje ter podpore preko Datalab ServiceDesk službe.
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Vir prihodkov

Datalab ima več virov prihodka.

•  najpomembnejši vir so licenčnine, ki jih prejmemo ob nakupu naše programske opreme.  
licenčni prihodki so tipizirani glede na način zaračunavanja uporabe:

•prihodki iz prodaje licence - klasična ali obročna prodaja
•  Gostovanja, v sklopu katerih Datalab omogoča uporabo pAntHeonA kot spletno 

storitev
• tretji vir so uporabnine (zakupi in naročnine), ki vključujejo licenčnine in nadgradnje. 

Uporabniki jih plačujejo hčerinskim družbam za pravico uporabe pAnteHon-a in nad-
gradenj. ta način uporabe poleg gostovanja zmanjšujejo zagonski vložek oz. investicijo 
nabave poslovnoinformacijskega sistema.

•  Drugi vir dohodka so osveževalne pogodbe (pogodbe, ki končnim uporabnikom omo-
goča jo, da nadgr adijo pAntHeon z najnovejšimi zakonskimi in tehnološkimi posodobitmi).

• Terciarni prihodki so:
•  Članarine plačujejo svetovalci Datalabu za uporabo internih orodij in podporo.
•  izobraževanje, ki ga izvaja datalab Akademija (ustanovljena junija 2007), se zara-

čunava neposredno tečajnikom (partnerjem ali končnim uporabnikom); prihodki zajema-
jo cene tečajev in certificiranja;

•  oglaševanje na Datalabovih spletnih straneh in pAntHeon novicah, kjer partnerji, 
uporabniki in drugi lahko oglašujejo svoje izdelke in storitve;

•  naročnina na podatke je spletna storitev, ki uporabnikom nudi dnevno sveže podatke 
(menjalne tečaje, šifrante ipd.), ki se uvozijo neposredno v pAntHeon.

•  storitve izhajajo iz podpore partnerjev in končnih uporabnikov
•  provizije tržnice: ob prodaji dodatnih s pAntHeonom združljivih rešitev preko Dl 

tržnice (glej stran 46 ) 

•  Ostali prihodki: pAntHeon konferenca (tradicionalni dogodek, ki združuje partnerje in 
končne uporabnike z namenom izmenjave informacij in dobrih praks), prihodki od obresti 
na posojila hčerinskim podjetjem.

čeprav organizacija deluje kot franšizno poslovanje, Datalab ne pobira deleža od prihodkov, ki 
jih kupci plačujejo našim partnerjem.

V začetku poslovnega leta 2010 smo začeli intenzivno s prodajo gostovanja (angl. hosting) 
oz. ponujanjem pAntHeon-a kot spletne storitve. poleg tega povečujemo delež osveževalnih 
pogodb. načrtujemo, da bomo v poslovnem letu 2010 povečali prihodke ravno na teh dveh 
segmentih ter s povečanjem terciarnih prihodkov oz. prodaje komplementarnih storitev.
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3.3 KadroVSKa SeStaVa druŽBe

V družbi je bilo na začetku poslovnega leta zaposlenih 53 delavcev in 5 zunanjih sodelavcev 
ali študentov s polnim delovnim časom, ob koncu poslovnega leta na dan 30. 6. 2010 pa 40 
delavcev in 16 zunanjih delavcev ali študentov s polnim delovnim časom.

Oddelek 30. 6. 2010 1. 7. 2009

Uprava 3 1

prodaja 3 1

razvoj 38 44

Marketing 4 4

računovodstvo 3 2

Administracija 2 1

Dl Akademija 2 0

Direktor Dl Si 1 0

Skupaj 56 53

SLO HR  BA SR BG MN MK
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osnovna šola 0 0

poklicna šola 1 1 0

Štiriletna srednja šola 25 36 2 1 2 4 2 2 31 43

Višješolska izobrazba 10 4 7 2 6 1 1 1 1 14 19

Univerzitetna izobrazba 18 11 5 8 4 4 1 4 2 7 9 47 26

Magister 2 2 3 3 1 6 5

Doktor 0 0

Skupaj 56 53 7 8 12 10 7 7 4 3 6 3 7 9 99 93
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Zaposleni 40 48 7 7 11 7 7 5 4 3 6 3 7 9 82 82

redni zunanji sodelavci 13 1 13 1

Avtorska pogodba 1 2 2 2 4

Študenti 2 2 1 3 2 6

Skupaj 56 53 7 8 12 10 7 7 4 3 6 3 7 9 99 93

Število zaposlenih glede 
na stopnjo izobrazbe 
po podjetjih skupine 
Datalab

Število zaposlenih 
glede na tip zaposlitve 
po podjetjih skupine 
Datalab
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trenutne razmere v gospodarstvu so se nekoliko odrazile tudi pri kadrovski sestavi podjetja, 
predvsem pri tipu zaposlitev. Kot je razvidno iz tabele, smo v začetku poslovnega leta imeli 48 
redno zaposlenih na koncu 30. 6. 2010 pa 40. precej so se povečale druge oblike zaposlovanja, 
predvsem redni zunanji sodelavci, ki jih imamo sedaj kar 13. Z recesijo se torej uspešno bojujemo 
in se trudimo, da se ta ne odraža na naših kadrih, ne na kvantiteti, predvsem pa ne na kvaliteti.

3.4 organi druŽBe

organi družbe:
•  Skupščina
•  Upravni odbor

Skupščino sestavljajo delničarji družbe.

Upravni odbor je sestavljena iz treh članov, in sicer:
• lojze Zajc, predsednik upravnega odbora;
• tone černe, neizvršni direktor;
 • Andrej Mertelj, izvršni direktor. 
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3.5 druŽBe V SKupini datalaB

OdVISNA POdJETJA

HRVAŠKA SRBIJA
datalab Hrvatska, d. o. o. datalab SR, d. o. o. 

trg. 1. istarske brigade 6 ul. Bul. Mihajla pupina 10v/115

52100 pula, Hrvaška 11000 novi Beograd, Srbija

telefon: +385 52 500 084 telefon: +381 1 311 94 39

telefaks: +385 52 500 087 telefaks: +381 1 311 94 39

info@datalab.hr info@datalab.rs

www.datalab.hr www.datalab.rs

Direktor: igor Sigmundovič Direktor: Miodrag ranisavljević

ČRNA GORA SRBIJA
datalab MN, d. o. o. datalab Automotive, d. o. o.

Vuka Karadžića 8/1 Bulevar dr Zorana Đinđića 4 a

81000 podgorica, črna gora 11000 novi Beograd, Srbija

telefon: +382 81 232 101 telefon: +381 11 214 67 27

telefaks: +382 81 232 101 telefaks: +381 11 214 01 83

info@datalab.rs info@dl-automotive.rs

www.datalab.rs www.dl-automotive.rs/

Direktor: Danko obradović Direktor: persida pandurović

BOSNA IN HERcEGOVINA MAKEdONIJA, KOSOVO, ALBANIJA
datalab BA, d. o. o. datalab MK, d. o. o.

Hamdije Cemerlica br. 2/10 Samoilova 102

71000 Sarajevo, BiH 1000 Skopje, republic of Macedonia

telefon: +387 337 120 35 telefon: +389 2 3290 956

telefaks: +387 337 120 36 telefaks: +389 2 3212 845

info@datalab.ba info@datalab.com.mk

www.datalab.ba www.datalab.com.mk

Direktor: nedim pašić Direktor: Sašo Jovanovski

BOLGARIJA
datalab Bolgarija Ltd.

13 tintyava Str.

1113 Sofija, Bolgarija

telefon: +359 2 960977

telefaks: +359 2 9609797

info@datalab.bg

www.datalab.bg
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3.6  pomemBnejši finančni podatKi in KazalniKi za 
datalaB d.d.

Pomembnejši finančni podatki PL 10 v EUR PL 09 v EUR Indeks 10 /09

Kosmati donos iz poslovanja 3.685.198 3.692.055 100

poslovni izid pred davki 415.917 156.885 265

čisti poslovni izid poslovnega leta 400.018 183.456 218

čisti denarni tok (dobiček + am.) 1.165.352 806.085 145

Bilančna vsota 5.802.736 5.227.485 111

Stalna (nekratkoročna) sredstva 4.421.012 3.921.070 113

Gibljiva (kratkoročna) sredstva 1.381.724 1.306.415 106

Kapital 2.619.820 2.219.802 118

Dolgoročne obveznosti in rezervacije 781.680 822.206 95

Kratkoročne obveznosti in pčr 2.401.236 2.185.477 110

Zaposleni na dan 30 6. 2010 56 53 106

Število partnerjev v Sloveniji 59 43 137 

Število partnerjev v skupini 215 125 172 

KAZALNIKI    

Celotni dobiček/poslovni prihodki – % 11,56 4,25 272

Celotni dobiček/kapital – % 15,88 7,07 225

čisti dobiček/kapital – % 15,27 8,26 185

čisti dobiček/delnico – eUr 3,76 1,72 218

Stopnja samostojnosti (kapital/bilančna vsota) – % 45,15 42,46 106

likvidnost (kratkoročna sr./kratkoročni dolgovi in pčr) – % 57,54 59,78 96

Število uporabnikov 20.151 17.522 115

Število podjetij 6.353 5.694 112

Število svetovalcev 447 332 134 

Število vseh reDno zaposlenih 81

Število vseh zaposlenih v Dl skupini 99 93 106 
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3.7 podatKi o delniCi

30. 06. 
2010

30. 06. 
2009

Indeks 10 
/ 09

Število izdanih navadnih delnic 106.519 106.519 100

 od tega število odkupljenih delnic 22 22 100

Knjigovodska vrednost delnice na zadnji dan 
poslovnega leta (EUR)
(kapital/št. izdanih navadnih delnic)

24,59 20,84 118

Tržne cene delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih 
papirjev

   

 najvišji tečaj v letu (eUr) 60 93,9 64

 najnižji tečaj v letu (eUr) 54,9 60 92

 povprečni enotni tečaj v letu (eUr) 55,89 72,76 77

 tečaj zadnjega trgovalnega dne v letu (eUr) 55,89 72,76 77

Tržna vrednost kapitala (EUR) (št. izdanih navadnih 
delnic* tečaj zadnjega trgovalnega dne v letu)

5.858.545 6.391.140 92

donos na delnico v tekočem letu (tečaj zadnjega 
trg. dne tekočega leta/tečaj zadnjega trg. dne 
preteklega leta)

0,92 0,64 143

donosnost na delnico v tekočem letu (tečaj 
zadnjega trg. dne tekočega leta - tečaj zadnjega trg. 
dne preteklega leta) (EUR)

-5 -33,9 15

P/BV (povprečna tržna cena delnice/knjigovodska 
vrednost delnice)

2,27 3,49 65

P/E (povprečna tržna cena delnice/čisti dobiček 
poslovnega leta na delnico)

14,88 42,24 35

Gibanje delnice Datalab 
v primerjavi z indeksom 
SBITOP za obdobje 1. 
7. 2009–30. 6. 2010. 
Razen blue-chipov je bila 
Ljubljanska borza večino 
leta neaktivna, kar se 
kaže tudi na gibanju naše 
delnice. Vir: LJSE
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4.1 prodaja V poSloVnem letu 2010

prodaja v poslovnem letu 2010 je bila na vseh trgih pod močnim recesijskim udarom, zato 
nismo rasli kot načrtovano.

če k temu prištejemo še prevoj v trendu zaradi menjave generacij pAntHeon 5.0 v 5.5 s 
težiščem v letu 2009 in nadaljevanjem v letu 2010, so rezultati prodaje novih licenc (+22%) 
zadovoljivi. Viden je prirastek na trgih, kjer se smo konsolidirali ponudnike (Makedonija +37%, 
Hrvaška +99%, Srbija +16% glej poglavje partnerski prodajno-implementacijski kanal). težišče in 
glavni vpliv na prodajo novih licenc ter na vrednost instaliranih licenc pa pričakujemo v pl11, ko 
bo migracija uporabnikov iz kupljenih starih programov precejšnja.

Število podjetij, ki so v PL 2010 
kupila PANTHEON.
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Slovenija 320 1196 821 216 256 563 810 674 904 1018 1015 733 606

Hrvaška 0 0 0 11 22 54 26 129 268 397 557 379 474

Bosna in Hercegovina 0 0 0 0 0 2 7 119 730 664 545 722 523

Srbija 0 0 0 0 1 98 190 435 546 618 739 628 663

Črna gora 0 0 0 0 0 16 21 29 23 38 163 138 97

Makedonija 0 0 0 0 0 0 0 10 72 41 51 251 299
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Bolgarija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 71
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Graf: porazdelitev 
prodanih licenc* po 
številu, po letih in po 
državah. Iz grafa je 
razvidno, da je prodaja 
licenc v Sloveniji v 
PL10 predstavljala 20% 
prodaje, s čimer je jasno 
vidno zmanjševanje 
vpliva posameznega trga 
na poslovanje skupine.

* Licenčne vrednosti, ki jih 
opazujemo tu, so zmnožek 
priporočene tržne vrednosti 
in prodane količine brez 
morebitnih rabatov ali provizij 
in predstavljajo osnovo na 
podlagi katere uporabniki 
plačujejo osveževanje.

Instalirana vrednost 
licenc, št. podjetij in št. 
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FY'98 FY'99 FY'00 FY'01 FY'02 FY'03 FY'04 FY'05 FY'06 FY'07 FY'08 FY'09 FY'10

Slovenija 98.576 394.943 294.194 1.175.353 1.379.071 736.244 1.002.177 836.963 1.209.771 1.197.902 1.243.133 1.080.184 622.929

Hrvaška 0 0 0 14.925 16.457 44.150 19.978 102.319 225.024 350.148 558.988 357.942 379.455

Bosna in Hercegovina 0 0 0 0 0 2.598 4.243 84.259 453.673 453.248 354.169 457.356 325.107

Srbija 0 0 0 0 799 89.888 118.634 306.603 378.699 462.625 509.495 449.542 428.897

Črna gora 0 0 0 0 0 11.835 18.228 20.634 15.389 24.837 100.201 90.922 59.764

Makedonija 0 0 0 0 0 0 0 9.065 47.468 25.359 26.325 172.855 194.323

Kosovo 0 0 0 0 0 0 12.145 42.103 0 5.720 0 13.061 23.964

Bolgarija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.365 10.742 42.765

Italija 0 0 0 5.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000 PANTHEON 5.5P4.5 PANTHEON 5.0

Vrednost prodaje licenc po letih in državah

podobno je bila pod pritiskom recesije in finančne krize tudi prodaja osveževalnih pogodb. pod-
jetja so poizkušala na vse načine zmanjšati stroške, zato smo leto končali s precejšnjim številom 
nesklenjenih osveževalnih pogodb, kar se je poznalo na 4% padcu bruto vrednosti osveževalnih 
pogodb. Vendar pa je bil neto izkupiček kljub vsemu za 92% boljši kot lani. največja zasluga po-
večanju prihodkov prinašajo historični prihodki – dokup nesklenjenih osveževanj iz preteklosti. Del 
izgubljenih bruto prihodkov bomo nadoknadili v naslednjih letih preko doplačil historične vredno-
sti, bojimo pa se večjega stečajnega vala in z njim erozije instalirane baze. predvidevamo pa, da 
bomo s porastom instalirane baze iz naslova konsolidacijskih uporabnikov prihodke iz osveževanj 
bistveno povečali v pl'11 in naprej.

Vrednost prodaje osveževanj po letih in državah

FY'98 FY'99 FY'00 FY'01 FY'02 FY'03 FY'04 FY'05 FY'06 FY'07 FY'08 FY'09 FY'10

Slovenija 2.561 48.024 23.983 100.42 277.24 319.63 414.35 443.97 508.38 701.60 694.44 889.53 859.34

Hrvaška 0 0 0 0 14.012 10.127 4.260 92.715 27.198 76.529 76.379 184.26 196.20

Bosna in Hercegovina 0 0 0 0 0 0 0 1.777 35.313 71.959 94.314 155.36 147.14

Srbija 0 0 0 0 0 0 4.470 31.493 40.965 134.08 151.93 222.29 209.64

Črna gora 0 0 0 0 0 0 230 2.547 1.893 7.283 7.627 32.505 26.396

Makedonija 0 0 0 0 0 0 0 0 1.718 414 1.250 29.374 22.044

Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 981 0 0 0 280 287

Bolgarija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.403 1.317
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Graf vrednostne prodaje 
licenc po letih in državah. 
Lepo se vidi padec 
prodaje licenc v letih 
menjave generacij in 
nato vzpon prodaje nove 
generacije v naslednjih 
letih. Opazen je porast 
prodaje na Hrvaškem in 
v Makedoniji, kjer smo 
izvajali konsolidacijo 
tržišča že v PL10.

Če uporabnik 
osveževalno pogodbo 
prekine in jo nato spet 
sklene, mu zaračunamo 
»historično« vrednost 
izboljšav, ki so bile 
narejene v obdobju, ko ni 
imel sklenejene pogodbe.
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Vrednost zaračunanih članarin je narasla za 16%. ob plačani mesečni članarini, ki 
je v Sloveniji 50 eUr na člana mesečno, v tujini pa 30 eUr na člana mesečno, so certificirani 
člani upravičeni do brezplačne tehnične podpore in uporabe podpornih orodij v partnerski spletni 
aplikaciji. opažamo padec prihodkov iz članarin v Sloveniji (-16%) zaradi krčenja obstoječih par-
tnerskih ekip kot odgovor na recesijo. temu nasproten je prirast novih članov v zadnjih kvartalih s 
priključevanjem konkurenčnih podjetij, zaradi česar so članarine na Hrvaškem porasle za 46%, v 
Makedoniji za 23% in v Srbiji pa za 20%.

plačljive eskalacije (prijave upravičenih napak/izboljšav na Help Desk) in servisni prihodki so 
v Sloveniji narasli za 24%, postali znaten prihodek v BiH in Srbiji, vendar padli na Hrvaškem in v 
Makedoniji. Skupaj smo prihodke iz storitev povečali za 6%.

Prihodki od najemnin (tu štejemo najemnine poslovnih prostorov in uporabnine program-
ske opreme) so v pl 10 višji za 44% predvsem na račun povečanja najemov programske opreme 
v Sloveniji in BiH. 

Prihodki marketinga, ki so v preteklem letu v glavnem izhajali iz naslova pAntHeon kon-
ferenc, so letos nižji za 38%, saj zaradi recesije konferenc nismo organizirali. Smo pa povečali 
prihodke iz naslova prodaje oglasnega prostora na naših spletnih mestih ter z organizacijo manjših 
dogodkov.

poglejmo podrobneje prodajo po državah.
 

4.1.1 Slovenija

na novo je bilo v poslovnem letu 2010 implementiranih 257 podjetij v Sloveniji (skupaj 
3.722), ki za svoje poslovanje uporabljajo pAntHeon. prodali smo 606 licenc različnega tipa v 
vrednosti 623 tisoč eUr oziroma 43%(!) manj kot v primerljivem obdobju leto prej, ko smo prodali 
773 licenc. Vzrok za zmanjšanje prodaje licenc je recesija, investicijski in likvidnostni krč. prodajne 
priložnosti so bile izredno redke v celotni iKt branži, ki beleži nepredstavljive padce prodaje na 
vseh področjih..

Skupno je v Sloveniji v uporabi 9.185 licenc v 3.702 podjetjih, skupna vrednost licenc pa zna-
ša 11.370 tisoč eUr. omeniti pa še velja, da je navedenih skoraj štiri tisoč podjetij oddalo približno 

Podjetja, ki so v PL 
10 začela z uporabo 
PANTHEON-a v Sloveniji
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13.500 bilanc za leto 2009 (računovodski servis – eno pdojetje  -  odda več bilanc) od 127.407 
oddanih letnih poročil. to pa pomeni, da v Sloveniji za spremljanje poslovanja na ravni glavne 
knjige pAntHeon uporablja skoraj vsako deseto podjetje ali javni zavod!

4.1.2 Hrvaška

tudi poslovno leto 2010 je zaznamovala makroekonomska kriza in recesija. to je za nas vidno 
predvsem pri daljšem procesu odločanja uporabnika glede uvedbe oz. menjave poslovnoinforma-
cijskega sistema. Aktivnosti, ki smo jih začeli pri potencialnih uporabnikih prejšnje leto, smo v tem 
letu zaključili s sklenitvijo poslov. poleg tega smo v tem letu okrepili aktivnosti za sklepanje osve-
ževalnih pogodb, kar smo usmerili predvsem na starejše uporabnike s pretečenimi osveževalnimi 
pogodbami. rezultat akcije je, da trenutno le 11% vseh prodanih licenc ni pokritih z osveževalni-
mi pogodbami. okrepili smo tudi dejavnosti in pogovore glede sodelovanja s proizvajalci drugih 
aplikacij in sistemov po celi Hrvaški. V sklopu tega se je letos začel prehod uporabnikov našega 
novega partnerja excel Computers iz osijeka, še nekaj podobnih priložnosti za sodelovanje pa je 
na vidiku.

Vse to je privedlo do rasti prodaje licenc (+99%) in osveževalnih pogodb (+150) glede na leto 
2009. na Hrvaškem smo nove licence prodali 155 podjetjem, ki so kupila 578 licenc različnih 
licenčnih shem.

prisotnost na trgih v regiji sta razlog za povečan odziv podjetij, ki poslujejo v celotni regiji, kate-
rim je pAntHeon redka rešitev na trgu, ki jim omogoča enovito poslovanje v vseh državah. 

Igor Sigmundović, 
direktor Datalab HR

Podjetja, ki so v PL'10 
začela z uporabo 
PANTHEON-a na 
Hrvaškem
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Že prej smo omenjali širjenje partnerske mreže kot pogoj za nadaljnjo rast prisotnosti na trgu. 
opazno je tudi povečanje števila timov SiS partnerjev in prisotnost pAntHeon-a v izobraževalnih 
ustanovah – letos smo tako začeli sodelovati z izobraževalni centrom za odrasle v Splitu. 

podjetja, ki so v pl'10 začela z uporabo pAntHeon-a na Hrvaškem
na Hrvaškem je v uporabi skupno 2647 pAntHeon licenc, njihova skupna tržna vrednost pa 

znaša 2.238.298 eUr.

4.1.3 Bosna in Hercegovina

poslovno leto 2010 je bilo v Datalab BH pod močnim negativnim vplivom recesije, zaradi česar 
smo konsolidirali aktivnosti v vseh poslovnih funkcijah in povečali produktivnost.

Datalabovi poslovni partnerji so večinoma osredotočeni na to, da ohranijo raven storitev, ki jih 
nudijo končnim uporabnikom, kar je imelo neposreden vpliv na zmanjšanje aktivnosti v prodaji 
novih licenc preko partnerskega kanala.

Konkurenčna podjetja so se tudi začela zavedati nevarnosti izgube tržišča in so zato izboljšala 
kakovost storitev, znižala cene produktov, kar se je odražalo v prodaji in boju za vsakega potenci-
alnega uporabnika.

Zabeležili smo rast prodaje osveževalnih pogodb za 41% glede na leto prej. Število novih upo-
rabnikov pAntHeon-a v BiH se je dvignilo za 206 podjetij, ki so skupno kupila 471 licenc različnih 
shem.

Skupno število partner-
jev je na koncu leta 2010 
bilo 35 s 44 svetovalci, s 
katerimi bomo še naprej 
delali na širjenju partnerske 
mreže.

Z ekonomsko fakulte-
to v Sarajevu smo sklenili 
eDU pogodbo v sklopu 
obveznih predavanj na ka-
tedri za računovodstvo, s 
čimer nadaljujemo poziti-
ven trend v eDU skupnosti 
poleg Univerze Apeiron v 
Banja luki in ekonomske 
fakultete v Zenici.

likvidnost podjetja smo 
ohranili in pospešili z direk-
tnim fakturiranjem in plači-
lom s strani uporabnikov, 
ob možnosti financiranja 

plačila na več mesečnih obrokov. S tem smo razpršili terjatve, zmanjšali tveganje in dobili boljši 
nadzor nad plačili.

izvedli smo stabilizacijske ukrepe – zmanjšanje fiksnih stroškov, da bi ohranili in zagotovili do-
bičkonosnost.

Konec poslovnega leta zaznamujejo priprave za prihajajočo fiskalizacijo v Federaciji BiH, kjer v 
letu 2011 vidimo priložnost za rast prodaje.

V Bosni in Hercegovini je na dan 30. 6. 2010 pAntHeon uporabljalo 950 podjetij s 3.076 
uporabniki. Skupna tržna vrednost prodanih licenc znaša 2.466.318 eUr.

Nedim Pašić, direktor 
Datalab BA

Podjetja, ki so v PL 
10 začela z uporabo 
PANTHEON-a v Bosni in 
Hercegovini.
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4.1.4 Srbija

Kljub krizi in težavam, v katerih se nahaja gospodarstvo v Srbiji, je bila rast prodaje novih li-
cenc v letu 2010 16-odstotna. Glede na velikost tržišča ta rast ne preseneča. če pa upoštevamo 
svetovno ekonomsko krizo in njene posledice, je takšna rast odličen pokazatelj razmerja med 
ceno in kakovostjo, ki je v novonastalih tržnih pogojih postal odločilen faktor pri nakupu poslovne 
programske opreme. čeprav je primarno namenjen majhnim in srednje velikim podjetjem, se je 
pAntHeon na srbskem tržišču pokazal kot odlična platforma za večja srednja in velika podjetja.

Kljub krizi, ki je pri-
zadela vse veje gospo-
darstva, je Datalab vložil 
dodaten trud za izbolj-
šanje kakovosti partner-
skega kanala. partnerski 
kanal trenutno šteje 67 
svetovalcev z več kot 
90 certifikati iz različnih 
področij in modulov pro-
grama pAntHeon. S 
povečanjem kakovosti 
in vlaganjem smo lahko 
dosegli dobre rezultate, 
kljub splošnemu trendu 
upadanja prometa, o če-
mer priča tudi vrednost 
storitev, ki so povezane 
s pAntHeon-om in zna-
šajo preko pol milijona 
evrov.

licence je v letu 2010 
v Srbiji kupilo 136 podje-
tij s skupno 663 različnih 
licenčnih shem. V letu 
2011 pričakujemo rast 

prodaje licenc tako obstoječim kot tudi novim podjetjem kljub pričakovani konsolidaciji tržišča, 
katero pogojuje gospodarska kriza. 

po koncu leta (15.7.2010) smo sklenili pogodbo o združitvi z največjim lokalnim proizvajal-
cem poslovne programske opreme BlueSoft. načrtovana rast prodaje se za leto 2011 naslanja 
na migracijo 17.000 obstoječih BlueSoftovih uporabnikov na pAntHeon. V tem trenutku pre-
ko 6.000 podjetij v Srbiji uporablja to programsko opremo in okoli 70% jih načrtuje prehod na 
pAntHeon. 

V Srbiji je 898 podjetij s 4.043 nameščenimi pAntHeon licencami. Skupna tržna vrednost 
licenc v Srbiji je 2.745.182 eUr.

4.1.5 Srbija – datalab Automotive, d. o. o.

S 3. novembrom 2008 je začelo delovati novo podjetje – Datalab Automotive s sedežem v 
Beogradu in mešanim slovensko-francoskim kapitalom, v katerem imata lastniški delež Datalab 
tehnologije, d. d., z 10% in Hit Auto, vodilni uvoznik za renault za področje Srbije, črne gore in 
Makedonije, z 90% lastništva.

Miodrag Ranisavljević, 
direktor Datalab SR

Podjetja, ki so v PL10 
začela z uporabo 
PANTHEON-a v Srbiji.

Persida Pandurović, 
Datalab Automotive
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Ustanovljeno je bilo z namenom podpiranja avtomobilske branže, predvsem tier 1, 2 in 3 
prodajalcev. trenutno je razvita integracija i'Car in pAntHeon-a ter uspešno implementirana v 
podjetje Hit Auto. 

V pl 10 smo podpisali pogodbo za zastopstvo rešitve i'Car podjetja Sage-Cogestib za See. 
Celotno integrirano rešitev i'Car + pAntHeon smo vpeljali v celoti pri prvi stranki, največjem uvo-
zniku in serviserju vozil renault in Dacia v Srbiji – podjetju HitAuto, d. o. o.

Decembra 2009 smo združeno rešitev predstavili zainteresirani javnosti na dnevu odprtih 
vrat.

4.1.6 Črna gora

poslovanje Datalaba Mn je bilo v letu 2010 oteženo in pod močnim vplivom recesije. 
Uvideli smo, da mora Datalab Mn razširiti svojo ponudbo tudi z nudenjem storitev končnim 

uporabnikom.
Koliko smo prodali?
pAntHeon smo maksimalno predstavili in lahko rečemo, da skoraj ne obstaja pomembnejši 

gospodarski subjekta, ki ne bi bil seznanjen z našo ponudbo.
ohranili smo raven prodaje osveževalnih pogodb, vendar je prišlo do upada prodaje licenc. na 

koncu leta 2010 v črni gori pAntHeon uporablja 192 podjetij.

likvidnost podjetja je ogrožena zaradi oteženega pla-
č i la terjatev. poslovno leto smo končali z izgubo.

V letu 2011 pričakujemo porast prodaje in povečanje 
prihodka od storitev, s tem pa tudi pozitiven poslovni re-
zultat.

V črni gori je 231 podjetij s 525 nameščenimi licen-
c a mi. Skupna tržna vrednost licenc v črni gori je 341.812 

evra.

Danko Obradović, 
Datalab MN

Podjetja, ki so v PL 
10 začela z uporabo 
PANTHEON-a v Črni gori.
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4.1.7 Kosovo

Kosovski tržišče je leta 2010 začelo kazati rezultate. Vlaganje v izobraževanje partnerjevega 
tima in pomoč pri implementaciji je dalo začetne rezultate. prodaja desetim novim podjetjem s 
tržno vrednostjo licenc v višini 29.400 vsekakor ne odraža kapaciteto trga, daje pa osnovo za 
prihodnje rezultate. 

Med letom 2010 naj bi se bila začela fiskalizacija, vendar se je začela šele konec leta, tako da 
so pričakovani rezultati izostali in smo jih prenesli v leto 2011. leto 2010 smo izkoristili za pripravo 
programa na fiskalizacijo, s čimer je bolj konkurenčen na kosovskem tržišču.

V letu 2010 smo na kosovskem tržišču odprli reprezentančno pisarno. ta je bila del projekta, ki 
ga je sofinancirala organizacija USAiD. osebni kontakti in srečanja so pomagala pri novih proda-
jah in zagonu tržišča. Glavna težava na Kosovem je še naprej ogromna segmentacija tržišča, ki je 
preplavljeno z malimi in poceni rešitvami, ki so cenovno naši največji konkurenti.

na Kosovem je nameščenih 139 licenc v 30 podjetjih, njihova skupna tržna vrednost pa znaša 
96.993 evrov.

4.1.8 Makedonija

poslovno leto 2010 je zaznamovala recesija in strah pred vlaganjem v programsko opremo. 
Kljub temu nam je z direktno prodajo uspelo doseči 101% prodaje glede na načrte, kar pomeni, 
da smo prodajo povečali za 185% glede na prejšnje leto. takšni prodajni rezultat je predvsem 
zasluga direktne prodaje Datalaba MK, ki letos znaša 52%, a tudi posamezni partnerji so se uspeli 
razviti v uspešne prodajnike. tako breme prodaje ni le na plečih Datalaba. V letu 2010 so trije 
partnerji ustvarili čez 10% skupne prodaje na trgu. tako smo razmerje prodanih licenc, ki je v letu 
2009 bila 70:30, dvignili na 50:50, kar je vsekakor odlično za razpršitev tveganja glede dosega-
nja prodajnih rezultatov.

V letu 2010 se je nadaljeval trend prodaje podjetjem z več uporabniki. pAntHeon se v Make-
doniji dokazuje kot edina rešitev za takšna podjetja, s čimer se počasi pozicionira tudi na to tržišče. 
Da ne bi zanemarili mikro segmenta, smo konec leta začeli graditi ekipo, ki bo prodajala izključno 
mikro podjetjem v Makedoniji. 

Sašo Jovanovski, 
Datalab MK

Podjetja, ki so v PL 
10 začela z uporabo 
PANTHEON-a na 
Kosovem.
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največ uporabljamo direktni marketing. V Makedoniji je nameščenih 724 licenc pri 174 podje-
tjih. Skupna vrednost licenc je 475.395 evrov.

4.1.9 Bolgarija

V Bolgariji je bilo prodanih 71 licenc pAntHeon-a v skupni vrednosti 42 tisoč eUr.
BDp je padel za 5,4% na letni ravni. Splošna upočasnitev gospodarstva v zadnjem četrtletju 

leta 2009 in padec v tretjem četrtletju sta posledica storitvenega sektorja. industrija: čeprav se je 
padec zmanjšal v tretjem četrtletju, se je v četrtem spet povečal iz 6% na 7,5%. to je zaradi padca 
dodane vrednosti v gradbeništvu (iz 9,7% na 8,7%) in industriji (iz 6,5% na 4,8%). investicije v 
četrtem četrtletju so se zmanjšale za 35%.

Kvartalna brezposelnost je rasla hitreje – v zadnjem četrtletju je dosegla 7,9% (6,7% v tretjem 
četrtletju in 5% pred enim letom). implementacij poslovnoinformacijskih sistemov je v Bolgariji 
razmeroma malo glede na druge države. Glavni značilnosti trga sta nizki proračuni za tovrstne 
sisteme in nedojemanje potrebe po naprednih informacijskih rešitvah. 

če gledamo vsa podjetja v Bolgariji, je potencialni trg za naše rešitve trenutno okoli 5% do 15%. 
Delež domačih piS je okrog 25%. 

Konkurenca
Splošna recesija se je v letu 2009 odražala tudi na tržišču piS. prihodki od prodaje novih licenc 

so padli za 24%, ker so podjetja načrte za novo implementacijo ali širitev sistema prekinili, ustavili 
ali prestavili. Za leto 2010 napovedujemo rahel porast – ponudniki rešitev bodo sklenili manjše 
posle z obstoječimi uporabniki. rast prodaje piS pričakujemo konec leta 2010, ker celo podjetja, 
ki si jih lahko privoščijo, investicije zadržujejo. 

Vsi ponudniki piS ponujajo cenejše licence, hitro implementacijo, posebne različice za mala in 
srednje velika podjetja, integracijo z Bi in CrM moduli, maloprodajne module in spletne aplikacije. 
prognoza za tržišče piS kot storitve kaže, da v naslednjih 12 mesecih ne bo premikov.

pričakujemo implementacije piS v distribucijskih in proizvodnih podjetjih. Gradbeništvo in pro-
met bosta še naprej težavna v letu 2010. 

Za primerjavo -     Microsoft Bulgaria je opravil 40 novih implementacij v zadnjem letu.

Marussia Margaritova, 
Datalab BG

Podjetja, ki so v PL 
10 začela z uporabo 
PANTHEON-a v 
Makedoniji.
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Prodajne aktivnosti med julijem 2009 in junijem 2010
1. Udeležba na iDC forumu za piS – november 2009
2. Udeležba na ApiS dogodku – november 2009
3. Udeležba na ApiS dogodku – Februar 2010
4. Direktni mailing udeležencem ApiS konferenc 
5.  Direktni mailing mikro podjetjem v sodelovanju z največjim bolgarskim mobilnim operater-

jem
6. nameščen prilagojen demo v podjetju za transformatorske postaje
7. ena stran v katalogu »Kdo je kdo v it-ju za mala in srednje velika podjetja«
8. 10 predstavitev v srednje velikih podjetjih 
9. »road show«, usmerjen na proračunske uporabnike - šole

V Bolgariji so nameščene 104 licence v 27 podjetjih. Skupna vrednost licence je 67.872 
eUr.

4.1.10 drugi trgi

na romunskem trgu bo potreben ponovni zagon, saj se partnersko podjetje, s katerim smo 
načrtovali vstop na ta trg, ne odziva. ponovni zagon tega trga s poudarkom na trženju in grajenju 
partnerske mreže nameravamo izvesti po stabilizaciji gospodarske situacije, do takrat pa bomo 
prisotni na tem trgu prek podjetij – uporabnikov pAntHeon-a, katerih podružnice delujejo v ro-
muniji. pAntHeon je v večji meri preveden, lokaliziran je sistem DDV-ja, manjka pa še lokalizacija 
kadrovskega modula.

V Albaniji smo še vedno v aktivnem iskanju primernih partnerjev za gradnjo mreže. če jih ne 
bomo našli, bomo po zgledu Makedonije začeli lastno prodajo in podporo. Drugih pomembnejših 
trgov v lanskem letu nismo imeli.

Podjetja, ki so v PL 
10 začela z uporabo 
PANTHEON-a v Bolgariji.
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4.2 partnerSKi prodajno-implementaCijSKi Kanal

tudi v poslovnem letu 2010 smo posebno pozornost namenjali doseganju želenih statusov pri 
ambicioznejših partnerjih, predvsem pa smo se posvetili pridobivanju novih partnerjev. Sedaj ko 
je pAntHeon 5.5 stabilen, lahko ponovno začnemo s pospešenimi prodajnimi akcijami, zanje pa 
potrebujemo usposobljene ekipe na terenu. 

partnersko mrežo smo v pl 10 prenovili in očistili neaktivnih članov. najbolj se je to poznalo na 
Hrvaškem in Makedoniji. na drugih trgih je število partnerskih podjetij precej zraslo, kar pomeni da 
lahko v novem poslovnem letu računamo na bistveno večjo prodajno realizacijo.

V poslovnem letu 2010 smo na vseh prodajno aktivnih trgih nadaljevali aktivnosti za pridobi-
tev podjetij, ki imajo razvit lasten poslovnoinformacijski sistem, vendar ga zaradi visokih stroškov 
razvoja ne uspejo več vzdrževati. Decembra smo tako priključili večje podjetje iz Hrvaške (excel 
iz osijeka) s preko 110 klienti ter približno 500 uporabniki. V Srbiji pa smo neposredno po koncu 
poslovnega leta priključili še največjega konkurenta na področju mikro podjetij – podjetje BlueSoft 
s preko 17.000 uporabniki. ta podjetja v prvem koraku postanejo implementacijski in prodajni 
partnerji, počasi pa svoje obstoječe uporabnike migrirajo s posebno ugodnimi pogoji na pAntHe-
on.

država Število vseh partnerjev Število vseh prijavljenih partnerskih 
konzultantov

PL  10 PL 09 Δ10/09 PL 10 PL 09 Δ10/09

SI 59 43 37% 156 115 -16%

HR 24 25 -4% 69 56 10%

BA 74 29 155% 80 74 12%

SR 45 18 150% 120 64 16%

cG 2 1 100% 9 2 0%

MK 5 9 -44% 4 21 -81%

KO 1 0 3 0

BG 5 0 6 0

Skupaj 215 125 72% 447 332 35%

Tabela prikazuje porast 
števila partnerjev in 
partnerskih svetovalcev 
po državah v PL 09.
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Število vseh partnerjev zajema prodajno-implementacijske partnerje, razvijalske partnerje in t. 
i. eDU partnerje, tj. podjetja, ki skrbijo za izobraževanje končnih uporabnikov in implementacijskih 
partnerjev. ocenjujemo, da je število na trgu aktivnih partnerskih svetovalcev za 20% višje kot v 
tabeli, saj kot prijavljene štejemo le tiste, ki plačujejo mesečno članarino.

4.2.1 Partnerski program dEV 

program pAntHeon Developer spodbuja sodelovanje s podjetji, ki razvijajo svoje lastne pro-
gramske rešitve, in dopolnjuje funkcionalnosti poslovnoinformacijskega sistema pAntHeon. 

neodvisnim proizvajalcem programske opreme prek informacij na spletnem mestu in rednih 
izobraževanj Akademije Datalab nudi podporo od zasnove do razvoja prodajnih aktivnosti iz-

delka. 
K Datalabovem programu DeV je v poslovnem letu 2010 pristopilo 10 razvojnih partnerjev iz 
Slovenije in dva iz tujine. 
take partnerske rešitve pokrivajo specifične in nišne poslovne procese v podjetjih. Vertikalne 

aplikacije segajo v vse pore podjetniškega delovanja, tj. od internetnih portalov B2B/B2C, rešitev 
za 

črtno kodo, kontrole prisotnosti in dostopa, vodenja strojev do podpore projektnemu vodenju 
itd. S kombinacijo pAntHeon-a in partnerskih rešitev podjetje lahko učinkovito podpre vse po-
slovne procesu v podjetju. Več informacij na: http://www.datalab.si/partnerji/razvojni-dev-
partnerji/.

Geografska 
porazdelitev 
prodajno-
implementacijskih 
partnerjev v PL 
09 (levo) in PL 10 
(desno).
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 4.2.2 Partnerski program EdU 

program partner pAntHeon eDU je namenjen sodelovanju z učnimi ustanovami, kjer se 
pAntHeon uporablja pri učnem procesu. izobraževalna ustanova lahko brezplačno opremi učil-
nice z licencami, pridobi pa tudi pravico uporabo izobraževalnih materialov Datalab Akademije.

• Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj
• Univerza v Mariboru, ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor
• Viro računalniško informacijski inženiring in trgovina d.o.o., Celje
• panevropski univerzitet apeiron, Banja luka
• Azura ustanova za obrazovanje odraslih, pula
• pučko otvoreno Učilište, pula
•  Centar konzultanata za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, društvo s ograni-

čenom odgovornošću, Split
• Centar za obrazovanje odraslih - trstenik, Split
• edukacijski centar - Ustanova za obrazovanje odraslih, Split
• ekonomski fakultet Sarajevo
• J.U. Univerzitet u Zenici, Zenica
• Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje, Beograd
• ekonomsko – trgovinska škola, Šabac
• narodni parlament, Djordje lesnjak 7, 16000 leskovac, leskovac 1
• Sveučilište u Splitu, ekonomski fakultet 
• ekonomski Fakultet Skopje 

Zemljevid izobraževalnih 
ustanov, ki pri učnem 
procesu uporabljajo 
PANTHEON.
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4.3 trŽenje in KomuniCiranje z jaVnoStjo

4.3.1 Strateške usmeritve

pri tržno-komunikacijskih aktivnostih se v Datalabu trudimo, da se koncept poslovnoinformacij-
skega sistema na čimbolj enostaven in razumljiv način predstavi podjetjem vseh velikosti in dejav-
nosti. naš cilj je, da se podjetja začno zavedati, da za uspešno poslovanje potrebujejo programsko 
opremo, ki omogoča vodenje podjetja, pregled poslovanja in pokritost zakonskih predpisov, ter da 
podjetja začnejo analizirati svoje podatke in jih spreminjati v dobiček.

pri pozicioniranju blagovne znamke pAntHeon upoštevamo našo temeljno obljubo, da podje-
tjem vseh velikosti omogočimo uporabo zmogljivega poslovnoinformacijskega sistema. program 
je cenovno dostopen, lokaliziran v osem držav, v vsakem trenutku skladen z zakonodajo znotraj 
posamezne države in primeren za podjetja vseh velikosti in dejavnosti. 

