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1	Pomembnejši finančni
podatki in kazalniki
Pomembnejši konsolidirani finančni podatki
Prihodki od prodaje
Drugi poslovni prihodki

PL'18

PL'17

Indeks

9.547.718

7.952.613

120

1.791.464

2.597.042

69

11.339.182

10.549.655

107

Poslovni izid pred davki

1.569.086

454.739

345

Čisti poslovni izid poslovnega leta

1.248.862

481.452

259

Kosmati donos iz poslovanja

Čisti denarni tok (dobiček + amortizacija.)
Bilančna vsota
Stalna (nekratkoročna) sredstva

3.112.327

2.404.418

129

14.440.913

14.470.836

100

8.536.552

11.111.548

77

Gibljiva (kratkoročna) sredstva

5.904.361

3.359.288

176

Kapital

9.205.152

6.985.433

132

Dolgoročne obveznosti in rezervacije

2.083.748

3.324.705

63

Kratkoročne obveznosti in PČR

3.152.013

4.160.698

76

13,84

4,31

KAZALNIKI
Celotni dobiček/kosmati donos– %
Celotni dobiček/kapital – %

17,05

6,51

Čisti dobiček/kapital – %

13,57

6,89

Čisti dobiček/delnica – EUR

0,570

0,227

Stopnja samostojnosti (kapital/bilančna vsota) – %

251

63,74

48,27

132

Likvidnost (kratkoročna sredstva./kratkoročni dolgovi in PČR) – %

187,32

80,74

232

Število uporabnikov

54.892

50.021

110

Število podjetij

17.608

17.279

102

Število registriranih svetovalcev

230

128

179

Število partnerskih podjetij

130

157

82

Število vseh REDNO zaposlenih

153

157

97

Število vseh zaposlenih v DL skupini

160

182

88
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1.1

Podatki o delnici

DELNICA

30. 6. 2018

30. 6. 2017

Indeks

Število izdanih navadnih delnic

2.189.884

2.120.401

103

1.305

31.876

4

4,21

3,34

126

od tega število odkupljenih delnic
Knjigovodska vrednost delnice na zadnji dan poslovnega leta (EUR)
(kapital/št. izdanih navadnih delnic)
Tržne cene delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev
Najvišji tečaj v letu (EUR)

2,90

3,50

83

Najnižji tečaj v letu (EUR)

2,10

1,55

135

Povprečni enotni tečaj v letu (EUR)

2,51

2,45

103

Tečaj zadnjega trgovalnega dne v letu (EUR)

2,84

2,12

134

6.219.271

4.495.250

138

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

1,34

0,77

174

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

0,72

-0,63

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

0,60

0,73

82

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

4,40

10,63

41

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

Gibanje delnice
Datalab v primerjavi
z indeksom SBITOP
za obdobje jun 17 do
jun 18. Vir: LJSE.
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1.2

SKRAJŠANA IN PRILAGOJENA BILANCA USPEHA HČERINSKIH DRUŽB

Preglednica razdelitve prihodkov ter glavnih stroškov po hčerinskih podjetjih za letošnje (1. 7. 2017-30. 6. 2018) in lansko leto v 1000 EUR.
Države, ki ne uporabljajo EUR kot primarne valute imajo svoje rezultate preračunane v EUR po srednjem dnevnem tečaju. Datalab MN ni več v lasti skupine Datalab,
zato so predstavljeni samo tisti podatki, ki vplivajo na bilanco skupine. Podatki v spodnji tabeli so izključno za analitične namene in se lahko razlikujejo od podatkov
uporabljenih v konsolidacijskih bilancah hčerinskih podjetij.
SI

PL '18

PL '17

A. Čisti prihodki

4.182

3.725

I. Prihodki na domačem trgu

4.028

1. Č
 isti prihodki od prodajedomači trg

HR

PL '18

PL '17

112

2.202

1.999

3.585

112

1.959

3.979

3.528

113

460

337

1.666

c. Članarine

BA

PL '18

PL '17

110

761

708

1.695

116

689

1.928

1.695

114

136

499

359

1.617

103

935

22

26

83

d. Storitve

833

682

e. Marketing

83

f. Šolanje in certificiranje
g. Storitve gostovanja

RS
PL '18

PL '17

107

1.677

1.371

122

628

110

1.584

1.305

121

689

628

110

1.584

1.305

121

139

230

240

96

448

387

116

1.154

81

357

292

122

748

608

123

15

12

125

12

13

92

13

15

87

122

393

108

364

78

76

103

206

159

130

22

379

36

10

360

1

0

0

7

16

44

40

48

83

11

2

550

6

5

120

29

12

242

876

780

112

36

30

120

2

0

0

134

107

125

0

16

0

3

21

14

1

2

50

0

0

0

2. Čisti prihodki od najemnin

48

57

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Čisti prihodki na tujem trgu