4.3.2 Marketing kot aktivna podpora prodaji

Vse marketinške aktivnosti, ki jih izvajamo na trgih Adriatic regije, vključno z Bolgarijo, so na-
črtovane z jasnimi cilji pozicioniranja in večanja prepoznavnosti blagovne znamke Datalab® in 
pAntHeontM. obe znamki smo zaščitili pri Uradu za intelektualno lastnino Slovenije.

tako v Sloveniji kot po ostalih državah imamo vzpostavljene klicne centre, preko katerih ge-
neriramo nove prodajne priložnosti. prav tako so tudi ostale marketinške aktivnosti naravnane 
v smer pridobivanja novih uporabnikov in tako preko celega leta izvajamo tako imenovane Atl 
(Above-the-line) in Btl (Below-the-line) kampanje, pri čemer iz leta v leto optimiziramo sredstva 
in načine komunikacije.

oglašujemo predvsem v medijih, ki pokrivajo področje gospodarstva, podjetništva in financ, 
poleg tega pa oglase za posamezne dejavnosti vključimo v medije, ki so namenjeni specifičnim 
segmentom (npr. računovodska dejavnost, proizvodna dejavnost ipd.).

Primer produktnega 
tiskanega oglasa za 
PANTHEON LT.
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S partnerji organiziramo skupne akcije s ciljem generiranja novih uporabnikov. pri generiranju in 
negovanju prodajnih priložnosti smo letos tudi nadgradili odnos do potencialnih uporabnikov. Vsi 
potencialni kupci so deležni natančnejše opredelitve, kar je v pomoč prodaji, hkrati pa se že od sa-
mega začetka poskuša doseči tesnejši odnos med Datalabom in stranko – metode za to obsegajo 
poglobljene telefonske pogovore ter kontakte preko elektronske in klasične pošte za posredovanje 
ključnih informacij. Za tovrstne odnose s strankami uporabljamo interno razvito CrM orodje (par-
tner Site), ki sproti izpopolnjujemo in nadgrajujemo, da nam omogočajo čim boljši pregled nad 
posameznimi statusi posameznih potencialnih strank. 

V marketinške kampanje, ki temeljijo na neposrednem kontaktu s potencialnim uporabnikom 
(preko klasične in elektronske pošte ter preko telefonskih klicev), vključujemo tudi implementacij-
ske partnerje, saj le tako dosežemo zavezanost članov njihovih prodajnih timov. S tovrstnimi sku-
pnimi akcijami lahko ponudimo rešitve, posebno prirejene za ciljne uporabnike – nekateri imple-
mentacijski partnerji imajo namreč razvite rešitve, prirejene posamičnim industrijskim panogam. 
takšne industrijske vertikale močno zvišajo vrednost pAntHeon-u, ki sicer ni posebno prilagojen 
posamičnim industrijskim dejavnostim/uporabnikom, saj stremi k univerzalnosti.

Primer skupnega oglasa 
z DEV-partnerjem

Primer oglasa za 
PANTHEON 5.5 in 
e-računovodstvo

Primer skupnega oglasa 
z DEV partnerjem.

Primeri spletnih oglasov
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Za potencialne uporabnike organiziramo tudi skupinske predstavitve, ki so v osnovi splošne 
predstavitve pAntHeon-a s poudarkom na posameznih področjih, za katere udeleženci izrazijo 
interes. tovrstne predstavitve so namenjene predvsem podjetjem, ki se odločajo za zamenjavo 
obstoječe ali nakup nove programske opreme in zbirajo informacije o ponudnikih. Velik interes v 
poslovnem letu 2010 je bil tudi za področje e-računovodstva (hostinga).

Primeri oglasov podjetij po podružnicah

TV
oddaja na Kursor tV, pričevanje uporabnika  
o pAntHeon-u, Studio Berar novi Sad

 
•www.youtube.com/watch?v=12pdf3t_r7k
•www.youtube.com/watch?v=qfnsHe5KDGM
•  www.youtube.com/watch?v=AVrpl_QZ-84
• www.youtube.com/watch?v=rKft3e-b15k

Datalab BA

Datalab SR
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4.3.3 Uporabnik uporabniku

 Začeli smo tudi intenzivno nagrajevati uporabnike pAntHeon-a, ki priporo-
čijo program svojim poslovnim partnerjem in prijateljem. Zadovoljstvo 
pAntHeon uporabnikov je nekaj, na kar v Datalabu dajemo zelo veliko. 
Dokaz, da smo pri tem na pravi poti, so številna priporočila obstoječih upo-
rabnikov, ki nam močno pomagajo pri širjenju našega sistema. 
Ker vemo, kako dragocena so ta priporočila, smo uvedli bonitetni model 
»priporočite pAntHeon«. S tem sistemom nagrajevanja se želimo uporab-
nikom oddolžiti za pomoč s priporočili.

Vsi uporabniki, ki širijo svoje izkušnje s pAntHeon-om in ga priporočijo drugim, so za svojo delo na-
grajeni z 10% licenčne vrednosti pAntHeon-a, ki ga podjetje kupi na podlagi priporočila. Znesek lahko 
uporabniki porabijo v obliki dobropisa.

Akcija je aktivna tudi v BiH, črni gori, Srbiji, na Hrvaškem in v Makedoniji.

Datalab HR

Datalab BG

Datalab CG
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4.3.4 dogodki in sponzorstva

V poslovnem letu 2010 smo bili kot zlati sponzor prisotni na dveh dogodkih, namenjenih 
računovodjem in računovodskim servisom. V mesecu septembru smo predstavljali pAntHeon 
e-računovodstvo na tednu računovodij, ki ga je organiziral inštitut za računovodstvo, v oktobru 
pa smo bili na Kongresu računovodskih servisov, ki ga je že 11. zapored organizirala Zbornica 
računovodskih servisov.

Kot bronasti sponzor smo se predstavili na enem največjih it dogodkov pri nas, Microsoft nt 
konferenci 2010, ki se je od 24. 5. do 27. 5. odvijala v hotelu Bernardin v portorožu. poleg pred-
stavitev pAntHeon-a smo obiskovalce razveselili tudi z miniaturnim golf turnirjem – postavili 
smo kratko stezo, opremo za golf in nudili lepe nagrade za vsak zadetek. programerji in ostala it 
elita so se izkazali za zelo talentirane igralce – tretji dan smo ostali brez skorajda vseh promocij-
skih nagrad.

4.3.5 Obveščanje ciljnih javnosti

4.3.5.1 PANTHEON Novice

Mesečno našim uporabnikom, partnerjem, zaposlenim in ostalim zainteresiranim javnostim 
pošiljamo elektronske pAntHeon novice, v katerih so predstavljeni najodmevnejši mesečni 
dogodki, novosti in izboljšave v programu, nasveti in novosti, predstavitve partnerjev in zanimive 
novičke, ki nam jih posredujejo zgoraj naštete skupine prejemnikov novic. Dvakrat letno pa pri-
pravimo tiskano obliko pAntHeon novic.

Ker želimo obveščati tudi uporabnike in partnerje po trgih izven Slovenije in ker je skrb za 
okolje naša prioriteta, elektronsko verzijo e-novic izdajamo tudi v Bosni, Srbiji, črni gori, Makedo-
niji in na Hrvaškem, skupaj na 6.500 naslovov. Bazo uporabnikov nenehno dograjujemo. Vsi tisti, 
ki želijo mesečno prejemati elektronske pAntHeon novice, lahko svojo prijavo oddajo na elek-
tronski naslov marketing@datalab.si, arhiv vseh novic pa je na voljo na: http://www.datalab.
si/o-podjetju/medijsko-sredisce/arhiv-e-novic/. 

4.3.5.2 corporate in Partner's Update

V Datalabu tedensko pripravljamo t. i. Corporate in partner's Update. S Corporate Updatom 
vse zaposlene v Datalabu in v vseh hčerinskih podjetij obveščamo o aktualnih dogodkih in po-
membnih novostih v podjetju. Datalabove razvojne in implementacijske partnerje pa s pomočjo 
partner's Updata obveščamo o informacijah, novostih, izboljšavah in nadgradnjah v pAntHeon-
u ter tudi o pomembnejših dogodkih v tako imenovanem Datalab ekosistemu. namen takega 
obveščanja je, da vse zaposlene v Datalabu in pri Datalabovih partnerjih v celotni Adriatic regiji 
seznanjamo o aktualnih dogodkih v podjetju in pomembnih novostih v pAntHeon-u.

Utrinek iz Kongresa 
računovodskih 
servisov (levo) 
in utrinek iz NT 
konference (desno)
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4.3.5.3 Obveščanje vlagateljev

Za obveščanje vlagateljev smo pri-
pravili posebne spletne strani za 
vlagatelje http://www.datalab.si/

vlagatelji/, določili strategijo in načine komuniciranja in začrtali terminski načrt konferenc za 
analitike, na katerih bomo sprotno komentirali rezultate, načrte in situacijo povezano s podjetjem. 
osnovno komunikacijsko orodje za obveščanje vlagateljev so objave na Seonet-u ki jih še doda-
tno podpremo z natančnejšimi informacijami na našem spletnem mestu.

Za potrebe finančne javnosti smo pripravili tudi »novice za vlagatelje / investor newsletter«, 
ki izhaja dvakrat letno, v njem pa so povzete vse ključne točke poslovanja Datalaba v polletnem 
obdobju.

4.3.5.4 PANTHEON konferenca

V poslovnem letu 2010 smo organizirali pAntHeon Konferenco light v BiH in dva pAntHe-
on izobraževalna dogodka, enega v Sloveniji in enega na Hrvaškem (več informacij v poglavju 
Datalab Akademija).

pAntHeon Konferenca light 2009 se je odvijala 4. novembra 2009 v Sarajevu, tema do-
godka pa je bila »Dosežimo vrh poslovnega uspeha že danes«. namenjena je bila uporabnikom, 
partnerjem in vsem, ki jih zanimajo trendi v poslovni informatiki. Udeležba na konferenci je bila 
brezplačna, program je obsegal 14 predavanj, prišlo pa je več kot 150 udeležencev.

Ključne teme so bile novosti v pAntHeon-u, izzivi fiskalizacije, e-poslovanje in e-računovod-
stvo. Vzporedno s predavanji so potekale match-making aktivnosti in predstavitve rešitev in pro-
duktov s strani sponzorjev dogodka.



letno poročilo 2010

44  |  poSloVno poročilo

 4.3.6 Oglaševanje v naših medijih

poleg pAntHeon novic, 
kjer sta ponudba in zakup 
oglasnega prostora že ute-
čena, smo ponudili oglasni 
prostor tudi na uporabniških 

spletnih straneh https://usersite.datalab.eu. Z idejo enostavne vzpostavitve poslovnih stikov 
med več kot 6.000 podjetji v celotni Adriatic regiji. 

Uporabniške spletne strani (User Site) vsak dan obišče približno 1.000 obiskovalcev, med 
katerimi mnogi iščejo nove poslovne priložnosti. prednost oglaševanja na Uporabniških straneh 
je v možnosti natančnega in boljšega segmentiranja potencialnih kupcev ali potencialnih par-
tnerjev. oglaševanje je možno v obliki pasic, pomagamo pa tudi pri sami izdelavi učinkovitega 
spletnega oglasa in posredujemo statistiko dnevnega spremljanja števila uporabnikov, ki so si 
ogledali oglas.

4.3.7 Prenova datalabove spletne strani 

na spletni strani v preteklem letu ni prišlo do večjih sprememb. Spletna stran se je večino-
ma osveževala s novimi vsebinami ter se prilagajala na trende in gibanje obiskovalcev, kakršne 
smo z dobili z analitičnimi podatki, dobljenimi s spletno aplikacijo Google Analytics. Ker smo na 
podlagi podatkov med drugim ugotovili, da mnogo obiskovalcev na naših spletnih straneh išče 
podporo pri delu s pAntHeon-om, smo prenovili podstran »podpora«; podstran smo naredili 
dostopnejšo in jo predvsem povezali z relevantnimi podpornimi vsebinami. prenovili smo tudi 
glavne strani, namenjene produktnim predstavitvam, katere smo naredili bolj privlačne in z vi-
dnejšimi pozivi k kontaktu. 

 

Primeri pasic na 
Uporabniških straneh

Spletna stran 
PANTHEON 
Gostovanja
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V mesecu aprilu smo začeli s konceptualno zasnovo popolnoma prenovljenega spletnega 
mesta, ki naj bi štartal v jeseni/pozimi 2010. Marketinški oddelek se je prenove lotil z najvišjo 
stopnjo prioritete, temu primerne pa so bile tudi priprave. Z intervjuji, anketami in razgovori z 
obiskovalci strani smo naredili novo segmentacijo ključnih potencialnih kupcev – izkazalo se je, 
da se potencialni kupci v grobem delijo na dve veliki skupini:

• kupci z osnovnimi potrebami (cenijo zanesljivost, stabilnost in ne marajo sprememb),
• kupci z naprednimi potrebami (cenijo nove funkcionalnosti in dinamičnost produkta).

na podlagi teh ugotovitev smo določili vsebinski okvir bodoče spletne strani, ki naj bi v prvi 
vrsti nagovarjala omenjeni skupini potencialnih kupcev. Zaradi strateške pomembnosti smo se 
odločili, da se bomo na novih spletnih straneh osredotočili tudi računovodske servise in javna 
podjetja. 

naredili smo analizo grafične podobe najboljših svetovnih spletnih strani, ki se ukvarjajo s 
podobno dejavnostjo, ter pregledali trenutne trende v spletnem grafičnem oblikovanju. Dobljeni 
rezultati so pokazali, da bo potrebna tudi vizualna sprememba spletne strani v smislu minimi-
zacije količine podatkov (obstoječa stran je bila prenasičena s podatki) ter povečanega števila 
interaktivnih elementov (fotografije, video posnetki itd). Ker je šlo za zelo širokopotezen projekt, 
smo se odločili tudi za popolno prenovo zalednega sistema, katerega smo nadgradili na najso-
dobnejšo verzijo (typo3 4.3). Z dejansko prenovo smo začeli na začetku julija 2010, končni rok 
prenove pa je bil 1. september 2010.

Prva konceptualna 
skica nove spletne 
strani
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4.3.8  Otvoritev datalab Tržnice, spletnega portala za nakup dodatnih 
PANTHEON rešitev

Developer tržnica je spletno mesto z dodatnimi rešitvami (večinoma jih razvijajo neodvisna 
zunanja podjetja), s katerimi lahko uporabniki nadgrajujejo in dopolnjujejo svoj pAntHeon. S 
tržnico smo ustvarili stičišče nadgradenj in dodatkov, ki še bolje zaokrožijo pAntHeon kot po-
slovnoinformacijski sistem za vse poslovne potrebe, tako v Sloveniji kot tudi širši JV evropi.

Datalab tržnica v mnogem spominja na spletno trgovino. Za takšno obliko smo se odločili iz 
več razlogov, glavni razlog pa je vsekakor ponuditi našim uporabnikom na enem samem mestu 
vse dodatne rešitve za pAntHeon, ki jih je možno preko spleta tudi naročiti in kupiti.

če strnemo vse pozitivne prednosti Datalab tržnice:
• celosten pregled nad ponudbo dodatnih rešitev,
• pregledne cene rešitev,
• enoten in pregleden sistem plačevanja.

Datalab skrbi za pravilno delovanje tržnice in za tehnično infrastrukturo ter izvaja zaledne 
procese v prodajnem postopku. neodvisni razvojni partnerji so odgovorni za točnost in verodo-
stojnost opisov rešitev ter za vse poprodajne postopke (implementacija, uvajanje uporabnikov, 
podpora itd.). Seveda so odgovorni tudi za pravilno delovanje svojih rešitev.

p
Datalab Tržnica
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4.3.9 Postavitev spletnih strani datalab Automotive

Z ustanovitvijo srbskega hčerinskega podjetja Datalab Automotive, d. o. o., smo naredili tudi 
spletne strani v treh jezikih; srbščini, angleščini in slovenščini. Spletne strani smo oblikovali z 
namenom, da obiskovalcem ponudimo kar največ kakovostnih informacij o produktu, hkrati pa 
ohranimo strani pregledne in razumljive. 

Datalab Automotive (v srbščini): www.dl-automotive.rs 
Datalab Automotive (s slovenščini): www.dl-automotive.si 
Datalab Automotive (v angleščini): www.dl-automotive.eu 

Vhodna spletna stran 
Datalab Automotive
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4.4 raziSKaVa zadoVoljStVa uporaBniKoV

Za poslovno leto 2010 smo v prvem in drugem kvartalu izvedli raziskavo o zadovoljstvu upo-
rabnikov s programsko opremo pAntHeon – CSi (Customer Satisfaction index) v Sloveniji, BiH, 
Srbiji, na Hrvaškem, v Makedoniji in v črni gori.

V Sloveniji smo anketirali 197 uporabnikov, v Bosni 475, na Hrvaškem 87, v Srbiji 274 in 57 
v črni gori in 18 v Makedoniji. raziskava je zajemala 22 vprašanj, ki so bila razdeljena v nasle-
dnje sklope:

• zadovoljstvo s programsko opremo pAntHeon in njenimi funkcijami,
• vprašanja v zvezi s trženjem in marketingom,
• zadovoljstvo s partnersko podporo in pomočjo,
• zadovoljstvo z dokumentacijo in podpornimi mehanizmi.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj rezultatov analize po državah:

Velika večina uporabni-
kov je zadovoljnih ali zelo 
zadovoljnih s program-
sko opremo pAntHe-
on, tako v Sloveniji kot 
tudi po ostalih trgih, kjer 
imamo hčerinska podje-
tja.

pAntHeon v veliki veči-
ni izpolnjuje pričakovanja 
uporabnikov po vseh 
državah, v Sloveniji, Srbi-
ji, črni gori in BiH pa se 
ta odstotek giblje celo 
nad 90.

V povprečju bi 87,5 % 
vseh uporabnikov 
pAntHeon-a program 
priporočilo svojim prija-
teljem, znancem in 
poslovnim partnerjem. 
tisti, ki pa programa ne 
bi priporočili, pa kot 
najpogostejših razlog 
navajajo pretirano kom-
pleksnost in težave pri 

nadgradnjah.

Zadovoljstvo s 
PANTHEONOM

Zadovoljstvo s funkcijami

Bi priporočil PANTHEON?
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Pregled gibanja zadovoljstva uporabnikov od leta 2008-2010 za države, v katerih 
je bila cSI analiza narejena za vsa tri leta:

od leta 2008 do 
leta 2010 je zado-
voljstvo s pAntHe-
on-om naraščalo, 
in sicer se je odsto-
tek izredno zado-
voljnih uporabnikov 
v Sloveniji povečal 
iz 12% na 22%.

prav tako se je v 
istem obdobju po-
večal odstotek izre-
dno zadovoljnih 
uporabnikov v Srbiji, 
in sicer za 8 odsto-
tnih točk.

V črni gori se od-
stotek zadovoljnih in 
izredno zadovoljnih 
uporabnikov v vseh 
treh letih giblje med 
90 in 100 odstotki.

Gibanje zadovolj-
stva uporabnikov s 
pAntHeon-om po 
letih v BiH konstan-
tno narašča, pri 
čemer je največja 
rast izredno zado-
voljnih uporabnikov 
z naslova zadovolj-
nih uporabnikov.

Zadovoljstvo v SI

Zadovoljstvo v SR

Zadovoljstvo v MN

Zadovoljstvo v BA
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 4.5 razVoj V poSloVnem letu 2010

čez celotno leto smo približno tretjino resursov namenili čiščenju kode za pAntHeon 5.5. S 
čiščenjem (t.i. refactoring) označujemo razreševanje zapletenih delov kode, pregled inicializacije 
spremenljivk, čiščenje blokov try-except, odpravljanje napak tipa General protection Fault in 
Access Violation, dokončno preselitev kode SQl iz Delphija v logiko podatkovne baze ter posta-
vljanje dodatnih indeksov in referenčnih integritet na podatkovni bazi. rezultat čiščenja je manj-
ša, hitrejša in cenejša programska koda, ki jo tudi veliko lažje vzdržujemo in gradimo na njej. 

Drugi večji sklop je bila prva faza projekta Feniks ii, kjer smo pAntHeon optimizirali do te 
mere, da lahko normalno deluje prek povezave UMtS, s čimer se nam je odprla cenovno naju-
činkovitejša možnost gostovanja v oblaku (hosting, cloud computing), kjer v podatkovni center 
preselimo samo kritične komponente (diskovni prostor s podatki in podatkovni strežnik), uporab-
niku pa je namesto okrnjene funkcionalnosti brskalnika na voljo zmogljiv operacijski sistem.

poglejmo še nekaj statistik. najpo-
membnejša je poleg števila uporabni-
kov gotovo število napak, ki jih najde-
mo in odpravimo v programski opre-
mi. 
Graf prikazuje število odkritih napak 
po mesecih in modulih. Vidimo kon-
stanten trend upadanja števila napak 
na vseh modulih. posamični vrhovi 
so posledica večjih sprememb v 
določenem obdobju čiščenja kode. 

Število izboljšav, ki jih naredimo na 
mesec v pAntHeon-u, je v pl 10 
zaradi čiščenja kode upadlo, saj smo 
bili zasedeni s tem namesto z razvo-
jem novih funkcionalnosti in izbolj-
šav. Vendar pa nam to čiščenje 
omogoča stabilnejšo in hitrejše delo-
vanje programskega paketa in nena-
zadnje tudi hitrejši razvoj novih funk-
cionalnosti v prihodnosti, zato je bil 
vložek v čiščenje zelo utemeljen.

 Število podpornih zah-
tevkov, ki jih podpiramo 
v Datalabu se v zadnjih 
dveh letih giblje pribli-
žno na enakih nivojih. 
če pogledamo to giba-
nje podpore samo do 
partnerjev, vidimo, zakaj 
je nemogoče, da bi 
uporabnike podpirali 
izključno neposredno. 

Ker želimo še dvigniti raven podpore, ki jo opravlja naš pSS (pSS je oddelek, ki skrbi za podporo 
partnerjev), smo vpeljali ocenjevanja in meritve.

Feniks: ime projekta 
razvoja tehnološke 
platforme za elektronsko 
poslovanje malih in 
srednjih podjetij.
  
Več o gostovanju 
PANTHEONA si lahko 
preberete na spletnem 
naslovu http://www.
datalab.si/pantheon/
pantheon-hosting-
gostovanje/

Število vprašanj, ki jih 
mesečno odgovori PSS 
oddelek v Sloveniji
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4.5.1 Vložek v razvoj

V razvoj pAntHeon smo v pl 10 vložili 1.369 tisoč eUr (lani 1.380 tisoč eUr), tako da 
znaša izdelavna vrednost pAntHeon-a na dan 30. 6. 2010 9.752 tisoč eUr. Vrednost neo-
predmetenega sredstva je bila zasnovana skladno s hierarhijo standardov ocenjevanja vrednosti 
in z veljavnimi modeli ocenjevanja in je evidentirana v bilanci v višini 6.082 tisoč eUr nabavne 
vrednosti. Še nezamortizirana vrednost pa je izkazana v višini 3.712 tisoč eUr. 

Modul PANTHEON – ogrodje programskega paketa – 263 izboljšav

Med pomembnejšimi spremembami, ki smo jih naredili na ogrodju pAntHeon-a, je poleg 
splošnih zadev glede čiščenja kode potrebno posebno poudariti naslednje nove funkcionalnosti: 

•  refactoring administratorske konzole občutno izboljšuje hitrost odpiranja posameznih delov 
administratorske konzole.

•  performance, DB state monitoring, administracija ter autodoctoring – dodali smo postopke 
za pregled performans in stanj iz sistemskih view-ov.

•  pridobili smo logo kompatibilnost PANTHEON-a z operacijskih sistemom Win-
dows 7.

•  Sprememba primarnega ključa za MS SQl Server in oracle – sprememba ključa upošteva 
tudi uporabniško dodana polja na tabelah.

•  Uvoz/izvoz menija in avtorizacij – s tem je omogočena izmenjava menijev in avtorizacij med 
podjetji.

• nov menu, ki je pojem stabilnosti in hitrosti delovanja.
•  oknu o pAntHeon-u smo dodali prikaz collationa in morebitne razlike obarvali z rdečo.
•  izpis istega izpisa na dokumentu – omogočeno, da uporabnik določen dokument avtoma-

tično izpiše v isti obliki, kot je bil izpisan nazadnje s strani tega uporabnika.
•  prenos (združevanje) šifrantov, ki dovoljuje prenos zapisov iz enega identa (subjekta, delavca 

itd.) na drugega, je narejen za celoten nabor šifrantov v pAntHeon-u.
•  Uporaba SQl izraza v formulah omogoča uporabo select stavka v formulah z znakom 

»~S~«, ki omogoča praktično neomejen nabor poizvedb in izračunov.
•  pogodbeni cenik dodan za tudi sekundarno klasifikacijo identov – s tem se odpira nova 

dimenzija določanja politike cen.
•  embalirano blago z kosovnico, ki vsebuje idente s serijsko številko – vnos takega identa 

na pozicijo sedaj avtomatsko odpira okno za vnos serijskih številk in po končanem vnosu 
preskoči na naslednji ident iz kosovnice, ki ima vodenje po serijskih številkah.

•  povezava države in poštne številke olajša in pohitri vnos poštne številke na podlagi predho-
dno vnesene države ter omogoča vnos iste poštne številke, ki je enaka v več državah.

•  program otoS, ki omogoča avtomatično izmenjavo podatkov med bazami, smo integrirali 
v sam pAntHeon, ter mu dodali uporabniško prijazna opozorila.

Prikaz vložkov v razvoj v 
letih od 1997 do PL 10 v 
tisoč EUR.

Boštjan Pečar, 
produktni vodja
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Modul Hermes – moduli Naročila, Blago, ddV, carina in Servis – 303 izboljšave

V poslovnem letu 2010 (1. 7. 2009 do 30. 6. 2010) so bile na modulih naročila, Blago, DDV, 
Carina in Servis narejene 303 izboljšave. poudarek je bil predvsem na lokalizacijah in njihovih za-
konskih zahtevah. od večjih, splošnih zadev, ki smo jih naredili v tem letu naj omenim odpiranje su-
bjektov, identov in dokumentov na samih izpisih, iriS sporočila pri preračunu prometov, možnost 
vnosa opombe na dokumentih v obliki obogatenega besedila (rich text); možnost dodajanja 
internih dokumentov na zbirne po pozicijah, predelava Servisnega naloga in čiščenje kode. nekaj 
večjih izboljšav v programu v nadaljevanju:

Izboljšave, vezane na vse lokalizacije:

• prepis pozicij naročil na stored procedure;
• predelana forma Servisni nalog, kjer sedaj poljubno lahko vključujemo ostale dokumente;
•  nova forma poračun v modulu Servis za ugotavljanje in poračun razlik med zaračunanim in 

dejansko opravljenim servisnim posegom;
• vnos opombe na dokumentih v obliki obogatenega besedila (rich text);
• verzija lX;
• iriS sporočila pri preračunu prometov;
• dodajanje internih dokumentov na zbirne po pozicijah oz. za delne količine;
• na dokumente dodan gumb Storno za lažje in hitrejše kreiranje storno računov;
• dodana možnost razdeljevanja transportnih stroškov po teži in prostornini;
• na dokumente modula naročila in Blago dodana poljubna polja.

Specifične izboljšave, vezane na določene lokalizacije:

BA

• integracija dveh fiskalnih tiskalnikov za veleprodajo (Digit in Mikroelektronika)
•nov izpis evidencija o prometu kafe
•Kreiranje dveh novih obrazcev opC in opM
•Kreiran nov izpis obrazac tKM – trgovačka knjiga za trgovinu na malo

BG •Kreiranje intrastat poročil za prejeme in odpreme

HR

•Vpeljava nove davčne stopnje (popravek davčnih evidenc in pDV prijave)
•popravljene davčne evidence (Knjiga prejetih računov in pDV prijava) skladno z novo zakonodajo
•izdaja za lastno porabo se uvršča v Knjigo izdanih računov
•na izpise davčnih evidenc dana oiB številka
•Možnost iskanja subjektov na dokumentih po oiB številki
•na izpis posebnih položnic dodana izpisa HUB 1 in HUB 1-1

MK •nova oblika pDV prijave.

SI

• nove davčne evidence skladno z novo davčno zakonodajo (nove skupine knjig, DDV-o obračuna, izvozi v txt 
in XMl datoteke za potrebe davčne revizije in uvoz na eDavke).

• popravek form izdanih in prejetih računov, avansov in naročil skladno z 76.a členom (popravek tudi obročnega 
plačevanja in izpisov).

• Kreiranje novega poročila poročilo o dobavah in kreiranje mesečnih rekapitulacijskih poročil.
•Dodana možnost različnih davčnih obdobij tudi za prejeme po 76.a členu.
•Možnost kreiranja plačilnega naloga za obveznost DDV na sami formi DDV.
•na formi rekapitulacijskega poročila dodan grid s prikazom dokumentov.
•Uskladitev e-Sloga z verzijo 1.5.

SR  •Kreiranje novih KepU knjig in spremenjeno izračunavanje le-teh skladno z novo zakonodajo.

Mateja Korelc,  
produktni vodja
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Modul Hermes - POS – Maloprodajni modul – 64 izboljšav

V pl 10 smo iz modula Hermes izločili modul poS in zanj postavili neodvisno razvojno ekipo. 
Modul poS je vedno pomembnejši član pAntHeon družine, saj vedno več pAntHeon-ov naj-
demo v maloprodajnih trgovinah in verigah.

• nov izpis po identih z prikazanimi količinami
• omogočen vnos rabata 2 in superrabata
• omogočena delna stornacija računov
• V glavo poS dokumenta dodana organizacijska enota
• pri izhodu iz poS forme dodana kontrola, ki preverja ali so vsi računi zaprti (plačani)
•  Dodajanje na poS je, poleg iz predračunov, omogočeno tudi iz prenosnih in internih doku-

mentov
•  Vgrajena podpora za prenosne terminale v trgovinah in povezovanje na poS

Zaslon na dotik (touchScreen):
• Avtorizacije
• nastavitve zaslona na dotik
• profili zaslona na dotik
• Sprememba profila zaslona na dotik
• osnovne nastavitve v pAntHeon-u
• profili zaslona na dotik (formiranje menija za hitri vnos identov)
• identi – dodana slika, ki predstavlja ident na hitrem meniju zaslona na dotik
• načini plačila – dodana slika, ki predstavlja način plačila na hitrem meniju zaslona na dotik
• Koncept dela
•  Zaslon na dotik je povezan na rt licenco. Uporabnik lahko izbere, ali želi pognati običajen 

izgled poS-a ali touchScreen izgled.
•  Zaslon je sestavljen iz treh osnovnih delov (na levi strani so tipke, ki predstavljajo akcije, ki 

jih je mogoče pognati, v sredini so podatki o računu – glava in pozicije, na desnem delu 
zaslona pa hitri meni identov).

• osnovne funkcionalnosti dela rt-ja so vsebovane na touchScreenu:
- Vnos, sprememba, brisanje
- izpis računa (win, termalni, matrični izpis)
- Dodeljevanje rabata
- Stornacija računa
- Sprememba kupca ter vnos novega ali sprememba obstoječega kupca
-  Blagajna: izpisi po načinih plačila, po računih, po identih, po tarifnih številkah, po uporab-

nikih
- Zaključek blagajne

• od dodatnih funkcionalnosti je potrebno povedati, da uporabnik samostojno lahko:
-  vpliva na izbiro velikosti tipk ter na podatke, ki bodo izpisani na tipkah (koda/naziv/sli-

ka),
- oblikuje hitri meni za načine plačila,
- oblikuje hitri meni za dodeljevanje rabata,
- oblikuje hitri meni za prikaz običajnih količin.

•  Vsi fiskalni tiskalniki, ki so implementirani na rt-ju, se lahko uporabljajo z istimi parametri tudi 
na touchScreenu.

• nove avtorizacije
• Avtorizacija za Zaključek blagajne

Diana Mošnja, 
produktni vodja
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Sumarno po lokalizacijah :

HR
• i mplementacija oiB-a. omogočena izbira kupca preko vnosa oiB-a. na izpisih se namesto davčne številke 

izpisuje oiB.

BG • Fiskalizacija BG: eltrade Fpp800, Datex

KO • Fiskalizacija Kosovo - Datecs Fp550

Modul demeter – finančno poslovanje – 358 izboljšav

V poslovnem letu 2010 smo v modulu Denar tako kot v drugih modulih precej časa namenili 
čiščenju kode. tako imenovani refactoring je obsegal približno tretjino vsega razpoložljivega pro-
gramerskega dela. čiščenje kode je bilo najbolj aktivno v zadnji četrtini poslovnega leta. po čišče-
nju kode upamo, da bo razvoj novih izboljšav v programu potekal hitreje in preprosteje.

Kljub čiščenju kode smo na modulu denar realizirali 358 izboljšav na različnih področjih mo-
dula. nekatere so popolne novosti, večji del pa so izboljšave na obstoječih podmodulih. naštetih 
je samo nekaj, predvsem tistih, ki zadevajo večji obseg uporabnikov. Za manjše zagotovo vedo 
uporabniki, ki smo jih z izvedbo zadovoljili.

V program smo dodali nekaj popolnoma novih modulov, npr. workflow likvidature, ki omogoča 
potrjevanje plačilnih nalogov pred samo izvedbo plačila, modul za spremljanje danih in prejetih 
kreditov, leasingov in bančnih garancij. Med pozicije temeljnice smo dodali polje za vnos statusa 
in šifrant pripadajočih statusov. namen tega polja je, da nas z različnimi barvami opozarja na 
določene knjižbe.

povsem nov modul je tudi možnost uvoza rezultatov multikompenzacije v podmodulu Zapira-
nje. V času, v katerem se nahajamo, je zelo aktualno zapiranje odprtih terjatev/obveznosti preko 
(večstranskih) kompenzacij. Modul omogoča uvoz datoteke s poboti iz AJpeS-ovega sistema po-
bota ter eKompenzacij.

V plačilnem prometu smo omogočili izvoz in uvoz podatkov v Halcomovem iSo SepA XMl 
formatu in ZbsXMl formatu za slovensko lokalizacijo, izpis plačilnega naloga za makedonsko lo-
kalizacijo, dopolnili uvoz podatkov o plačilih za banko raiffeisen za bosansko lokalizacijo, izvoz in 
uvoz plačil po strukturi iSpAp za srbsko lokalizacijo, uvoz izpiskov po strukturi FinA za hrvaško 
lokalizacijo.

pAntHeon-u lt smo dodali možnost knjiženja zaradi pregleda odprtih postav in konto kartic 
ter možnosti zapiranja prejetih in izdanih računov. V slovenski lokalizaciji smo morali zaradi spre-
memb v ZDDV (76. člen) spremeniti knjiženje izdanih in prejetih računov skladno s spremembami 
na blagovnem delu. 

V podmodulu obračuni smo dopolnili izvoz podatkov iz bilančnih izpisov v XMl datoteko in 
excel datoteko za AJpeS, dodali smo izpis bilančnih razkritij in možnost vnosa bilančnih kontrol v 
bilančne izpise. na izpisih odprtih postavk smo poleg odpiranja različnih šifrantov dodali še mo-
žnost odpiranja pregleda knjižb po izbranih dokumentih. na odprtih postavkah smo omogočili 
izpis odprtih postavk po nesaldakontnih kontih. V srbsko in črnogorsko lokalizacijo smo dodali 
preddefinirani izpis statističnega obrazca. Vse obstoječe bilančne izpise smo parametrizirali s polji 
za polnjenje imena direktorja, kraja in datuma izpisa bilance.

Za slovensko lokalizacijo smo pripravili vzorčne bilančne izpise za podjetja, samostojne podje-
tnike, društva in neprofitne organizacije. Ustrezno organizacijski obliki smo prilagodili tudi kontne 
načrte. Bilančni izpisi in kontni načrti so v obliki datotek za uvoz v bazo na voljo vsem uporabnikom 
na naših Ftp strežnikih.

na koncu bi se zahvalil vsem sodelavcem in partnerjem za pomoč pri razvoju in izboljšavah 
modula. Upam na uspešno poslovno sodelovanje v poslovnem letu 2011 in prihodnjih.

Simon Klemen,  
produktni vodja
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Modul Hera – Kadri, Plače, Potni nalogi – 369 izboljšav

V poslovnem letu 2010 je bil na modulu Hera poudarek na čiščenju kode z namenom lažjega 
vzdrževanja kode, poenostavitvi in izboljšanju že obstoječih funkcionalnosti ter razvoju izboljšav z 
namenom prihranka časa pri delu s pAntHeon-om in prilagoditvi za uporabo v večjih podjetjih, 
kot je npr. izboljšava za asinhroni način (SoAp) oddaje ireK obrazcev.

ena izmed večjih izboljšav je bila ravno elektronska oddaje M-obrazcev kjer smo bili s strani 
Ministrstva za javno upravo izbrani ponudnik, ki smo svoj kadrovski sistem kot prvi v Sloveniji vklju-
čili v e-VeM portal in tako uporabnikom omogočil elektronsko oddajo M-obrazcev neposredno iz 
kadrovskega sistema na ZZZS po pravilih sistema e-VeM. S tem se je zavezancem olajšala oddaja 
obrazcev na ZZZS, kar pomeni, da ni potrebno pošiljati M-obrazcev po pošti ali ročno vpisovati 
podatkov na e-VeM portal. V ta namen se je izdelal panel eVeM, ki omogoča elektronsko oddajo 
naslednjih M-obrazcev za samostojne podjetnike in pravne osebe:

• prijava delavca/družbenika v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1),
• Sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih (obrazec M-3),
• odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2),
• prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-Dč),
• prijava zakonca v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-Dč),
• prijava staršev v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-Dč),
•  Sprememba podatkov o družinskih članih v obveznem zdravstvenem zavarovanju (obrazec 

M-Dč). 

Glede na to, da so kadrovski podatki lokalizacijsko najbolj specifični, se izboljšave v nadaljevanju 
podajajo ločeno po lokalizacijah:

SI

•  ireK obrazci: Asinhroni način poročanja (SoAp) metoda oddaje ireK obrazcev, sprememba številke oddaje 
reK-a;

•  oddaja M -obrazcev: panel eVeM z vsemi potrebni M-obrazci, priprava potrdila za MDč in M3, priprava XMl 
za elektronsko oddajo obrazcev, prenos kandidatov v M-obrazce;

•  Ge: dopolnitev šifranta za pDpZ, dopolnitev plačilne liste, iSpAp izvoz za AJpeS (porodniška - skupina izplačil 
l), faktor za odpravo nesorazmerja (Z107), spremenljivki Z120 in Z124;

•  M4: povezava med podatki iz personalne mape in M4 (vzpostavitev kontrole), dodan Kumulativni izpis;
•  nova lestvica za odmero dohodnine in olajšave, dodatna splošna olajšava;
•  dodan izpis evidenca o zaposlenih delavcih;
•  potni nalogi: avtomatika zmanjšanje dnevnice zaradi plačanih obrokov za službena potovanja v tujini;
•  na vrstah dokumentov možnost izbire sklica na plačilnih nalogih plač;
•  avtomatika kreiranja virmanov za primer invalidov nad kvoto.

BA

•  Kreiranje virmanov po lokalizaciji BA,rS, BD;
•  izpisi: prilagojeni po poslovnih enotah, 3i6 - rekapitulacija obračunane plače, prispevkov in dohodnine po pJ, 

3i4 - rekapitulacija po plačilnih nalogih;
• M4 po poslovnih enotah, sprememba obrazca;
•  kontrola dohodnine, fonda ur in minimalne plače;
•  novi obrazci: pK-1001, 1002 izvoz obrazca, 1002 Dl6 obrazec, 1002 Dl5 obrazec, Gip 1022 v XMl, izpis 

porezne kartice, datumski kriteriji pK1001 in družinski člani.

BG
•  obračun plače BG, Šifrant vrst zaslužkov;
•  povečanje delovne dobe - beneficirana delovna doba;
•  standardni poklici.

HR

•  iskanje osnove za nadomestila, iskanje osnove za dopust in boleznino;
•  krizni porez: priprava funkcij za osnovo, procent in Vrednost Kriznega poreza, nova lestvica za odmero 

dohodnine in krizni porez;
• obrazci: rSm način poročanja, ip izvoz XMl, iD obrazec in izvoz XMl, iD/3V4 poročanje plačanih premij s 

strani delavca, potrdila o izplačanih plačah, ipp - forma obrazca, er-1 za primer nadomestila HZZo, obrazec 
r1_ZZr, rAD-1G, rAD-1 po podružnicah, rekapitulacija podatkov za postopek kontrole, tisk. 01/10;

•  plačilni nalogi - prispevki opis / naziv občine, izračun prispevkov glede na obračunano nadomestilo po HZZo.

Mateja Cejan, 
produktni vodja
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ME
•  Dodelava iopD obrazca - šifrant osnove za obračun, opD1 obrazec, Dodelava iopD obrazca - šifrant osnove 

za obračun

MK

•  Mpin: poročanje odbitkov, kreditov/zmanjšanje 3.31, razlika do min plače in Mpin;
•  neto obračun plače in zgornja omejitev;
•  upoštevaj fond ur pri izračunu dohodnine;
•  rekapitulacija po delavcih s prispevki.