154

140

110

243

298

82

73

80

91

93

64

145

a. Licenčnine

13

11

121

0

0

0

0

1

0

6

1

600

b. Osveževanja

30

25

120

0

0

0

0

0

0

21

6

350

c. Članarine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d. Storitve

15

56

26

15

0

0

0

0

0

3

7

43

e. Marketing

54

1

5424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f. Šolanje in certificiranje

42

47

88

0

0

0

0

0

0

3

0

0

g. Delo za korporacijo

0

0

0

228

297

77

73

79

92

56

0

0

h. Drugo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

250

H. Stroški

3.874

3.620

107

1.911

1.141

167

679

678

100

1.344

1.245

108

I Stroški materiala in storitev

2.217

2.061

108

1.166

500

233

380

396

96

899

843

107

1) licenčnine

120

117

103

152

33

461

57

58

98

114

89

128

2) najemnine

8

8

106

47

17

276

9

9

100

25

25

100

4) stroški storitev

637

565

113

403

124

325

95

121

79

268

246

109

j) od tega stroški prodaje

80

80

99

156

28

557

33

67

49

162

123

132

1.483

1.358

109

702

578

121

287

268

107

416

360

116

J. Finančni prihodki

8

3

259

4

3

133

0

0

0

5

6

83

K. Finančni odhodki

3

4

72

4

11

36

0

0

0

4

31

13

126

133

95

129

43

300

46

38

121

160

139

115

a. Licenčnine
b. Osveževanja

h. Drugo

II Stroški dela

V. Neto dobiček/izguba obdobja
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MN
PL '18

PL '17

A. Čisti prihodki

295

299

I. Prihodki na domačem trgu

295

1. Čisti prihodki od prodajedomači trg

MK
PL '18

PL '17

99

522

614

299

99

464

295

299

99

a. Licenčnine

100

79

b. Osveževanja

195

KO
PL '18

PL '17

85

35

56

508

91

32

464

508

91

126

119

150

154

127

173

c. Članarine

0

0

d. Storitve

62

e. Marketing

UA
PL '18

PL '17

62

33

0

56

57

0

32

56

57

79

8

19

185

94

11

3

5

60

0

112

108

0

0

0

f. Šolanje in certificiranje

2

0

g. Storitve gostovanja

0

h. Drugo

Skupaj SUB-i
PL '18

PL '17

0

9.707

8.772

111

0

0

9.051

8.076

112

0

0

0

8.971

8.019

112

42

0

0

0

1.864

1.571

119

12

93

0

0

0

4.085

4.022

102

0

0

0

0

0

0

65

71

90

104

10

20

49

0

0

0

1.632

1.215

134

0

0

0

0

0

0

0

0

127

48

266

4

7

57

0

4

0

0

0

0

90

80

112

0

54

53

102

3

1

321

0

0

0

1.105

971

114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

39

10

2. Čisti prihodki od najemnin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

57

85

III. Čisti prihodki na tujem trgu

0

0

55

106

52

3

0

3750

33

0

0

654

688

95

a. Licenčnine

0

0

6

4

150

0

0

0

0

0

0

25

17

149

b. Osveževanja

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

51

42

122

c. Članarine

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

d. Storitve

0

0

0

7

0

3

0

3750

33

0

0

69

70

98

e. Marketing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

1

5424

f. Šolanje in certificiranje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

47

95

g. Delo za korporacijo

0

0

32

84

38

0

0

0

0

0

0

389

460

85

h. Drugo

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

5

3

167

H. Stroški

125

248

50

560

641

87

77

85

91

92

0

0

8.662

7.658

113

I Stroški materiala in storitev

125

142

88

293

374

78

38

26

148

84

0

0

5.202

4.341

120

1) licenčnine

20

0

40

42

95

3

4

81

0

0

0

486

362

134

2) najemnine

10

0

20

22

91

5

6

85

7

0

0

121

97

125

4) stroški storitev

25

0

76

99

77

5

3

161

1

0

0

1.485

1.183

126

j) od tega stroški prodaje

0

0

21

57

37

0

0

0

0

0

0

452

355

127

103

0

201

254

79

38

58

65

78

0

0

3.205

2.979

108

J. Finančni prihodki

0

0

4

2

200

0

0

0

0

0

0

21

14

148

K. Finančni odhodki

1

0

7

8

88

2

0

2410

0

0

0

20

55

36

V. Neto dobiček/izguba obdobja

50

0

-22

24

-92

-43

-29

150

-59

0

0

337

399

85

II Stroški dela
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2	Poročilo izvršnega direktorja
Naše poslanstvo je omogočiti uporabo stroškovno učinkovite podjetniške informatike na
svetovni ravni tudi najmanjšim podjetjem in s tem olajšati njihovo delo, jim pomagati biti bolj
konkurenčna, povečati verjetnost preživetja ter spremeniti njihove podatke v dobiček.

V poslovnem letu 2018 smo iz 50.021 zrasli na 54.892 prodanih licenc!
Datalab je v poslovnem letu 2018 zaključil z odcepitvijo Farming divizije, Retail posel pa integriral v ERP
divizijo. Tako je letošnje letno poročilo osredotočeno le na SME dejavnost katere sedež ostaja v Sloveniji –
Ljubljani. Organizacijsko je celoten razvoj osnovnega produkta PANTHEON ostal v Datalab d.d.
Kosmati donos iz poslovanja skupine znaša 11.339.182 EUR kar je za 7 % več od lanskega leta, pri
čemer pa so zrasli prihodki iz prodaje za 20 % in sicer iz 7.952.613 na 9.547.718 EUR.
Skupni stroški poslovanja so se znižali za 1 % iz 9.729.141 EUR na 9.666.684 EUR. Od tega so
znašali stroški dela 3.959.960 EUR kar je za 7% manj kot leto poprej. Amortizacija se je znižala za 3 % in
znaša 1.863.465 EUR.
Konsolidiran dobiček iz poslovanja pred davki je tako znašal 1.569.086 EUR in se je povečal za 245 %
v primerjavi z letom prej.
Konsolidiran čisti dobiček pa znaša 1.248.862 EUR in se je v primerjavi z lanskim zvišal za 159 %.
Podjetniška struktura in poslovanja
Podjetniška struktura poslovanja je načeloma ostala ista kot je bila leto poprej. Poslovno leto 2018
smo začeli z 50.021 uporabniki in ga zaključili z 54.892 uporabniki ene od licenc Pantheona. Prodajna
služba se je tudi v tem letu fokusirala na prodajo nekoliko večjim strankam in večje projekte, ki dalj časa
vežejo tako prodajno kot tudi implementacijsko strukturo. Velik poudarek smo dali tudi v poslovne modele
prodaje produktov, ki nam bodo v bodočnosti generirali tako imenovane transakcijske prihodke. Temu primerno smo usmerili tudi sile v razvoju, saj bo Pantheon v nasednjih letih znatno olajšal operativne procese
z uvedbo digitalizacije praktično v vseh področjih. Uspelo nam je ohraniti in povečati tudi prihodke iz osveževalnih pogodb. Znaten vpliv na prihodke, so letos prispevale tudi storitve, saj smo jih uspeli povečati za
dobro tretjino. Tudi v bodoče vidimo v tem segmentu še veliko možnosti za izboljšavo …
Dobri poslovni rezultati so nam omogočili, da v tem fiskalnem letu poleg v razvoj investiramo tudi v nov
trg – Ukrajino. Ustanovili smo hčerinsko podjetje Datalab UA in pričeli z aktivno dejavnostjo na ukrajinskem trgu. Naše sile so bile v tem letu usmerjene predvsem v lokalizacijo Pantheona, ki nam je tudi uspela.
Vzporedno smo pripravili vse najnujnejše za bodoče uspešno trženje na trgu Ukrajine. Za direktorja smo
postavili g. Marka Požarnika, ki ima že 20 letne izkušnje z Pantheon produktom in njegovo implementacijo.
Ob podrobnejši analizi rezultatov lahko opazimo, da podjetje še naprej dobro raste in ustvarja zdrav
denarni tok tako pri materi kot tudi v hčerinskih družbah. S tem še naprej uspešno pokriva stroške razvoja
v HQ, investicije ter istočasno omogoča lastnikom lep donos na kapital.
V hčerinskih družbah imamo še vedno nekaj rezerv, tako v sami prodaji licenc kot tudi pri prodaji storitev.
Prav izkoristiti le te ,pa je tudi osnovna naloga vodstva v naslednjih letih.
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Razvoj
Poleg tehnične optimizacije produkta PANTHEON X in izdelave novih funkcionalnosti, smo se v tem
obdobju usmerili tudi v izboljšanje organizacije in postopkov dela v razvojni ekipi.
Na področju organizacije dela smo začeli z uvedbo agilnih metodologij, ki prinašajo nove vrednosti,
principe in prakse. Uvedli smo nova orodja za večjo kontrolo in hitrejšo izdelavo novih verzij (»buildov«)
produkta, katera precej olajšajo delo tudi prevajalcem in skrbnikom posameznih lokalizacij produkta v
različnih državah.
Na mednarodni PANTHEON konferenci novembra 2017 v Portorožu so bile predstavljene vse
bistvene tehnološko-razvojne novosti produkta PANTHEON X in jih naštevamo v nadaljevanju.