RS

•  iskanje osnove za boleznino;
•  obrazci: oZ-11 po poslovnih enotah, oZ-11 izplačana nadomestila, obrazec 10 evidenca o izvršenih 

pregledih na zaščitnih sredstvih, obrazec 8 evidenca o opravljenih pregledih okoliščin dela, obrazec 7 
evidenca o nevarnih sredstvih pri delu, obrazec 6 evidenca o usposobljenih zaposlenih za Znr, obrazec 5 
evidenca o boleznih povezanih z delom, rAD 1 po poslovnih enotah.

Modul Hefaist – Proizvodnja – 125 izboljšav

V poslovnem letu 2010 smo na področju proizvodnje poleg čiščenja kode naredili 125 iz-
boljšav. Kar nekaj jih je povezanih s kosovnicami (osnovna, planska in proizvodna). Za obe vrsti 
proizvodnje, torej Se in MF, smo izdelali nov način kreiranja delovnih nalogov. pri izdelavi delovnih 
nalogov se izboljšave nanašajo na kooperacije, stroškovne nosilce ipd. Manjše izboljšave se doti-
kajo področja plana, obračunov ter analiz delovnih nalogov, sodelovali pa smo se tudi z modulom 
Zeus, kjer je sedaj olAp analitika omogočena tudi za naše področje.

Spisek večjih izboljšav : 
1. KOSOVNIcE - MF
• Med posamično brisanje kosovnic dodano Brisanje zgodovine kosovnic
• preračun neto in bruto količin v osnovni kosovnici
• Avtorizacije na kosovnicah - orodja, predpisi, mala orodja
• privzeta vrednost alternative pri vnosu nove pozicije v kosovnicah
• prikaz neaktivnih identov v kosovnicah 
• Dodatne spremenljivke v formulah za izračun količin v kosovnicah
• predkalkulacija - polnjenje proizvodne cene v šifrantu identov 
• Skupinsko kopiranje osnovnih kosovnic v osnovne
• prenos osnovne kosovnice v zgodovino za posamezno alternativo

2. dELOVNI NALOGI
• Med parametre za kreiranje Dn dodana kontrola obstoja kosovnice - MF
• pri menjavi VD na Dn dodatne opcije (izdaja serijskih številk, trde rezervacije) – MF
• prenos združenih naročil v Dn – Se, MF
• Upoštevanje parametra poslovno leto različno od koledarskega v proizvodnji – Se, MF
• omogočeno ročne kreiranje Dn brez kosovnice – Se
• osveževanje terminov ter izdelavnega ter pretočnega časa za Dn – MF
• izdelava Dn - Upoštevanje nastavitev ločenih kalkulacij prodajnih cen – Se 
• preračun prometov - polnjenje nabavnih cen za prevzeme proizvodnje – Se, MF
• preračun prometov - polnjenje proizvodne cene v šifrantu identov
• Upoštevanje roka veljavnosti v proizvodnji – Se, MF
• izdelava Dn - prenos nazivov v prometne dokumente – Se, MF
• izdelava Dn – možnost izbire stroškovnega nosilca na pozicijah Dn - MF
•  Kooperacije - nabavna kalkulacija zbirnih dokumentov polni Dn ceno, polnitev 3. osebe 

s subjektom resursa - MF

Sonja Gros,  
produktni vodja
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3. PLAN - MF
• Kontrola ob ažuriranju naročila, povezanega s planom proizvodnje
• na panel povezave v oknu naročila kupcev dodan zavihek plani
• ob brisanju naročila oziroma pozicije se ažurirajo podatki v preračunu tMp

Modul Zeus – direktorski informacijski sistem, načrtovanje, kazalniki in poročila 
– 209 izboljšav

poslovno leto 2010 je bilo na področju poslovne inteligence zaznamovano z množico manjših 
sprememb, kot so na primer čarovnik za združevanje načrtov, načrtovanje s ceno ali vrednostjo, 
filtri na predpripravljenih gradnikih s kazalniki ter dokumentacija njihovega zajema podatkov, mo-
žnost naprednega urejanja poročil nadzorne plošče s Fastreport editorjem itd. poleg manjših 
sprememb pa je bilo narejeno tudi veliko večjih sprememb.

po tem, ko smo v poslovnem letu 2009 sprejeli odločitev o podpori Analysis Services 2005 in 
2008, smo v tem letu lahko omogočili delovanje ZeUS Analiz in poročil tudi nad oracle relacijsko 
bazo. ta del poslovne analitike smo tudi razširili na dve novi področji, in sicer proizvodnjo in kadre. 
tako je sedaj popolna olAp analitika omogočena tudi za ti dve področji poslovanja. S širitvijo 
nabora področij pa se je pojavila potreba po možnosti izbire želenih področij s strani uporabnika, 
kar je vodilo v izdelavo vmesnika za izbiro področij (kock) in ustrezni prilagoditvi analitskega siste-
ma. Analitski sistem pa je bil deležen tudi prenove in optimizacije, ki je kot največjo korist prinesla 
bistveno pohitritev funkcije vrtanje skozi (drill-through), ki je ena izmed poglavitnih prednosti naše 
poslovne inteligence.

Večji napredek smo naredili tudi na področju nadzorne plošče. V sodelovanju s partnerji smo 
v okviru projekta Feniks uvedli tri nova predpripravljena računovodska poročila nadzorne plošče 
(tedensko, mesečno, letno), ki jih sestavlja 24 novih in nekaj obstoječih gradnikov, med samimi 
nadzornimi ploščami pa naj omenimo zadnjo izmed dodanih: nekuranta zaloga.

V tem poslovnem letu smo omogočili popolno poslovno analitiko tudi uporabnikom, ki upora-
bljajo našo hosting ponudbo, administratorjem pa smo olajšali osveževanje podatkov z novim uni-
verzalnim zagonskim parametrom s pripadajočo enostavno administracijo ter možnostjo izdelave 
Windows opravila (scheduled task) iz pAntHeon-a.

V zadnjih mesecih poslovnega leta 2010 smo večino naporov vložili v čiščenje kode in preo-
blikovanje. poleg zanesljivejšega in hitrejšega delovanja smo s tem pridobili tudi prijaznejše, bolj 
logične in zmogljivejše uporabniške vmesnike administratorske konzole, nadzorne plošče, šifranta 
nadzorne plošče ter poročil nadzorne plošče.

Modul Ares – 60 izboljšav

na področju Aresa se je v tem letu predvsem dogajala optimizacija in prenova izvajalnega oko-
lja. ena od aktivnosti je bila prevetritev in dopolnitve registracij večinoma obstoječih komponent 
v smislu objave dodatnih funkcionalnosti, ki so bile v preteklosti izpuščene. Druga pomembna 
paralela je bilo testiranje in vgradnja nove verzije delphi pascal prevajalnika, ki prinaša pohitritve 
prevajanja in pa tudi izvajanja postopkov. čiščenje kode je prineslo tudi prenovo in unifikacijo in-
tegracij na obrazce na enovit način in s tem zagotavlja programerjem Ares postopkov tudi enake 
pričakovane pogoje v trenutku izvedbe integracije za vse obrazce. poleg tega so se pripravile za 
objavo nekatere direktno dostopne splošne funkcije, kot so npr. tiskanje, izvozi itd. 

V okviru čiščenja kode že ves čas teče priprava materiala za avtomatično generirane dokumen-
tacije v Aresu objavljenih funkcij na osnovi dokumentiranja programske kode pAntHeon-a, ki je 
postal med čiščenjem kode tudi predpisan standard, vgrajen že v postopke razvoja programske 
kode. Za party komponente tretjih pa tečejo pogovori o licenčnih pogojih v zvezi z objavo njihove 
dokumentacije o komponentah v okviru naših spletnih storitev, da se razvijalcem približa tudi ta 
pomemben del dokumentacije, ki ga je bilo do zdaj treba črpati iz forumov, uporabniških srečanj 
ipd.

Borut Puklavec, 
produktni vodja

Dare Rihter, 
produktni vodja
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 4.5.3 Avtotestiranje PANTHEON-a

razvoj programske opreme je zelo zahteven proces, sploh ko raste obseg programa iz z njim 
količina kode ter posledična kompleksnost interakcij. V Datalabu smo se že pred leti morali odločiti, 
kako naprej.

Ali imeti počasen razvoj (kot nekateri konkurenti) in stabilno programsko opremo ali hitreje 
razvijati in dajati svojim uporabnikom prednost z moderno informatiko, a tvegati posamične napa-
ke. Verjetno nam je jasno, da programa, katerega opis funkcionalnosti zajema čez 8.000 strani, 
preprosto v enem mesecu ni mogoče testirati ročno. edino testi pa lahko zagotavljajo uporabnost 
in delovanje vseh (tudi nekaterih starejših funkcij) brez napak. pred dvema letoma smo začeli vla-
gati v sistem avtomatskih testiranj, v katerem pripravimo testne scenarije in jih potem samodejno 
izvajamo. razvijalec tako dobi seznam testov, pri katerih se je v funkcionalnosti pojavila napaka, in 
lahko še pred izidom to popravi. novembra 2008 je ta sistem po čez 250 tisoč vloženih evrov 
zaživel, do aprila smo ga testirali. Danes pa nobena sprememba v programski kodi ne pride več v 
končni izdelek, če ni zanjo napisan tudi ustrezen testni scenarij, ki bo od tega trenutka naprej skrbel 
za preverjanje pravilnosti delovanja. Kreiranje testnih scenarijev smo intenzivirali in tako zagotavlja-
mo vedno stabilnejšo in delujočo programsko opremo. 

V poslovnem letu 2010 smo prešli s testComplete6 na testComplete7. Ustvarila se je skripta 
za zamenjavo šumnikov, ki nam omogoča snemanje testov samo na eni platformi in preverjanje 
na obeh: MS SQl Server in oracle. Zaradi vedno večjega števila testnih scenarijev je bilo potrebno 
zamenjati sistem za zagon testov. postavili smo dva ločena sistema za SQl Server in oracle. 

Zaradi vključitve partnerjev v avtotestiranje je bilo potrebno urediti tudi področje varovanja po-
datkov, zato smo celotno avtotestno okolje preselili v novo VlAn omrežje. Za varnost baz, ki jih 
imajo partnerji, pa smo poskrbeli tako, da se je naredila skripta za kriptiranje podatkov. postavil se 
je tudi sistem za avtomatsko nadgradnjo vseh baz, vsak tester ima na voljo tri baze (Beta, release-
prerelease, patch-prepatch). V letu 2011 želimo preveriti možnosti za prehod na testComplete8 
in omogočiti učinkovitejše obveščanje odkritih napak med procesom avtotestiranja. 

Modul Jul Avg Sep Okt Nov dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Skupaj

drugo 1 1 7 1 1 6 23 7 1 48

Ares 10 12 7 9 1 3 4 46

Hefaist 35 39 28 16 46 33 11 16 29 25 44 25 347

Hera 21 2 11 33 73 20 28 24 42 9 133 106 502

Hermes - Blago 14 22 70 23 69 24 36 33 43 33 171 176 714

Hermes - Denar 4 1 2 4 46 45 52 21 49 40 71 73 408

Hermes - naročila 2 1  3 9 2 1 3 4 5 24 5 59

Hermes - pos     17 8 3 5 7 3 2 6 51

Hermes - Šifranti 4 16 1 20 12 19 8 5 33 50 104 26 298

Zeus 2 4  1 8  16 12 11 8 6 24 92

System 9 8 9 15  1 2  5 1 3 1 54

Skupaj 102 106 128 124 287 152 159 120 229 200 565 447 2619

izidi tega vložka pa bodo predvsem znižali stroške uporabe, kar je v današnjih časih še posebej 
pomembno.

Kristijan Bratuša, vodja 
projekta avtotestiranja

Dinamika kreiranja 
avtotestov v PL 10

Poglejte si predstavitev 
na https://usersite.
datalab.eu/Player/
TabId/130/
VideoId/100/
Avtotestiranje-V-
PANTHEONu.aspx
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4.5.4 Interni IT  (236 izboljšav)

naloga internega it oddelka je zagotavljanje informacijske podpore poslovnemu sistemu Data-
lab. V ta sklop sodijo predvsem spletna mesta, ki jih potrebujemo za naše delovanje:

Partner Site: mesto, namenjeno Datalabovim partnerjem – prodajna orodja, Help Desk, pod-
pora na daljavo, management uporabnikov, baza znanja, wiki dokumentacija ipd.

intra Site: mesto, namenjeno internemu poslovanju Datalaba – spremljanje delovnih zadolžitev, 
orodja za prevajanje, marketinška orodja, baza znanja, wiki dokumentacija ipd.

developer Site: mesto, namenjeno skupnosti neodvisnih razvijalcev aplikacij, združljivih s 
pAntHeon-om – podatkovne strukture, Api vmesnik, šola programiranja, primeri, baza znanja, 
wiki dokumentacija ipd.

User Site: mesto, namenjeno uporabnikom pAntHeon-a – wiki dokumentacija, podpora na 
daljavo, Help Desk, video navodila in predstavitve, forumi, knjižnice ipd.

Z novimi spletnimi procesi se aktivno približujemo skupnosti uporabnikov pAntHeon-a vseh 
držav tako, da jim omogočamo več vsebin, lažji dostop do informacij, prijaznejši uporabniški vme-
snik in vsebine v devetih jezikih ter jih spodbujamo k njihovim lastnim prispevkom vsebini celotne 
skupnosti. 

Da bi se volumen vsebin lahko hitro širil, to omogočamo še z medsebojno integracijo spletnih 
portalov, integracijo uporabniških strani s pAntHeon-om, platformo za upravljanje poslovnih pro-
cesov, statističnimi poročili, vmesniki za povratne informacije in seveda z vsakodnevnimi izbolj-
šavami spletnih mest, kot so User Site, partner Site, Developer Site, intra Site, Wiki, Marketplace, 
Help Desk, ki jih preko spletnih servisov odpiramo navzven ter povezujemo z bančnimi sistemi 
(registri, tečajnice vseh držav), agencijami za javnopravne evidence (prS, rtr vseh držav), drugi-
mi spletnimi skupnostmi (rpX) in spletnimi iskalniki.

Za uporabnike implementiramo sodobne AJAX spletne module, kot so grafični urejevalniki 
vsebin za urejanje wiki strani, anket, blogov, komentarjev, za dodajanje lastne produkcije video po-
snetkov z navodili v spletno video galerijo, vnos dodatnih rešitev za pAntHeon v spletno tržnico 
s strani razvijalcev, pa tudi e-računi tržnice, forume, e-mail newsletterje, pogovore v živo, podporo 
na daljavo in mnoge druge. 

Z delom v letošnjem letu so prispevki, vprašanja, odgovori, opombe, ki jih uporabniki objavljajo 
v vse naštete sisteme, večinoma vidni vsem in povsod, dostopni so direktno iz pAntHeon-a, 
uporabniki pa so za prispevke nagrajeni z različnim vrednostnim sistemom nagrad, kot so popusti, 
lestvice, objava imen in podobno.

trenutno pripravljamo prenovo Uporabniških strani, ki jih bomo odprli za vse in ne le za obsto-
ječih 20.000 uporabnikov pAntHeon-a. odprli bomo vpogled v vse, kar je povezano s pAntHe-
on skupnostjo in ljudem omogočili aktivno sodelovanje ter jih tako podrobneje seznanili s široko 
spletno podporo pri delu s pAntHeon-om. prenova bo obsegala popolnoma novo oblikovno 
podobo, nove module za obveščanje, nov iskalnik, tesnejše povezovanje med videoposnetki, wiki 
vsebinami, forumi, novicami, blogi, s čimer bomo dodatno poenostavili prehajanje uporabnikov 
med različnimi vsebinami za podporo.

pomembnejša opravila internega it oddelka na ostalih portalih so bila:
• implementacija Sharepoint 2007 portala kot temelja za intra strežnik;
• prepis na Silverlight tehnologijo za izboljšanje uporabniške izkušnje;
• poenotenje iSo kod držav;
• prepis dokumentacije iz Documentorja na wiki in odprtje le-te za splošno urejanje;
•  podporo za prodajo novih licenčnih tipov (lX, Mt, Ge) in novih oblik licenciranja (rlGS, 

hosting);
• izboljšanje SFA (sales force automation) prodajnih orodij;
•  vzpostavitev reporting strežnika za poročanje in kontroling korporacije in partnerske struktu-

re.

Luka Levstek, 
Nikola Nikolov
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4.6 datalaB aKademija 

4.6.1 USMERITEV dATALAB AKAdEMIJE
Datalab Akademija je pričela z svojim uradnim delovanjem junija 2008. Kot osnovno dejav-

nost ponuja izobraževanja in certificiranja za partnerje in končne uporabnike. izobraževanja na 
eni strani potekajo na klasičen, frontalen način, v učilnicah Datalab Akademije in izven, vodena s 
strani podpornikov produktu in certificiranih predavateljev. Drugo aktivno in brezplačno obliko pa 
predstavlja oblikovanje mehanizmov za pomoč pri samoučenju uporabniške skupnosti. oblikovali 
smo možnosti za izobraževanje preko vedno dostopnih video gradiva, možnost za učenje preko 
pisnih gradiv (učna gradiva za pAntHeon) ter oblikovali aktivne forume (za izgradnjo baze znanj 
in aktivno sodelovanje v uporabniški skupnosti). 

V Akademiji se trudimo, da bi z vsemi oblikami izobraževanja krepili moč pAntHeon skupno-
sti in s tem zaupanje v blagovno znamko pAntHeon, ki tako ne predstavlja samo dobrega in 
zmogljivega poslovnoinformacijskega sistema, temveč vključuje kakovostne in cenovno ugodne 
spremljajoče storitve. 

4.6.2  IZOBRAžEVANJA/cERTIFIcIRANJA V UČILNIcAH dATALAB AKAdEMIJE IN 
IZVEN

4.6.2.1 Vodenje izobraževanj v učilnicah datalab Akademije 

tako v Sloveniji kot tudi v ostalih državah imamo vzpostavljene lastne ali najete učne prostore, 
kjer izvajamo izobraževanja/certificiranja za pAntHeon uporabnike in partnerje. V poslovnem 
letu 2010 je večina naših aktivnosti potekala izven učilnic Datalab Akademije (izobraževalni do-
godki) ter v oblikovanju materij za vzpostavitev mehanizmov za samoučenje. 

Ker so raziskave pokazale, da naši vešči uporabniki v polovici primerov želijo nadgrajevati zna-
nje v naših učilnicah (v neposrednem stiku s predavatelji), smo izvajali tista izobraževanja, za katere 
je skupnost pokazala interes. 

poleg izvajanja rednih izobraževanj smo svoje aktivnosti želeli še bolj približati uporabnikom in 
njihovim potrebam. V ta namen smo oblikovali izobraževanja po meri, za skupine (izobraževanja 
izvedena glede na potrebe in čas uporabnikov iz določenega podjetja) ter individualna svetovanja, 
za posameznike (direktna izmenjava znanja stranka/predavatelj).

 

S ciljem generiranja novih slušateljev in krepitve splošnih znanj ter predvsem zadovoljstva 
uporabnikov smo v poslovnem letu 2010 nadgradili svojo direktno dejavnost z izvajanjem brez-

Izobraževanje/
certificiranje 
– delovanje 
Datalab 
Akademije
 Vanja 
Cigoj, vodja 
Akademije

Slika 1: Primer – izsek 
vabila na izobraževanja 
DLA Slovenija/
prilagojena izobraževanja 
in svetovanja

Slika 2: Primer – izsek 
vabila na izobraževanja 
DLA Srbija 
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plačnih izobraževanj za nove uporabnike pAntHeon-a. Vsi novi uporabniki, ki so to želeli, so bili 
vključeni v intenzivno, brezplačno uvajanje v delo s produktom, s čimer smo želeli podati ključne 
informacije za čim boljši pregled nad možnostmi pAntHeon-a ter s tem pomagati partnerjem pri 
uvajanju produkta pri strankah ter strankam pri oblikovanju njihovega poslovanja in sodelovanja s 
podporniki.

4.6. 2.2 Izobraževalne aktivnosti po posameznih državah

4.6. 2.2.1 Slovenija
Datalab Akademija je v poslovnem letu 2010 realizirala izobraževanja za 433 slušateljev. iz-

obraževanja smo izvajali od meseca novembra 2009 (na mesečnem nivoju) do junija 2010. 
Skupno je bilo izvedenih 27 delavnic/predavanj ter večji izobraževalni dogodek v mesecu juniju 
2010. 

 

Datalab Akademija daje velik poudarek ka-
kovosti izvedbe svojih izobraževalnih storitev. 
Za vsa izobraževanja se tako preko izpolnje-
vanja anketnih listov, vodi tSi (trainee satis-
faction index). Kandidati ocenjujejo kakovost 
izobraževanja z ocenami od 1 (zelo slabo) do 
5 (odlično) in rezultati kažejo, da smo kakovost 
svojih storitev uspeli dvigniti iz povprečja pod 
4,0 v letu 2007 na 4,32 v letu 2008, potem 
na 4,36 v letu 2009 ter ga v letu 2010 prese-
gli s povprečno oceno 4,37.

4.6. 2.2.2. Bosna in Hercegovina
V Bosni smo za potrebe partnerjev in uporabnikov izvedli dva sklopa izobraževalnih aktivnosti. 

prvi sklop je potekal v juliju 2009 in drugi v juniju 2010. 

 

V okviru prvega sklopa izobraževanj (od 1. 7. do 21. 7. 2009) je bilo v šestih dneh izvedenih 
šest različnih izobraževanj. povprečno izobraževanje je trajalo osem ur. izobraževanja so bila v 
večini izvedena brezplačno za študente in nove uporabnike pAntHeon-a.

izobraževanj se je skupno udeležilo 54 slušateljev. Drugi sklop izobraževanj, izveden junija 2010 
(od 2. 6. do 10. 6. 2010) je obsegal 11 različnih tečajev, ki so v povprečju trajali štiri ure. tečajev 

Primer vabila na 
izobraževanje DLA BiH

Učilnica Datalab 
Akademija Slovenija
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se je udeležilo 50 slušateljev. Slušatelji so izvedena izobraževanja ocenili s povprečno oceno 4.

 

V juliju 2009 (od 22. 7. do 30. 7. 2009) in juniju 2010 (15. 6. 2010) smo izvedli redna certi-
ficiranja za partnerje. podelili smo 10 certifikatov.

poleg izvedbe izobraževanj v učilnici Datalab Akademije in certificiranj za partnerje smo v istem 
obdobju izvedli naslednje dodatne dejavnosti, povezane z izobraževanjem:

•  izvedli smo predavanja na ekonomski fakulteti na temo »Financial accounting in business 
information systems«;

•  v okviru rednih predavanj na ekonomski fakulteti v Sarajevu študenti pAntHeon spoznava-
jo v okviru praktičnih vaj;

•  izvajamo izobraževanje asistentov na ekonomski fakulteti v okviru predmeta »projekt s pou-
darkom na finančnem računovodstvu«.

4.6. 2.2.3 Hrvaška

na Hrvaškem smo za potrebe partnerjev izvedli izobraževanje na področju proizvodnje. izobra-
ževanje smo izvedli 29. in 30. 1. 2009. na izobraževanju so bili prisotni partnerji, ki so vsi izrazili 
izredno zadovoljstvo z izobraževanjem.

rednih izobraževanj za uporabnike na Hrvaškem nismo izvajali. izobraževanje uporabnikov je 
bilo realizirano v obliki izobraževalnega dogodka (opisano v točki 2.2).

4.6. 2.2.4 Srbija
V Srbiji smo za potrebe partnerjev in uporabnikov izvedli šest izobraževanj. izobraževanj se je 

skupno udeležilo 20 slušateljev. razpisali smo šest terminov certificiranj za partnerje. na certifi-
ciranjih je bilo skupno prisotno 46 udeležencev, od katerih je 33 udeležencev uspešno opravilo 
preizkus znanja. 

4.6.2.3 Izobraževalni dogodki

4.6.2.3.1 izobraževalni dogodek, Slovenija (9. 6. 2010, Unija, Brezovica)
V Datalab Akademiji smo v poslovnem letu 2010 svoje aktivno delovanje usmerili v krepitev 

znanja in zaupanja v uporabniški skupnosti pAntHeon. Svojo dejavnost smo iz učilnic preselili v 
aktivno druženje z uporabniki in tako prvič oblikovali in izvedli izobraževalni dogodek. izobraževalni 
dogodek »Znanje za učinkovitejše poslovanje« smo izvedli 9. 6. 2010, v Uniji na Brezovici ter 
piknik za vse udeležence v iškem Vintgarju. 

Izobraževanje v 
učilnici DLA Bosna, 
Sarajevo
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na izobraževalnem dogodku smo ponudili 23 različnih delavnic in predavanj, ki jih je izvajalo 
19 priznanih Datalabovih in zunanjih strokovnjakov. po izvedbi dogodka smo izvedli analizo za-
dovoljstva udeležencev. Dogodka se je udeležilo 146 udeležencev. Udeleženci so z ocenami od 
1 (zelo slabo) do 5 (odlično) ocenjevali organizacijo dogodka, način in jasnost podajanja učne 
vsebine predavateljev ter pridobitev novih znanj in koristnost vsebin predavanj. 

Rezultati analize

POROČILO IZOBRAžEVALNI dOGOdEK, 9. 6. 2010, Unija                                               vzorec n=492

organizacija dogodka povprečna ocena 3,9

način in jasnost podajanja učne vsebine predavatelja* povprečna ocena 3,9

pridobitev novih znanj in koristnost vsebine predavanja* povprečna ocena 3,7

Skupna povprečna ocena predavateljev 3,8*

Skupna povprečna ocena 3,9

4.6. 2.3.2. izobraževalni dogodek, Hrvaška (pula, Gospodarska zbornica), dne 11. 6. 2010

Z zamikom za izobraževalnim dogodkom v Sloveniji smo 11. 6. 2010 pripravili izobraževalni 
dogodek za pAntHeon uporabniško skupnost tudi na Hrvaškem. Dogodek je bil izveden v puli 
na Gospodarski zbornici. Dogodka se je udeležilo 55 udeležencev. Sodelovali so štirje predavatelji, 
podporniki produktu Datalab Hrvaška, ki so izvedli 10 različnih delavnic/predavanj.

 

Udeleženci so z ocenami od 1 (nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen) ocenjevali zadovoljstvo z 
rezultati izobraževalnega dogodka. od 55 udeležencev jih je:

• 37 (67%) izkazalo izredno zadovoljstvo z rezultati izobraževalnega dogodka,
• 13 (24%) izkazalo zadovoljstvo z rezultati izobraževalnega dogodka in 
• 5 (9%) izkazalo relativno zadovoljstvo z rezultati izobraževalnega dogodka. 

Slika 1: Predavanja v 
veliki učilnici Bor/Unija                  
Slika 2: Prijetno druženje 
na pikniku, Iški Vintgar

Vabilo na 
dogodek
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4.6.3 PANTHEON TV – Video navodila za PANTHEON 

V Datalab Akademiji Slovenija smo v poslovnem letu 2010 napeli vse sile za oblikovanje me-
hanizma za učinkovito in uporabniku prijaznega načina za samoučenje. S pomočjo sredstev, iz-
hajajočih iz projekta Feniks, smo oblikovali udobno učenje iz domačega naslonjača ali delovnega 
mesta, dostopno 24 ur na dan. 

oblikovali smo 128 sodobnih video navodil za skoraj vse module v pAntHeonU – preostalo 
nam je samo še področje obračuna plač, potnih nalogov ter proizvodnja, ki jih bomo zaključili v 
poslovnem letu 2011. 

oblikovana so tako, da predstavljajo enostaven in prijazen način učenja pAntHeon-a. Uporab-
nika z gledanjem video vsebine v nekaj klikih vodijo od začetka do konca izbrane tematike. Z video 
navodili smo zgradili most do izobraževanj za tiste uporabnike, ki ne morejo osebno obiskovati 
naših rednih izobraževanj ali pa bi želeli v izobraževanje vložiti čim manj denarja in energije. 

Učenje preko video navodil poteka preko Uporabniških strani (https://usersite.datalab.eu). Vi-
deo navodila so kreirana tudi za bosansko lokalizacijo. posneli smo 18 video materij, ki opisujejo 
vse poslovne procese v pAntHeon-u, vezano na naloge, ki se pojavljajo na finančno-računovod-
skem področju. Video navodila bodo v poslovnem letu 2011 objavljena na Uporabniških stra-
neh.

Uporabniki, ki imajo internetno povezavo in ustrezno 
strojno opremo, lahko tako dostopajo do preko 70 ur 
posnetih, profesionalno montiranih in posnetih video 
navodil, do katerih imajo neomejen, brezplačen 
dostop in so trenutno na voljo v dveh jezikih 
(slovenski in »Adriatic«). naš cilj v naslednjem letu je 
zagotoviti video navodila za vse lokalizacije Adriatic re-
gije. 

4.6.4 VLAGANJE V KREPITEV ZNANJA PANTHEON UPORABNIŠKE SKUPNOSTI

V Datalab Akademiji se zavedamo, da je znanje uporabe pAntHeon-a tisto, ki pripomore k za-
upanju v blagovno znamko in produkt pAntHeon. V ta namen smo celotni uporabniški skupnosti 
ponudili ogromno injekcijo znanj, ki jih vsi znanja željni uporabniki lahko prejmejo brezplačno ob 
začetku uporabe produkta. pomoč nudimo v naslednjih oblikah:

Galerija video 
navodil



letno poročilo 2010

65  |  poSloVno poročilo

• oblikovali in prevedli smo priročnik za začetnike »pAntHeon za začetnike«;
• izvajamo izobraževanja na začetnike »Začnimo s pAntHeon-om«;
• posneli smo video navodila za uporabo pAntHeon-a (opisano v poglavju 3);
• dopolnili smo pisna navodila »pAntHeon help« z navodili za začetnike »Kako začeti«.

4.6.4.1 Priročnik za začetnike

Vsi, ki se srečujemo z novim produktom, 
smo postavljeni pred isti izziv – kako se lotiti 
uporabe produkta in na kakšen način? 

Da bi vsi naši novi uporabniki razumeli delo-
vanje produkta in ga znali uporabiti za vodenje 
lastnega poslovanja, smo oblikovali brezplačen 
priročnik za začetnike.

to je učbenik, ki bo koristen za vsakogar, ki 
se pri delu srečuje z nabavo, skladiščenjem, 
proizvodnjo, prodajo ali računovodstvom.

Bistveni sestavni del priročnika je poslovna 
zgodba izmišljenega podjetja pekarna Ajda, 
d. o. o., Vsa opravila in vsi postopki izhajajo iz 
izmišljenega zaporedja poslovnih dogodkov, 
ki spremljajo poslovanje tega podjetja: od za-
četnih operacij, torej naročanja in kupovanja 
surovin pri dobaviteljih, preko skladiščenja in 
proizvodnje, vse do odpreme in prodaje konč-
nih izdelkov veleprodajnim kupcem in malopro-
dajnim strankam.  

 
Sestavljen je iz naslednjih poglavij:
1. Zakaj izbrati pAntHeon 
2. predstavitev priročnika 
3.  predstavitev podjetja in njegove 

dejavnosti 
4. Spoznajmo pAntHeon 
5. pAntHeon – delovno okolje 
6. Šifranti – splošno 
7. Materialno poslovanje 
8. proizvodnja 
9. prodaja 
10. obračuni 
11. Kadri 
12. Knjigovodstvo in denar 
13. podporni mehanizmi

pAntHeon priročnik je namenjen popolnim 
začetnikom, in ne zahteva nobenega poglobljenega 
računalniškega znanja in je preveden v vse Adriatic 
jezike. 

 

4.6.4.2 Izobraževanja za začetnike »Začnimo 
s PANTHEON-om«

tistim uporabnikom, ki ne želijo brati naših prija-
znih navodil ali se učiti preko video navodil, smo po-
nudili brezplačno uvodno izobraževanje Začnimo s 
pAntHeon-om ob nakupu programa pAntHeon. 
izobraževanje je sestavljeno iz treh sklopov. Udeležen-
cem predstavimo:

• pAntHeon delovno okolje,
•  splošne informacije o šifrantih (osnovne nastavi-

tve, subjekti, identi itd.),
•  vrste dokumentov – kaj pomenijo in kako in zakaj 

jih uporabljamo.

Priročnik »PANTHEON za 
začetnike«
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tečaji so v celoti praktični (slušatelji sledijo predavatelju vsak na svojem računalniku) in predvi-
doma potekajo vsak mesec in trajajo tri ure. 

 

prvi sklop izobraževanj smo izvedli v me-
secu juniju 2010, natančneje 23. 6. 2010, 
ter ga zaradi velikega zanimanja ponovili še 
24. 6. 2010. Uvodnih dveh delavnic se je 
udeležilo 24 slušateljev iz različnih podjetij in 
načrtujemo, da bomo dosegli podoben obisk 
na mesec tudi v poslovnem letu 2011.

Uvodna izobraževanja so nujnost. Z njiho-
vo pomočjo bodo stranke takoj aktivno vsto-
pile v uporabo produkta in pot za kasnejše 
delo našega partnerskega kanala bo s tem 
lažja.

4.6.4.3 dopolnitev pisnih navodil za začetnike

Da bi bilo spoznavanje in uporaba pAntHeon-a čim bolj enostavna, smo dopolnili obsežna 
pisna navodila – pAntHeon Help – z navodili za začetnike. 

pisna navodila za začetnike (kot tudi za vešče uporabnike) so razdeljena na dve področji: upo-
rabniški priročnik za Datalab pAntHeon 5.5 in vodič po Datalab pAntHeon-u 5.5.

Uporabniški priročnik in video vodnik sta namenjen predstavitvi delovanja in funkcionalnosti 
posameznega modula znotraj pAntHeon-a, na drugi strani pa je Vodič pAntHeon-u tehnično 
usmerjen, kjer je za vsako polje, okno in izpis pripravljena obširna dokumentacija. 

pAntHeon zagotavlja celovito informacijsko podporo poslovanju, ki je 
sestavljen iz posameznih modulov. Da bi uporabniki razumeli potek namestitve pAntHeon-a 

ter opis podporne infrastrukture, s katero si sami lahko pomagajo pri nastalih problemih z uporabo 
spletne pomoči, ali pa zastavljanjem vprašanj svojemu podporniku, smo oblikovali poglavje Kako 
začeti. 

V obliki enostavne razlage in primerih je predstavljeno poslovanje namišljenega podjetja: od 
začetnih operacij, torej naročanja in kupovanja surovin pri dobaviteljih, preko skladiščenja in pro-
izvodnje, vse do odpreme in prodaje končnih izdelkov veleprodajnim kupcem in maloprodajnim 
strankam.

PANTHEON help – z 
navodili za začetnike

Slika: Primer vabila na 
izobraževanja: Začnimo 
s PANTHEN-om, DLA 
Slovenija
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 4.6.5  INFORMIRANJE PANTHEON SKUPNOSTI O IZOBRAžEVALNIH AKTIVNO-
STI dATALAB AKAdEMIJE

4.6.5.1 PANTHEON Novice

pAntHeon skupnost enkrat mesečno obveščamo o izobraževalnih aktivnostih Datalab Aka-
demije v pAntHeon novicah. predstavimo mesečni napovednik izobraževanj v učilnicah Datalab 
Akademije, zanimive novice in informacije. Dvakrat letno pa pripravimo tudi pomembna obvestila 
v tiskani obliki kot članek v okviru tiskane oblike pAntHeon novic.

4.6.5.2 Mesečna obvestila datalab Akademije

V okviru Datalab Akademije pripravljamo mesečna obvestila o aktualnih izobraževalnih aktiv-
nostih Datalab Akademije. Uporabnikom predstavimo:

• napovednik izobraževanj za tekoči mesec, 
• vsebino izobraževanj, 
• termine in cene. 
Seznanimo jih s pomembnimi informacijami ter jih usmerimo na spletno stran Datalab Aka-

demije. 
povezava do spletne strani Datalab Akademija Slovenija:
http://www.datalab.si/podpora/izobrazevanja-in-tecaji/aktualna-izobrazevanja/

 

4.6.5.3 Obveščanje udeležencev izobraževanj

V Datalab Akademiji se zavedamo pomena poprodajnih aktivnosti, vezanih na prodajo in vo-
denje izobraževalnih storitev. Vse prijavljene udeležence na naša izobraževanja v učilnicah Datalab 
Akademije in izven redno obveščamo o izvedbi izobraževanj. obvestila vedno vsebujejo temeljne 
informacije o lokaciji in terminu izobraževanja. prav tako pa vedno posredujemo zemljevid loka-
cije izobraževanja ter udeležence seznanimo s plačilnimi pogoji in klavzulo o prijavi in odjavi na 
izobraževanje. 

 

Levo: Mesečno obvestilo 
Datalab Akademija 
Slovenija

Desno: Mesečno 
obvestilo Datalab 
Akademija BiH 
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4.6.5.4. Obveščanje preko spletne strani 

na spletnih straneh podjetja Datalab smo uporabnike v razdelku, namenjenemu Akademiji, 
obveščali o izobraževalnih aktivnostih. 

Uporabniki so imeli vedno na voljo informacije o:
• brezplačnih možnostih izobraževanja in samoučenja,
• aktualnih izobraževanjih in vsebinah izobraževanj,
• plačilnih pogojih,
• knjižni zbirki za pAntHeon (spletna knjigarna) ter
• certificiranjih.
tako kot v elektronki obliki novic Datalab Akademije smo na mesečni ravni pripravljali tudi novi-

ce, na naslovni strani www.datalab.si. Spletno stran na mesečni ravni obišče 6000 obiskovalcev 
in iz tega izhaja naše zavedanje o pomembnosti tej obliki obveščanja.

V mesecu aprilu pa je marketinški oddelek pričel s konceptualno zasnovo popolnoma preno-
vljenega spletnega mesta, ki naj bi štartal jeseni/pozimi 2010. Z intervjuji, anketami in razgovori z 
obiskovalci strani so naredili novo segmentacijo ključnih potencialnih kupcev. izkazalo se je, da se 
potencialni kupci v grobem delijo na dve veliki skupini:

• kupci z osnovnimi potrebami (cenijo zanesljivost, stabilnost in ne marajo sprememb) in
• kupci z naprednimi potrebami (cenijo nove funkcionalnosti in dinamičnost produkta).
na podlagi teh ugotovitev so določili vsebinski okvir bodoče spletne strani, ki bo v precejšnji 

meri usmerjala in informirala uporabnike o podpori/izobraževanjih, ki jih nudi podjetje Datalab.
Za obveščanje sta predvidena dva segmenta:
•  razdelek Spotlight – Aktualno: obveščanje o pomembnih dogodkih in dosežkih Datalab 

Akdemije;
•  razdelek Support – podpora: usmerjanje novih in veščih uporabnikov pAntHeon-a v aktu-

alna izobraževanja, cenike izobraževanj, kontaktne osebe, izobraževalna gradiva ter podpor-
ne mehanizme.
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4.7  pomemBnejši poSloVni dogodKi V poSloVnem letu 
2010 (od 1. julija 2009 do 30. junija 2010)

JULIJ 2009

podpisane so nove partnerske pogodbe.

AVGUST 2009

Uspešno končano testiranje pilotskega sistema (alfa) e-računovodstva in gostovanja pAntHe-
on z nekaj podatkovnimi bazami.

SEPTEMBER 2009

Datalab je izbran na razpisu za testiranje novih posredovanj podatkov, ki jih pripravlja Ministr-
stvo za javno upravo.

Skupina Feniks, ki pripravlja drugi del e-računovodstva in jo vodi Datalab, pridobi sofinanciranje 
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo rS v višini 625 tisoč eUr, od česar pripada 
Datalabu 388 tisoč eUr.

od 14. do 18. septembra smo na tednu računovodij kot zlati sponzor predstavili pAntHeon 
e-računovodstvo, revolucionarno rešitev, ki drastično zmanjša stroške dela računovodstva, hkrati 
pa zvišuje kakovost in varnost dela. 

OKTOBER 2009

podpis pogodbe z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo rS o sofinanciranju 
raziskovalno-razvojnega projekta Feniks – razvoj ekosistema za e-poslovanje malih in srednjih 
podjetij.

interni razvoj v Skopju lansira novo platformo partnerskega strežnika, ki omogoča nadaljnjo 
avtomatizacijo in pocenitev poslovanja.

Datalab se kot zlati sponzor predstavi na 11. kongresu računovodskih servisov, ki ga je 15. in 
16. oktobra v portorožu organizirala Zbornica računovodskih servisov pri GZS. e-računovodstvo 
vzbudi veliko zanimanja.

Kot ena od dveh erp rešitev dostopnih na See trgu pridobi pAntHeon certifikat Windows 
7 Compatible takoj ob izidu tega zanimivega operacijskega sistema. Druga rešitev je Microsoft 
Dynamics AX (veliki navisionov brat). 

NOVEMBER 2009

izvedemo tiskovno konferenco ob predstavitvi poslovnih rezultatov. predstavili smo način na-
šega poslovanja, rezultate za poslovno leto 2009, pogledali v načrte za prihodnost in odgovarjali 
na vprašanja prisotnih.

V Sarajevu izvedemo pAntHeon Konferenco light za uporabnike in partnerje iz naših hčerin-
skih podjetij. Konferenca pAntHeon je tokrat potekala v sarajevskem stavbi Avaz twist tower, s 
172 metri najvišji stavbi na Balkanu.

dEcEMBER 2009

podpisali smo pogodbo o zastopanju produkta i'Car Sage Automobile group za celotno regijo, 
kjer smo prisotni. nosilec sodelovanja je Datalab Automotive, d. o. o., s sedežem v Beogradu in 
mešanim slovensko-francoskim kapitalom. Uspešno smo zaključili prvo implementacijo skupne 
rešitve i'Car + pAntHeon za podjetje HitAuto, d. o. o., v Beogradu, ki je največji prodajalec za 
blagovne znamke renault in Dacia. 
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JANUAR 2010

izkoristimo sorazmerno dober prodajni mesec pAntHeon licenc in osveževalnih pogodb v 
Sloveniji in na tujih trgih.