Generalna pospešitev delovanja programa: prijavni postopek, odpiranje form ter bistveno hitrejše
izvajanje operacij med klientom in podatkovnim strežnikom. Število klicev do podatkovne baze smo
napram verziji 10.600 na veliko segmentih še dodatno zmanjšali, in s tem na mnogih mestih povečali
hitrost tudi za faktor 100 in več. Tovrstno optimizacijo predvsem občutijo uporabniki Pantheona v
oblaku, kjer ima komunikacija z bazo največji vpliv.
Dodali smo nove funkcionalnosti v dokumentnem sistemu. Ena od pomembnih pridobitev je varna
hramba dokumentov v certificiranem elektronskem arhivu v oblaku.
Dokončan je bil PANTHEON X BPM-Workflow Manager. Zelo močno digitalno orodje za upravljanje
poslovnih procesov v podjetju, ki prinaša disciplino v poslovanje, poenostavlja avtomatizacijo operacij,
omogoča hiter prenos znanja in delovnih nalog znotraj podjetja, sprotno obveščanje, in je odprt za
poljubne razširitve.
V POS BackOffice za RA/RC mobilne blagajne je bil vgrajen nov spletni modul za blagajniško poslovanje
in izdelavo računov - RW Fakturiranje - ki se lahko uporablja na katerikoli napravi (tablica, PC, telefon), oz.
OS (Mac, Windows, Android). Vgrajena je nova sinhronizacija s PANTHEON X produkti od RE naprej.
Poleg omenjenega smo veliko energije in sredstev vložili tudi v razvoj in posodobitev standardnega
modula Pantheon POS X, ki je predstavljal ozko grlo v celotni paleti modulov PANTHEON X.
V prvi polovici leta 2018 je stekel tudi projekt avtomatskega zajema podatkov iz papirnih
dokumentov – e-Knjiženje. Ta v prvi fazi omogoča, da lahko uporabniki iz različnih virov in načinov
(telefon, skener, e-pošta, PDF datoteka) pošljejo sliko papirnatega račun v PANTHEON X, kjer se le ta,
brez pretipkavanja, avtomatsko obdela in pripravi za knjiženje.
Na sistemskem delu smo začeli s projektom Varnostne kopije podatkov (»backup«) v varnem
podatkovnem centru našega partnerja Telekom Slovenija.
Nenazadnje smo uspeli Pantheon ustrezno pripraviti za nove GDPR uredbe kar je zahtevalo izredno
angažiranje celotnega razvoja.
Prihodnost
Skupina Datalab bo v letošnjem letu postala polnoletna po celem svetu, saj je prestopila prag 21. leta
delovanja.
V kolikor smo lani veliko truda in denarja vložili v zapolnitev managerske strukture v samem vodstvu
podjetja (top managementu) in zaposlili odgovorne ljudi za vsa ključna področja (direktorja in njegove
pomočnike za: prodajo, razvoj, storitve, interno informatiko in procese, računovodstva, ...) bodo naše sile v
letošnjem letu usmerjene v popolnitev ekip po hčerinskih podjetjih. Ravno tako je potrebno preurediti tudi
kadrovsko službo pri mami in posledično pri vseh hčerinskih podjetjih, saj smo prepričani, da za uspeh in
doseganje ambicioznih načrtov, poleg dobrega produkta potrebujemo tudi dobre ljudi.
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Veliko truda bomo vložili tudi v motiviranje vseh zaposlenih in jih nagrajevali za osebne, oddelčne in
uspehe podjetja kot celote.
V kolikor je v lanskem letu delnica padala, iz sicer nerazumljivih razlogov, nam je ta trend v letošnjem
letu uspelo preobrniti. Lahko opazimo, da je delnica skupine Datalab konstantno rastla in vedno
presegala rast SBI TOP 10 podjetij na Ljubljanski Borzi, tudi v letošnjem letu pričakujemo tak trend,
saj so rezultati dobri oziroma najboljši v dosedanji zgodovini. Delničarji tako lahko pričakujejo še boljšo
dividendo, zaposleni boljše plače, naši uporabniki pa še boljši produkt.
Management in zaposleni verjamemo v podjetje in se trudimo biti vedno boljši. Prepričani smo, da
bomo tudi v prihodnje zadržali konkurenčnost in v prijetnem delovnem okolju izpolnili vsa pričakovanja
vseh deležnikov.