FEBRUAR 2010

Učence osnovne Šole Helene puhar v Kranju smo razveselili z donacijo desetih računalnikov.

MAREc 2010

Andrej Mertelj, lojze Zajc in Andreja Jenko (SVeZ) na GZS izvedejo predavanje o računovode-
nju intelektualne lastnine. 

APRIL 2010

Datalab se predstavi na Dnevih Slovenske informatike s predavateljem Simonom Klemnom, ki 
je predstavil temo podiranja obzidij med podjetji.

MAJ 2010

podjetje Data, d. o. o., računovodski servis, ki uporablja e-računovodstvo, v Madridu predstavi 
metodologijo za pripravo start-up podjetij, s katerimi so znižali smrtnost mladih podjetij iz 56% na 
19% v prvih 12 mesecih. podjetje Data za metodologijo, ki temelji med drugim na pAntHeon-u, 
kot prvo podjetje iz Slovenije pridobi evropsko nagrado za podjetništvo.

ekonomska fakulteta v Splitu izbere pAntHeon kot osnovo za poučevanje pri računovodskih 
predmetih. Sodelujemo na uvodnem predavanju.

S strani MJU smo bili izbrani ponudnik, ki bo svoj kadrovski sistem kot prvi vključil v e-VeM in 
tako uporabnikom omogočil posredovanje M-obrazcev neposredno iz kadrovskega sistema na 
ZZZS po pravilih sistema e-VeM. S tem se bo zavezancem olajšala oddaja obrazcev na ZZZS kar 
pomeni, da ne bo potrebno več pošiljati M-obrazcev po pošti ali ročno vpisovati podatke v e-VeM 
portal. 

JUNIJ 2010

organizirali smo pAntHeon izobraževalni dogodek na inštitutu za računovodstvo (Brezovica), 
kjer smo ponudili 23 različnih delavnic in predavanj, ki jih je izvajalo 19 priznanih Datalabovih ter 
zunanjih strokovnjakov. Dogodka se je udeležilo 146 udeležencev.

presegli smo mejo 20.000 pAntHeon uporabnikov.

4.8  pomemBnejši poSloVni dogodKi V poSloVnem letu 
2010 po zaKljučKu BilanCe poSloVnega leta 2010 (od 1. 
julija 2010 dalje)

JULIJ 2010 

15. julija 2010 je bila s podjetjem Blue Softom, d. o. o., po tržnem deležu največjim srbskem 
podjetju za projektiranje in izdelavo poslovnih in knjigovodskih rešitev ter uvajanje informacijskih 
sistemov v poslovanje, podpisana pogodba o združevanju poslovnih aktivnosti. od podjetja Blue 
Soft, d. o. o., smo odkupili avtorske pravice in izvorno kodo poslovnoinformacijske rešitve Blue Soft 
04 za mala in srednja podjetja. nadaljnji razvoj te rešitve bo potekal v okviru nižjih različic družine 
izdelkov pAntHeon. 

podjetja Datalab, Blue Soft, Sezampro Hosting, Data in online Computers so najavila sku-
pno ustanovitev nevladne in neprofitne mednarodne poslovno-strokovne organizacije z nazivom 
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»AdAstra -regionalni institut za informatiko v malih in srednje velikih podjetjih«. namen instituta 
je izmenjava znanja o uvedbi, uporabi in razvoju informacijskih rešitev za mala in srednje velika 
podjetja. 

Ustanovljeno podjetje Datalab Si, d. o. o. Datalab tehnologije, d. d., še naprej razvija program-
sko opremo za celotno skupino in skrbel za razvoj programa pAntHeon. Za slovensko tržišče pa 
od takrat skrbi novo podjetje Datalab Si, d. o. o. Direktor novoustanovljenega podjetja je g. Marko 
Vodnik.

Spremenili smo partnerske pogodbe saj prejšnje niso stimulirale partnerjev k novi prodaji am-
pak so lagodno živeli iz naslova preteklega dela (provizije na osveževalne pogodbe). povečali smo 
provizije pri prodaji novih licenc in ukinili provizije na prodaji osveževalnih pogodb, kar je tudi pra-
ksa vseh multinacionalnih konkurentov. Hkrati s tem smo uvedli tudi Datalabovo garancijo kvalite-
te, kjer uporabnikom sami (in ne več partnerji) popravljamo napake, najdene v programski opremi. 
S tem smo dosegli večjo transparentnost dela pri uporabnikih, ki točno vedo za kaj odgovarja par-
tner in za kaj Datalab. na podlagi teh sprememb smo doživeli precej negodovanja in v nekaterih 
državah celo nekajmesečni bojkot partnerjev. Situacija se je v naslednjih mesecih normalizirala.

AVGUST 2010

Začele so se priprave na 2. pAntHeon izobraževalni dogodek, ki bo 1. 12. 2010 in je name-
njen vsem uporabnikom in partnerjem iz Slovenije.

SEPTEMBER 2010

od 13 .9. do 17. 9. smo bili srebrni sponzor na dogodku teden računovodij na inštitutu za 
računovodstvo (Brezovica pri ljubljani). Andrej Mertelj in Simon Klemen sta sodelovala tudi s stro-
kovnim predavanjem na temo pAntHeon računovodstva in zakaj podjetje potrebuje dobrega 
računovodjo.

27. 9. 2010 je bil sprejet sklep, da se osnovni kapital družbe na podlagi uspešne ponudbe del-
nic na podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala z dne 30. 6. 2010 iz trenutnih 444.493,31 
eUr poveča na 465.441,28 eUr, torej v skupni emisijski vrednosti 256.773,00 eUr oz. v skupni 
nominalni vrednosti 20.947,97 eUr z izdajo 5.020 novih delnic družbe, kar posledično pomeni, 
da je bila ponudba novih delnic družbe Datalab uspešna.

 Uprava družbe Datalab je sklicala 9. redno sejo skupščine delničarjev družbe dne 1. 9. 2010. 
Skupščina je bila sklepčna, sprejeti pa so bili naslednji sklepi: Za revizorja za poslovno leto od dne 
1. 7. 2008 do dne 30. 6. 2009 se imenuje UHY, d. o. o., sprejete so bile odločitve o uporabi 
bilančnega dobička družbe za leto 2009, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvr-
šnega direktorja za opravljanje nalog družbe v letu 2009, podelitev razrešnice članom upravnega 
odbora in izvršnemu direktorju za leto 2009, poslovodstvu se prizna nagrada izključno v delnicah 
družbe.

OKTOBER 2010

Kot zlati sponzor smo se predstavili na Kongresu računovodskih servisov v portorožu, kjer smo 
predstavili prednosti uporabe pAntHeon gostovanja.

Uspešno zaključimo eU projekt Feniks ii.

NOVEMBER 2010

prejeli smo prestižno nagrado za najboljše letno poročilo v kategoriji malih in srednje velikih 
podjetij, ki ga vsako leto podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije.

V sklopu dogodka »Dnevi podjetništva« (od 16. do 18. novembra 2010), ki poteka v tehnolo-
škem parku ljubljana, predstavljamo program pAnteHon in sodelujemo s predavanjem Andreja 
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Mertelja, izvršnega direktorja Datalaba, ki predstavlja zanimivo temo računovodenje r&r projek-
tov in njihov vpliv na finančno stanje podjetja.

4.9 načrti za poSloVno leto 2011

nov storitveni vir prihodkov – ServiceDesk center – bomo še nadalje povečevali. Del pove-
čanj bo potreben zaradi prevzemanja garancije za napake, ki jo vpeljujemo z novembrom 2010. 
pri garanciji za napake bomo uporabnikom programske opreme, ki imajo sklenjene osveževalne 
pogodbe, brezplačno popravljali napake mi in ne več partnerji. S tem bomo dobili boljši stik z 
uporabniki in postavili jasno ločnico med partnerskim in našim delom.

pospešili bomo prihode uporabnikov na hosting sistem e-računovodstva. Vpeljali bomo ho-
sting centre v Srbiji, Hrvaškem, Bosni in Makedoniji.

Dvignili bomo rast terciarnih prihodkov.
pričakujemo 50–120 % rasti prihodkov na vseh trgih.
Konsolidirali bomo konkurenčne ponudnike in jih priključevali naši organizaciji. Še včerajšnje 

konkurente bomo spreminjali v sodelavce. nadaljevali bomo negovanje razvijalskih, računovod-
skih in izobraževalnih partnerstev.

Datalab Akademijo bomo dokončno nadomestili s sistemom webinarjev – z učenjem na da-
ljavo.

nadaljevali bomo z gradnjo uporabniških strani in dodajanjem vsebin, ki zmanjšujejo stroške 
uporabe programske opreme.

Dograjevali bomo mehanizem delavske udeležbe na dobičku ter nagrajevanja zaslužnih.

4.10 upraVljanje S tVeganji V SKupini datalaB

Kljub majhnosti skupine in v skupino vključenih družb se zavedamo, da je področje upravljanja 
s tveganji eno izmed osnovnih področij, ki ga mora vsaka družba neprestano razvijati. Skupina 
Datalab je opredelila najpomembnejša in najverjetnejša tveganja po kriterijih pomembnosti in ver-
jetnosti nastanka dogodka, pregledala ključne mehanizme notranje kontrole ter oblikovala meha-
nizem spremljanja in obvladovanja tveganj. Cilj področja upravljanja s tveganji je zaznati tveganja 
in jih obrniti sebi v prid.

tveganja znotraj skupine smo razdelili na dve večji skupini: poslovna tveganja in finančna tve-
ganja. prikazana in razložena so v spodnji tabeli.
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4.10.1 Poslovna tveganja

Področje tveganja Opis Način obvladovanja Izpostavljenost

recesija
tveganje propada manjših podjetij in s 
tem zmanjševanje instalirane baze, manjši 
proračuni.

pozicioniranje: poslovna informatika kot 
pomoč pri zmanjševanju stroškov.

povečane aktivnosti konsolidacije 
ponudnikov konkurenčnih produktov v 
Datalab-u.

nižanje vstopnega praga z 
e-računovodstvom in gostovanjem.

precejšnja

intelektualna lastnina
tveganja v zvezi s patentno situacijo in 
pravnimi spori.

Borba proti patentni zaščiti programske 
opreme.

Majhna

razvojni proces
tveganje, da se razvojni proces izdelka ne 
bo uspešno končal.

projektno zastavljeni procesi, nadzor 
razvoja, optimiranje razvojnih procesov in 
konstanten nadzor.

Majhna

Zanesljivost. dobaviteljev in 
poslovnih partnerjev

nevarnost nekonkurenčnih ali motenih 
dobav.

izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem 
pogodbenih dogovorov.

Zmerna

Konkurenca

nevarnost pojava nove konkurence ali 
ojačanje obstoječe.
Konkurenca bistveno zniža cene svojih 
produktov v želji po preživetju.

Spremljanje aktivnosti konkurenčnih 
podjetij, konstantno inoviranje poslovnega 
modela (npr. prodaja na obroke, partnerska 
struktura) ter produktov (stalen razvoj)
prehod iz CApeX na opeX model znotraj 
pAntHeon gostovanja.

Zmerna

tehnološka zastarelost
nekonkurenčnost produktov zaradi 
tehnološke zastarelosti.

Stalen razvoj, približno vsaka štiri leta razvoj 
nove generacije.

Majhna

Upad kapacitete partnerske 
mreže

Manjšanje števila partnerjev ali zasedenost 
implementacijskih kapacitet z obstoječimi 
posli.

Širjenje mreže partnerjev, zmanjševanje 
potrebne podpore in časa implementacije.
Vzpostavitev partnerskih sodelovanj z 
izobraževalnimi institucijami.
liberalizacija trga storitev podpore 
(računovodstva, svetovalci posamezniki, 
medsebojna podpora uporabnikov).

Zmerna

4.10.2 Finančna tveganja

področje tveganja opis način obvladovanja izpostavljenost

padec cene delnice Zaradi splošne negotovosti v finančnem 
sektorju se bo poslabšalo povpraševanje po 
finančnih instrumentih.

intenzivnejše komunikacije z analitiki in 
vlagatelji s ciljem predstavitve priložnosti v 
recesiji ter poudarjanjem srednjeročnega 
potenciala rasti.
nepripravljenost obstoječih lastnikov na 
prodajanje pod vrednostjo.

precejšnja

tveganje nedovoljšnega 
kreditiranja

Možnost bistveno zmanjšanega obsega 
dostopnih kreditnih linij.

odprodaja dolgoročnih zakupnih pogodb; 
drugi finančni instrumenti (obveznice) za 
refinanciranje zakupne prodaje.
Koriščenje državne jamstvene sheme.

precejšnja

tveganje sprememb obrestnih 
mer

tveganje v zvezi s spremembami pogojev 
financiranja in najemanja kreditov.

Dolgoročnejše zadolževanje s fiksnimi 
obrestnimi merami.

Zmerna

Kreditno tveganje tveganje neplačila s strani kupcev. Blokada dobav, blokada delovanja 
programske opreme, zavarovanje s 
plačilnimi mehanizmi, izterjava.

precejšnja

likvidnostno tveganje tveganje, da družba ne more poravnati 
tekočih obveznosti.

načrtovanje in spremljanje likvidnosti ter 
ustrezno upravljanje s kreditnimi linijami.
Zmanjšanje odprtih postavk.
poostreno spremljanje dolgovanja 
hčerinskih podjetij.

Zmerna

tveganje škode na premoženju tveganje požara, eksplozije, obratovalnega 
zastoja.

Sklenjena ustrezna zavarovanja.
Dnevno shranjevanje podatkov v oddaljen 
digitalni sef.

Majhna
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4.11 druŽBena odgoVornoSt

čeprav je osnovni namen vsakega podjetja ustvarjanje dobička družbenikom ali delničarjem, 
menimo, da sta izredno pomembna pot in način, kako se ta osnovni namen udejanja. posledice 
delovanja podjetja morajo biti pozitivne za kupce, partnerje, zaposlene in njihove družine ter za 
skupnost, v kateri podjetje deluje. Družba Datalab tehnologije, d. d., in v skupino vključene družbe 
dosledno spoštujejo temeljna načela družbene odgovornosti:

•  pošteno in enakopravno obravnava-
nje zaposlenih,

• etično in pošteno poslovanje,
•  spoštovanje temeljnih človekovih 

pravic,
•  odgovorno ravnanje z okoljem,
•  pošten odnos do ožje lokalne sku-

pnosti in širšega družbenega okolja,
•  vračanje in pomoč družbenemu oko-

lju.

Februarja 2010 smo osnovno Šolo 
Helene puhar v Kranju razveselili z donacijo desetih računalnikov z lCD monitorji in vso ostalo 
potrebno opremo. oŠ Helene puhar Kranj je šola za otroke s posebnimi potrebami, ki s svojo stro-
kovnostjo, ustvarjalnostjo in predanim delom prispeva h kakovostni vzgoji in izobraževanju otrok. 
Želimo jim veliko sreče in zadovoljstva pri uporabi računalnikov.

Dodatno plačujemo vsako leto še članarino lUGoS-u (odprtokodni skupnosti) v Slovenskem 
inštitutu za standardizacijo kot del naše podpore odprtokodnemu gibanju.

Več o družbeni odgovornosti podjetja si preberite na 
http://www.datalab.si/o-podjetju/druzbena-odgovornost/.

4.11.1 Sodelovanje v organizacijah in delovnih telesih

Datalab in njegovi zaposleni aktivno sodelujejo v različnih domačih in mednarodnih organizaci-
jah ter delovnih in standardizacijskih telesih. 

Andrej Mertelj, izvršni direktor podjetja Datalab tehnologije, d. d., je:
•  član upravnega odbora Združenja za informacijsko komunikacijske tehnologije pri Gospo-

darski zbornici Slovenije;
•  predsednik KoDA.Si, ki je panožno združenje Slovenskih razvijalcev programske opreme 

znotraj Združenja za informatiko pri Gospodarski zbornici Slovenije. Datalab je eden od usta-
novnih članov združenja;

•  član koordinacijskega odbora tehnološke platforme za programsko opremo in storitve neS-
Si Slovenija, ki je del evropske tehnološke platforme neSSi. Datalab je eden od ustanovnih 
članov platforme;

Ustanovitev strokovne skupine za razreševanje težav pri vpeljavah B2G posredovanja doku-
mentacije DUrS-u se zaradi neaktivnosti Zit ni premaknila.

Kot testni partner Ministrstvu za javno upravo v projektu dodatne elektronizacije poročanja ka-
drovskih obrazcev smo uspešno zaključili projekt in začrtali nova področja delovanja v prihodnosti. 
Datalab je leta 2009 dobil sedež na iKt standardizacijskem telesu SiSt-a, organizacije, ki skrbi za 
iSo-standardizacijo na področju informacijske tehnologije.

Delovno telo za standardizacijo e-poslovanja pri GZS in pozneje pri GS1 je namenjeno standar-
dizaciji in popularizaciji elektronskega poslovanja med pravnimi subjekti in državnim okoljem.
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4.12 trajnoStni razVoj in oKolijSKa politiKa

V Datalabu se zelo zavedamo pomena skrbnega ravnanja z okoljem. čeprav smo »čista« dejav-
nost, ki pretirano ne obremenjuje okolja, menimo, da lahko s skrbnim vodenjem okoljske politike 
prispevamo k ohranjanju okolja.

Smo velik porabnik električne energije, ki jo potrebujemo za napajanje računalnikov in klimati-
zacijo. Da bi zmanjšali škodljive vplive, so vsi naši računalniki epA certificirani, zasloni pa se samo-
dejno ugašajo. največji posamični porabniki so strežniki in klimatizacija strežniške sobe.

V pl 09 smo prešli na tedenske in mesečne Skype konference po celotni skupini Datalab, ki 
smo jih v letu 2010 še intenzivirali. S tem zmanjšujemo potrebe po obiskih hčerinskih podjetij 
in bistveno izboljšujemo komunikacije med vsemi ravnmi podjetij. telekonference uporabljamo 
za tedenske sestanke direktorjev hčerinskih podjetij, tedenske sestanke vodij razvoja, mesečne 
sestanke vodij razvoja in pSS-ov s kolegi v drugih državah.

V pAntHeon-u z okoljskimi nadzornimi ploščami sprotno spremljamo porabo električne ener-
gije ter stroške ogrevanja in hlajenja.

Svojevrsten prispevek k ohranjanju okolja pa je tudi letno poročilo, ki ga ne tiskamo več, ampak 
ga distribuiramo izključno v elektronski obliki preko spleta.

Ker se naši svetovalci v večini vozijo k strankam z osebnimi avtomobili, smo že v letu 2006 
dodatno uredili sistem za podporo na daljavo. tako se svetovalcem za pomoč uporabnikom ni 
treba več voziti, ampak lahko pomagajo na daljavo. 

poleg tega z opravljenimi podpornimi zahtevki na daljavo bistveno zmanjšamo ne le transportne 
stroške našega partnerskega ekosistema, ampak tudi emisije Co2. na uveljavljeni infrastrukturi 
podpore na daljavo bo temeljil tudi naš ServiceDesk, ki bo težave uporabnikov reševal izključno 
iz pisarn.

V Datalabu ločujemo odpadni papir in plastiko z namenom recikliranja, saj s takim ravnanjem pri-
pomoremo k ohranjanju okolja. prav tako ekološko odstranjujemo tonerje in odvečno elektronsko 
opremo. Zaposlene spodbujamo k manjši porabi papirja in na splošno k varčevanju z energijo. 
tako so se stroški ogrevanja in električne energije v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšali 
(glej spodnji graf), s čimer dokazujemo, da do okolja prijazno poslovanje vpliva tudi na poslovanje 
podjetja.
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5  računovodski izkazi 
skupine Datalab

Izjava upravnega odbora obvladujoče družbe

Uprava družbe Datalab tehnologije, d. d., je odgovorna za pripravo letnega poročila obvladu-
joče družbe in skupine Datalab ter računovodskih izkazov na način, ki zainteresirani javnosti daje 
resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov konsolidiranega poslovanja družbe Da-
talab tehnologije, d. d., in njenih odvisnih družb v letu 2010. Uprava obvladujoče družbe izjavlja:

•  da so konsolidirani računovodski izkazi pripravljeni ob domnevi, da bodo družba Datalab 
tehnologije, d. d., in njene odvisne družbe nadaljevale poslovanje tudi v prihodnosti;

•  da so izbrane računovodske politike dosledno uporabljene, mogoče spremembe v računo-
vodskih politikah pa ustrezno razkrite;

•  da so računovodske ocene pripravljene pošteno in premišljeno ter skladno z načeli previ-
dnosti in dobrega gospodarjenja;

•  da so konsolidirani računovodski izkazi s pojasnili za skupino Datalab pripravljeni po veljavni 
zakonodaji in MSrp;

•  da je v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja skupine ter nje-
nega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki so jim obvladujoča 
družba in druge družbe, vključene v konsolidacijo, kot celota izpostavljene.

Uprava obvladujoče družbe je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, sprejetje 
ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih 
nepravilnosti oziroma nezakonitosti. 

Uprava obvladujoče družbe s to izjavo odobri konsolidirane računovodske izkaze skupine za 
leto 2010 za objavo.

V ljubljani, 29. 10. 2010

izvršni direktor
Andrej Mertelj
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5.1  KonSolidirano računoVodSKo poročilo SKupine 
datalaB
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5.2  KonSolidiran izKaz VSeoBSegajočega donoSa SKupine 
datalaB za oBdoBje od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010

Postavka Pojasnilo PL 10 PL 09

prihodki od prodaje 7 3.425.648 2.818.254

Drugi poslovni prihodki 7 1.571.179 1.644.338

Kosmati donos iz poslovanja  4.996.827 4.462.592

Stroški materiala, blaga in storitev 8 1.732.489 1.168.647

Stroški dela 9 1.816.410 2.039.466

Amortizacija  784.550 639.032

prevr. posl. odh. pri neopr. in opr. osn. sredstvih  299 27.855

prevr. posl. odh. pri obratnih sredstvih  74.192 6.292

Drugi poslovni odhodki  63.591 314.542

Poslovni izid iz poslovanja  525.296 266.758

Finančni prihodki 10 147.880 121.641

Finančni odhodki 11 207.692 161.027

Neto finančni izid  12 -59.812 -39.386

Drugi prihodki  22.161 0

Drugi odhodki  4.002 7.887

Davek od dohodka 13 28.627 16.156

odloženi davek 14 2.963 26.571

čisti poslovni izid poslovnega leta  457.979 229.900

čisti poslovni izid iz ohranjenega poslovanja  457.979 229.900

čisti poslovni izid ustavljenega poslovanja   0

Spremembe presežka iz prevr. neopr. sredstev in opredm. osn. sredstev    

Spremembe presežka iz prevr. fin. sredstev razpoložljivih za prodajo    

Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe rač. izkazov družb v tujini    

Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki    

Druge sestavine vseobsegajočega donosa    

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja  457.979 229.900

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja pripisan večinskemu lastniku  447.070 202.211

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja pripisan manjšinskim lastnikom  10.909 27.689

ponderirano povprečno število delnic  106.497 106.497

osnovni čisti poslovni izid na delnico  4,30 2,16

razširjeni čisti poslovni izid na delnico  4,30 2,16

Ohranjeno poslovanje    

osnovni čisti poslovni izid na delnico  4,30 2,16

razširjeni čisti poslovni izid na delnico  4,30 2,16

Ustavljeno poslovanje    

osnovni čisti poslovni izid na delnico  0 0

razširjeni čisti poslovni izid na delnico  0 0
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5.3  KonSolidiran izKaz finančnega poloŽaja SKupine 
datalaB oB KonCu oBdoBja na dan 30 .6. 2010

Postavka Pojasnilo PL 10 PL09

SREdSTVA   

nepremičnine, naprave in oprema 15 60.545 111.857

neopredmetena sredstva 16 3.913.623 3.212.649

Dolgoročne finančne naložbe 17 1.249 5483

Dolgoročne poslovne terjatve 18 353.078 537.175

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 19 26.088 20.200

odložene terjatve za davek 20 48.830 45.867

Skupaj (nekratkoročna) stalna sredstva  4.403.413 3.933.231

Zaloge 21 7.304 8.804

Kratkoročna finančne naložbe 22 126.394 103.390

Kratkoročne poslovne terjatve 23 1.436.517 1.274.274

Denar in denarni ustrezniki 24 149.417 85.630

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 25 100.112 68.555

Sredstva, opredeljena kot sredstva za prodajo    

Skupaj gibljiva (kratkoročna) sredstva  1.819.744 1.540.653

Skupaj sredstva  6.223.157 5.473.884

KAPITAL 26   

osnovni kapital  444.493 444.493

Kapitalske rezerve  2.686 2.686

prevedbene rezerve  484 533

rezerve iz dobička  44.450 41.763

Zadržani čisti poslovni izid  1.837.378 1.572.418

čisti poslovni izid poslovnega leta  447.070 202.211

Kapital manjšinskih lastnikov  70.660 46.841

Skupaj kapital  2.847.221 2.310.945

OBVEZNOSTI    

Dolgoročne finančne obveznosti  39 198.880

Dolgoročne poslovne obveznosti   85.354

rezervacije 27 12.496 12.940

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 28 759.197 519.911

Skupaj dolgoročne obveznosti  771.732 817.085

Kratkoročne finančne obveznosti 29 1.488.240 844.350

Kratkoročne poslovne obveznosti 30 915.530 1.289.548

pasivne časovne razmejitve 31 200.434 211.956

obveznosti, opredeljene za prodajo    

Skupaj kratkoročne obveznosti  2.604.204 2.345.854

Skupaj obveznosti  3.375.936 3.162.939

Skupaj kapital in obveznosti  6.223.157 5.473.884
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5.4  KonSolidiran izKaz SprememB laStnišKega Kapitala SKupine 
datalaB za oBdoBje od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010

osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske 
rezerve

rezerve za 
lastne deleže

lastne 
delnice 
in lastni 

poslovni 
deleži (kot 

odbitna 
postavka)

Druge 
rezerve iz 

dobička
preneseni 

čisti dobiček

čisti 
dobiček 

poslovnega

Kapital 
manjšinskih 

lastnikov

A.  Začetno stanje v 
obdobju

444.493 2.686 41.763 429 -429 533 1.572.418 202.211 46.841 2.310.945

B. premiki v kapital 0 0 0 0 0 0 65.436 447.070 23.819 536.325

a)  Vnos čistega 
poslovnega izida 
poslovnega leta

       447.070 10.909 457.979

b)  Druga povečanja 
sestavin kapitala

      65.436  12.910 78.346

C. premiki v kapitalu 0 0 2.687 0 0 0 199.524 -202.211 0 0

a)  razporeditev 
čistega dobička kot 
sestavine kapitala 
po sklepu uprave 
in nadzornega 
sveta

  2.687    -2.687   0

b)  razporeditev 
čistega dobička 
za oblikovanje 
dodatnih rezerv po 
sklepu skupščine

      202.211 -202.211  0

č. premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 -49 0 0 0 -49

a)  Druge odprave 
sestavin kapitala

     -49    -49

D.  Končno stanje v 
obdobju

444.493 2.686 44.450 429 -429 484 1.837.378 447.070 70.660 2.847.221
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5.5  KonSolidiran izKaz SprememB laStnišKega Kapitala SKupine datalaB za 
oBdoBje od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009

v eUr
osnovni 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Zakonske 

rezerve

rezerve 
za lastne 

deleže

lastne 
delnice 
in lastni 

poslovni 
deleži (kot 

odbitna 
postavka)

prevedbene 
rezerve

Zadržani čisti 
poslovni izid

čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta

Kapital 
manjšinskih 

lastnikov Skupaj

A.  Začetno stanje 
v obdobju 
(nepopravljeno)

444.493 2.686 429 -429 -705 516.683 -451.371 765 512.551

Popravek bistvene 
računovodske 
napake

41.763 1.444.923 86.119 1.572.805

Začetno stanje 
v obdobju 
(popravljeno)

444.493 2.686 41.763 429 -429 -705 1.961.606 -365.252 765 2.085.356

a)  Vnos čistega 
poslovnega izida 
poslovnega leta

       202.211 27.689 229.900

b)  Druga povečanja 
sestavin kapitala

     1.238  18.387 19.625

c)  razporeditev čistega 
dobička kot sestavine 
kapitala po sklepu 
uprave in nadzornega 
sveta

       

d)  Razporeditev 
čistega dobička 
za oblikovanje 
dodatnih rezerv 
po sklepu 
skupščine

      -365.252 365.252  0

e)  Druge odprave 
sestavin kapitala

     -23.936   -23.936

d.  Končno stanje v 
obdobju

444.493 2.686 41.763 429 -429 533 1.572.418 202.211 46.841 2.310.945
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5.6   KonSolidiran izKaz denarniH toKoV SKupine datalaB 
za oBdoBje od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010

v EUR PL 10 PL09

denarni tokovi iz poslovanja   

neto poslovni izid 457.979 229.900

prilagoditve za:   

prevrednotovalni poslovni prihodki in odhodki 60.839 43.531

Amortizacijo nepremičnin, naprav in opreme 78.346 103.382

Amortizacija neopredmetenih sredstev 706.204 535.650

neto finančni izid 59.812 39.386

 1.363.180 951.849

Sprememba poslovnih terjatev in Ačr -50.063 80.663

Sprememba zalog 1.500 5.186

Sprememba kratkoročnih poslovnih obveznosti in pčr -84.435 460.943

Sprememba rezervacij 0  

Sprememba terjatev za odložene davke -2.963 -25.446

 1.227.219 1.473.195

prejeti obresti 138.670 121.641

plačani obresti -123.387 -135.883

plačani davek iz dobička  -9.384

Čisti denarni tok iz poslovanja 1.242.502 1.449.569

Finančni tokovi pri naložbenju   

izdatki za nakup neopredmetenih sredstev -1.413.594 -1.418.950

izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme -25.781 -48.596

izdatki za finančne naložbe -19.745 -168.263

prejemki od finančnih naložb 9.210 41.710

prejemki od danih posojil 18.330  

prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 57.973 2.956

prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev -6.872 16.144

Čisti denarni tok iz naložbenja -1.380.479 -1.574.999

Finančni tokovi pri financiranju   

Vplačila od izdaje kapitala  4.457

prejemki od dolgoročnih finančnih obveznosti  160.041

izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -250.066  

prejemki od kratkoročnih finančnih obveznosti 757.520 629.464

izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -305.690 -666.827

Čisti denarni tok iz financiranja 201.764 127.135

čisto povečanje oz. zmanjšanje denarnih sredstev ter njihovih ustreznikov 63.787 1.705

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta 85.630 83.925

denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu leta 149.417 85.630



letno poročilo 2010

84  |  rAčUnoVoDSKi iZKAZi SKUpine DAtAlAB



letno poročilo 2010

85  |  rAčUnoVoDSKi iZKAZi SKUpine DAtAlAB

6  pojasnila  
k računovodskim izkazom

6.1 poročajoča druŽBa 

Družba Datalab tehnologije, d. d., ljubljana, je delniška družba, ustanovljena v republiki Slove-
niji. Delnice družbe so uvrščene v vstopno kotacijo ljubljanske borze. Konsolidirani računovodski 
izkazi skupine za leto, ki se je končalo 30. junija 2010, vključujejo družbo in njene odvisne družbe 
(skupaj v nadaljevanju 'Skupina').

Glavni cilj skupine je razvoj kakovostnega in zanesljivega informacijskega sistema, ki je name-
njen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, njegova priprava na uporabo in prodajo na različ-
nih tržiščih/državah in vodenje ekosistema partnerskih podjetij.

Glavna dejavnost skupine je: 58.290 – Drugo izdajanje programja.
V skupini Datalab je bilo na dan 30. 6. 2010 82 zaposlenih.
računovodski izkazi skupine Datalab tehnologije, d. d., ljubljana, za leto, ki se je končalo 30. 

junija 2010, so bili potrjeni na seji uprave dne 29. 10. 2010. 

6.2 podlaga za SeStaViteV

6.2.1 Izjava o skladnosti 

računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z MSrp, kot jih je sprejela evropska skupnost, in v 
skladu s pojasnili (opMSrp), ki jih sprejema Upravni odbor za mednarodne računovodske stan-
darde (UoMrS).

6.2.2 Podlaga za merjenje

Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen v spo-
dnjih primerih, kjer se upošteva poštena vrednost:

• izpeljani finančni inštrumenti,
• finančni inštrumenti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid,
• za prodajo razpoložljiva finančna sredstva,
• naložbene nepremičnine ,
• obveznosti za z denarjem poravnana plačila z delnicami.

Metode, uporabljene pri merjenju poštene vrednosti, so opisane v poglavju 7.4.

6.2.3 Funkcijska in predstavitvena valuta

računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (eUr) brez centov. Zaradi zaokro-
ževanja vrednostnih podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj v seštevkih v pregledni-
cah. 
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6.2.4 Uporaba ocen in presoj

poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov v skladu z MSrp podati ocene, presoje in 
predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev, 
obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo. 

ocene in navedene predpostavke je potrebno stalno pregledovati. popravki računovodskih 
ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se ocene popravijo, ter za vsa prihodnja leta, na katera 
popravek vpliva.

podatki o pomembnih ocenah negotovosti in odločilnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripra-
vilo v procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki najmočneje vplivajo na zneske v računo-
vodskih izkazih, so opisane v naslednjih pojasnilih:

• pojasnilo št. 19 – poslovne združitve
• pojasnilo št. 11 – merjenje obvez za določene zaslužke
• pojasnilo št. 32 – rezervacije 
• pojasnilo št. 40 – vrednotenje finančnih inštrumentov in njihova slabitev

6.2.5 Poslovno leto

poslovno leto za skupino Datalab ni enako koledarskemu letu in se prične 1. 7. ter traja do 30. 6.

6.3 pomemBne računoVodSKe uSmeritVe

Spodaj opredeljene računovodske politike je skupina dosledno uporabila za vsa obdobja, ki so 
predstavljena v priloženih računovodskih izkazih.

Z namenom zagotoviti skladnost s tekočim letom so bili nekateri primerjalni zneski prerazpore-
jeni. prav tako je primerjalni izkaz poslovnega izida ponovno prikazan in sicer kot da bi poslovanje 
med tekočim letom bilo prekinjeno. Za lažji pregled je primerljivi izkaz poslovnega izida predsta-
vljen za vsako obdobje posamično. 

6.3.1 Podlaga za konsolidacijo

6.3.1.1 odvisne družbe
odvisne družbe so podjetja, ki jih obvladuje Skupina. obvladovanje obstaja, ko ima Skupina 

zmožnost odločati o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja za pridobivanje koristi iz njegove-
ga delovanja. pri ocenjevanju vpliva se upošteva obstoj in učinek potencialnih glasovalnih pravic, 
ki jih je trenutno moč uveljaviti ali zamenjati. računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v 
konsolidirane računovodske izkaze od datuma, ko se obvladovanja začne, do datuma, ko se pre-
neha. računovodske usmeritve odvisnih družb so bile po potrebi spremenjene oz. prilagojene 
usmeritvam Skupine.

6.3.1.2 posli, izvzeti iz konsolidacije
Stanja, nerealizirani dobički in izgube, ki izhajajo iz poslov znotraj Skupine, so pri sestavi kon-

solidiranih računovodskih izkazov izločeni. nerealizirani dobički iz poslov s skupaj obvladovanimi 
podjetji se izločijo le do obsega deleža Skupine v tem podjetju. nerealizirane izgube se izločijo na 
enak način kot dobički pod pogojem, da ne obstaja dokaz o oslabitvi.
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6.3.2 Tuja valuta 

6.3.2.1 posli v tuji valuti
posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcijsko valuto družb znotraj Skupine 

po menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti na dan 
bilance stanja, se preračunajo v funkcijsko valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju. pozitivne 
ali negativne tečajne razlike so razlike med odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na začetku 
obdobja, popravljeno za višino efektivnih obresti in plačil med obdobjem, kot tudi odplačno vre-
dnost v tuji valuti, preračunano po menjalnem tečaju na koncu obdobja. nedenarna sredstva in 
obveznosti, izražena v tuji valuti in izmerjena po pošteni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto 
po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene vrednosti. tečajne razlike se pripo-
znajo v izkazu poslovnega izida, kar pa ne velja za razlike, ki nastanejo pri preračunu kapitalskih 
inštrumentov razvrščenih kot na razpolago za prodajo, za nefinančne obveznosti, ki so določena 
kot varovanje pred tveganjem, ali za denarnotokovna varovanje pred tveganji, ki se pripoznajo 
neposredno v kapitalu

6.3.2.2 podjetja v tujini
Sredstva in obveznosti podjetij v tujini, vključno z dobrim imenom in popravkom poštene vre-

dnosti ob pridobitvi, se preračunajo v eUr po menjalnem tečaju, ki velja na dan bilance stanja. 
prihodki in odhodki podjetij v tujini, razen podjetij v hiperinflacijskih gospodarstvih, se preračunajo 
v eUr po tečajih, ki so veljavni na dan preračuna.

prihodki in odhodki podjetij v tujini v hiperinflacijskih gospodarstvih se preračunajo v eUr po 
menjalnem tečaju, ki velja na dan bilance stanja. pred preračunom računovodskih izkazov podjetij 
v tujini v hiperinflacijskih gospodarstvih se računovodski izkazi za tekoče leto preračunajo in tako 
upoštevajo spremembe splošne kupne moči domače valute. preračun temelji na cenovnih inde-
ksih, ki veljajo na dan bilance stanja.

tečajne razlike, ki nastanejo pri preračunu, se neposredno pripoznajo v kapitalu. od dneva pre-
hod na MSrp dalje se te spremembe pripoznajo v prevedbeni rezervi (foreign currency translation 
reserve –FCtr). pri odtujitvi podjetja v tujini (delni ali celotni) se obravnavan znesek v prevedbeni 
rezervi prenese v izkaz poslovnega izida.

Devizni dobički in izgube, ki izhajajo iz denarne postavke v obliki terjatve ali obveznosti do pod-
jetja v tujini, plačilo katere ni načrtovano ali predvideno v bližnji prihodnosti, se obravnavajo kot del 
čiste finančne naložbe v enoto v tujini in pripoznajo neposredno v kapitalu in prevedbeni rezervi.

6.3.3 Finančni instrumenti

Skupina klasificira svoje naložbe v naslednje kategorije: za prodajo razpoložljiva finančna sred-
stva, finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in posojila in terjatve. Klasifi-
kacija je odvisna od namena, za katerega je bila investicija pridobljena. Skupina ni imela v svojih 
izkazih v letu 2010 za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev ter finančnih sredstev po pošteni 
vrednosti prek poslovnega izida.

6.3.4 Neizpeljani finančni inštrumenti

neizpeljani finančni inštrumenti vključujejo naložbe v kapital in dolžniške vrednostne papirje, 
poslovne in druge terjatve, denarna sredstva in njihove ustreznike, prejeta in dana posojila ter 
poslovne in druge obveznosti.

neizpeljani finančni inštrumenti se na začetku pripoznajo po njihovi pošteni vrednosti, pove-
čani za (inštrumente, ki preko poslovnega izida niso pripoznani po pošteni vrednosti) stroške, ki 
se neposredno nanašajo na posel. po začetnem pripoznanju se neizpeljani finančni inštrumenti 
izmerijo na način, ki je opredeljen v nadaljevanju. 
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Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v blagajni in vloge na vpogled. prekora-
čitve na tekočem računu pri banki, ki jih je mogoče poravnati na poziv in so sestavni del vodenja 
denarnih sredstev v Skupini, so v izkazu finančnega izida vključene med sestavine denarnih sred-
stev in njihovih ustreznikov. 

obračunavanje finančnih prihodkov in odhodkov je opisano v točki 10. in 11.

6.3.5 delniški kapital

6.3.5.1 Vpoklicani kapital
Vpoklicani kapital obvladujoče družbe Datalab tehnologije, d. d., ljubljana, se pojavlja kot del-

niški kapital, ki je nominalno opredeljen v statutu družbe, registriran na sodišču ter so ga vplačali 
njegovi lastniki. Dividende za navadne delnice se pripoznajo v kapitalu v obdobju, v katerem so 
bile odobrene na skupščini.

6.3.5.2 rezerve za lastne delnice
če matična družba oziroma njene odvisne družbe kupijo lastniški delež v matični družbi, se pla-

čani znesek, vključno s transakcijskimi stroški brez davka, odšteje od celotnega kapitala kot lastne 
delnice, vse dokler se teh delnic ne umakne, ponovno izda ali proda. če se lastne delnice kasneje 
odproda ali ponovno izda, se vsa prejeta plačila brez transakcijskih stroškov in povezanih davčnih 
učinkov vključi v lastniški kapital.

6.3.6 Opredmetena osnovna sredstva

opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema) se vodijo po nabavni vre-
dnosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitev, razen za zemljišča, ki se 
prikažejo po nabavni vrednosti, zmanjšani za vse oslabitve. nabavna vrednost vključuje stroške, 
ki se lahko neposredno pripišejo pridobitvi posameznega osnovnega sredstva. Vzdrževanje in 
popravila, zamenjave in izboljšave manjšega pomena se pripoznajo med odhodke v obdobju, ko 
se pojavijo. Večji zneski obnove se amortizirajo v preostali dobi koristnosti povezanega sredstva 
ali do datuma naslednje večje obnove, kar je prej. preostale vrednosti in dobe koristnosti sredstva 
se letno pregledajo in, če je treba, popravijo. Knjigovodska vrednost sredstva se takoj delno odpiše 
do nadomestljive vrednosti, če je knjigovodska vrednost sredstva višja od ocenjene nadomestljive 
vrednosti, in se pripozna v poslovnem izidu.

Amortizacija se izračuna v skladu z metodo enakomernega časovnega amortiziranja ob upo-
števanju dobe koristnosti opredmetenih sredstev, kot sledi:

Opis sredstev
Amortizacijske stopnje
od 1. julija 2009 v %

Amortizacijske stopnje pred 30. 
junijem 2009 v %

računalniki 50 50

pohištvo in stoli 20 20

oprema za vozni park 20 20

Druga oprema 20 20

Amortizacija se začne obračunavati, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo, nedokončane 
gradnje se ne amortizira.
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Dobički in izgube pri prodaji ali izločitvi se določijo tako, da se prihodki od prodaje primerjajo s
knjigovodsko vrednostjo. ti so vključeni v izkaz poslovnega izida. 
opredmetena osnovna sredstva pridobljena preko razpisov se pripoznajo kot sredstvo, vendar 

se za vrednost pridobljene subvencije oblikuje pasivno časovno razmejitev, ki se na mesečni osno-
vi zmanjšuje v višini amortizacije.

6.3.7 Neopredmetena sredstva

6.3.7.1 Dobro ime
Dobro ime (slabo ime) nastane ob prevzemu odvisnih družb, pridruženih podjetij ter skupnih 

podvigov.

6.3.7.2 prevzemi od vključno dneva prehoda na MSrp dalje

pri prevzemih, izvedenih dne 1. januarja 2006 ali kasneje, se dobro ime nanaša na presežek 
oz. razliko med stroškom nabave in deležem Skupine v čisti pošteni vrednosti ugotovljenih sred-
stev, obveznosti ter pogojnih obveznosti prevzete družbe. če je presežek negativen (slabo ime), se 
le-ta neposredno pripozna v izkazu poslovnega izida.

neopredmetena sredstva se začetno merijo po nabavni vrednosti.

6.3.7.3 ostala neopredmetena sredstva
neopredmetena osnovna sredstva pridobljena preko razpisov se pripoznajo kot sredstvo, ven-

dar se za vrednost pridobljene subvencije oblikuje pasivno časovno razmejitev – državne podpo-
re, ki se na mesečni osnovi zmanjšuje v višini amortizacije. Amortizacijska stopnja za omenjena 
sredstva je enaka amortizacijskim stopnjam za sredstva, ki jih skupina kupi z lastnimi viri. 

6.3.7.4 Kasnejši stroški
Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo 

bodoče gospodarski koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se izdatki nanašajo. Vsi ostali stroški, 
vključno z znotraj Skupine ustvarjenim dobrim imenom in blagovnimi znamkami, so pripoznani v 
poslovnem izidu kot odhodki takoj, ko do njih pride.

6.3.7.5 Amortizacija
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju 

dobe koristnosti neopredmetenih sredstev (razen dobrega imena) in se začne, ko je sredstvo na 
razpolago za uporabo. ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo leto so naslednje:

Opis sredstev Amortizacijske stopnje
od 1. julija 2009 v %

Amortizacijske stopnje pred 
30. junijem 2009 v %

neopredmeteno oS – pAntHeon 10 10

neopredmeteno oS – FeniKS 25 -

Materialne in avtorske pravice 50 50
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6.3.8 Najeta sredstva

najem, pri katerem skupina prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z la-
stništvom sredstva, se obravnava kot finančni najem. po začetnem pripoznanju je najeto sredstvo 
izkazano v znesku, ki je enak pošteni vrednosti ali, če je ta nižja, sedanji vrednosti najmanjše vsote 
najemnin. po začetnem pripoznanju se sredstvo obračunava v skladu z računovodskimi usmeri-
tvami, ki veljajo za takšna sredstva.

ostali najemi se obravnavajo kot poslovni najemi in z izjemo naložbenih nepremičnin se najeta 
sredstva ne pripoznajo v bilanci stanja Skupine. naložbena nepremičnina, ki je v poslovnem naje-
mu, je izkazana v bilanci stanja Skupine, in sicer po pošteni vrednosti.

6.3.9 Zaloge

Zaloge trgovskega blaga se izvirno vrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, 
uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. nakupna cena je zmanjšana za dobljene popu-
ste. neposredni stroški nabave so prevozni stroški, stroški nakladanja, prekladanja in razkladanja, 
stroški prevoznega zavarovanja, stroški spremljanja blaga, stroški za storitve posredniških agencij 
in podobni stroški do prvega skladišča, če bremenijo kupca, ter nevračljive dajatve. popusti pri 
nakupni ceni obsegajo tako tiste, ki so navedeni na računu, kot tiste, ki so dobljeni kasneje in se 
nanašajo na posamezno nabavo.

Ker zaloge predstavljajo zgolj reklamni material iz pAntHeon spletne trgovine, jih niti ne pre-
vrednotujemo niti ne slabimo. 

Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in drobnega inventarja obremenjuje stroške materiala, 
zmanjšanje vrednosti zalog blaga pa ustrezne poslovne odhodke. poraba trgovskega blaga se 
obračunava na podlagi metode povprečne nabavne cene. 

nabavna vrednost zalog obsega kupno ceno, carino in druge dajatve (razen tistih, ki jih bo 
podjetje kasneje dobilo povrnjene od davčnih organov), prevozne stroške, stroške pretovarjanja 
in druge stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno pridobljenemu trgovskemu blagu, materia-
lom ali storitvam. trgovinski popusti, drugi popusti in druge podobne postavke se pri ugotavljanju 
nabavne vrednosti odštejejo.

poraba materiala se obračunava na podlagi metode povprečnih nabavnih cen obračunskega 
obdobja. 

čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem poslovanju, zmanjšana 
za ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje.

6.3.10 Oslabitev sredstev

6.3.10.1 Finančna sredstva

Skupina na datum poročanja oceni vrednost finančnega sredstva, da presodi, ali obstaja kako 
objektivno znamenje oslabitve sredstva. Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obsta-
jajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjša-
nja pričakovanih bodočih denarnih tokov iz naslova tega sredstva.

izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se 
izračuna kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi bodočimi denarnimi 
tokovi, razobrestenimi po izvirni veljavni obrestni meri.
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terjatve do kupcev se izkazujejo po nominalni vrednosti, zmanjšani za ustrezne popravke za 
ocenjene neizterljive zneske.

terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem 
znesku, se štejejo kot dvomljive, v primeru, da se je začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve.

popravek terjatev se oblikuje za tiste terjatve, za katere se izkaže potreba in jih obravnava na 
podlagi individualne ocene izterljivosti. 

izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, razpoložljivim za prodajo, se izračuna 
glede na njegovo trenutno pošteno vrednost.

pri pomembnih finančnih sredstvih se ocena oslabitve izvede posamično. ocena oslabitve 
preostalih finančnih sredstev se izvede skupinsko glede na njihove skupne značilnosti pri izposta-
vljenosti tveganjem.

Vse izgube zaradi oslabitve skupina izkaže v poslovnem izidu obdobja. Morebitno nabrano 
izgubo v zvezi s finančnim sredstvom, ki je na razpolago za prodajo, ki je bila pripoznana neposre-
dno v kapitalu, se prenese na poslovni izid.

izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je odpravo izgube zaradi oslabitve mogoče nepristransko 
povezati z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju oslabitve. pri finančnih sredstvih, izkazanih po 
odplačni vrednosti, in finančnih sredstvih, razpoložljivih za prodajo, ki so dolgovni inštrumenti, se 
odprava izgube zaradi oslabitve izkaže v poslovnem izidu. odpravo finančnih sredstev, namenje-
nih za prodajo, ki so lastniški vrednostni papirji, skupina izkazuje neposredno v kapitalu.

6.3.10.2 nefinančna sredstva 
Skupina ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih 

sredstev Skupine razen bioloških sredstev, naložbenih nepremičnin, zalog in odloženih terjatev za 
davke z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. če takšni znaki obstajajo, se oceni na-
domestljiva vrednost sredstva. ocena oslabitve dobrega imena in neopredmetenih sredstev z ne-
določeno dobo koristnosti, ki še niso na voljo za uporabo, se izvede vsakič na datum poročanja.

nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je njena vrednost pri uporabi ali 
poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. pri določanju vrednosti 
sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vre-
dnost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vre-
dnosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namene preizkusa oslabitve se sredstva 
združijo v najmanjše družbe sredstev, ki ustvarjajo denarne pritoke iz trajne uporabe, veliki meri 
neodvisnih od tistih iz drugih sredstev ali skupin sredstev (»denar ustvarjajoče enote«). Za potrebe 
preizkusa oslabitve se dobro ime, pridobljeno v poslovni združitvi, razporedi na denar ustvarjajoče 
enote, za katere se pričakuje, da bodo pridobile koristi od sinergij združitve.

oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska 
vrednost presega njegovo nadomestljivo vrednost. Slabitev se izkaže v poslovnem izidu. izguba, 
ki se pri denar ustvarjajoči enoti pripozna zaradi oslabitve, se razporedi tako, da se najprej zmanjša 
knjigovodska vrednost dobrega imena, razporejenega na denar ustvarjajočo enoto, nato pa na 
druga sredstva enote (družbe enot) sorazmerno s knjigovodsko vrednostjo vsakega sredstva v 
enoti.
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izguba zaradi oslabitve dobrega imena se ne odpravlja. V zvezi z drugimi sredstvi pa Skupina 
izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih na datum bilance stanja ovrednoti in tako ugotovi, če 
je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne obstaja. izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je 
prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih Skupina določi nadomestljivo vrednost sredstva. 
izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere povečana knjigovodska vrednost 
sredstva ne preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju amortizacijskega 
odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve.

6.3.11 Zaslužki zaposlenih

6.3.11.1 Drugi dolgoročni zaslužki zaposlenih – rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

čista obveznost Skupine, ki nastane v zvezi z dolgoročnimi zaslužki zaposlenih, je seštevek 
prihodnjih zaslužkov, ki so jih zaposleni pridobili v zameno za njihovo delo, ki ga opravijo v tekočem 
in prejšnjih obdobjih. tako dobljeni znesek zaslužkov se diskontira, s čimer se določi njegova se-
danja vrednost, in nato zmanjša za pošteno vrednost vseh povezanih sredstev. Diskontna stopnja 
je na datum poročanja evidentirani donos obveznic bonitetnega razreda AA, katerih zapadlost je 
približno enaka zapadlosti obveznosti Skupine. izračun se izdela z uporabo metode predvidene 
pomembnosti enot. Morebitni aktuarski dobički in izgube se pripoznajo v poslovnem izidu v ob-
dobju njihovega nastanka.

6.3.11.2 Kratkoročni zaslužki zaposlenih
obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkažejo med 

odhodki, ko je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom opravljeno.
obveznost se izkaže v višini, za katero se pričakuje plačilo v obliki premije, izplačljive v dvanaj-

stih mesecih po preteku obdobja opravljanja dela, ali programa delitve dobička, če ima Skupina 
sedanjo pravno ali posredno obvezo za takšna plačila zaradi preteklega opravljanja dela zaposlene 
osebe in je obveznost mogoče zanesljivo izmeriti.

6.3.12 Rezervacije

rezervacije se pripoznajo, ko ima skupina sedanjo pravno ali posredno obvezo zaradi preteklih 
dogodkov, če je verjetno, da bo za poravnanje obveze potreben odliv virov in se lahko znesek 
zanesljivo oceni.

6.3.12.1 pozaposlitveni zaslužki
Zaposleni so upravičeni do odpravnin ob upokojitvi, ki se zaposlenim pripoznajo ob prenehanju 

delovnega razmerja na podlagi Zakona o delovnem razmerju. Za odpravnine ob upokojitvi se 
uporablja metoda predvidene pomembnosti enot (metoda vračunavanja zaslužkov sorazmerno 
z opravljenim delom) in zato skupina oblikuje rezervacije v višini, ki ustreza doseženi delovni dobi 
zaposlencev. na dan 30. 06. se opravi aktuarsko vrednotenje in ustrezno evidentira prek poslov-
nega izida.

plačila za odpravnine ob upokojitvi ob zapadlosti zmanjšujejo oblikovane rezervacije.

6.3.12.2 Drugi dolgoročni zaslužki
Zaposleni so upravičeni do nagrad za leta službovanja – jubilejnih nagrad, ki se pripoznajo ob 

izpolnjenih pogojih o številu let službovanja zaposlenih. Za jubilejne nagrade se uporablja metoda 
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predvidene pomembnosti enot (metoda vračunavanja zaslužkov sorazmerno z opravljenim de-
lom) in zato skupina oblikuje rezervacije v višini, ki ustreza doseženim številom let službovanja za-
poslencev. na dan 30. 6. se opravi aktuarsko vrednotenje in ustrezno evidentira prek poslovnega 
izida. plačila za jubilejne nagrade ob zapadlosti zmanjšujejo oblikovane rezervacije.

6.3.13 Prihodki

6.3.13.1 prihodki iz prodaje proizvodov
prihodki iz prodaje proizvodov se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terja-

tve iz tega naslova, in sicer zmanjšani za vračila, rabate za nadaljnjo prodajo in količinske popuste. 
prihodki se izkažejo, ko je kupec prevzel vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z 
lastništvom sredstva, ko obstaja gotovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih 
stroškov ali možnosti vračila proizvodov, ko Skupina preneha z nadaljnjim odločanjem o prodanih 
proizvodih in ko je višino prihodkov mogoče zanesljivo izmeriti.

prenos tveganj in koristi je odvisen od posameznih določil kupoprodajne pogodbe. pri prodaji 
blaga se prenos praviloma izvede potem, ko je blago prispelo v kupčevo skladišče, vendar pa pri 
nekaterih mednarodnih pošiljkah do prenosa pride ob naložitvi blaga na transportno sredstvo.

6.3.13.2 prihodki iz opravljenih storitev
prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo do-

končanosti posla na datum poročanja. Stopnja dokončanosti se oceni s pregledom opravljenega 
dela. 

Večino prihodkov skupine predstavljajo prihodki iz naslova prodaje licenc in osveževalnih po-
godb. poleg klasičnega nakupa licence Skupina omogoča uporabniku nakup, kjer uporabnik po 
petih letih plačevanja mesečne licenčnine postane lastnik licence ali pa jo najame za obdobje 
šestih let (v nadaljevanju rlGS pogodbe). prihodki iz naslova rlGS pogodb so sestavljeni iz licenc, 
osveževanja in financiranja. 

prihodke, pridobljene iz naslova razpisov, subvencij ali dotacij Skupina prihodkuje ob podpisu 
pogodbe in v trenutku, ko njihov nastanek postane nesporen.

podatki o pomembnih ocenah negotovosti in odločilnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripra-
vilo v procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki najmočneje vplivajo na zneske v računo-
vodskih izkazih, so opisane v naslednjih pojasnilih:

• pojasnilo o rezervacijah in pogojnih obveznosti,
• vrednotenje sredstev.

6.3.13.3 prihodki od najemnin
prihodki od najemnin iz naložbenih nepremičnin se pripoznajo med prihodki enakomerno med 

trajanjem najema. podeljene vzpodbude v zvezi z najemom se pripoznajo kot sestavni del skupnih 
prihodkov od najemnin. 

6.3.14 državne podpore

Državne podpore se v začetku pripoznajo v računovodskih izkazih kot odloženi prihodki, ko 
obstaja sprejemljivo zagotovilo, da bo Skupina podpore prejela in da bo izpolnila pogoje v zvezi z 
njimi. Državne podpore, prejete za kritje stroškov, se pripoznavajo strogo dosledno kot prihodki v 
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obdobjih, v katerih nastajajo zadevni stroški, ki naj bi jih le-te nadomestile. S sredstvi povezane dr-
žavne podpore se v izkazu poslovnega izida pripoznavajo strogo dosledno med drugimi prihodki 
iz poslovanja v dobi koristnosti posameznega sredstva.

6.3.15 Finančni najemi

plačila iz naslova finančnega najema se pripoznavajo med prihodki enakomerno med traja-
njem najema. prejete vzpodbude v zvezi z najemom se pripoznajo kot sestavni del skupnih od-
hodkov od najemnin.

najmanjša vsota najemnin se razporedi med finančne odhodke in zmanjšanje neporavnanega 
dolga. Finančni odhodki se razporedijo na obdobja med trajanjem najema, da se dobi stalna obre-
stna mera za preostalo stanje dolga za vsako obdobje. Skupina pogojna plačila iz naslova finanč-
nega najema izkazuje v višini, ki jo določi tako, da ob prejemu potrditve o spremembi najemnine 
ponovno oceni vrednosti najmanjše vsote najemnin v preostalem obdobju. 

pogojna plačila iz naslova finančnega najema se izkažejo, ko pogojna obveznost ne obstaja 
več in ko je višina spremembe vrednosti finančnega najema znana, in sicer v višini, ki jo določi s 
ponovno oceno vrednosti najmanjše vsote najemnin v preostalem obdobju trajanja najema.

6.3.16 Finančni prihodki in finančni odhodki

Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb (vključno z za prodajo razpoložljivimi 
finančnimi sredstvi), prihodke od dividend, prihodke od odsvojitve za prodajo razpoložljivih finanč-
nih sredstev, spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi po-
slovni izid in dobički od inštrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v poslovnem 
izidu. prihodki iz obresti se pripoznajo v poslovnem izidu ob njihovem nastanku z uporabo metode 
efektivne obrestne mere. prihodki od dividend se v izkazu poslovnega izida pripoznajo na dan, 
ko je uveljavljena delničarjeva pravica do plačila, kar je pri podjetjih, ki kotirajo na borzi, praviloma 
datum, ko pravica do tekoče dividende preneha biti povezana z delnico.

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, razlik ob ponovnih izračunih diskonta na rezer-
vacije, dividende od prednostnih delnic, ki so izkazane med obveznostmi, spremembe poštene 
vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, izgube zaradi oslabitve vre-
dnosti finančnih sredstev in izgube od inštrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo 
v izkazu poslovnega izida. Stroški izposojanja se v izkazu poslovnega izida pripoznajo po metodi 
efektivnih obresti.

Dobički in izgube iz tečajnih razlik se izkažejo v čistem znesku.

6.3.17 davek iz dobička

Davek iz dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek 
iz dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se nanaša na postav-
ke, ki se izkazujejo neposredno v kapitalu in se zato izkazuje med kapitalom.

odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za 
poslovno leto, ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih na datum poroča-
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nja, in morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti.

odloženi davek se izkazuje po metodi obveznosti po bilanci stanja, pri čemer se upoštevajo 
začasne razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznosti za potrebe finančnega po-
ročanja in zneski za potrebe davčnega poročanja. naslednje začasne razlike niso upoštevane: za-
četno pripoznanje sredstev ali obveznosti v poslu, kjer ne gre za poslovne združitve in ki ne vpliva 
niti na računovodski niti na obdavčljivi dobiček in razlike v zvezi z naložbami v odvisna podjetja in 
skupaj obvladovana podjetja v tisti višini, za katero obstaja verjetnost, da ne bodo odpravljene v 
predvidljivi prihodnosti. nadalje se odloženi davek ne izkaže v primeru obdavčljivih začasnih razlik 
ob začetnem pripoznanju dobrega imena. odloženi davek se izkaže v višini, v kateri se pričakuje, 
da ga bo potrebno plačati ob odpravi začasnih razlik, na podlagi zakonov, uveljavljenih ali v bistvu 
uveljavljenih na datum poročanja. Skupina pobota odložene terjatve in obveznosti za davek, če 
ima zakonsko izvršljivo pravico pobotati pripoznane odmerjene terjatve in obveznosti za davek in 
če se nanašajo na davek iz dobička, ki pripada isti davčni oblasti v zvezi z isto obdavčljivo enoto; ali 
različnimi obdavčljivimi enotami, ki nameravajo bodisi poravnati odmerjene obveznosti za davek 
in terjatve za davek z razliko bodisi hkrati povrniti terjatve in poravnati obveznosti.

odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na 
razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odlo-
ženo terjatev. odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da 
bo mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.

6.3.18 Čisti dobiček na delnico (EPS)

Skupina pri navadnih delnicah izkazuje osnovno dobičkonosnost delnice in popravljeno do-
bičkonosnost delnice. osnovna dobičkonosnost delnice se izračuna tako, da delimo dobiček ozi-
roma izgubo, ki pripada navadnim delničarjem, s tehtanim povprečnim številom navadnih delnic 
v poslovnem letu. popravljeni dobiček delnice pa se izračunava s prilagoditvijo dobička oziroma 
izgube, ki pripada navadnim delničarjem, in tehtanega povprečnega števila navadnih delnic v po-
slovnem letu za učinek vseh popravljalnih možnostih navadnih delnic, ki predstavljajo zamenljive 
obveznice in delniške opcije za zaposlene.

6.3.19 Poročanje po odsekih 

odsek je prepoznavni sestavni del skupine, ki se ukvarja s proizvodi ali storitvami (področni od-
sek) ali proizvodi in storitvami v posebnem gospodarskem okolju (območni odsek) ter je predmet 
tveganj in donosov, drugačnih od tistih v drugih odsekih. informacije po odsekih so izkazane po 
področnih in območnih odsekih Skupine. poročanje Skupine po odsekih temelji na področnih od-
sekih. področni odseki Skupine temeljijo na vodenju Skupine in njeni notranji strukturi poročanja.

Cene prenosov med odseki se merijo na čisti poslovni podlagi. 

poslovni izidi, sredstva in obveznosti po odsekih vsebujejo postavke, ki jih je mogoče pripisati 
neposredno odseku, kot tudi tiste, ki jih je mogoče utemeljeno razporediti na odsek. nerazpore-
jene postavke se večinoma nanašajo na: naložbe (razen naložbenih nepremičnin) in z njimi pove-
zane prihodke, dana in prejeta posojila ter z njimi povezane odhodke, skupna sredstva (predvsem 
centrala družbe) in odhodki centrale ter terjatve in obveznosti za davek iz dobička.
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naložbe odseka v dolgoročna sredstva obsegajo celotne stroške, nastale v tekočem poslov-
nem letu iz naslova pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev brez 
dobrega imena. 

6.4 določanje poštene VrednoSti

Glede na računovodske usmeritve skupine in razčlenitve je v številnih primerih potrebna do-
ločitev poštene vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev in obveznosti. poštene vre-
dnosti posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja je skupina določila po 
metodah, ki so opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zvezi s predpostav-
kami za določitev poštenih vrednosti, so ta navedena v razčlenitvah k posameznim postavkam 
sredstev oziroma obveznosti skupine.

6.4.1 Opredmetena osnovna sredstva

poštena vrednost opredmetenih osnovnih sredstev iz poslovnih združitev je njihova tržna vre-
dnost. tržna vrednost nepremičnin je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko nepremičnina 
na dan cenitve in po ustreznem trženju izmenjala v premišljenem poslu med voljnim prodajalcem 
in voljnim kupcem, pri čemer so stranke dobro obveščene in ravnajo razumno, neprisiljeno in 
neodvisno (arm's length transaction). tržna vrednost naprav, opreme in inventarja temelji na po-
nujeni tržni ceni podobnih predmetov.

6.4.2 Neopredmetena sredstva

poštena vrednost patentov in blagovnih znamk, pridobljenih pri poslovnih združitvah, temelji na 
ocenjeni diskontirani bodoči vrednosti licenčnin, katerih plačilo zaradi lastništva patenta oziroma 
blagovne znamke ne bo potrebno. poštena vrednost ostalih neopredmetenih sredstev se določi 
kot sedanja vrednost ocenjenih bodočih denarnih tokov, za katere se pričakuje, da bodo izhajali iz 
njihove uporabe in morebitne prodaje.

6.4.2.1 poslovne in druge terjatve
poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih de-

narnih tokov, razobrestenih po tržni obrestni meri na datum poročanja.

6.4.2.2 neizpeljane finančne obveznosti
poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti bodočih iz-

plačil glavnice in obresti, diskontirani po tržni obrestni meri na datum poročanja. V zvezi z deležem 
obveznosti iz naslova zamenljivih obveznic se tržna obrestna mera določa s primerjavo s podobni-
mi obveznostmi, ki jih ni mogoče zamenjati v kapital. pri finančnih najemih se tržna obrestna mera 
določi s primerjavo s podobnimi najemnimi pogodbami.

6.5 oBVladoVanje finančnega tVeganja

Družba ne uporablja finančnih inštrumentov. Družba ocenjuje finančna tveganja v okviru na-
slednjih skupin:

• kreditno tveganje,
• likvidnostno tveganje,
• tržno tveganje.

ta točka obravnava družbo in njeno izpostavljenost posameznim omenjenim tveganjem, njene 
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cilje, usmeritve in postopke za merjenje in obvladovanje tveganj ter njeno ravnanje s kapitalom. 
Druga kvantitativna razkritja so zajeta v nadaljevanju pojasnil k računovodskim izkazom.

poslovodstvo je v celoti odgovorno za vzpostavitev okvirnega upravljanja družbe s tveganji. 
Znotraj finančnega in računovodskega oddelka se spremlja in upravlja s tveganji. odgovorni dela-
vec v oddelku financ in računovodstva sproti poroča o izvajanju dejavnosti izvršnemu direktorju. 

Usmeritve za upravljanje s tveganji so oblikovane z namenom opredeliti in analizirati tveganja, ki 
grozijo družbi, na podlagi česar se določijo ustrezne omejitve in kontrole, ter spremljajo tveganja in 
upoštevanje omejitev. Usmeritve in sistemi upravljanja s tveganji se redno preverjajo in tako sproti 
posredujejo informacije o spremenjenih tržnih razmerah ter dejavnostih družbe. Z izobraževanjem 
kot tudi s standardi in postopki upravljanja s tveganji si družba prizadeva razviti disciplinirano in 
konstruktivno okolje, v katerem se vsi zaposleni zavedajo svoje vloge in svojih obveznosti.

Upravni odbor skrbi za zagotavljanje spoštovanja usmeritev in postopkov upravljanja s tvega-
nji ter presoja ustreznost okvirnega upravljanja s tveganji v zvezi s tveganji, s katerimi se družba 
sooča. 

6.5.1 Kreditno tveganje

Kreditno tveganje je tveganje, da bo skupina utrpela finančno izgubo, če stranka ali pogodbe-
nica vključena v pogodbo o finančnem inštrumentu, ne izpolni pogodbenih obveznosti. Kreditno 
tveganje nastane predvsem iz naslova terjatev skupine do strank in naložbenih vrednostnic.

6.5.2 Poslovne in druge terjatve

izpostavljenost skupine kreditnemu tveganju je odvisna zlasti od značilnosti posameznih strank. 
Demografija baze strank skupine kot tudi plačilno tveganje z vidika panoge ali države, v kateri 
stranka posluje, nima tolikšnega vpliva na kreditno tveganje. Z geografskega vidika koncentracija 
kreditnega tveganja ne obstaja. 

oddelek za finance in računovodstvo oblikuje kreditno politiko, v skladu s katero se za vsako 
novo stranko izvede analiza njene kreditne sposobnosti, preden ji Skupina ponudi standardne 
pogoje plačila in dobave. pregled zajema zunanje ocene, če obstajajo, v nekaterih primerih pa 
tudi reference banke. nabavne omejitve, ki se določijo v obliki najvišjega odprtega zneska, ki ni 
predmet potrditve, se vzpostavijo za vsako stranko posebej; te omejitve se preverjajo vsake štiri 
mesece. poslovanje skupine s stranko, ki ne izpolnjujejo normne kreditne sposobnosti, poteka le 
na osnovi predplačil.

Skupina oblikuje popravek za vrednost oslabitve, ki predstavlja višino ocenjenih izgub iz naslo-
va poslovnih in drugih terjatev ter naložb. Glavna elementa tega popravka sta posebni del izgube, 
ki se nanaša na posamezna pomembna tveganja, in skupni del izgube, ki se oblikuje za skupine 
podobnih sredstev zaradi izgub, ki so nastale a še niso opredeljene. popravek za skupni znesek 
izgube se določi ob upoštevanju podatkov iz preteklosti, ki se nanašajo na statistiko plačila podob-
nih finančnih sredstev.

6.5.3 Garancije

V skladu s svojo usmeritvijo in finančnimi zmožnostmi Skupina nudi finančne garancije zgolj 
odvisnim podjetjem, ki so v polni lasti obvladujočega podjetja.
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6.5.4 Likvidnostno tveganje

likvidnostno tveganje je tveganje, da Skupina ne bo zmožna poravnati svojih finančnih obve-
znosti ob njihovi dospelosti. najvišjo možno likvidnost Skupina zagotavlja tako, da ima vselej dovolj 
likvidnih sredstev za poravnanje svojih obveznosti v roku, in sicer v običajnih kot tudi stresnih oko-
liščinah, brez da bi nastale nesprejemljive izgube ali tveganje škodovati ugledu skupine. 

Skupina ima za zagotavljanja likvidnosti odprtih več kreditnih linij, kjer na podlagi potreb črpa 
ustrezna sredstva. 

6.5.5 Tržno tveganje

tržno tveganje je tveganje, da bodo spremembe v tržnih cenah, kot so devizni tečaji, obrestne 
mere in lastniški inštrumenti, vplivale na prihodke Skupine ali na vrednost finančnih inštrumentov. 
Cilj obvladovanja tržnega tveganja je obvladovanje in nadzor nad izpostavljenostjo tržnim tvega-
njem v razumnih mejah ob hkratni optimizaciji dobička.

6.5.6 Valutno tveganje

Skupina je izpostavljena valutnemu tveganju na prodajnem, nabavnem in posojilnem področju, 
in sicer pri poslih v valutah, ki niso funkcijske valute družb v skupini, ki je predvsem evro. Valuta, v 
kateri Skupina največ posluje, je evro.

S prehodom na evro se pomen ključnega valutnega para v skupini spreminja, saj v to termi-
nologijo zaradi vplivnosti dejansko ne moremo umestiti nobenega valutnega para, smo pa zaradi 
neizravnanih deviznih pozicij kot pomembnejše valutne pare določili tiste, ki so definirani z geo-
grafsko lokacijo naših podjetij v tujini, in sicer: eUr/HrK, eUr/MKD in eUr/rSD. na vseh trgih po-
skušamo izpostavljenost zmanjšati z integriranjem tečaja v razliko v ceni, z naravnim varovanjem, 
torej uravnavanjem prodaje in nabave, s terminsko čim bolj optimalnim valutnim pokrivanjem 
prilivov z odlivi ter z najemanjem kreditov v lokalni valuti.

6.5.7 Tveganje spremembe obrestne mere

obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi spremem-
be tržnih obrestnih mer. Skupina ima večino dolžniških virov vezanih na nespremenljivo obrestno 
mero, zato poslovanje ni izpostavljeno obrestnemu tveganju. tveganju spremembe obrestne 
mere se izogibamo s prilagajanjem obrestnih mer na aktivi obrestnim meram na pasivi, poleg 
tega pa izvajamo tudi simulacije na bilanci stanja z vidika absorpcije financiranja v povezavi s 
spremembami obrestnih mer. 

6.5.8 Upravljanje s kapitalom

Upravni odbor se je odločil za ohranjanje velikega kapitalskega obsega, da bi tako zagotovil 
zaupanje naložbenikov, upnikov in trga ter trajnostni razvoj skupine. Upravni odbor spremlja kapi-
talski donos, ki ga je skupina opredelila kot čiste prihodke iz poslovanja, deljene s celotnim delni-
čarskim kapitalom, brez neodkupljivih prednostnih delnic in manjšinskih deležev. Upravni odbor 
spremlja tudi višino dividend, izplačanih navadnim delničarjem.

Skupina si prizadeva za ohranjanje ravnotežja med višjimi donosi, ki bi jih omogočili z večjimi 
posojili, ter prednostmi in varnostjo močne kapitalske pozicije. 

Skupina na trgu občasno odkupi lastne delnice, pri čemer je časovni razpored teh transakcij 
odvisen od tržne cene delnice. V osnovi so te delnice namenjene uporabi ob izdaji delnic po pro-
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gramu delniških opcij. odločitve o nakupu in prodaji sprejema odbor za obvladovanje tveganj, in 
sicer za vsak posel posebej. Skupina ne razpolaga s posebnim načrtom odkupa lastnih delnic.

V letu poročanja v Skupini ni prišlo do spremembe v načinu upravljanja s kapitalom.

niti matična družba niti njene odvisne družbe niso predmet kapitalskih zahtev, ki bi jih določili 
zunanji organi.

6.6 poročanje po odSeKiH

Skupina meni, da so tveganja in donosi iz različnih dejavnosti prodaje poslovno-informacijske 
rešitve pAntHeon v bistvenih značilnostih podobni, zato meni, da nima več področnih odsekov 
temveč dva območna odseka. Skupina je kot primarni odsek za poročanje določila območni od-
sek. območna odseka predstavlja trg Slovenije kot poglavitni trg ter ostali tuji trgi

Slovenija drug trgi Konsolidirani

 PL 10 PL 09 PL 10 PL 09 PL 10 PL 09 

prihodki 3.846.185 3.883.810 2.054.321 1.508.105 5.166.868 4.584.233

Sredstva odseka 5.802.736 5.227.452 753.919 697.174 6.223.157 5.473.884

nabavni stroški 
osnovnih 
sredstev

6.872.318 5.485.992 200.685 70.910 7.073.003 5.556.902

podrobnejši prikaz najpomembnejših postavk uspešnosti poslovanja po družbah v skupini

v EUR
datalab 

SI
datalab 

HR
datalab 

SR
datalab 

MK
datalab 

BA
datalab 

MN

prihodki 3.846.185 695.616 537.019 315.554 417.203 88.928

Amortizacija 765.334 7.298 6.088 2.822 2.876 132

čisti dobiček/izguba 400.018 29.210 -5.358 21.941 16.421 -23.368

% čistega dobička ali izgube/
prihodki

10,40% 4,20% -1,00% 6,95% 3,94% -26,28%

podrobnejši prikaz deležev, ki jih ima matično podjetje po družbah v skupini in podatki o višini 
kapitala v teh družbah

delež

Vrednost naložbe 
v  datalab 

Tehnologije 
d.d.  na dan 

30.06.2010 v 
EUR

Višina kapitala 
posamezne 

družbe na dan 
30.6.2010 v EUR

naložba Datalab tehnologije, d. o. o. – Hrvaška 51% 123.000 68.186

naložba Datalab BA, d. o. o. – Bosna in 
Hercegovina

51% 524 72.437

naložba Datalab MK, d. o. o – Makedonija 100% 38.832 48.999
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naložba Datalab Sr, d. o. o. – Srbija 100% 5.000 88.999

naložba Datalab Mn, d. o. o. – črna gora 51% 0 3.582

Skupaj odvisne družbe  167.356 282.203

naložba Datalab Automotive, d. o. o. – Srbija 24,99% 1.249  

Skupaj druge družbe  1.249  

Datalab Automotive, d.o.o. - Srbija zaradi nepomembnosti podatkov, nismo vključili v konsolidi-
rane podatke poslovnega leta 2010.

6.7 poSloVni priHodKi

V EUR PL 10 PL 09

prihodki od prodaje 3.425.648 2.818.254

Med prihodki od prodaje skupine prevladujejo prihodki od prodaje licenc in osveževanja. Manj-
ši del prihodkov predstavljajo prihodki od prodaje storitev implementacij, izobraževanja, certifici-
ranj, promocijskih storitev in članarin.

 v EUR PL 10 PL 09

Drugi poslovni prihodki 1.571.179 1.644.338

pretežni del drugih poslovnih prihodkov predstavljajo usredstveni lastni proizvodi in storitve v 
višini 1.368.660 eUr, kar predstavlja razvoj programske opreme pAntHeon.

V postavki subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s po-
slovnimi učinki, imamo evidentirane prihodke iz naslova subvencije Ministrstva za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo za razvoj ekosistema za e-poslovanje malih in srednjih podjetij (projekt Fe-
niks). prihodki iz tega naslova so bili letos prihodkovani v višini 40.810 eUr, torej v sorazmerni 
višini stroška amortizacije projekta Feniks. Hkrati so za preostali del odobrenih sredstev subvencije 
oblikovane dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 315.346 eUr za pokrivanje sorazmer-
nega dela stroškov amortizacije v prihodnjih štirih letih.

Drugi poslovni prihodki v poslovnem letu 2010 so sestavljeni iz prevrednotovalnih prihodkov 
iz naslova odprave oslabitev poslovnih terjatev v višini 33.831 eUr in odpisa obveznosti iz prete-
klega koledarskega leta za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 75.276 eUr ter 
iz ostalih nekategoriziranih poslovnih prihodkov v višini 52.602 eUr.

6.8 StrošKi materiala, Blaga in StoriteV

Stroški materiala so cenovno izraženi potroški neposrednega materiala. Stroški materiala se 
zaradi spremembe kupne moči valute ne prevrednotijo. Stroški storitev so stroški, ki se ne štejejo 
kot stroški materiala, amortizacije ali dela, temveč so stroški prevoznih storitev, stroški proizvajalnih 
stopenj, ki jih opravijo drugi, komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev, najemnin, storitev 
plačilnega prometa in podobni stroški. Med stroške storitev štejejo tudi stroški po pogodbah o 
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delu, pogodbah o avtorskem delu oziroma stroški storitev iz drugih pravnih razmerij, razen delov-
nih razmerij nastalih s fizičnimi osebami.

Znesek stroškov blaga, materiala in storitev sestavljajo:

v EUR PL 10 PL 09

Stroški materiala, blaga in storitev 1.732.489 1.168.647

nabavna vrednost prodanega blaga 385 23.394

Stroški materiala 456.456 60.283

Stroški storitev 1.275.648 1.084.970

6.9 StrošKi dela 

Stroške dela sestavljajo:

v EUR PL 10 PL 09

Stroški dela 1.816.410 2.039.466

Stroški plač 1.332.745 1.484.551

Stroški drugih socialnih zavarovanj 284.650 289.963

Drugi stroški dela 199.014 264.952

6.10 finančni priHodKi 

v EUR PL 10 PL 09

Finančni prihodki 147.880 121.641

Finančni prihodki iz posojil, danih 
drugim

9.210 16.357

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 138.670 105.284

Finančni prihodki, ki izhajajo iz naslova danih kratkoročnih posojil (do 12 mesecev), se obre-
stujejo po 7 do 8-odstotni obrestni meri na letni ravni. tovrstne prihodke ustvarja samo družba 
Datalab tehnologije, d. d.

Večino finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev je ustvarila matična družba iz naslova kreditira-
nja zakupnih in najemnih pogodb (rlGS pogodb). V letu 2010 je bilo za 127.650 eUr tovrstnih 
prihodkov. preostale prihodke pa predstavljajo prekoračitve plačilnega roka kupcev, katerim druž-
ba v takem primeru zaračuna zamudne obresti, obresti od depozitov ter tečajne razlike. 
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6.11 finančni odHodKi 

v EUR PL 10 PL 09

Finančni odhodki 207.692 161.027

Finančni odhodki iz oslabitve in 
odpisov finančnih naložb

41.952

Finančni odhodki iz posojil prejetih 
od bank

42.353 56.928

Finančni odhodki iz poslovnih 
obveznostih do drugih

123.387 104.099

V poslovnem letu 2010 je družba oslabila naložbe v podjetja: Datalab Hr(old) v višini 258 
eUr, in Datalab SCG v višini 41.694 eUr.

Družba Datalab je v letu 2008 pričela poslovno sodelovati z družbo Diners Club Slovenija na 
področju financiranja in izterjave zakupnih in naročniških pogodb za program pAntHeon. iz tega 
naslova smo oblikovali finančne odhodke iz poslovnih obveznosti do drugih v višini 31.564 eUr.

ostali finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do drugih pa zajemajo redne in zamudne obre-
sti do države, dobaviteljev in leasing hiše.

6.12 finančni izid

v EUR PL 10 PL 09

Finančni prihodki 147.880 121.641

Finančni odhodki 207.692 161.027

neto finančni izid -59.812 -39.386

6.13 daVeK od doHodKa 

Davek od dohodkov pravnih oseb se obračunava na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vklju-
čeni v izkaz poslovnega izida v skladu z davčno stopnjo, veljavno v posamezni državi Skupine. 

Davčna obveznost družb skupine znaša 28.627 eUr.

v EUR PL 10 PL 09

Bruto poslovni izid pred obdavčitvijo 483.643 219.485

Davek od dobička -28.627 -16.156

odloženi davki 2.963 26.571

čisti poslovni izid skupine 457.979 229.900
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obdavčitev po posameznih družbah v skupini

v EUR datalab SI datalab HR datalab SR datalab MK datalab BA datalab MN

poslovni 
izid pred 
obdavčitvijo

415.917 36.513 -5.358 22.578 18.246 -23.368

Davek iz 
dobička

18.862 7.303  637 1.825  

odloženi davki 2.963      

čisti 
poslovni izid 
obračunskega 
obdobja

400.018 29.210 -5.358 21.941 16.421 -23.368

6.14 priHodKi iz odloŽeniH daVKoV 

prihodki iz odloženih davkov predstavljajo povečanje odloženih terjatev za davek v višini 2.963 
eUr in so posledica uveljavljanja neizkoriščenih davčnih olajšav iz prejšnjega poslovnega leta ter 
dodatnega, v tem trenutku davčno nepriznanega, oblikovanja popravkov vrednosti terjatev. 

6.15 nepremičnine, napraVe in oprema

Zaradi izrazite razvojne usmerjenosti družbe Skupina ne vlaga v nepremičnine, naprave in 
opremo, ki niso nujno potrebna za nemoteno poslovanje družbe. Večino opredmetenih osnovnih 
sredstev predstavljajo računalniki in računalniška oprema. Skupina nima lastnih nepremičnin.

preglednica nepremičnin, naprav in opreme za obdobje od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010

v EUR druge naprave in oprema Skupaj

nABAVnA VreDnoSt   

Stanje 1. julij 2009 404.646 404.646

nabava, aktiviranja 22.469 22.469

odtujitve, odpisi 28.118 28.118

okrepitev oS 66 66

Stanje 30. junij 2010 399.063 399.063

poprAVeK VreDnoSti  0

Stanje 1. julij 2009 292.789 292.789

odtujitve, odpisi 27.345 27.345

Amortizacija 72.741 72.741

okrepitev oS 333 333

Stanje 30. junij 2010 338.518 338.518

neoDpiSnA VreDnoSt  0

Stanje 1. julij 2009 111.857 111.857

Stanje 30. junij 2010 60.545 60.545
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6.16 neopredmetena SredStVa

neopredmeteno dolgoročno sredstvo je sredstvo, ki služi za dolgoročno proizvajanje ali priskr-
bovanje proizvodov oziroma za opravljanje in priskrbovanje storitev, dajanje v najem ali pisarniške 
potrebe, fizično pa ne obstaja. Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi Skupina izkazuje 
materialne in avtorske pravice po neodpisani vrednosti kot razliki med nabavno vrednostjo in po-
pravkom vrednosti. 

neopredmetena dolgoročna sredstva v višini 3.913.623 eUr predstavljajo vrednost dokuplje-
nih komponent in drugih avtorskih pravic, ki se nanašajo na informacijski sistem pAntHeon ter 
razne licence, ki omogočajo, da znotraj razvojnega oddelka poteka nemoten razvoj informacijske-
ga sistema pAntHeon. 

Skupina med neopredmetenimi sredstvi izkazuje dobro ime Datalab Hr v višini 120.241 
eUr.

Skupina nima v uporabi zaamortiziranih neopredmetenih sredstev, ki bi bila bistveno pomemb-
na. 

preglednica stanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev za poslovno leto 2010

v EUR dolgoročne premoženjske 
pravice

Skupaj

nABAVnA VreDnoSt   

Stanje 1. julij 2009 5.265.049 5.265.049

nabava, aktiviranja 1.413.594 1.413.594

odtujitve, odpisi 0 0

okrepitev oS 0 0

Stanje 30. junij 2010 6.678.643 6.678.643

poprAVeK VreDnoSti   

Stanje 1. julij 2009 2.052.400 2.052.400

odtujitve, odpisi 0 0

Amortizacija 711.808 711.808

okrepitev oS 812 812

Stanje 30. junij 2010 2.765.020 2.765.020

neoDpiSnA VreDnoSt   

Stanje 1. julij 2009 3.212.649 3.212.649

Stanje 30. junij 2010 3.913.623 3.913.623

6.17 dolgoročne finančne naloŽBe in poSloVne zdruŽitVe

Dolgoročne finančne naložbe so sestavni del dolgoročnih finančnih instrumentov družbe in 
predstavljajo postavko, ki je izterljiva v daljšem časovnem obdobju od enega leta.
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(v EUR) 30. 6. 2010 30. 6. 2009

Dolgoročne finančne naložbe 1.249 5.483

Druge dolgoročne finančne naložbe 1.249 5.483

Družba izkazuje naslednje dolgoročne finančne naložbe:

v EUR delež 30. 6. 2010 30. 6. 2009

naložba Datalab tehnologije, d. o. o. – Hrvaška 51% 123.000 123.000

naložba Datalab BA, d. o. o. – Bosna in 
Hercegovina

51% 524 524

naložba Datalab MK, d. o. o - Makedonija. 100% 38.832 5.000

naložba Datalab Sr, d. o. o. – Srbija 100% 5.000 5.000

naložba Datalab Mn, d. o. o. – črna gora 51% 0 5.100

Skupaj odvisne družbe-popolna konsolidacija 167.356 138.624

naložba Datalab SCG, d. o. o. – v zapiranju 51% 0 3.976

naložba Datalab, d. o. o. – Hrvaška 10% 0 258

naložba Datalab Automotive, d. o. o. – Srbija 24,99% 1.249 1.249

Skupaj druge družbe 1.249 5.483

Dolgoročne finančne naložbe se vrednotijo po metodi nabavne vrednosti. V poslovnem letu 
2010 je družba oslabila naložbe v podjetja Datalab Hr(old) v višini 258 eUr, Datalab SCG v višini 
3.976 eUr in v Datalab Mn, d. o. o., za osnovni kapital v višini 5.100 eUr in za višino konvertiranja 
terjatev v to družbo v poslovnem letu 2010, torej za znesek 42.554 eUr.

Dolgoročne finančne naložbe v odvisnih in pridruženih podjetjih

nakupi lastniških deležev v odvisnih podjetjih

Podjetje
datum 

nakupa

Kapital 
podjetja na 
dan nakupa

Pridobljeni 
delež

Kupljeni del 
kapitala

Plačilo za 
pridobljeni 

delež

dobro 
ime ob 

prevzemu

Datalab 
Automotive, 
d. o. o.

8. 9. 2008 5.000 24,99% 1.249 1.249 0

6.18 dolgoročne poSloVne terjatVe

Dolgoročne poslovne terjatve so terjatve na premoženjskih in drugih razmerjih zasnovane pra-
vice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali izvedbo kake storitve v 
obdobju, ki presega 12 mesecev. Dolgoročne poslovne terjatve v večini predstavljajo terjatve iz 
naslova prodaje zakupnih in najemnih pogodb. Spodaj je predstavljena detajlna razdelitev dolgo-
ročnih poslovnih terjatev po vrsti pogodb. 
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v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

DolGoročne terJAtVe 353.078 537.175

Dolg. terj. iz nasl. licence zakupa (l20 & l30) 155.523 240.242

Dolg. terj. iz nasl. upgradeov zakupa (l20 & l30) 63.916 93.721

Dolg. terj. iz nasl. licence naročnine (S30) 92.426 138.536

Dolg. terj. iz nasl. upgradeov naročnine (S30) 41.213 64.676

6.19 dolgoročne aKtiVne čaSoVne razmejitVe

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

Dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve

26.088 20.200

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve vključujejo dolgoročno razmejene stroške iz naslova 
financiranja in collection rlGS s strani družbe Diners club Si, d. o. o., in sicer v višini 20.113 eUr 
ter druge dolgoročno razmejene stroške v višini 5.975 eUr. 

6.20 odloŽene terjatVe za daVeK

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

odložene terjatve za davek 48.830 45.867

- iz naslova neizkoriščenih davčnih 
olajšav

11.856 26.571

- iz naslova popravkov vrednosti 
terjatev

36.974 19.296

odložene terjatve za davek so zneski davka od dobička, ki bodo davčnemu zavezancu povr-
njeni v prihodnjih davčnih obdobjih z manjšimi plačili davka v prihodnosti, takrat, ko bodo terjatve 
lahko uveljavljene. 

odložene terjatve za davek v družbi Datalab tehnologije, d. d., predstavljajo terjatev do države 
iz naslova popravkov vrednosti terjatev v višini 36.974 eUr in terjatve iz naslova neizkoriščenih 
davčnih olajšav v višini 11.856 eUr.

6.21 zaloge

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

Dokončana proizvodnja in trgovsko 
blago

7.304 8.804

Zaloge so na dan 30. 6. 2010 znašale 7.304 eUr in predstavljajo marketinški material (maji-
ce, kape, kravate itd.), ki jih družbe v Skupini prodajajo preko lastne spletne prodajalne. 
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6.22 KratKoročne finančne naloŽBe

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

Kratkoročne finančne naložbe 126.394 103.390

Druga kratkoročna posojila 67.086 103.390

Kratkoročne terjatve za nevplačan 
kapital

59.308 0

Kratkoročne finančne naložbe so v letu 2010 predstavljale kratkoročna posojila v vrednosti 
67.086 eUr (30. 6. 2009 103.390 eUr) in terjatve za nevplačan kapital v višini 59.308 eUr. 
Kratkoročna posojila se obrestujejo po 7 do 8-odstotni obrestni meri na letni ravni.

6.23 KratKoročne poSloVne terjatVe 

Kratkoročne poslovne terjatve so terjatve na premoženjskih in drugih razmerjih zasnovane 
pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali izvedbo kake storitve. 
predstavljajo kratkoročne terjatve iz poslovanja in dane predujme. terjatve iz poslovanja so razčle-
njene na: 

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

Kratkoročne poslovne terjatve 1.436.517 1.274.274

Kratkoročne poslovne terjatve do 
kupcev

1.200.900 1.211.017

Kratkoročne poslovne terjatve do 
drugih

235.617 63.257

terjatve do kupcev se izkazujejo po nominalni vrednosti, zmanjšani za ustrezne popravke za 
ocenjene neizterljive zneske. terjatve se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska 
vrednost presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost. 

Kratkoročne terjatve so izterljive. pri problematičnih kupcih opravljamo storitve po plačanih 
avansih. Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini so preračunane po tečajnici Banke Slovenije na 
dan 30. 6. 2010. Učinki sprememb v evrski protivrednosti na dan bilance stanja kot tečajne razli-
ke povečujejo redne finančne prihodke oziroma redne finančne odhodke.

Večino kratkoročnih poslovnih terjatev do drugih predstavlja terjatev matičnega podjetja do 
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za še neplačane subvencije iz naslova razvoja 
ekosistema za e-poslovanje malih in srednjih podjetij (projekt Feniks), in sicer v višini 208.317 
eUr.

ocenjujemo, da so kratkoročne terjatve izterljive, razen terjatev, za katere smo oblikovali popra-
vek vrednosti terjatev. 



letno poročilo 2010

108  |  rAčUnoVoDSKi iZKAZi SKUpine DAtAlAB

prikaz strukture terjatev po zapadlosti:

Stanje 
terjatev

Bruto 
vrednost 

30. 6. 2010

Popravek 
vrednosti 

30. 6. 2010

Neto 
vrednost 

30. 6. 2010

Bruto 
vrednost 

30. 6. 2009

Popravek 
vrednosti 

30. 6. 2009

Neto 
vrednost

30. 6. 2009

Skupaj 1.526.160 89.643 1.436.517 1.481.131 206.857 1.274.274

Še niso 
zapadle

884.996 0 884.996 718.464 0 718.464

Zapadle 0-30 
dni

178.603 0 178.603 166.129 0 166.129

Zapadle 31-
180 dni

156.039 0 156.039 322.532 0 322.532

Zapadle 181-
365 dni

133.918 37.495 96.423 90.642 32.507 58.135

Več kot eno 
leto

172.604 52.148 120.456 183.364 174.350 9.014

 Postavka PL 10 PL 09

Stanje 1. 7. 449.550 242.693

oblikovanje popravkov vrednosti v letu -359.907 206.857

Stanje 30. 6. 89.643 449.550

6.24 denarna SredStVa

 v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

Denarna sredstva 149.417 85.630

Denar v blagajni 158 317

Denar na bankah 149.259 85.313

6.25 KratKoročne aKtiVne čaSoVne razmejitVe 

V EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

Kratkoročne aktivne časovne 
razmejitve

100.112 68.555

Kratkoročne časovne razmejitve sestavljajo razmejeni stroški za provizije partnerjev iz naslova 
rlGS v višini 18.841 eUr, regresa za letni dopust v višini 20.468 eUr, kratkoročno odloženih 
stroškov provizij naših partnerjev v višini 39.002 eUr ter drugi razmejeni stroški oziroma odhodki 
v višini 21.801 eUr.
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6.26 Kapital 

6.26.1 Osnovni kapital

na podlagi sklepa skupščine delničarjev dne 5. 5. 2003 je znašala velikost izdaje delnic 6.150 
delnic, njihova nominalna vrednost izdaje je znašala 6.150.000 Sit (25.663 eUr). Druga izdaja 
225 delnic je bila vpisana v sodni register 5. aprila 2005, nominalna vrednost druge izdaje je zna-
šala 225.000 Sit (938,9 eUr). nominalni vrednosti delnic 1.000 Sit (4,17 eUr) pri prvih dveh 
izdajah sta bili izvedeni z denarnimi vložki. tretja izdaja, pri kateri se je izdalo 95.050 kosovnih 
delnic, pa je bila vpisana v sodni register 17. avgusta 2007 in je bila izvedena s prenosom dote-
danjih dobičkov in preveč vplačanega osnovnega kapitala. Zadnja izdaja delnic je znašala 5.094 
kosovnih delnic in je bila vpisana v register 15. 2. 2008 ter izvedena z denarnim vložkom.

Vse delnice so navadne, imenske in izdane v nematerializirani obliki. Vse delnice so delničarji 
do vložitve predloga za vpis v sodni register v celoti vplačali. 

Delničarji družbe Datalab tehnologije, d. d., so na skupščini dne 16. 11. 2006 sprejeli sklep 
o preoblikovanju delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice ter v skladu s tem sklepom 
ustrezno spremenili statut družbe. osnovni kapital izdajatelja je razdeljen na 106.519 navadnih 
imenskih kosovnih delnic in znaša 444.493 eUr.

na dan 30. 6. 2010 je upravni odbor družbe Datalab tehnologije, d. d., sprejel in objavil sklep 
o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala v nominalni višini največ 21.353 
eUr, kar predstavlja največ 5.117 novih navadnih prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih 
kosovnih delnic. ponudba se je iztekla dne 15. 9. 2010 ob 17.00 uri. 

6.26.2 Ponderirano povprečno število delnic

PL 10 PL 09

otvoritveno stanje 1. 7. 106.519 106.519

Manj lastne delnice 22 22

popravljeno otvoritveno stanje 106.497 106.497

Delitev 0 0

nova izdaja 0 0

prodaja lastnih delnic 0 0

Zaključno popravljeno stanje 30. 6. 106.497 106.497

ponderirano povprečno stanje 106.497 106.497

6.26.3 Lastne delnice

lastne delnice (22 lotov) so znašale na dan 30. 6. 2010 429 eUr, prav tako so znašale na 
dan 30. 6. 2009 429 eUr. poštena vrednost lastnih delnic je znašala na dan 30. 6. 2010 3.025 
eUr.
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6.26.4 Kapitalske rezerve 

Kapitalske rezerve predstavljajo dokapitalizacijska vplačila nad nominalno vrednostjo delnic in 
znašajo 2.686 eUr. 

6.26.5 Lastniška struktura družbe datalab Tehnologije, d. d., na dan 30. 6. 2010

Kategorija Ime Priimek Odstotek Število delnic

10 največjih   88,75% 94.540

 Andrej Mertelj 44,15% 47.029

 tWopp s.a.h.  24,62% 26.226

 tomaž teyrovsky 8,40% 8.951

 Moreno rodman 2,02% 2.148

 Moreno, d. o. o.  1,91% 2.036

 igor Kokalj 1,88% 2.000

 Vanja Varl 1,86% 1.977

 Valerija Ažman 1,49% 1.591

 Zvonko Arzenšek 1,33% 1.421

 Biro Bonus, d. o. o.  1,09% 1.161

drugi   11,25% 11.979

 
člani upravnega 
odbora*

 0% 0

 Drugi zaposleni  1,94% 2.070

 Bivši zaposleni  4,56% 4.862

 partnerske družbe  0,40% 423

 lastne delnice  0,02% 22

 Drugi delničarji  4,32% 4.602

Skupaj   100,00% 106.519

* brez upoštevanja Andreja Mertlja

6.27 dolgoročne rezerVaCije
Dolgoročne rezervacije predstavljajo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upoko-

jitvi v skladu z MrS 19 v višini 12.496 eUr. V letu 2010 družba ni oblikovala dodatnih rezervacij 
za jubilejne nagrade in odpravnine. 

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

Dolgoročne rezervacije 12.496 12.496

Dolgoročne rezervacije za jubilejne 
nagrade in odpravnine

12.496 12.496   
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6.28 dolgoročne paSiVne čaSoVne razmejitVe

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 759.197 eUr so sestavljene iz rezervacij za 
partnerske provizije iz naslova rlGS v višini 73.207 eUr in dolgoročne pasivne časovne razme-
jitve za odložene prihodke iz naslova rlGS v višini 106.965 eUr. Dolgoročne pasivne razmejitve 
v višini 263.679 eUr pa so oblikovane za morebitne izgubljene tožbe.

V poslovnem letu 2010 je družba dodatno oblikovala dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
za prejete subvencije za razvoj projekta Feniks v višini 356.156 eUr in jih iz istega naslova črpala 
v sorazmernem delu amortizacije tega projekta v višini 40.810 eUr.

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

Dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve

759.197 519.911

Dpčr-rezervacije za partnerske 
provizije iz naslova rlGS

73.207 118.226

Dpčr-za odložene prihodke iz 
naslova rlGS

106.965 158.308

Dpčr-za morebitne izgubljene tožbe 263.679 243.377

Dpčr-prejete subvencije za projekt 
Feniks

315.346 0

6.29 KratKoročne finančne oBVeznoSti

Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti financiranja lastnih sredstev, ki zapadejo v plačilo 
v roku, krajšem od enega leta. V izkazu stanja jih ločimo na kratkoročne finančne obveznosti in 
kratkoročne poslovne obveznosti.

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

Kratkoročne finančne obveznosti 1.488.240 844.350

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 1.226.505 688.481

Druge kratkoročne finančne obveznosti 261.735 155.869

Kratkoročno prejeta posojila od bank skupine Datalab po valutah in obrestnih merah:

Postavka
Znesek v valuti v 
tisoč

Znesek v tisoč 
EUR

Obrestna mera od Obrestna mera do

eUr 1.226.505 1.226.505 eUriBor+3% 7,1%

Skupina na dan 30. 6. 2010 izkazuje kratkoročne obveznosti do bank v skupni višini 1.226.505 
eUr. Kratkoročna posojila so najeta pri Banki Koper, novi ljubljanski Banki, raiffeisen banki in 
Abanki ter zavarovana z bianco menicami in osebnim poroštvom. 

Kredit, ki ga je matična družba najela pri raiffeisen banki v višini 335.000 eUr, je dodatno za-
varovan še s terjatvami, ki jih ima Datalab tehnologije, d. d., do Diners Club v znesku 241.764,64 
eUr (vrednoteno po odplačni vrednosti).
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Druge kratkoročne finančne obveznosti v višini 261.735 eUr pa predstavljajo obveznosti za 
vpis novo izdanih delnic v sodni register, na podlagi na dan 30. 6. 2010 podpisanih pogodb o 
konverziji terjatve (naših obveznosti) v delnice. rok za vpis novo izdanih delnic je potekel dne 15. 
9. 2010 ob 17.00 uri.

6.30 KratKoročne poSloVne oBVeznoSti

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

Kratkoročne poslovne obveznosti 915.530 1.289.548

Kratkoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev

236.892 393.576

Druge kratkoročne poslovne 
obveznosti

678.638 895.972

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini predstavljajo obveznosti za zaračunane 
opravljene storitve (stroški zastopanja, stroški posredovanja).

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za zaračunane opra-
vljene storitve (najemnina, režijski stroški, storitve reklame in propagande, zaračunane provizije 
partnerjev) in nabavo materiala (pisarniški material, drobni material) ter osnovnih sredstev.

Druge kratkoročne obveznosti so sestavljene iz obveznosti do države iz naslova prispevkov in 
davkov od plač in na plače, obveznosti za plačilo DDV, obveznosti do delavcev za izplačilo plač, 
prejete varščine in drugih obveznosti.

6.30.1 Pregled strukture obveznosti po zapadlosti

Stanje obveznosti Bruto vrednost 30. 6. 2010

Skupaj 915.531

Še niso zapadle 704.220

Zapadle 0-30 dni 65.465

Zapadle 31-180 dni 91.313

Zapadle 181-365 dni 6.040

Več kot eno leto 48.493

6.31 paSiVne čaSoVne razmejitVe 

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

Kratkoročne pasivne časovne 
razmejitve

200.434 211.956

pasivne časovne razmejitve so kratkoročno največ za 12 mesecev vnaprej vračunani stroški 
oziroma odhodki in kratkoročno odloženi prihodki, ki jih v računovodstvu izkazujemo ločeno.
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časovne razmejitve nastajajo v računovodstvu iz potrebe po enakomernem obremenjevanju 
s stroški, ki so pričakovani, pa se še niso pojavili. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če so 
storitve podjetja že zaračunane ali celo plačane, podjetje pa jih še ni opravilo. Skupna vrednost 
časovnih razmejitev na dan 30. 6. 2010 je znašala 200.434 eUr.

en del pasivnih časovnih razmejitev predstavljajo odloženi prihodki iz naslova zakupnin in naje-
mnih pogodb v skupni višini 59.662 eUr in pa kratkoročno razmejene obveznosti do partnerskih 
provizij v višini 46.261 eUr.

Drugi del pasivnih časovnih razmejitev v višini 94.511 eUr je sestavljen iz vračunanih stroškov 
revizije in drugih storitev, vračunanih stroškov za partnerske provizije in vračunanih stroškov na-
grad upravnemu odboru za poslovno leto 2009.

6.32 Vlaganja V raziSKaVe in razVoj

Družba Datalab je izjemno razvojno usmerjeno podjetje, pri katerem večino stroškov predsta-
vljajo stroški v razvoj in izboljšave poslovnoinformacijskega programa pAntHeon.

prikaz stroškov razvoja:

Vrsta stroška PL 10 PL 09 

notranje raziskovalno-razvojne 
dejavnosti

1.244.303 1.297.119

nakup raziskovalno-razvojnih storitev 124.357 83.641

Skupaj 1.368.660 1.380.760

Vrsta stroška PL 10 PL 09 

Stroški dela oseb 937.826 1.022.354

nakup raziskovalno razvojne opreme 155.646 104.692

Materialni stroški 150.831 170.073

Stroški raziskovalno-razvojnih storitev 
in stroški pogodb z zunanjimi 
strokovnjaki in raziskovalci

124.357 83.641

Skupaj 1.368.660 1.380.760
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6.33 tranSaKCije S poVezanimi oSeBami

V spodnjih tabelah so predstavljene transakcije med povezanimi osebami za Skupino za obdo-
bja zadnjih dveh let. Drugih vrst transakcij, kot so prikazane v spodnjih tabelah, ni bilo.

Druga povezana podjetja

Prodaja povezanim podjetjem 
(promet terjatev) v EUR

PL 10 PL 09

Datalab, d. o. o., Hrvaška 0 40.043

Datalab Automotive 56 0

Nabava (promet obveznosti) v EUR

Datalab, d. o. o., Hrvaška 0 17.938

Datalab Automotive 0 0

Odprte terjatve v EUR

Datalab, d. o. o., Hrvaška 0 31.500

Datalab Automotive 56 0

Odprte obveznosti v EUR

Datalab, d. o. o., Hrvaška 0 11.630

Datalab Automotive 0 0

Zgoraj navedene transakcije potekajo v skladu s tržnimi cenami oziroma se primerjajo cene, 
zaračunane za sredstva oziroma storitve povezanim osebam, s cenami, zaračunanimi za sredstva 
oziroma storitve nepovezanim osebam, v primerljivih okoliščinah. 

V poslovnem letu 2010 je bila opravljena le ena prodaja reklamnih majic pAntHeon.

6.33.1 Izločitve v konsolidiranih izkazih

V konsolidiranih izkazih za poslovno leto 2010 so v računovodskih izkazih upoštevane izločitve 
v sledečih postavkah:

Postavka v izkazu vseobsegajočega donosa PL 10 

prihodki od prodaje 700.405

Drugi poslovni prihodki 644

Stroški materiala, blaga in storitev 703.454

prevr. posl. odh. pri obratnih sredstvih -20.851

Finančni prihodki 32.589

Finančni odhodki 70.150
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Postavka v izkazu finančnega položaja PL 10 

SREdSTVA  

Dolgoročne finančne naložbe 3.502

Dolgoročne poslovne terjatve 22.118

Kratkoročne poslovne terjatve 260.763

Skupaj sredstva 286.383

KAPITAL  

Zadržani čisti poslovni izid 26.803

čisti poslovni izid poslovnega leta -19.115

OBVEZNOSTI  

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 10.432

Kratkoročne finančne obveznosti 3.502

Kratkoročne poslovne obveznosti 264.761

Skupaj kapital in obveznosti 286.383

Za storitve dajanja posojil se upošteva obrestna mera, ki je višja od priznane obrestne mere 
(poM) za obresti na posojila med povezanimi osebami, ki jo predpiše minister za finance.

dana posojila v EUR PL 10 PL 09

Andrej Mertelj 18.479 3.784

6.33.2 Prejemki članov uprave in upravnega odbora

V spodnjih tabelah so pri zneskih upoštevani stroški plač in nadomestil v breme podjetja, drugi 
stroški dela (regres, drugi osebni prejemki, neto povračila, bonitete), povračila stroškov v zvezi z 
delom in premije pDpZ ii. Med druga dodatna plačila g. Mertelju sodi povračilo za njegova osebna 
jamstva za prejete kredite družbe. podatki so za poslovno leto 2010. 

pri izplačilu sejnin za upravni odbor so upoštevani stroški nagrad, sejnin in povračila stroškov za 
zunanje in notranje člane upravnega odbora. nagrade se izplačujejo izključno v delnicah družbe, 
razen v primeru, da bi izplačilo v delnicah določenemu delničarju le-tega skladno z zakonskimi 
odredbami prisililo v objavo prevzemne ponudbe.

člani nadzornih svetov odvisnih družb Skupine za opravljanje nadzora v odvisnih družbah ne 
prejemajo nikakršnih plačil, tako, da se prikazani zneski nanašajo le na matično družbo.

 Fiksni prejemki druge nagrade 
Povračila 
stroškov

druga dodatna 
plačila

Skupaj prejemki 
v datalab 

Tehnologije, d. d.

lojze Zajc 46.644 5.500  52.144

Andrej Mertelj 58.623 12.100 10.785 26.052 107.560

tone černe 1.764 4.400   6.164
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6.34 izVenBilančna eVidenCa

Dana jamstva se nanašajo na posojilo, ki ga je prejela odvisna družba Datalab BA, d. o. o. v 
višini 31.500 eUr (30. 6. 2009 31.500 eUr).

rekapitulacija izvenbilančnih evidenc:

Jamstvo za kredit Datalab BA, d. o. o. - 31.500 eUr

Skupaj -31.500 EUR

6.35 finančni inštrumenti

6.35.1 Finančna sredstva

Postavka (v EUR)
Knjigovodska 

vrednost 
30. 6. 2010

Poštena vrednost
30. 6. 2010

Knjigovodska 
vrednost

30. 6. 2009

Poštena vrednost
30. 6. 2009

Dolgoročne finančne 
naložbe

1.249 1.249 5.483 5.483

Dolgoročne 
poslovne terjatve

353.078 353.078 537.175 537.175

Kratkoročna finančne 
naložbe

126.394 126.394 103.390 103.390

Kratkoročne 
poslovne terjatve

1.436.517 1.436.517 1.274.274 1.274.274

Denar in denarni 
ustrezniki

149.417 149.417 85.630 85.630

Skupaj 2.066.655 2.066.655 2.005.952 2.005.952

6.35.2 Finančne obveznosti

Postavka (v EUR)
Knjigovodska 

vrednost 
30. 6. 2010

Poštena vrednost
30. 6. 2010

Knjigovodska 
vrednost

30. 6. 2009

Poštena vrednost
30. 6. 2009

Dolgoročne finančne 
obveznosti

39 39 198.880 198.880

Dolgoročne 
poslovne obveznosti

0 0 85.354 85.354

Kratkoročne finančne 
obveznosti

1.488.240 1.488.240 844.350 844.350

Kratkoročne 
poslovne obveznosti

915.530 915.530 1.289.548 1.289.548

Skupaj 2.403.809 2.403.809 2.418.132 2.418.132

6.35.3 Bančne garancije

Družba na dan 30. 6. 2010 beleži odprto garancijo do družbe Datalab BA v višini 31.500 eUr 
(2009 v višini 31.500 eUr).
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6.36 StrošKi reVidiranja

Strošek revidiranja računovodskih izkazov in letnih poročil za poslovno leto 2010 je za družbo 
Datalab znašal 16.400 eUr s strani revizijske družbe Uhy, d. o. o. Drugih storitev ni bilo. 

6.37 potenCialne oBVeznoSti iz naSloVa toŽB

potencialne obveznosti iz naslova tožb:

6.37.1 datalab Tehnologije, d. d., kot tožena stranka

Tožeča stranka Vrednost spora v EUR Opr. št., sodišče Stanje

Metro, d. o. o., Celje 24.616,22
Vi pg 509/2008, okrožno 

sodišče v Celju
postopek v teku – prva 

stopnja

e-poS GroUp, d. o. o. 707.422,00
5 pg 139/2007, okrožno 

sodišče v ljubljani
postopek v teku – prva 

stopnja

neZAViSnA eKSperStKA 
GrUpA, d. o. o. Beograd,

DAtAlAB teHnoloGiJe, 
d. o. o. Beograd

194.906,00
XXXiX-p-5524/07, 

trgovinsko sodišče v 
Beogradu

postopek v teku – prva 
stopnja

i. Zadeva Vi pg 509/2008, Metro, d. o. o., Celje proti družbi Datalab tehnologije, d. d., vrednost 
spora 24.616 eUr

tožeča stranka iztožuje odškodnino zaradi zatrjevano nepravilnega delovanja programske 
opreme za carinsko skladišče.

po prejemu tožbe in preučitvi priložene dokumentacije se ocenjuje, da za družba za nastalo 
škodo ni odgovorna, kar je tudi zapisano v odgovoru na tožbo. Za pravilnosti delovanja program-
ske opreme pAntHeon pri tem podjetju obstoja mnenje Carinskega urada. ocenjujem, da je 
majhna verjetnost, da bo tožeča stranka uspela s svojim zahtevkom – tožbeni zahtevek bo stro-
škovno zavrnjen. 

Sodba na prvi stopnji še ni izdana.

ii. Zadeva V pg 139/2007 e-poS Group, d. o. o., proti Datalab tehnologije, d. d., vrednost spora 
707.422 eUr 

nekdanji poslovni partner e-poS Group, d. o. o., s katerim je družba prekinila sodelovanje zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti iz partnerske pogodbe (predvsem omogočanje uporabe in prodajanja 
nelegalnih licenc ter slabega odnosa do uporabnikov), toži zaradi škode, domnevno povzročene s 
prekinitvijo poslovnega sodelovanja.

po prejemu tožbe in preučitvi priložene dokumentacije se ocenjuje, da za družba za nastalo 
škodo ni odgovorna, kar je tudi zapisano v odgovoru na tožbo. po oceni bo tožbeni zahtevek tože-
če stranke zavrnjen v celoti – vsekakor pa v pretežni večini. 

Sodba na prvi stopnji še ni izdana.
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iii. Zadeva XXXiX-p-5524/07 nezavisna ekspertska Grupa, d. o. o., Beograd in Datalab tehnolo-
gije d. o. o., Beograd, proti Datalab tehnologije, d. d., vrednost spora 194.906 eUr

podjetje nezavisna ekspertska Grupa, d. o. o., Beograd, in Datalab tehnologije, d. o. o., Be-
ograd, tožita družbo Datalab tehnologije, d. d., zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. 
Družba Datalab tehnologije, d. d., in odvetniška pisarna Dražić, Beatović & partneri, ki zastopa 
družbo Datalab tehnologije, d. d., so po prejemu tožbe ugotovili neskladnosti navedenih obtožb. 
odvetniška pisarna Dražić, Beatović & partneri ocenjuje, da bo zahtevek zavrnjen. V tem postopku 
je poleg navedenega vložena tudi protitožba na prvotožečo nezavisno ekspertsko Grupo, d. o. o., 
Beograd.

Sodba je v teku.
Za možne izgubljene tožbe ima družba rezerviranih 263.679,26 eUr.

6.37.2 Postopki izvršbe proti datalab Tehnologije, d. d.

Tožeča stranka - upnik Pcto brez pp v EUR Opr. št., sodišče Stanje

pArSUS, d. o. o., Škofije 1.200,00

Vl 72479/2009, 
oKrAJno SoDiŠče V 

lJUBlJAni, Centralni 
oddelek za verodostojno 

listino

po ugovoru se postopek 
nadaljuje v pravdi

lAVA, d. o. o., ljubljana 4.717,88

Vl 59672/2009, 
oKrAJno SoDiŠče V 

lJUBlJAni, Centralni 
oddelek za verodostojno 

listino

po pritožbi upnika se 
postopek nadaljuje pred 

višjim sodiščem

KpMG Slovenija 16.672,92

Vl 20939/2010, 
oKrAJno SoDiŠče V 

lJUBlJAni, Centralni 
oddelek za verodostojno 

listino

po ugovoru se postopek 
nadaljuje v pravdi

Komentar:
Zahtevki iz zgoraj navedenih izvršb so po temelju upravičeni, po višini pa le delno. 

6.37.3 datalab Tehnologije, d. d., kot tožeča stranka

Firma vrednost spora v EUR Opr. št., sodišče Stanje

e-poS GroUp, d. o. o., 
ljubljana

111.620,93
pg 2522/2007, okrožno 
sodišče v ljubljani

postopek v teku – prva 
stopnja

i. Zadeva pg 2522/2007 Datalab tehnologije, d. d., proti e-poS Group, d. o. o., vrednost spora 
111.620 eUr 

nekdanjega poslovnega partnerja e-poS Group, d. o. o., s katerim je družba prekinila sodelo-
vanje zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz partnerske pogodbe (predvsem omogočanje uporabe 
in prodajanja nelegalnih licenc ter slabega odnosa do uporabnikov), se toži za plačilo dolga po 
računih za licenčnine, osveževanja, najemnino, članarino in plačilo pogodbene kazni.

po oceni bo tožbenemu zahtevku ugodeno v pretežni večini. 
Sodba na prvi stopnji še ni izdana.
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nad družbo e-poS Group, d. o. o., se je dne 12. 3. 2010 začel postopek prisilne poravnave. pri-
silna poravnava je bila izglasovana z 68,42% glasovi upnikov. Sklep o potrditvi prisilne poravnave 
pa je postal pravnomočen dne 8. 9. 2010. 

Družba ima izvrševane 
zahtevke poknjižene 
(oblikovane rezervacije) 
in izkazane v bilancah v 
višini, ki jo priznava.
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6.37.3.1 REVIZORJEVO POROČILO SKUPINE dATALAB



letno poročilo 2010

121  |  rAčUnoVoDSKi iZKAZi SKUpine DAtAlAB



letno poročilo 2010

122  |  rAčUnoVoDSKi iZKAZi SKUpine DAtAlAB



letno poročilo 2010

123  |  rAčUnoVoDSKi iZKAZi DrUŽBe DAtAlAB

7  računovodski izkazi družbe 
Datalab tehnologije d. d.
Izjava uprave obvladujoče družbe

Uprava Družba Datalab tehnologije, d. d., je odgovorna za pripravo letnega poročila obvladu-
joče družbe ter računovodskih izkazov na način, ki zainteresirani javnosti daje resnično in pošteno 
sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja družbe Datalab tehnologije, d. d., in njenih odvi-
snih družb v letu 2010. 

Uprava družbe izjavlja:

•  da so računovodski izkazi pripravljeni ob domnevi, da bo družba Datalab tehnologije, d. d., 
nadaljevala s poslovanjem tudi v prihodnosti,

•  da so izbrane računovodske politike dosledno uporabljene, morebitne spremembe v raču-
novodskih politikah pa ustrezno razkrite,

•  da so računovodske ocene pripravljene pošteno in premišljeno ter v skladu z načeli previ-
dnosti in dobrega gospodarjenja,

•  da so računovodski izkazi s pojasnili za družbo in skupino Datalab pripravljeni po veljavni 
zakonodaji in MSrp,

•  da je v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter 
njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki jim je družba kot 
celota izpostavljena.

Uprava družbe je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, sprejem ustreznih ukre-
pov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti 
oziroma nezakonitosti. 

Uprava družbe s to izjavo odobri računovodske izkaze obvladujoče družbe za objavo.

V ljubljani, 29. 10. 2010

predsednik upravnega odbora
lojze Zajc
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1.  računoVodSKo poročilo druŽBe datalaB 
teHnologije, d. d.
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2.  izKaz VSeoBSegajočega donoSa druŽBe datalaB 
teHnologije, d. d. za oBdoBje od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010

Postavka Pojasnilo PL 10  PL 09

prihodki od prodaje 6 2.152.873 2.113.437

Drugi poslovni prihodki 7 1.532.325 1.578.618

Kosmati donos iz poslovanja  3.685.198 3.692.055

Stroški materiala, blaga in storitev 8 1.013.984 994.392

Stroški dela 9 1.333.434 1.656.530

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev  59.129 86.979

Amortizacija neopredmetenih sredstev 706.205 535.650

Drugi poslovni odhodki 10 66.908 296.223

Poslovni izid iz poslovanja  505.538 122.281

Finančni prihodki 11 160.987 191.755

Finančni odhodki 12 250.608 157.151

Neto finančni izid  -89.621 34.604

Poslovni izid pred davki  415.917 156.885

Davek od dohodka 13 18.862 0

odloženi davek 14 2.963 26.571

Čisti poslovni izid poslovnega leta  400.018 183.456

Spremembe presežka iz prevr. neopr. sredstev in opredm. osn. 
sredstev

   

Spremembe presežka iz prevr. fin. sredstev razpoložljivih za 
prodajo

   

Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe rač. izkazov družb v tujini    

Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki    

Druge sestavine vseobsegajočega donosa    

celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja  400.018 183.456
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3.  izKaz finančnega poloŽaja druŽBe datalaB 
teHnologije, d. d., oB KonCu oBdoBja na dan 30. 6. 2010

Postavka Pojasnilo PL 10 PL 09 

SREdSTVA    

nepremičnine, naprave in oprema 15 45.615 94.520

neopredmetena sredstva 16 3.776.031 3.078.790

Dolgoročne finančne naložbe 17 168.605 144.107

Dolgoročna posojila 18 3.502 3.502

Dolgoročne poslovne terjatve 19 358.316 534.084

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 20 20.113 20.200

odložene terjatve za davek 21 48.830 45.867

Skupaj (nekratkoročna) stalna sredstva 4.421.012 3.921.070

Zaloge 22 4.369 6.626

Kratkoročna finančne naložbe 23 112.967 122.652

Kratkoročne poslovne terjatve 24 1.109.418 1.090.343

Denar in denarni ustrezniki 25 76.659 36.027

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 26 78.311 50.767

Skupaj gibljiva (kratkoročna) sredstva 1.381.724 1.306.415

Skupaj sredstva 5.802.736 5.227.485

KAPITAL 27   

osnovni kapital 444.493 444.493

Kapitalske rezerve 2.686 2.686

rezerve iz dobička 44.450 41.763

Zadržani čisti poslovni izid 2.128.191 1.730.860

Skupaj kapital 2.619.820 2.219.802

OBVEZNOSTI   

Dolgoročne finančne obveznosti 0 198.628

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 85354

Dolgoročne rezervacije 28 12.496 12.496

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 29 769.184 525.728

Skupaj dolgoročne obveznosti 781.680 822.206

Kratkoročne finančne obveznosti 30 1.470.345 844.350

Kratkoročne poslovne obveznosti 31 760.827 1.135.195

pasivne časovne razmejitve 32 170.064 205.932

Skupaj kratkoročne obveznosti  2.401.236 2.185.477

Skupaj obveznosti  3.182.916 3.007.683

Skupaj kapital in obveznosti  5.802.736 5.227.485
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Izkaz gibanja kapitala družbe datalab za obdobje od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010

 
Osnovni 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Zakonske 

rezerve

Rezerve 
za lastne 

deleže

Lastne 
delnice 

in lastni 
poslovni 

deleži (kot 
odbitna 

postavka)

Preneseni 
čisti 

dobiček

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta Skupaj

A. Začetno stanje v obdobju 444.493 2.686 41.763 429 -429 1.547.404 183.456 2.219.802

B. Premiki v kapital 0 0 0 0 0 0 400.018 400.018

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala        0

b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala        0

c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala        0

č) Vnos dodatnih vplačil kapitala        0

d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega 
leta

      400.018 400.018

e) Vnos zneska prevrednotenja kapitala        0

f) Druga povečanja sestavin kapitala        0

g)  nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih 
deležev

       0

c. Premiki v kapitalu 0 0 2.687 0 0 180.769 -183.456 0

a)  razporeditev čistega dobička kot sestavine 
kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta

  2.687   -2.687  0

b)  razporeditev čistega dobička za oblikovanje 
dodatnih rezerv po sklepu skupščine

     183.456 -183.456 0

c)  poravnava izgube kot odbitne sestavine 
kapitala 

       0

č)  oblikovanje rezerve za lastne deleže iz drugih 
sestavin kapitala 

       0

d)  Zmanjšanje rezerv za lastne deleže in 
razporeditev na druge sestavine kapitala

       0

e) izplačila (obračun) dividend v obliki delnic        0

f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala        0

Č. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0

a) izplačilo dividend        0

b) Vračilo kapitala        0

c)  Uporaba presežka iz prevrednotenja (za 
oslabitev sredstev)

       0

d)  prenos presežka iz prevrednotenja (v 
poslovne prihodke ali finančne prihodke)

       0

e) Druge odprave sestavin kapitala        0

f)  odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih 
poslovnih deležev

       0

D. Končno stanje v obdobju 444.493 2.686 44.450 429 -429 1.728.173 400.018 2.619.820

    Bilančni dobiček 1.728.173 400.018 2.128.191
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Izkaz gibanja kapitala družbe datalab za obdobje od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009

 v EUR
Osnovni 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Zakonske 

rezerve

Rezerve 
za lastne 

deleže

Lastne 
delnice 

in lastni 
poslovni 

deleži (kot 
odbitna 

postavka)

Zadržani 
čisti 

poslovni 
izid

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta Skupaj

A.  Začetno stanje 
v obdobju 
(nepopravljeno)

444.493 2.686 429 -429 14.122 0 461.301

Popravek bistvene 
računovodske 
napake

41.763 1.533.282 1.575.045

Začetno stanje 
v obdobju 
(popravljeno)

 444.493  2.686  41.763  429  -429  1.547.404 0 2.036.346

a)  Vnos čistega 
poslovnega izida 
poslovnega leta

     183.456 183.456

b)  oblikovanje 
zakonskih rezerv

        

d.  Končno stanje v 
obdobju

 444.493  2.686  41.763  429  -429 1.547.404 183.456 1.730.860

Bilančni dobiček 1.547.404 183.456 2.219.802
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Izkaz denarnih tokov družbe datalab za obdobje od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010

v EUR PL 10 PL 09

denarni tokovi iz poslovanja   

neto poslovni izid 400.018 183.456

prilagoditve za:   

prevrednotovalni poslovni prihodki in odhodki 18.369 24.320

Amortizacijo nepremičnin, naprav in opreme 59.129 86.979

Amortizacija neopredmetenih sredstev 706.205 535.650

neto finančni izid 89.621 -34.605

 1.273.342 795.800

Sprememba poslovnih terjatev in Ačr 67.855 90.245

Sprememba zalog 2.257 3.601

Sprememba kratkoročnih poslovnih obveznosti in pčr -104.518 427.054

Sprememba rezervacij   

Sprememba terjatev za odložene davke -2.963 -26.571

 1.235.973 1.290.129

prejeti obresti 148.582 191.755

plačani obresti -118.649 -132.006

plačani davek iz dobička   

Čisti denarni tok iz poslovanja 1.265.906 1.349.878

Finančni tokovi pri naložbenju   

izdatki za nakup neopredmetenih sredstev -1.403.446 -1.412.216

izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme -16.515 -40.582

izdatki za finančne naložbe -19.745  

prejemki od finančnih naložb  -142.120

prejemki od danih posojil 29.592 66.523

prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 87 2.005

prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 672 24.071

Čisti denarni tok iz naložbenja -1.409.355 -1.502.319

Finančni tokovi pri financiranju   

Vplačila kapitala   

prejemki od dolgoročnih finančnih obveznosti  172.533

prejemki od kratkoročnih finančnih obveznosti 739.624 638.816

izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -249.853 0

izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -305.690 -650.798

Čisti denarni tok iz financiranja 184.081 160.551

čisto povečanje oz. zmanjšanje denarnih sredstev ter njihovih 
ustreznikov

40.632 8.110

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta 36.027 27.917

denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu leta 76.659 36.027
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8  pojasnilo k računovodskim 
izkazom
1. poročajoča druŽBa

Družba Datalab tehnologije, d. d., ljubljana, je delniška družba, ustanovljena v republiki Slove-
niji. Delnice družbe so uvrščene v vstopno kotacijo ljubljanske borze.

Glavni cilj družbe je razvoj kakovostnega in zanesljivega informacijskega sistema, ki je name-
njen mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Glavna dejavnost družbe je: 58.290 – Drugo izdajanje programja.

V družbi Datalab tehnologije, d. d., je bilo na dan 30. 6. 2010 40 zaposlenih. 

računovodski izkazi družbe Datalab tehnologije, d. d., ljubljana, so za leto, ki se je končalo 30. 
junija 2010, bili potrjeni na seji uprave dne 29. 10. 2010. 

2. podlaga za SeStaViteV

a) Izjava o skladnosti 

računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z MSrp, kot jih je sprejela evropska skupnost, in v 
skladu s pojasnili (opMSrp), ki jih sprejema Upravni odbor za mednarodne računovodske stan-
darde (UoMrS).

b) Podlaga za merjenje

računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen v spodnjih primerih, 
kjer se upošteva poštena vrednost:

• izpeljani finančni inštrumenti,
• finančni inštrumenti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid,
• za prodajo razpoložljiva finančna sredstva,
• naložbene nepremičnine,
• obveznosti za z denarjem poravnana plačila z delnicami.
Metode, uporabljene pri merjenju poštene vrednosti, so opisane v pojasnilu št. 4.

c) Funkcijska in predstavitvena valuta

S 1. 1. 2007 je Slovenija sprejela evro (eUr) kot funkcijsko valuto. S tem dnem so bili v skladu 
z MSrp 21.37 vsa sredstva, obveznosti in kapital v družbah v Sloveniji preračunani v eUr po 
tečaju 239,64 Sit/eUr, prihodki in odhodki za leto 2007 pa so bili že evidentirani in so pred-
stavljeni v eUr. računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (eUr) brez centov. 
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Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj v seštevkih 
v preglednicah.

d) Uporaba ocen in presoj
poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov v skladu z MSrp podati ocene, presoje in 

predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev, 
obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo. 

ocene in navedene predpostavke je potrebno stalno pregledovati. popravki računovodskih 
ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se ocene popravijo, ter za vsa prihodnja leta, na katera 
popravek vpliva.

podatki o pomembnih ocenah negotovosti in odločilnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripra-
vilo v procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki najmočneje vplivajo na zneske v računo-
vodskih izkazih, so opisane v naslednjih pojasnilih:

• pojasnilo št. 17 – dolgoročne finančne naložbe,
• pojasnilo št. 9 – merjenje obvez za določene zaslužke,
• pojasnilo št. 28 – rezervacije,
• pojasnilo št. 38 – vrednotenje finančnih inštrumentov in njihova slabitev.

e) Poslovno leto
poslovno leto za družbo Datalab ni enako koledarskemu letu in se prične 1. 7. ter traja do 30. 6.

 

3. pomemBne računoVodSKe uSmeritVe

Spodaj opredeljene računovodske politike je družba dosledno uporabila za vsa obdobja, ki so 
predstavljena v priloženih računovodskih izkazih.

a) Tuja valuta 
posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcijsko valuto družb znotraj Skupine 

po menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti na dan 
bilance stanja, se preračunajo v funkcijsko valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju. pozitivne 
ali negativne tečajne razlike so razlike med odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na začetku 
obdobja, popravljeno za višino efektivnih obresti in plačil med obdobjem kot tudi odplačno vre-
dnost v tuji valuti, preračunano po menjalnem tečaju na koncu obdobja. nedenarna sredstva in 
obveznosti izražena v tuji valuti in izmerjena po pošteni vrednosti se pretvorijo v funkcijsko valuto 
po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene vrednosti. tečajne razlike se pripo-
znajo v izkazu poslovnega izida, kar pa ne velja za razlike, ki nastanejo pri preračunu kapitalskih 
inštrumentov razvrščenih kot na razpolago za prodajo, za nefinančne obveznosti, ki so določena 
kot varovanje pred tveganjem, ali za denarnotokovna varovanje pred tveganji, ki se pripoznajo 
neposredno v kapitalu

b) Finančni instrumenti
Družba Datalab tehnologije, d. d., klasificira svoje naložbe v naslednje kategorije: za prodajo 

razpoložljiva finančna sredstva, finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in 
posojila in terjatve. Klasifikacija je odvisna od namena, za katerega je bila investicija pridobljena. 
Družba Datalab tehnologije, d. d., ni imela v svojih izkazih v letu 2010 za prodajo razpoložljivih 
finančnih sredstev ter finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
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neizpeljani finančni inštrumenti
neizpeljani finančni inštrumenti vključujejo naložbe v kapital in dolžniške vrednostne papirje, 

poslovne in druge terjatve, denarna sredstva in njihove ustreznike, prejeta in dana posojila ter 
poslovne in druge obveznosti.

neizpeljani finančni inštrumenti se na začetku pripoznajo po njihovi pošteni vrednosti, pove-
čani za (inštrumente, ki preko poslovnega izida niso pripoznani po pošteni vrednosti) stroške, ki 
se neposredno nanašajo na posel. po začetnem pripoznanju se neizpeljani finančni inštrumenti 
izmerijo na način, ki je opredeljen v nadaljevanju. 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v blagajni in vloge na vpogled. prekora-
čitve na tekočem računu pri banki, ki jih je mogoče poravnati na poziv in so sestavni del vodenja 
denarnih sredstev v Skupini, so v izkazu finančnega izida vključene med sestavine denarnih sred-
stev in njihovih ustreznikov. 

obračunavanje finančni prihodkov in odhodkov je opisano v točki 11. in 12.

c) delniški kapital

i) Vpoklicani kapital
Vpoklicani kapital obvladujoče družbe Datalab tehnologije, d. d., ljubljana, se pojavlja kot del-

niški kapital, ki je nominalno opredeljen v statutu družbe, registriran na sodišču ter so ga vplačali 
njegovi lastniki. Dividende za navadne delnice se pripoznajo v kapitalu v obdobju, v katerem so 
bile odobrene na skupščini.

ii) rezerve za lastne delnice
če družba kupi lastniški delež v matični družbi, se plačani znesek, vključno s transakcijskimi 

stroški brez davka, odšteje od celotnega kapitala kot lastne delnice, vse dokler se teh delnic ne 
umakne, ponovno izda ali proda. če se lastne delnice kasneje odproda ali ponovno izda, se vsa 
prejeta plačila brez transakcijskih stroškov in povezanih davčnih učinkov vključi v lastniški kapital.

d) Opredmetena osnovna sredstva
opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema) se vodijo po nabavni vre-

dnosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitev, razen za zemljišča, ki se 
prikažejo po nabavni vrednosti, zmanjšani za vse oslabitve. nabavna vrednost vključuje stroške, 
ki se lahko neposredno pripišejo pridobitvi posameznega osnovnega sredstva. Vzdrževanje in 
popravila, zamenjave in izboljšave manjšega pomena se pripoznajo med odhodke v obdobju, ko 
se pojavijo. Večji zneski obnove se amortizirajo v preostali dobi koristnosti povezanega sredstva 
ali do datuma naslednje večje obnove, kar je prej. preostale vrednosti in dobe koristnosti sredstva 
se letno pregledajo in, če je treba, popravijo. Knjigovodska vrednost sredstva se takoj delno odpiše 
do nadomestljive vrednosti, če je knjigovodska vrednost sredstva višja od ocenjene nadomestljive 
vrednosti, in se pripozna v poslovnem izidu.

Amortizacija se izračuna v skladu z metodo enakomernega časovnega amortiziranja ob upo-
števanju dobe koristnosti opredmetenih sredstev, kot sledi:
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Opis sredstev Amortizacijske stopnje 
od 1. julija 2009 v %

Amortizacijske stopnje 
pred 30. junijem 2009 

v %

računalniki 50 50

pohištvo in stoli 20 20

oprema za vozni park 20 20

Druga oprema 20 20

Amortizacija se začne obračunavati, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo, nedokončane 
gradnje se ne amortizira.

Dobički in izgube pri prodaji ali izločitvi se določijo tako, da se prihodki od prodaje primerjajo s
knjigovodsko vrednostjo. ti so vključeni v izkaz poslovnega izida. 

opredmetena osnovna sredstva, pridobljena preko razpisov, se pripoznajo kot sredstvo, ven-
dar se za vrednost pridobljene subvencije oblikuje pasivno časovno razmejitev, ki se na mesečni 
osnovi zmanjšuje v višini amortizacije.

e) Neopredmetena sredstva
neopredmetena sredstva se začetno merijo po nabavni vrednosti.

i) ostala neopredmetena sredstva
neopredmetena osnovna sredstva, pridobljena preko razpisov, se pripoznajo kot sredstvo, ven-

dar se za vrednost pridobljene subvencije oblikuje pasivno časovno razmejitev – državne podpo-
re, ki se na mesečni osnovi zmanjšuje v višini amortizacije. Amortizacijska stopnja za omenjena 
sredstva je enaka amortizacijskim stopnjam za sredstva, ki jih družba kupi z lastnimi viri, razen za 
projekt Feniks, kjer se zaradi popolnoma novega projekta in projekta izpostavljenega spremem-
bam, uporablja višja, 25-odstotna stopnja.

ii)Kasnejši stroški
Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo 

bodoče gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se izdatki nanašajo. Vsi ostali stroški, 
vključno z znotraj Družbe ustvarjenim dobrim imenom in blagovnimi znamkami, so pripoznani v 
poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride.

iii) Amortizacija
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju 

dobe koristnosti neopredmetenih sredstev (razen dobrega imena) in se začne, ko je sredstvo na 
razpolago za uporabo. ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo leto so naslednje:

Opis sredstev
Amortizacijske stopnje od 1. 

julija 2009 v %
Amortizacijske stopnje pred 30. 

junijem 2009 v %

neopredmeteno oS - pAntHeon 10 10

neopredmeteno oS - FeniKS 25 -

Materialne in avtorske pravice 50 50
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f) Najeta sredstva
najem, pri katerem družba prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z la-

stništvom sredstva, se obravnava kot finančni najem. po začetnem pripoznanju je najeto sredstvo 
izkazano v znesku, ki je enak pošteni vrednosti ali, če je ta nižja, sedanji vrednosti najmanjše vsote 
najemnin. po začetnem pripoznanju se sredstvo obračunava v skladu z računovodskimi usmeri-
tvami, ki veljajo za takšna sredstva.

ostali najemi se obravnavajo kot poslovni najemi in z izjemo naložbenih nepremičnin se najeta 
sredstva ne pripoznajo v bilanci stanja družbe. naložbena nepremičnina, ki je v poslovnem naje-
mu, je izkazana v bilanci stanja družbe, in sicer po pošteni vrednosti.

g) Zaloge
Zaloge trgovskega blaga se izvirno vrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, 

uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. nakupna cena je zmanjšana za dobljene popu-
ste. neposredni stroški nabave so prevozni stroški, stroški nakladanja, prekladanja in razkladanja, 
stroški prevoznega zavarovanja, stroški spremljanja blaga, stroški za storitve posredniških agencij 
in podobni stroški do prvega skladišča, če bremenijo kupca, ter nevračljive dajatve. popusti pri 
nakupni ceni obsegajo tako tiste, ki so navedeni na računu, kot tiste, ki so dobljeni kasneje in se 
nanašajo na posamezno nabavo.

Ker zaloge predstavljajo zgolj reklamni material iz pAntHeon spletne trgovine, jih niti ne pre-
vrednotujemo niti ne slabimo. 

Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in drobnega inventarja obremenjuje stroške materiala, 
zmanjšanje vrednosti zalog blaga pa ustrezne poslovne odhodke. poraba trgovskega blaga se 
obračunava na podlagi metode povprečne nabavne cene. 

nabavna vrednost zalog obsega kupno ceno, carino in druge dajatve (razen tistih, ki jih bo 
podjetje kasneje dobilo povrnjene od davčnih organov), prevozne stroške, stroške pretovarjanja 
in druge stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno pridobljenemu trgovskemu blagu, materia-
lom ali storitvam. trgovinski popusti, drugi popusti in druge podobne postavke se pri ugotavljanju 
nabavne vrednosti odštejejo.

poraba materiala se obračunava na podlagi metode povprečnih nabavnih cen obračunskega 
obdobja. 

čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem poslovanju, zmanjšana 
za ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje.

h) Oslabitev sredstev

i) Finančna sredstva
Družba na datum poročanja oceni vrednost finančnega sredstva, da presodi, ali obstaja kako 

objektivno znamenje oslabitve sredstva. Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obsta-
jajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjša-
nja pričakovanih bodočih denarnih tokov iz naslova tega sredstva.

izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se 
izračuna kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi bodočimi denarnimi 
tokovi, razobrestenimi po izvirni veljavni obrestni meri. 



letno poročilo 2010

136  |  poJASnilA K  rAčUnoVoDSKiM iZKAZoM

terjatve do kupcev se izkazujejo po nominalni vrednosti, zmanjšani za ustrezne popravke za 
ocenjene neizterljive zneske.

terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem 
znesku, se štejejo kot dvomljive, v primeru, da se je začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve.

popravek terjatev se oblikuje za tiste terjatve, za katere se izkaže potreba in jih obravnava na 
podlagi individualne ocene izterljivosti. 

naložbe v odvisne družbe so vrednotene po nabavni vrednosti.

izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, razpoložljivim za prodajo, se izračuna 
glede na njegovo trenutno pošteno vrednost.

pri pomembnih finančnih sredstvih se ocena oslabitve izvede posamično. ocena oslabitve 
preostalih finančnih sredstev se izvede skupinsko glede na njihove skupne značilnosti pri izposta-
vljenosti tveganjem.

Vse izgube zaradi oslabitve družba izkaže v poslovnem izidu obdobja. Morebitno nabrano izgu-
bo v zvezi s finančnim sredstvom, ki je na razpolago za prodajo, ki je bila pripoznana neposredno 
v kapitalu, se prenese na poslovni izid.

izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je odpravo izgube zaradi oslabitve mogoče nepristransko 
povezati z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju oslabitve. pri finančnih sredstvih, izkazanih po 
odplačni vrednosti, in finančnih sredstvih, razpoložljivih za prodajo, ki so dolgovni inštrumenti, se 
odprava izgube zaradi oslabitve izkaže v poslovnem izidu. odpravo finančnih sredstev, namenje-
nih za prodajo, ki so lastniški vrednostni papirji, Družba izkazuje neposredno v kapitalu.

ii) nefinančna sredstva 
Družba ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih 

sredstev Družbe razen bioloških sredstev, naložbenih nepremičnin, zalog in odloženih terjatev za 
davke z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. če takšni znaki obstajajo, se oceni na-
domestljiva vrednost sredstva. ocena oslabitve dobrega imena in neopredmetenih sredstev z ne-
določeno dobo koristnosti, ki še niso na voljo za uporabo, se izvede vsakič na datum poročanja.

nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je njena vrednost pri uporabi ali 
poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. pri določanju vrednosti 
sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vre-
dnost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vre-
dnosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namene preizkusa oslabitve se sredstva 
združijo v najmanjše družbe sredstev, ki ustvarjajo denarne pritoke iz trajne uporabe, veliki meri 
neodvisnih od tistih iz drugih sredstev ali skupin sredstev (»denar ustvarjajoče enote«). Za potrebe 
preizkusa oslabitve se dobro ime, pridobljeno v poslovni združitvi, razporedi na denar ustvarjajoče 
enote, za katere se pričakuje, da bodo pridobile koristi od sinergij združitve.

oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska 
vrednost presega njegovo nadomestljivo vrednost. Slabitev se izkaže v poslovnem izidu. izguba, 
ki se pri denar ustvarjajoči enoti pripozna zaradi oslabitve, se razporedi tako, da se najprej zmanjša 
knjigovodska vrednost dobrega imena, razporejenega na denar ustvarjajočo enoto, nato pa na 
druga sredstva enote (družbe enot) sorazmerno s knjigovodsko vrednostjo vsakega sredstva v 
enoti.
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izguba zaradi oslabitve dobrega imena se ne odpravlja. V zvezi z drugimi sredstvi pa Družba 
izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih na datum bilance stanja ovrednoti in tako ugotovi, če 
je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne obstaja. izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je 
prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih Družba določi nadomestljivo vrednost sredstva. 
izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere povečana knjigovodska vrednost 
sredstva ne preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju amortizacijskega 
odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve.

 i) Zaslužki zaposlenih

i) Drugi dolgoročni zaslužki zaposlenih – rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
čista obveznost družbe, ki nastane v zvezi z dolgoročnimi zaslužki zaposlenih, je seštevek pri-

hodnjih zaslužkov, ki so jih zaposleni pridobili v zameno za njihovo delo, ki ga opravijo v tekočem 
in prejšnjih obdobjih. tako dobljeni znesek zaslužkov se diskontira, s čimer se določi njegova se-
danja vrednost, in nato zmanjša za pošteno vrednost vseh povezanih sredstev. Diskontna stopnja 
je na datum poročanja evidentirani donos obveznic bonitetnega razreda AA, katerih zapadlost je 
približno enaka zapadlosti obveznosti družbe. izračun se izdela z uporabo metode predvidene po-
membnosti enot. Morebitni aktuarski dobički in izgube se pripoznajo v poslovnem izidu v obdobju 
njihovega nastanka.

ii) Kratkoročni zaslužki zaposlenih
obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkažejo med 

odhodki, ko je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom opravljeno.

obveznost se izkaže v višini, za katero se pričakuje plačilo v obliki premije, izplačljive v dvanaj-
stih mesecih po preteku obdobja opravljanja dela, ali programa delitve dobička, če ima družba 
sedanjo pravno ali posredno obvezo za takšna plačila zaradi preteklega opravljanja dela zaposlene 
osebe in je obveznost mogoče zanesljivo izmeriti.

 j) Rezervacije

rezervacije se pripoznajo, ko ima družba sedanjo pravno ali posredno obvezo zaradi preteklih 
dogodkov, če je verjetno, da bo za poravnanje obveze potreben odliv virov in se lahko znesek 
zanesljivo oceni.

i) pozaposlitveni zaslužki
Zaposleni so upravičeni do odpravnin ob upokojitvi, ki se zaposlenim pripoznajo ob prenehanju 

delovnega razmerja na podlagi Zakona o delovnem razmerju. Za odpravnine ob upokojitvi se 
uporablja metoda predvidene pomembnosti enot (metoda vračunavanja zaslužkov sorazmerno 
z opravljenim delom) in zato skupina oblikuje rezervacije v višini, ki ustreza doseženi delovni dobi 
zaposlencev. na dan 30. 6. se opravi aktuarsko vrednotenje in ustrezno evidentira prek poslov-
nega izida.

plačila za odpravnine ob upokojitvi ob zapadlosti zmanjšujejo oblikovane rezervacije.

ii) Drugi dolgoročni zaslužki
Zaposleni so upravičeni do nagrad za leta službovanja – jubilejnih nagrad, ki se pripoznajo ob 

izpolnjenih pogojih o številu let službovanja zaposlenih. Za jubilejne nagrade se uporablja metoda 
predvidene pomembnosti enot (metoda vračunavanja zaslužkov sorazmerno z opravljenim de-
lom) in zato skupina oblikuje rezervacije v višini, ki ustreza doseženim številom let službovanja za-
poslencev. na dan 30. 6. se opravi aktuarsko vrednotenje in ustrezno evidentira prek poslovnega 
izida. plačila za jubilejne nagrade ob zapadlosti zmanjšujejo oblikovane rezervacije.
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k) Prihodki

i) prihodki iz prodaje proizvodov
prihodki iz prodaje proizvodov se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terja-

tve iz tega naslova, in sicer zmanjšani za vračila, rabate za nadaljnjo prodajo in količinske popuste. 
prihodki se izkažejo, ko je kupec prevzel vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z 
lastništvom sredstva, ko obstaja gotovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih 
stroškov ali možnosti vračila proizvodov, ko Družba preneha z nadaljnjim odločanjem o prodanih 
proizvodih in ko je višino prihodkov mogoče zanesljivo izmeriti.

prenos tveganj in koristi je odvisen od posameznih določil kupoprodajne pogodbe. pri prodaji 
blaga se prenos praviloma izvede potem, ko je blago prispelo v kupčevo skladišče, vendar pa pri 
nekaterih mednarodnih pošiljkah do prenosa pride ob naložitvi blaga na transportno sredstvo.

 

ii) prihodki iz opravljenih storitev
prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo do-

končanosti posla na datum poročanja. Stopnja dokončanosti se oceni s pregledom opravljenega 
dela. 

Večino prihodkov družbe predstavljajo prihodki iz naslova prodaje licenc in osveževalnih po-
godb. poleg klasičnega nakupa licence družba Datalab omogoča uporabniku nakup, kjer upo-
rabnik po petih letih plačevanja mesečne licenčnine postane lastnik licence ali pa jo najame za 
obdobje šestih let (v nadaljevanju rlGS pogodbe). prihodki iz naslova rlGS pogodb so sestavljeni 
iz licenc, osveževanja in financiranja. 

prihodke, pridobljene iz naslova razpisov, subvencij ali dotacij, družba prihodkuje ob podpi-
su pogodbe in v trenutku, ko njihov nastanek postane nesporen. V primeru, ko družba pridobi 
sredstva preko razpisov za razvoj neopredmetenih osnovnih sredstev, se za vrednost pridobljene 
subvencije oblikuje pasivno časovno razmejitev – državne podpore, ki se na mesečni osnovi pri-
hodkujejo v sorazmernem delu amortizacije. 

podatki o pomembnih ocenah negotovosti in odločilnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripra-
vilo v procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki najmočneje vplivajo na zneske v računo-
vodskih izkazih, so opisane v naslednjih pojasnilih:

iii) prihodki od najemnin
prihodki od najemnin iz naložbenih nepremičnin se pripoznajo med prihodki enakomerno med 

trajanjem najema. podeljene vzpodbude v zvezi z najemom se pripoznajo kot sestavni del skupnih 
prihodkov od najemnin. 

 l) državne podpore

Državne podpore se v začetku pripoznajo v računovodskih izkazih kot odloženi prihodki, ko 
obstaja sprejemljivo zagotovilo, da bo Družba podpore prejela in da bo izpolnila pogoje v zvezi z 
njimi. Državne podpore, prejete za kritje stroškov, se pripoznavajo strogo dosledno kot prihodki v 
obdobjih, v katerih nastajajo zadevni stroški, ki naj bi jih le-te nadomestile. S sredstvi povezane dr-
žavne podpore se v izkazu poslovnega izida pripoznavajo strogo dosledno med drugimi prihodki 
iz poslovanja v dobi koristnosti posameznega sredstva.
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m) Finančni najemi

plačila iz naslova finančnega najema se pripoznavajo med prihodki enakomerno med traja-
njem najema. prejete vzpodbude v zvezi z najemom se pripoznajo kot sestavni del skupnih od-
hodkov od najemnin.

najmanjša vsota najemnin se razporedi med finančne odhodke in zmanjšanje neporavnanega 
dolga. Finančni odhodki se razporedijo na obdobja med trajanjem najema, da se dobi stalna obre-
stna mera za preostalo stanje dolga za vsako obdobje. Družba pogojna plačila iz naslova finanč-
nega najema izkazuje v višini, ki jo določi tako, da ob prejemu potrditve o spremembi najemnine 
ponovno oceni vrednosti najmanjše vsote najemnin v preostalem obdobju. 

pogojna plačila iz naslova finančnega najema se izkažejo, ko pogojna obveznost ne obstaja 
več in ko je višina spremembe vrednosti finančnega najema znana, in sicer v višini, ki jo določi s 
ponovno oceno vrednosti najmanjše vsote najemnin v preostalem obdobju trajanja najema.

n) Finančni prihodki in finančni odhodki

Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb (vključno z za prodajo razpoložljivimi 
finančnimi sredstvi), prihodke od dividend, prihodke od odsvojitve za prodajo razpoložljivih finanč-
nih sredstev, spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi po-
slovni izid in dobički od inštrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v poslovnem 
izidu. prihodki iz obresti se pripoznajo v poslovnem izidu ob njihovem nastanku z uporabo metode 
efektivne obrestne mere. prihodki od dividend se v izkazu vseobsegajočega donosa pripoznajo 
na dan, ko je uveljavljena delničarjeva pravica do plačila, kar je pri podjetjih, ki kotirajo na borzi, 
praviloma datum, ko pravica do tekoče dividende preneha biti povezana z delnico.

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, razlik ob ponovnih izračunih diskonta na rezer-
vacije, dividende od prednostnih delnic, ki so izkazane med obveznostmi, spremembe poštene 
vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, izgube zaradi oslabitve vre-
dnosti finančnih sredstev in izgube od inštrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo 
v izkazu vseobsegajočega donosa. Stroški izposojanja se v izkazu vseobsegajočega donosa pri-
poznajo po metodi efektivnih obresti.

Dobički in izgube iz tečajnih razlik se izkažejo v čistem znesku.

o) davek iz dobička

Davek iz dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek 
iz dobička se izkaže v izkazu vseobsegajočega donosa, razen v tistem delu, v katerem se nanaša 
na postavke, ki se izkazujejo neposredno v kapitalu in se zato izkazuje med kapitalom.

odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za 
poslovno leto, ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih na datum poroča-
nja, in morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti.

odloženi davek se izkazuje po metodi obveznosti po bilanci stanja, pri čemer se upoštevajo 
začasne razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznosti za potrebe finančnega po-
ročanja in zneski za potrebe davčnega poročanja. naslednje začasne razlike niso upoštevane: za-
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četno pripoznanje sredstev ali obveznosti v poslu, kjer ne gre za poslovne združitve in ki ne vpliva 
niti na računovodski niti na obdavčljivi dobiček in razlike v zvezi z naložbami v odvisna podjetja in 
skupaj obvladovana podjetja v tisti višini, za katero obstaja verjetnost, da ne bodo odpravljene v 
predvidljivi prihodnosti. nadalje se odloženi davek ne izkaže v primeru obdavčljivih začasnih razlik 
ob začetnem pripoznanju dobrega imena. odloženi davek se izkaže v višini, v kateri se pričakuje, 
da ga bo potrebno plačati ob odpravi začasnih razlik, na podlagi zakonov, uveljavljenih ali v bistvu 
uveljavljenih na datum poročanja. Družba pobota odložene terjatve in obveznosti za davek, če ima 
zakonsko izvršljivo pravico pobotati pripoznane odmerjene terjatve in obveznosti za davek in če 
se nanašajo na davek iz dobička, ki pripada isti davčni oblasti v zvezi z isto obdavčljivo enoto; ali 
različnimi obdavčljivimi enotami, ki nameravajo bodisi poravnati odmerjene obveznosti za davek 
in terjatve za davek z razliko bodisi hkrati povrniti terjatve in poravnati obveznosti.

odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na 
razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odlo-
ženo terjatev. odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da 
bo mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.

4. določanje poštene VrednoSti

Glede na računovodske usmeritve družbe in razčlenitve je v številnih primerih potrebna določi-
tev poštene vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev in obveznosti. poštene vredno-
sti posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja je družba določila po me-
todah, ki so opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zvezi s predpostavkami 
za določitev poštenih vrednosti, so ta navedena v razčlenitvah k posameznim postavkam sredstev 
oziroma obveznosti družbe.

i) opredmetena osnovna sredstva
poštena vrednost opredmetenih osnovnih sredstev iz poslovnih združitev je njihova tržna vre-

dnost. tržna vrednost nepremičnin je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko nepremičnina 
na dan cenitve in po ustreznem trženju izmenjala v premišljenem poslu med voljnim prodajalcem 
in voljnim kupcem, pri čemer so stranke dobro obveščene in ravnajo razumno, neprisiljeno in 
neodvisno (arm's length transaction). tržna vrednost naprav, opreme in inventarja temelji na po-
nujeni tržni ceni podobnih predmetov.

ii) neopredmetena sredstva
poštena vrednost patentov in blagovnih znamk, pridobljenih pri poslovnih združitvah, temelji na 

ocenjeni diskontirani bodoči vrednosti licenčnin, katerih plačilo zaradi lastništva patenta oziroma 
blagovne znamke ne bo potrebno. poštena vrednost ostalih neopredmetenih sredstev se določi 
kot sedanja vrednost ocenjenih bodočih denarnih tokov, za katere se pričakuje, da bodo izhajali iz 
njihove uporabe in morebitne prodaje.

iii) poslovne in druge terjatve
poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih de-

narnih tokov, razobrestenih po tržni obrestni meri na datum poročanja.

iv) neizpeljane finančne obveznosti
poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti bodočih iz-

plačil glavnice in obresti, diskontirani po tržni obrestni meri na datum poročanja. V zvezi z deležem 



letno poročilo 2010

141  |  poJASnilA K  rAčUnoVoDSKiM iZKAZoM

obveznosti iz naslova zamenljivih obveznic se tržna obrestna mera določa s primerjavo s podobni-
mi obveznostmi, ki jih ni mogoče zamenjati v kapital. pri finančnih najemih se tržna obrestna mera 
določi s primerjavo s podobnimi najemnimi pogodbami.

5. oBVladoVanje finančnega tVeganja

Družba ne uporablja finančnih inštrumentov. Družba ocenjuje finančna tveganja v okviru na-
slednjih skupin:

• kreditno tveganje,
• likvidnostno tveganje,
• tržno tveganje.

ta točka obravnava družbo in njeno izpostavljenost posameznim omenjenim tveganjem, njene 
cilje, usmeritve in postopke za merjenje in obvladovanje tveganj, ter njeno ravnanje s kapitalom. 
Druga kvantitativna razkritja so zajeta v nadaljevanju pojasnil k računovodskim izkazom.

poslovodstvo je v celoti odgovorno za vzpostavitev okvirnega upravljanja družbe s tveganji. 
Znotraj finančnega in računovodskega oddelka se spremlja in upravlja s tveganji. odgovorni dela-
vec v oddelku financ in računovodstva sproti poroča o izvajanju dejavnosti izvršnemu direktorju. 

Usmeritve za upravljanje s tveganji so oblikovane z namenom opredeliti in analizirati tveganja, ki 
grozijo družbi, na podlagi česar se določijo ustrezne omejitve in kontrole, ter spremljajo tveganja in 
upoštevanje omejitev. Usmeritve in sistemi upravljanja s tveganji se redno preverjajo in tako sproti 
posredujejo informacije o spremenjenih tržnih razmerah ter dejavnostih družbe. Z izobraževanjem 
kot tudi s standardi in postopki upravljanja s tveganji si družba prizadeva razviti disciplinirano in 
konstruktivno okolje, v katerem se vsi zaposleni zavedajo svoje vloge in svojih obveznosti.

Upravni odbor skrbi za zagotavljanje spoštovanja usmeritev in postopkov upravljanja s tvega-
nji ter presoja ustreznost okvirnega upravljanja s tveganji v zvezi s tveganji, s katerimi se družba 
sooča. 

Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje, da bo družba utrpela finančno izgubo, če stranka ali pogodbe-

nica vključena v pogodbo o finančnem inštrumentu, ne izpolni pogodbenih obveznosti. Kreditno 
tveganje nastane predvsem iz naslova terjatev družbe do strank in naložbenih vrednostnic.

Poslovne in druge terjatve
izpostavljenost družbe kreditnemu tveganju je odvisna zlasti od značilnosti posameznih strank. 

Demografija baze strank družbe, kot tudi plačilno tveganje z vidika panoge ali države, v kateri 
stranka posluje, nima tolikšnega vpliva na kreditno tveganje. Z geografskega vidika koncentracija 
kreditnega tveganja ne obstaja. 

oddelek za finance in računovodstvo oblikuje kreditno politiko, v skladu s katero se za vsa-
ko novo stranko izvede analiza njene kreditne sposobnosti, preden ji družba ponudi standardne 
pogoje plačila in dobave. pregled zajema zunanje ocene, če obstajajo, v nekaterih primerih pa 
tudi reference banke. nabavne omejitve, ki se določijo v obliki najvišjega odprtega zneska, ki ni 
predmet potrditve, se vzpostavijo za vsako stranko posebej; te omejitve se preverjajo vsake štiri 
mesece. poslovanje družbe s stranko, ki ne izpolnjujejo normne kreditne sposobnosti, poteka le 
na osnovi predplačil.
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Družba oblikuje popravek za vrednost oslabitve, ki predstavlja višino ocenjenih izgub iz naslova 
poslovnih in drugih terjatev ter naložb. Glavna elementa tega popravka sta posebni del izgube, 
ki se nanaša na posamezna pomembna tveganja, in skupni del izgube, ki se oblikuje za družbe 
podobnih sredstev zaradi izgub, ki so nastale a še niso opredeljene. popravek za skupni znesek 
izgube se določi ob upoštevanju podatkov iz preteklosti, ki se nanašajo na statistiko plačila podob-
nih finančnih sredstev.

Garancije
V skladu s svojo usmeritvijo Družba nudi finančne garancije zgolj odvisnim podjetjem, ki so v 

polni lasti obvladujočega podjetja.

Likvidnostno tveganje
likvidnostno tveganje je tveganje, da Družba ne bo zmožna poravnati svojih finančnih obve-

znosti ob njihovi dospelosti. najvišjo možno likvidnost Družba zagotavlja tako, da ima vselej dovolj 
likvidnih sredstev za poravnanje svojih obveznosti v roku, in sicer v običajnih kot tudi stresnih oko-
liščinah, brez da bi nastale nesprejemljive izgube ali tveganje škodovati ugledu Družbe. 

Družba ima za zagotavljanja likvidnosti odprtih več kreditnih linij, kjer na podlagi potreb črpa 
ustrezna sredstva. 

Tržno tveganje
tržno tveganje je tveganje, da bodo spremembe v tržnih cenah, kot so devizni tečaji, obrestne 

mere in lastniški inštrumenti, vplivale na prihodke Družbe ali na vrednost finančnih inštrumentov. 
Cilj obvladovanja tržnega tveganja je obvladovanje in nadzor nad izpostavljenostjo tržnim tvega-
njem v razumnih mejah ob hkratni optimizaciji dobička.

Valutno tveganje
Družba je izpostavljena valutnemu tveganju na prodajnem, nabavnem in posojilnem področju, 

in sicer pri poslih v valutah, ki niso funkcijske valute družb v družbi, ki je predvsem evro. Valuta, v 
kateri družba največ posluje, je evro.

S prehodom na evro se pomen ključnega valutnega para v družbi spreminja, saj v to terminolo-
gijo zaradi vplivnosti dejansko ne moremo umestiti nobenega valutnega para, smo pa zaradi neiz-
ravnanih deviznih pozicij kot pomembnejše valutne pare določili tiste, ki so definirani z geografsko 
lokacijo naših podjetij v tujini, in sicer: eUr/HrK, eUr/MKD in eUr/rSD. na vseh trgih poskuša-
mo izpostavljenost zmanjšati z integriranjem tečaja v razliko v ceni, z naravnim varovanjem, torej 
uravnavanjem prodaje in nabave, s terminsko čim bolj optimalnim valutnim pokrivanjem prilivov z 
odlivi ter z najemanjem kreditov v lokalni valuti.

Tveganje spremembe obrestne mere
obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi spremem-

be tržnih obrestnih mer. Družba ima večino dolžniških virov vezanih na nespremenljivo obrestno 
mero, zato poslovanje ni izpostavljeno obrestnemu tveganju. tveganju spremembe obrestne 
mere se izogibamo s prilagajanjem obrestnih mer na aktivi obrestnim meram na pasivi, poleg 
tega pa izvajamo tudi simulacije na bilanci stanja z vidika absorpcije financiranja v povezavi s 
spremembami obrestnih mer. 

Upravljanje s kapitalom
Upravni odbor se je odločil za ohranjanje velikega kapitalskega obsega, da bi tako zagotovil za-

upanje naložbenikov, upnikov in trga ter trajnostni razvoj družbe. Upravni odbor spremlja kapitalski 
donos, ki ga je Družba opredelila kot čiste prihodke iz poslovanja, deljene s celotnim delničarskim 
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kapitalom, brez neodkupljivih prednostnih delnic in manjšinskih deležev. Upravni odbor spremlja 
tudi višino dividend, izplačanih navadnim delničarjem.

Družba si prizadeva za ohranjanje ravnotežja med višjimi donosi, ki bi jih omogočili z večjimi 
posojili, ter prednostmi in varnostjo močne kapitalske pozicije. 

Družba na trgu občasno odkupi lastne delnice, pri čemer je časovni razpored teh transakcij 
odvisen od tržne cene delnice. V osnovi so te delnice namenjene uporabi ob izdaji delnic po pro-
gramu delniških opcij. odločitve o nakupu in prodaji sprejema odbor za obvladovanje tveganj, in 
sicer za vsak posel posebej. Družba ne razpolaga s posebnim načrtom odkupa lastnih delnic.

V letu poročanja v Družbi ni prišlo do spremembe v načinu upravljanja s kapitalom.

niti matična družba niti njene odvisne družbe niso predmet kapitalskih zahtev, ki bi jih določili 
zunanji organi.

6. priHodKi od prodaje

V EUR PL 10 PL 09

PRIHOdKI Od PROdAJE 2.152.873 2.113.437

prihodki od prodaje na domačem trgu 1.573.828 1.455.331

prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen zakupnin 1.550.880 1.206.692

prihodki od zakupnin, naročnin, najema 22.548 228.315

prihodki od prodaje blaga in materiala 400 20.324

prihodki od prodaje na trgu eU 7.454 3.594

prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu eU 7.454 3.594

prihodki od prodaje na trgu izven eU 571.591 654.512

prihodki od prodaje proizvodov in storitev 571.591 654.512

podjetje Datalab programsko opremo pAntHeon licencira tudi z zakupom in najemnino. ob 
podpisu pogodbe o takem licenciranju podjetje od 1. 7. 2009 prihodkuje vrednost licence takoj, 
prihodki iz naslova osveževanj in financiranja pa se prihodkujejo na mesečni ravni do izteka po-
godbe. 
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7. drugi poSloVni priHodKi 

pretežni del drugih poslovnih prihodkov predstavljajo usredstveni lastni proizvodi in storitve v 
višini 1.368.660 eUr, kar predstavlja razvoj programske opreme pAntHeon.

V postavki subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslov-
nimi učinki, imamo evidentirane prihodke iz naslova subvencije Ministrstva za visoko šolstvo, zna-
nost in tehnologijo za razvoj ekosistema za e-poslovanje malih in srednjih podjetij (projekt Feniks). 
prihodki iz tega naslova so bili letos prihodkovani v višini 40.810 eUr, torej v sorazmerni višini 
stroška amortizacije projekta Feniks. Hkrati so za preostali del odobrenih sredstev subvencije obli-
kovane dolgoročne rezervacije v višini 315.346 eUr za pokrivanje sorazmernega dela stroškov 
amortizacije v prihodnjih štirih letih.

Drugi poslovni prihodki v poslovnem letu 2010 so sestavljeni iz prevrednotovalnih prihodkov 
iz naslova odprave oslabitev poslovnih terjatev v višini 33.831 eUr in odpisa obveznosti iz pre-
teklega koledarskega leta za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 75.276 eUr, 
prihodki iznaslova refundacijskih zahtevkov v višini 6.177 eUr, prodaje osnovnih sredstev v višini 
672 eUr. ostali drugi prihodki pa so prihodki iz naslova uskladitvenih postavk z našimi kupci v 
višini 6.083 eUr ter ostalih prihodkov v višini 816 eUr. 

8. StrošKi Blaga materiala in StoriteV

Stroški materiala so cenovno izraženi potroški neposrednega materiala. Stroški storitev so stro-
ški, ki se ne štejejo kot stroški materiala, amortizacije ali dela, temveč so stroški prevoznih storitev, 
stroški proizvajalnih stopenj, ki jih opravijo drugi, komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev, 
najemnin, storitev plačilnega prometa, stroški partnerskih provizij in podobni stroški. Med stroške 
storitev štejejo tudi stroški po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu oziroma stroški stori-
tev iz drugih pravnih razmerij, razen delovnih razmerij nastalih s fizičnimi osebami.

Znesek stroškov blaga, materiala in storitev sestavljajo:
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v EUR PL 10 PL 09

Stroški materiala, blaga in storitev 1.013.984 994.393

nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 385 23.394

Stroški materiala 37.913 24.960

Stroški energije 14.015 15.749

Drugi stroški materiala 3.839 4.468

Stroški storitev pri ustvarjanju proizv. in opravljanju stor. 62.858 66.682

transportne storitve 14.430 18.272

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev 3.656  

najemnine 147.013 158.051

povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 10.921 25.725

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije 18.522 14.799

Stroški intelektual. in osebnih storitev 158.218 200.945

Stroški sejmov, reklam, propag. in reprez. 29.895 98.855

Stroški storitev fizičnih oseb 50.892 23.021

Stroški drugih storitev 461.427 288.843

nagrade vajencem in študentom skupaj z dajatvami 0 30.629

Kot drugi stroški materiala so evidentirani predvsem stroški pisarniškega materiala. Drugi stroški 
storitev pa so predvsem stroški zunanjih izvajalcev vezanih na izdelavo in dokončanje pAntHeon 
5.5. ter marketinškimi aktivnostmi, ki so se nanašale na promocijo in predstavitve slednjega. 

Členitev stroškov po funkcionalnih 
skupinah

v EUR delež

proizvajalni stroški (razvoj in podpora) 1.937.375 62,07%

Stroški prodaje (marketing in prodaja) 440.639 14,12%

Stroški splošnih dejavnosti ( uprava ) 743.089 23,81%

Skupaj 3.121.103 100

Kot proizvajalni stroški so zajeti stroški oddelkov razvoja in podpore, kot prodajni pa stroški 
oddelkov prodaje in marketinga. pod stroške splošnih dejavnosti so zajeti stroški splošnih služb 
(računovodstvo, administracija, Dl akademija, izobraževanje, kadri ipd).
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9. StrošKi dela 

Stroški dela in stroški povračil zaposlencem se obračunavajo skladno z zakonom, kolektivno 
pogodbo, splošnim aktom družbe ali pogodbo o zaposlitvi. obračunanim stroškom dela ustrezajo 
z njimi povezani kratkoročni dolgovi, dokler se ne poravnajo. obveznosti za plače se prikazujejo 
kot obveznosti do posameznih zaposlencev v znesku čistih plač in kot odtegnjene obveznosti za 
dajatve, vštete v njihovih kosmatih plačah. Dodatno se prikazujejo še obveznosti in dajatve, ki se 
obračunavajo glede na znesek kosmatih plač in ki niso njihov sestavni del. prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje je za zaposlene urejeno v okviru kolektivnega pokojninskega zavarovanja 
pri izvajalcu pokojninskega načrta, ki je odobren in vpisan v poseben register po predpisih, ki ure-
jajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Stroške dela sestavljajo:

v EUR PL 10 PL 09

Stroški dela 1.333.434 1.656.530

Stroški plač 966.970 1.197.190

 Stroški pokojninskih zavarovanj 124.286 165.221

 Stroški drugih socialnih zavarovanj 71.504 100.619

Drugi stroški dela 170.674 193.500

Prejemki članov uprave in upravnega odbora

V spodnjih tabelah so pri zneskih upoštevani stroški plač in nadomestil v breme podjetja, drugi 
stroški dela (regres, drugi osebni prejemki, neto povračila, bonitete), povračila stroškov v zvezi z 
delom in premije pDpZ ii. Med druga dodatna plačila g. Mertelju sodi povračilo za njegova osebna 
jamstva za prejete kredite družbe. podatki so za poslovno leto 2010. 

pri izplačilu sejnin za upravni odbor so upoštevani stroški nagrad, sejnin in povračila stroškov za 
zunanje in notranje člane upravnega odbora. nagrade se izplačujejo izključno v delnicah družbe, 
razen v primeru, da bi izplačilo v delnicah določenemu delničarju le-tega skladno z zakonskimi 
odredbami prisililo v objavo prevzemne ponudbe.

člani nadzornih svetov odvisnih družb skupine Datalab za opravljanje nadzora v odvisnih druž-
bah ne prejemajo nikakršnih plačil, tako, da se prikazani zneski nanašajo le na matično družbo.

Fiksni 
prejemki

druge 
nagrade 

Povračila 
stroškov

druga 
dodatna 

plačila

Skupaj prejemki 
v datalab 

Tehnologije, d. d.

lojze Zajc 46.644 5.500  52.144

Andrej Mertelj 58.623 12.100 10.785 26.052 107.560

tone černe 1.764 4.400   6.164
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10. drugi poSloVni odHodKi

v EUR PL 10 PL 09

drugi poslovni odhodki 66.908 296.223

rezervacije 0 243.377

Drugi stroški 14.036 24.991

prevrednot. poslovni odhodki 52.872 27.855

Drugi poslovni odhodki v poslovnem letu 2010 so sestavljeni iz odhodkov iz naslova spre-
membe sheme knjiženja zakupnih in naročniških pogodb v višini 3.050 eUr, stroški iz naslova 
prispevkov za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 5.395 eUr ter sodne takse, parske 
izravnave in davčno nepriznani stroški v višini 5.591 eUr.

prevrednotovalne poslovne odhodke sestavljajo popravki vrednosti v zvezi s kratkoročnimi po-
slovnimi terjatvami v višini 52.574 eUr in inventurni odpisi uničenih ali dotrajanih opredmetenih 
osnovnih sredstev v višini 298 eUr.

11. finančni priHodKi

v EUR PL 10 PL 09

Finančni prihodki 160.987 191.755

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 9.210 4.427

Finančni prihodki iz posojil, v skupini 3.194 3.419

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 127.739 183.537

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev v skupini 20.844 0

Finančni prihodki iz danih posojil 

Družba je v letu 2010 finančne prihodke iz danih posojil ustvarila iz naslova danih posojil druž-
bam in drugim osebam v Sloveniji v višini 9.210 eUr ter hčerinskim podjetjem v tujini v višini 
3.194 eUr. Finančni prihodki izhajajo iz naslova danih kratkoročnih posojil (do 12 mesecev), ki se 
obrestujejo po 7 do 8-odstotno obrestni meri na letni ravni.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

Družba je v letu 2010 večino finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev ustvarila iz naslova za-
kupnih in najemnih pogodb. V letu 2010 je bilo za 127.650 eUr, v letu 2009 pa za 160.269 
eUr tovrstnih prihodkov. preostale prihodke pa predstavljajo prekoračitve plačilnega roka kupcev, 
katerim družba v takem primeru zaračuna zamudne obresti ter obresti od depozitov ter tečajne 
razlike.
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12. finančni odHodKi

v EUR PL 10 PL 09

Finančni odhodki 250.608 157.151

Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank 42.353 53.052

Finančni odhodki iz naslova provizije - Diners 31.564 40.770

Slabitve naložb 89.606 0

ostali finančni odhodki 87.085 63.329

Družba Datalab je v letu 2008 pričela poslovno sodelovati z družbo Diners Club Slovenija na 
področju financiranja in izterjave zakupnih in naročniških pogodb za program pAntHeon. iz tega 
naslova smo oblikovali finančne odhodke v višini 31.564 eUr.

V poslovnem letu 2010 je družba oslabila naložbe v hčerinska podjetja: Datalab Hr(old) v višini 
258 eUr, Datalab Mn v višini 47.654 eUr in Datalab SCG v višini 41.694 eUr.

ostali finančni odhodki pa zajemajo redne in zamudne obresti do države, dobaviteljev in lea-
sing hiše.

Finančni izid

v EUR PL 10 PL 09

Finančni prihodki 160.987 191.755

Finančni odhodki 250.608 157,151

neto FinAnčni iZiD -89.621 34.604

13. daVeK od doHodKa

Davek od dohodkov pravnih oseb se obračunava na temelju prihodkov in odhodkov, ki so 
vključeni v izkaz poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Družba je v letu 2010 ugotovila 
davek od dohodka v višini 18.862 eUr

Postavka PL 10 PL 09

obračunani odhodek za davek - davčna obveznost 18.862 0

terjatev za odložene davke 2.963 26.571

odhodek za davek skupaj v izkazu poslovnega izida 15.899 -26.571
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prikaz efektivne stopnje davka od dobička za družbo Datalab tehnologije, d. d.

Postavka PL 10 PL 09

Bruto poslovni izid pred obdavčitvijo 415.917 156.885

Veljavna davčna stopnja 20,50% 21,50%

Davek po veljavni davčni stopnji, pred spremembami davčne osnove 85.263 33.730

Učinki spremembe davčne osnove  -232.183

Davčno nepriznani stroški 207.141 73.968

Učinek spremembe računovodske usmeritve  0

različno pripoznavanje prihodkov in odhodkov -49.491  

prilagoditve zaradi različnih davčnih stopenj   

olajšave -474.559 -306.151

Druge stalne razlike   

efektivna davčna stopnja 3,82% 0,00%

odmerjeni in odloženi davek 15.899 0

14. priHodKi iz odloŽeniH daVKoV

prihodki iz odloženih davkov predstavljajo povečanje odloženih terjatev za davek v višini 2.963 
eUr, kot razlika iz naslova v tem poslovnem letu davčno nepriznanih odpisov in oslabitev ter v tem 
poslovnem letu davčno priznanih odpisov in oslabitev.



letno poročilo 2010

150  |  poJASnilA K  rAčUnoVoDSKiM iZKAZoM

15. nepremičnine, napraVe in oprema

nepremičnine, naprave in oprema v višini 45.615 eUr predstavljajo računalniki in računalni-
ška oprema. nepremičnine, naprave in oprema v višini 10.523 eUr so bile pridobljene iz lastnih 
virov. 

preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev za obdobje od 1. 7. 2009 do 30. 6. 
2010:

NABAVNA VREdNOST druge naprave in oprema Skupaj

Stanje 1. julij 2009 354.803 354.803

nabava, aktiviranja 10.523 10.523

odtujitve, odpisi 27.643 27.643

okrepitev oS 0 0

Stanje 30. junij 2010 337.683 337.683

poprAVeK VreDnoSti  0

Stanje 1. julij 2009 260.283 260.283

odtujitve, odpisi 27.345 27.345

Amortizacija 59.130 59.130

okrepitev oS 0 0

Stanje 30. junij 2010 292.068 292.068

neoDpiSnA VreDnoSt  0

Stanje 1. julij 2009 94.520 94.520

Stanje 30. junij 2010 45.615 45.615

16. neopredmetena SredStVa

neopredmeteno dolgoročno sredstvo je sredstvo, ki služi za dolgoročno proizvajanje ali priskr-
bovanje proizvodov oziroma za opravljanje in priskrbovanje storitev, dajanje v najem ali pisarni-
ške potrebe, fizično pa ne obstaja. Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi družba Datalab 
tehnologije, d. d., izkazuje materialne in avtorske pravice po neodpisani vrednosti, kot razliki med 
nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti. 

neopredmetena dolgoročna sredstva v višini 3.776.031 eUr predstavljajo vrednost doku-
pljenih komponent in drugih avtorskih pravic, ki se nanašajo na informacijski sistem pAntHeon 
ter razne licence, ki omogočajo, da znotraj razvojnega oddelka poteka nemoten razvoj informa-
cijskega sistema pAntHeon. največji del neopredmetenih sredstev pa predstavlja usredstvenje 
programa pAntHeon. 
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Družba nima v uporabi zamortiziranih neopredmetenih sredstev, ki bi bila bistveno pomembna. 

preglednica stanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev za poslovno leto 2010:

v EUR 
dolgoročne 

premoženjske pravice
Skupaj

nABAVnA VreDnoSt

Stanje 1. julij 2009 5.131.189 5.131.189

nabava, aktiviranja 1.403.446 1.403.446

odtujitve, odpisi 0 0

okrepitev oS 0 0

Stanje 30. junij 2010 6.534.635 6.534.635

poprAVeK VreDnoSti  0

Stanje 1. julij 2009 2.052.400 2.052.400

odtujitve, odpisi 0 0

Amortizacija 706.204 706.204

okrepitev oS 0 0

Stanje 30. junij 2010 2.758.604 2.758.604

neoDpiSnA VreDnoSt  0

Stanje 1. julij 2009 3.078.789 3.078.789

Stanje 30. junij 2010 3.776.031 3.776.031

17. dolgoročne finančne naloŽBe

Dolgoročne finančne naložbe so sestavni del dolgoročnih finančnih instrumentov družbe in 
predstavljajo postavko, ki je izterljiva v daljšem časovnem obdobju od enega leta.

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

dolgoročne finančne naložbe 168.605 144.107

Delnice in deleži v družbah v skupini 167.355 142.600

Druge dolgoročne finančne naložbe 1.250 1.507
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Družba izkazuje naslednje dolgoročne finančne naložbe:

delež 30. 6. 2010 30. 6. 2009

naložba Datalab tehnologije, d. o. o. – Hrvaška 51% 123.000 123.000

naložba Datalab BA, d. o. o. – Bosna in Hercegovina 51% 524 524

naložba Datalab MK, d. o. o – Makedonija. 100% 38.832 5.000

naložba Datalab SCG, d. o. o. 51% 0 3.976

naložba Datalab Sr, d. o. o. – Srbija 100% 5.000 5.000

naložba Datalab Mn, d. o. o. – črna gora 51% 0 5.100

Skupaj odvisne družbe  167.356 142.600

naložba Datalab, d. o. o. – Hrvaška 10% 0 258

naložba Datalab Automotive, d. o. o. – Srbija 24,99% 1.249 1.249

Skupaj druge družbe  1.249 1.507

Dolgoročne finančne naložbe se vrednotijo po metodi nabavne vrednosti.

Dolgoročne finančne naložbe v odvisnih in pridruženih podjetjih
V poslovnem letu 2010 je družba oslabila naložbe v podjetja Datalab, d. o. o. – Hrvaška v višini 

258 eUr, Datalab Mn je dokapitalizirala s konverzijo terjatev v višini 42.554 eUr in hkrati zaradi 
izkazane izgube opravila oslabitev naložbe v višini 47.654 eUr, družba je oslabila tudi naložbo v 
Datalab SCG v višini 3.976 eUr. Družba je v tem poslovnem letu konvertirala terjatve v kapital 
podjetja Datalab MK, d. o. o., v višini 33.832 eUr.

18. dolgoročna poSojila

Dolgoročna posojila družbam v skupini v višini 3.502 eUr (30.06.2009 3.502 eUr) se na-
naša na posojilo dano družbi Datalab Mn za prodajo licenc končnemu uporabniku na 24 obrokov, 
katere je financirala družba Datalab tehnologije, d. d., ob najetju dolgoročnega posojila pri raiffe-
isen banki.

19. dolgoročne poSloVne terjatVe

Dolgoročne poslovne terjatve so terjatve na premoženjskih in drugih razmerjih zasnovane pra-
vice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali izvedbo kake storitve v 
obdobju, ki presega 12 mesecev. Dolgoročne poslovne terjatve predstavljajo terjatve iz naslova 
prodaje zakupnih in najemnih pogodb. V nadaljevanju je predstavljena detajlna razdelitev dolgo-
ročnih poslovnih terjatev po vrsti pogodb.



letno poročilo 2010

153  |  poJASnilA K  rAčUnoVoDSKiM iZKAZoM

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

dOLGOROČNE TERJATVE 358.316 534.084

Dolg. terj. iz nasl. licence zakupa (l20 & l30) 159.235 240.242

Dolg. terj. iz nasl. upgradeov zakupa (l20 & l30) 65.442 93.721

Dolg. terj. iz nasl. licence naročnine (S30) 92.426 136.036

Dolg. terj. iz nasl. upgradeov naročnine (S30) 41.213 64.085

20. dolgoročne aKtiVne čaSoVne razmejitVe

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve vključujejo dolgoročno razmejene stroške iz naslova 
financiranja in collection rlGS s strani družbe Diners club Si, d. o. o., in sicer v višini 20.113 eUr. 

21. odloŽene terjatVe za daVeK

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

odložene terjatve za davek 48.830 45.867

- iz naslova neizkoriščenih davčnih olajšav 11.856 26.571

- iz naslova popravkov vrednosti terjatev 36.974 19.296

odložene terjatve za davek so zneski davka od dobička, ki bodo davčnemu zavezancu povr-
njeni v prihodnjih davčnih obdobjih z manjšimi plačili davka v prihodnosti, takrat, ko bodo terjatve 
lahko uveljavljene. 

odložene terjatve za davek v družbi Datalab tehnologije, d. d., predstavljajo terjatev do države 
iz naslova popravkov vrednosti terjatev v višini 36.974 eUr in terjatve iz naslova neizkoriščenih 
davčnih olajšav v višini 11.856 eUr.

22. zaloge

Zaloge so na dan 30. 6. 2010 znašale 4.369 eUr (30. 6. 2009 6.626 eUr) in predstavljajo 
marketinški material (merchandise: majice, dodatki za računalnike, kape, kravate itd.), ki jih družba 
Datalab tehnologije, d. d., prodaja preko lastne spletne prodajalne.

23. KratKoročne finančne naloŽBe

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

Kratkoročne finančne naložbe 112.967 122.652

Druga kratkoročna posojila 53.659 122.652

Kratkoročne terjatve za nevplačan kapital 59.308 0
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Kratkoročne finančne naložbe so v letu 2010 predstavljale kratkoročna posojila v vrednosti 
53.659 eUr (30. 6. 2009 122.652 eUr) in terjatve za nevplačan kapital v višini 59.308 eUr. 
Zaračunane obresti do povezanih oseb so višje od predpisane obrestne mere za kreditiranje med 
povezanimi osebami, ki jo predpiše minister za finance. Kratkoročna posojila se obrestujejo po 7 
do 8-odstotni obrestni meri na letni ravni.

24. KratKoročne poSloVne terjatVe 

Kratkoročne poslovne terjatve so terjatve na premoženjskih in drugih razmerjih zasnovane 
pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali izvedbo kake storitve. 
predstavljajo kratkoročne terjatve iz poslovanja in dane predujme. terjatve iz poslovanja so razčle-
njene na: 

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

Kratkoročne poslovne terjatve 1.109.418 1.090.343

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 245.419 379.078

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 632.614 711.265

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 231.385 0

terjatve do kupcev se izkazujejo po nominalni vrednosti, zmanjšani za ustrezne popravke za 
ocenjene neizterljive zneske. terjatve se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska 
vrednost presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost. 

Kratkoročne terjatve so izterljive. pri problematičnih kupcih opravljamo storitve po plačanih 
avansih. Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini so preračunane po tečajnici Banke Slovenije na 
30. 6. 2010. Učinki sprememb v evrski protivrednosti na dan bilance stanja kot tečajne razlike 
povečujejo redne finančne prihodke oziroma redne finančne odhodke.

Kratkoročnih poslovnih terjatev do drugih predstavljajo terjatev do Ministrstva za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo za še neplačane subvencije iz naslova razvoja ekosistema za e-poslovanje 
malih in srednjih podjetij (projekt Feniks), in sicer v višini 208.317 eUr, terjatve za vstopni DDV v 
višini 20.624 eUr in terjatve za obresti v višini 2.444 eUr.

ocenjujemo, da so kratkoročne terjatve izterljive, razen terjatev za katere smo oblikovali popra-
vek vrednosti terjatev. 
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pregled strukture terjatev po zapadlosti:

Stanje terjatev
Bruto vrednost 

30. 6. 2010

Popravek 
vrednosti 

30. 6. 2010
Neto vrednost

30. 6. 2010
Bruto vrednost 

30. 6. 2009

Popravek 
vrednosti 

30. 6. 2009
Neto vrednost

30. 6. 2009

Skupaj 1.198.293 88.875 1.109.418 1.297.201 206.857 1.090.344

Še niso zapadle 714.963 0 714.963 698.240 0 698.240

Zapadle 0-30 dni 138.357 0 138.357 17.574 0 17.574

Zapadle 31-180 dni 116.582 0 116.582 323.415 0 323.415

Zapadle 181-365 dni 112.012 37.495 74.517 82.406 32.507 49.899

Več kot eno leto 116.379 51.380 64.999 175.566 174.350 1.216

oblikovanje popravka vrednosti terjatev

Postavka PL 10 PL 09

Stanje 1. 7. 89.471 96.417

oblikovanje popravkov vrednosti v letu -596 110.440

Stanje 30. 6. 88.875 206.857

25. denarna SredStVa

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

Denarna sredstva 76.659 36.027

Denar v blagajni 158 317

Denar na bankah 76.501 35.710
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26. KratKoročne aKtiVne čaSoVne razmejitVe 

Kratkoročne časovne razmejitve v višini 78.311 eUr sestavljajo razmejeni stroški za provizije 
partnerjev iz naslova rlGS v višini 18.841 eUr, regresa za letni dopust v višini 20.468 eUr ter 
kratkoročno odloženih stroškov provizij naših partnerjev v višini 39.002 eUr.

27. Kapital 

Osnovni kapital
na podlagi sklepa skupščine delničarjev dne 5. 5. 2003 je znašala velikost izdaje delnic 6.150 

delnic, njihova nominalna vrednost izdaje je znašala 6.150.000 Sit (25.663 eUr). Druga izdaja 
225 delnic je bila vpisana v sodni register 5. aprila 2005, nominalna vrednost druge izdaje je zna-
šala 225.000 Sit (938,9 eUr). nominalni vrednosti delnic 1.000 Sit (4,17 eUr) pri prvih dveh 
izdajah sta bili izvedeni z denarnimi vložki. tretja izdaja, pri kateri se je izdalo 95.050 kosovnih 
delnic, pa je bila vpisana v sodni register 17. avgusta 2007 in je bila izvedena s prenosom dote-
danjih dobičkov in preveč vplačanega osnovnega kapitala. Zadnja izdaja delnic je znašala 5.094 
kosovnih delnic in je bila vpisana v register 15. 2. 2008 ter izvedena z denarnim vložkom.

Vse delnice so navadne, imenske in izdane v nematerializirani obliki. Vse delnice so delničarji 
do vložitve predloga za vpis v sodni register v celoti vplačali. 

Delničarji družbe Datalab tehnologije, d. d., so na skupščini dne 16. 11. 2006 sprejeli sklep 
o preoblikovanju delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice ter v skladu s tem sklepom 
ustrezno spremenili statut družbe. osnovni kapital izdajatelja je razdeljen na 106.519 navadnih 
imenskih kosovnih delnic in znaša 444.493 eUr.

na dan 30. 6. 2010 je upravni odbor družbe Datalab tehnologije, d. d., sprejel in objavil sklep 
o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala v nominalni višini največ 21.353 
eUr, kar predstavlja največ 5.117 novih navadnih prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih 
kosovnih delnic. ponudba se je iztekla dne 15. 9. 2010 ob 17.00 uri. 

Lastne delnice
lastne delnice (22 lotov) so znašale na dan 30. 6. 2010 429 eUr, prav tako so znašale na 

dan 30. 6. 2009 429 eUr. tržna vrednost lastnih delnic je znašala na dan 30. 6. 2010 3.025 
eUr.

Kapitalske rezerve 
Kapitalske rezerve predstavljajo dokapitalizacijska vplačila nad nominalno vrednostjo delnic in 

znašajo 2.686 eUr. 
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Lastniška struktura družbe datalab Tehnologije, d. d., na dan 30. 6. 2010

Kategorija Ime Priimek Odstotek Število delnic

10 največjih   88,75% 94.540

 Andrej Mertelj 44,15% 47.029

 tWopp s.a.h.  24,62% 26.226

 tomaž teyrovsky 8,40% 8.951

 Moreno rodman 2,02% 2.148

 Moreno. d. o. o.  1,91% 2.036

 igor Kokalj 1,88% 2.000

 Vanja Varl 1,86% 1.977

 Valerija Ažman 1,49% 1.591

 Zvonko Arzenšek 1,33% 1.421

 Biro Bonus, d. o. o.  1,09% 1.161

Drugi   11,25% 11.979

 
člani upravnega 

odbora*
 0% 0

 nadzorni svet  0% 0

 Drugi zaposleni  1,94% 2.070

 Bivši zaposleni  4,56% 4.862

 partnerske družbe  0,40% 423

 lastne delnice  0,02% 22

 Drugi delničarji  4,32% 4.602

Skupaj   100,00% 106.519

* brez upoštevanja Andreja Mertlja

28. dolgoročne rezerVaCije 

Dolgoročne rezervacije predstavljajo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upoko-
jitvi v skladu z MrS 19 v višini 12.496 eUr. V letu 2010 družba ni oblikovala dodatnih rezervacij 
za jubilejne nagrade in odpravnine. 

29. dolgoročne paSiVne čaSoVne razmejitVe

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 769.183 eUr so sestavljene iz rezervacij za 
partnerske provizije iz naslova rlGS v višini 83.193 eUr in dolgoročne pasivne časovne razmeji-
tve za odložene prihodke iz naslova rlGS v višini 106.965 eUr. 
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Dolgoročne pasivne razmejitve v višini 263.679 eUr pa so oblikovane za morebitne izgublje-
ne tožbe.

V poslovnem letu 2010 je družba oblikovala dolgoročne pasivne časovne razmejitve za prejete 
subvencije za razvoj projekta Feniks v višini 356.156 eUr in jih iz istega naslova črpala v soraz-
mernem delu amortizacije tega projekta v višini 40.810 eUr.

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

dolgoročne pasivne časovne razmejitve 769.183 525.728

Dpčr  - rezervacije za partnerske provizije iz naslova rlGS 83.193 124.043

Dpčr  - za odložene prihodke iz naslova rlGS 106.965 158.308

Dpčr  - za morebitne izgubljene tožbe 263.679 243.377

Dpčr  - prejete subvencije za projekt Feniks 315.346 0

30. KratKoročne finančne oBVeznoSti

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

Kratkoročne finančne obveznosti 1.470.345 844.350

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 1.208.610 688.481

Druge kratkoročne finančne obveznosti 261.735 155.869

Kratkoročno prejeta posojila od bank družbe Datalab po valutah in obrestnih merah

Postavka Znesek v valuti v tisoč Znesek v tisoč EUR Obrestna mera od Obrestna mera do

eUr 1.208.610 1.208.610 eUriBor+3% 7,1%

Družba na dan 30. 6. 2010 izkazuje kratkoročne obveznosti do bank v skupni višini 1.208.610 
eUr. Kratkoročna posojila so najeta pri Banki Koper, novi ljubljanski Banki, raiffeisen banki in 
Abanki ter zavarovana z bianco menicami in osebnim poroštvom.

Kredit, ki ga je matična družba najela pri raiffeisen banki v višini 335.000 eUr je dodatno za-
varovan še s terjatvami, ki jih ima Datalab tehnologije, d. d., do Diners Club v znesku 241.764,64 
eUr (vrednoteno po odplačni vrednosti).

Druge kratkoročne finančne obveznosti v višini 261.735 eUr pa predstavljajo obveznosti za 
vpis novo izdanih delnic v sodni register, na podlagi, na dan 30. 6. 2010 podpisanih pogodb o 
konverziji terjatve (naših obveznosti) v delnice. rok za vpis novo izdanih delnic je potekel dne 15. 
9. 2010 ob 17.00 uri.
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31. KratKoročne poSloVne oBVeznoSti

v EUR 30. 6. 2010 30. 6. 2009

Kratkoročne poslovne obveznosti 760.827 1.135.195

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 11.512 31.532

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 178.135 285.069

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 571.180 818.594

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini predstavljajo obveznosti za zaračunane 
opravljene storitve (stroški zastopanja, stroški posredovanja).

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za zaračunane opra-
vljene storitve (najemnina, režijski stroški, storitve reklame in propagande, zaračunane provizije 
partnerjev) in nabavo materiala (pisarniški material, drobni material) ter osnovnih sredstev.

Druge kratkoročne obveznosti so sestavljene iz obveznosti do države iz naslova prispevkov in 
davkov od plač in na plače, obveznosti za plačilo DDV, obveznosti do delavcev za izplačilo plač, 
prejete varščine, odškodnine in drugih obveznosti.

Pregled strukture obveznosti po zapadlosti:

Stanje obveznosti Bruto vrednost 30. 6. 2010

Skupaj 760.827

Še niso zapadle 577.956

Zapadle 0-30 dni 53.727

Zapadle 31-180 dni 74.941

Zapadle 181-365 dni 4.957

Več kot eno leto 49.246

32. paSiVne čaSoVne razmejitVe 

pasivne časovne razmejitve so kratkoročno največ za 12 mesecev vnaprej vračunani stroški 
oziroma odhodki in kratkoročno odloženi prihodki, ki jih v računovodstvu izkazujemo ločeno.

časovne razmejitve nastajajo v računovodstvu iz potrebe po enakomernem obremenjevanju 
s stroški, ki so pričakovani, pa se še niso pojavili. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če so 
storitve podjetja že zaračunane ali celo plačane, podjetje pa jih še ni opravilo. Skupna vrednost 
časovnih razmejitev na dan 30. 6. 2010 je znašala 170.064 eUr. 

Del pasivnih časovnih razmejitev predstavljajo odloženi prihodki iz naslova zakupnin in naje-
mnih pogodb v skupni višini 59.662 eUr in pa kratkoročno razmejene obveznosti do partnerskih 
provizij v višini 46.261 eUr.
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Drugi del pasivnih časovnih razmejitev v višini 64.141 eUr je sestavljen iz vračunanih stroškov 
revizije in drugih storitev, vračunanih stroškov za partnerske provizije in vračunanih stroškov na-
grad upravnemu odboru za poslovno leto 2009.

33. Vlaganja V raziSKaVe in razVoj

Družba Datalab je izjemno razvojno usmerjeno podjetje pri katerem večino stroškov predsta-
vljajo stroški v razvoj in izboljšave poslovnoinformacijskega programa pAntHeon.

prikaz stroškov razvoja

Vrsta stroška PL 10 PL 09

notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti 1.244.303 1.297.119

nakup raziskovalno-razvojnih storitev 124.357 83.641

Skupaj 1.368.660 1.380.760

Vrsta stroška PL 10 PL 09

Stroški dela oseb 937.826 1.022.354

nakup raziskovalno razvojne opreme 155.646 104.692

Materialni stroški 150.831 170.073

Stroški raziskovalno-razvojnih storitev in stroški pogodb z 
zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci

124.357 83.641

Skupaj 1.368.660 1.380.760

34. tranSaKCije S poVezanimi oSeBami

Prodaja (promet terjatev) v EUR PL 10 PL 09

Datalab BA 129.214 164.230

Datalab Sr 187.062 163.780

Datalab Mn 31.989 49.796

Datalab MK 74.592 81.457

Datalab SCG 0 0

Datalab tehnologije Hr 191.219 160.153

Skupaj 614.076 619.416

   

Nabava (promet obveznosti) v EUR PL 2010 PL 2009

Datalab BA 225 2.757

Datalab Sr 0 3.296

Datalab Mn 0 10.889
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Datalab MK 82.175 32.707

Datalab SCG 0 0

Datalab tehnologije Hr 44.498 43.312

Skupaj 126.898 92.961

   

Odprte terjatve v EUR 30. 06. 2010 30. 06. 2009

Datalab BA 11.382 44.684

Datalab Sr 53.163 98.828

Datalab Mn 50.352 70.439

Datalab MK 77.212 78.529

Datalab SCG 0 28.755

Datalab tehnologije Hr 64.987 57.843

Skupaj 257.096 379.078

   

Odprte obveznosti v EUR 30. 06. 2010 30. 06. 2009

Datalab BA 623 398

Datalab Sr 0 3.847

Datalab Mn 10.889 10.889

Datalab MK 0 4.768

Datalab SCG 0 0

Datalab tehnologije Hr 0 0

Skupaj 11.512 19.902

Zgoraj navedene transakcije potekajo v skladu s tržnimi cenami oziroma se primerjajo cene, 
zaračunane za sredstva oziroma storitve povezanim osebam, s cenami, zaračunanimi za sredstva 
oziroma storitve nepovezanim osebam, v primerljivih okoliščinah. Večina transakcij predstavljajo 
prodaje licenc, osveževanj in članarin v skladu z splošnimi pogoji, ki so v veljavi za hčerinske druž-
be in predstavništva v tujini.

dana posojila v EUR PL 10 PL 09

Andrej Mertelj 18.479 3.784

Za storitve dajanja posojil se upošteva obrestna mera, ki je višja od priznane obrestne mere za 
obresti na posojila med povezanimi osebami, ki jo predpiše minister za finance. 
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Druga povezana podjetja

Prodaja povezanim podjetjem (promet terjatev) v EUR PL 10 PL 09

Datalab, d. o. o., Hrvaška 0 40.043

Datalab Automotive 56 0

Nabava (promet obveznosti) v EUR

Datalab, d. o. o., Hrvaška 0 17.938

Datalab Automotive 0 0

Odprte terjatve v EUR

Datalab, d. o. o., Hrvaška 0 31.500

Datalab Automotive 56 0

Odprte obveznosti v EUR

Datalab, d. o. o., Hrvaška 0 11.630

Datalab Automotive 0 0

Zgoraj navedene transakcije potekajo v skladu s tržnimi cenami oziroma se primerjajo cene, 
zaračunane za sredstva oziroma storitve povezanim osebam, s cenami, zaračunanimi za sredstva 
oziroma storitve nepovezanim osebam, v primerljivih okoliščinah. 

V poslovnem letu 2010 je bila opravljena le ena prodaja reklamnih majic pAntHeon.

35. izVenBilančna eVidenCa

Dana jamstva se nanašajo na posojilo, ki ga je prejela odvisna družba Datalab BA, d. o. o., 
31.500 eUr (30. 6. 2009 31.500 eUr).

rekapitulacija izvenbilančnih evidenc

Jamstvo za kredit datalab BA, d. o. o. - 31.500 EUR

Skupaj -31.500 eUr
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36. finančni inštrumenti

Finančna sredstva

Postavka (v EUR)
Knjigovodska 

vrednost 
Poštena 

vrednost 
Knjigovodska 

vrednost 
Poštena 

vrednost 

Dolgoročne finančne naložbe 30. 6. 2010 30. 6. 2010 30. 6. 2009 30. 6. 2009

Dolgoročna posojila 168.605 168.605 144.107 144.107

Dolgoročne poslovne terjatve 3.502 3.502 3.502 3.502

Kratkoročna finančne naložbe 358.316 358.316 534.084 534.084

Kratkoročne poslovne terjatve 112.967 112.967 122.652 122.652

Denar in denarni ustrezniki 1.109.418 1.109.418 1.090.343 1.090.343

Skupaj 76.659 76.659 36.027 36.027

Kratkoročna finančne naložbe 1.829.467 1.829.467 1.930.715 1.930.715

Kratkoročne poslovne terjatve 1.109.418 1.109.418 1.090.343 1.090.343

Denar in denarni ustrezniki 76.659 76.659 36.027 36.027

Skupaj 1.829.467 1.829.467 1.930.715 1.930.715

Finančne obveznosti

Postavka (v EUR)
Knjigovodska 

vrednost 
Poštena 

vrednost 
Knjigovodska 

vrednost 
Poštena 

vrednost 

Dolgoročne finančne obveznosti 30. 6. 2010 30. 6. 2010 30. 6. 2009 30. 6. 2009

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 198.628 198.628

Kratkoročne finančne obveznosti 0 0 85.354 85.354

Kratkoročne poslovne obveznosti 1.470.345 1.470.345 844.350 844.350

Skupaj 760.827 760.827 1.135.195 1.135.195

Dolgoročne poslovne obveznosti 2.231.172 2.231.172 2.263.527 2.263.527

Kratkoročne finančne obveznosti 1.470.345 1.470.345 844.350 844.350

Kratkoročne poslovne obveznosti 760.827 760.827 1.135.195 1.135.195

Skupaj 2.231.172 2.231.172 2.263.527 2.263.527

Za finančna sredstva, ki se nanašajo na rlGS pogodbe je družba Datalab tehnologije, d. d., 
prejela od uporabnika bianco menice. Z zgoraj navedenimi finančnimi sredstvi ne obstaja aktivni 
trg za finančne instrumente. Skupna vrednost vseh finančnih sredstev predstavlja tudi maksimal-
no kreditno tveganje.

Bančne garancije
Družba na dan 30. 6. 2010 beleži odprto garancijo do družbe Datalab BA, d. o. o., v višini 

31.500 eUr (2009 v višini 31.500 eUr).



letno poročilo 2010

164  |  poJASnilA K  rAčUnoVoDSKiM iZKAZoM

37. StrošKi reVidiranja

Strošek revidiranja računovodskih izkazov in letnih poročil za poslovno leto 2010 je za družbo 
Datalab znašal 16.400 eUr s strani revizijske družbe Uhy, d. o. o. Drugih storitev ni bilo. 

38. potenCialne oBVeznoSti iz naSloVa toŽB

potencialne obveznosti iz naslova tožb

datalab Tehnologije, d. d., kot tožena stranka

Tožeča stranka Vrednost spora v EUR Opr. št., sodišče Stanje

Metro, d. o. o., Celje 24.616,22
Vi pg 509/2008, okrožno 

sodišče v Celju
postopek v teku – prva 

stopnja

e-poS GroUp, d. o. o. 707.422,00
5 pg 139/2007, okrožno 

sodišče v ljubljani
postopek v teku – prva 

stopnja

neZAViSnA eKSperStKA 
GrUpA, d. o. o., Beograd,
DAtAlAB teHnoloGiJe, 
d. o. o., Beograd

194.906,00
XXXiX-p-5524/07, trgovinsko 

sodišče v Beogradu
postopek v teku – prva 

stopnja

i. Zadeva Vi pg 509/2008, Metro, d. o. o., Celje proti družbi Datalab tehnologije, d. d., vrednost 
spora 24.616 eUr

tožeča stranka iztožuje odškodnino zaradi zatrjevano nepravilnega delovanja programske 
opreme za carinsko skladišče.

po prejemu tožbe in preučitvi priložene dokumentacije se ocenjuje, da za družba za nastalo 
škodo ni odgovorna, kar je tudi zapisano v odgovoru na tožbo. Za pravilnosti delovanja program-
ske opreme pAntHeon pri tem podjetju obstoja mnenje Carinskega urada. ocenjujem, da je 
majhna verjetnost, da bo tožeča stranka uspela s svojim zahtevkom - tožbeni zahtevek bo stro-
škovno zavrnjen. 

Sodba na prvi stopnji še ni izdana.

ii. Zadeva V pg 139/2007 e-poS Group, d. o. o., proti Datalab tehnologije, d. d., vrednost spora 
707.422 eUr 

nekdanji poslovni partner e-poS Group, d. o. o., s katerim je družba prekinila sodelovanje zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti iz partnerske pogodbe (predvsem omogočanje uporabe in prodajanja 
nelegalnih licenc ter slabega odnosa do uporabnikov), toži zaradi škode, domnevno povzročene s 
prekinitvijo poslovnega sodelovanja.

po prejemu tožbe in preučitvi priložene dokumentacije se ocenjuje, da za družba za nastalo 
škodo ni odgovorna, kar je tudi zapisano v odgovoru na tožbo. po oceni bo tožbeni zahtevek tože-
če stranke zavrnjen v celoti – vsekakor pa v pretežni večini. 

Sodba na prvi stopnji še ni izdana.
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iii. Zadeva XXXiX-p-5524/07 nezavisna ekspertska Grupa, d. o. o., Beograd, in Datalab tehnolo-
gije, d. o. o., Beograd, proti Datalab tehnologije, d. d., vrednost spora 194.906 eUr

podjetje nezavisna ekspertska Grupa, d. o. o., Beograd, in Datalab tehnologije, d. o. o., Be-
ograd, tožita družbo Datalab tehnologije, d. d., zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. 
Družba Datalab tehnologije, d. d., in odvetniška pisarna Dražić, Beatović & partneri, ki zastopa 
družbo Datalab tehnologije, d. d., so po prejemu tožbe ugotovili neskladnosti navedenih obtožb. 
odvetniška pisarna Dražić, Beatović & partneri ocenjuje, da bo zahtevek zavrnjen. V tem postopku 
je poleg navedenega vložena tudi protitožba na prvotožečo nezavisno ekspertsko Grupo, d. o. o., 
Beograd.

Sodba je v teku.

Za možne izgubljene tožbe ima družba rezerviranih 263.679,26 eUr.

Postopki izvršbe proti datalab Tehnologije, d. d.

Tožeča stranka - upnik Pcto brez pp v EUR Opr. št., sodišče Stanje

pArSUS, d. o. o., Škofije 1.200,00
Vl 72479/2009, oKrAJno 

SoDiŠče V lJUBlJAni, Centralni 
oddelek za verodostojno listino

po ugovoru se 
postopek nadaljuje v 

pravdi

lAVA, d. o. o., ljubljana 4.717,88
Vl 59672/2009, oKrAJno 

SoDiŠče V lJUBlJAni, Centralni 
oddelek za verodostojno listino

po pritožbi upnika se 
postopek nadaljuje 

pred višjim sodiščem

KpMG Slovenija 16.672,92
Vl 20939/2010, oKrAJno 

SoDiŠče V lJUBlJAni, Centralni 
oddelek za verodostojno listino

po ugovoru se 
postopek nadaljuje v 

pravdi

Komentar:
Zahtevki iz zgoraj navedenih izvršb so po temelju upravičeni, po višini pa le delno. 

datalab Tehnologije, d. d., kot tožeča stranka

Firma vrednost spora v EUR Opr. št., sodišče Stanje

e-poS GroUp, d. o. o., ljubljana 111.620,93
pg 2522/2007, okrožno 

sodišče v ljubljani
postopek v teku – prva 

stopnja

i. Zadeva pg 2522/2007 Datalab tehnologije, d. d., proti e-poS Group, d. o. o., vrednost spora 
111.620 eUr 

nekdanjega poslovnega partnerja e-poS Group, d. o. o., s katerim je družba prekinila sodelo-
vanje zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz partnerske pogodbe (predvsem omogočanje uporabe 
in prodajanja nelegalnih licenc ter slabega odnosa do uporabnikov), se toži za plačilo dolga po 
računih za licenčnine, osveževanja, najemnino, članarino in plačilo pogodbene kazni.

po oceni bo tožbenemu zahtevku ugodeno v pretežni večini. 
Sodba na prvi stopnji še ni izdana.
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REVIZORJEVO POROČILO dATALAB TEHNOLOGIJE, d. d.
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Datalab tehnologije, d. d.

Koprska cesta 92, Si -1000 ljubljana

t. +386 1 252 89 00, f. +386 1 252 89 10

info@datalab.si, www.datalab.si
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