Ljubljana, 25. oktober 2018					
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3	Poročilo predsednika UO
za obdobje 1.7.2017 do 30.6 2018

Upravni odbor družbe Datalab je v poslovnem letu 2018 deloval v sestavi Andrej Mertelj, Lojze Zajc,
Nedim Pašić in Moreno Rodman.
Upravni odbor se je sestal na več rednih in razširjenih sejah, kjer so bili prisotni tudi direktorji odvisnih
družb ter na dopisnih sejah, na katerih je predvsem obravnaval gradiva za skupščino ter delovna gradiva,
povezana z nadaljnjim razvojem in širitvijo poslovanja. Najpomembnejša prva naloga je bila obravnava
gospodarskega načrta za poslovno leto 2018 in pregled letnih rezultatov za poslovno leto 2017, zaključeno dne 30.6.2017 ter redno obravnaval vsakomesečne in kvartalne poslovne rezultate, skladno z
določili Pravil ljubljanske borze, d. d. Ljubljana ter veljavne zakonodaje družbe Datalab Tehnologije d. d.
ter jih tudi redno objavljal na spletnih straneh družbe in borze (SEONet).
Dne 16.8.2017 je upravni odbor na podlagi raziskave trga sprejel sklep, da se pripravi poslovni načrt
za Ukrajinsko tržišče na podlagi katerega bo nato ustanovljena podružnica DATALAB UA. Po tem, ko je
upravni odbor dal zeleno luč poslovnemu načrtu je bila v novembru 2017 ustanovljena podružnica Datalab UA, s sedežem v Kijevu, za direktorja je bil imenovan dolgoletni partner družbe Datalab tehnologije
d.d. Marko Požarnik in dober poznavalec ukrajinskega tržišča. Na isti seji je upravni odbor na podlagi
predstavljenih dejstev s strani izvršnega direktorja odločil o menjavi vodstva v Datalab Makedonija zaradi napovedane izselitve dosedanje direktorice Eme Toševske. Z dnem 1.9.2017 je tudi uradno nastopil
nov direktor hčerinske družbe Datalab Makedonija d.o.o., g. Vlado Mitev. Družba je novico objavila tako
na spletni strani kot na SEONnet-u.
Dne 17.08.2017 je Upravni odbor objavil novico, da je Višje sodišče s sodbo opr. št. I Cpg 1083/2016
z dne 7.6.2017 ugodilo zahtevku tožeče stranke RR & CO d.o.o. V obvestilu je bilo napovedano, da bo
družba Datalab Tehnologije d. d. zoper navedeno sodbo višjega sodišča vložila revizijo na Vrhovno sodišče iz vseh revizijskih razlogov, saj naj bi bila odločitev Višjega sodišča v Ljubljani nepravilna in nezakonita. Za tem je bil vložen ugovor zoper sklep o izvršbi in predlog za odlog izvršbe do odločitve o reviziji. O
ugovoru se še vedno razsoja.
Na seji upravnega odbora dne 3.10.2017 je upravni odbor pooblastil in odobril izvršnemu direktorju,
da uredi in izvede vse postopke povezane z ESOP shemo za obdobja let 2014, 2015 in 2016.
Dne 11.10.2017 upravni odbor na spletni strani družbe in SEONet-u objavi menjavo v vodstvu hčerinske družbe Datalab Srbija d.o.o. zaradi ne izkoriščanja potencialov tržišča in premajhne dobičkonosnosti poslovanja hčerinskega podjetja. G. Aleksandra Bukomirovića je nasledila ga. Nena Lukić, dolgoletna
direktorica enega najuspešnejših partnerjev na Srbskem trgu in več kot 10 letnimi izkušnjami kot podjetnica na področju informatike. Družba Datalab Tehnologije d. d je z ga. Lukić sklenila petletno pogodbo o
poslovodenju. V tem obdobju je planirano, da se na tem trgu prihodki podvojijo.
Skladno z zakonodajo po predhodni potrditvi na seji dne 30.10.2017 upravni odbor objavi revidirano
konsolidirano in ne konsolidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2017.
Upravni odbor dne 27.11.2018 skliče redno sejo skupščine delničarjev družbe za 29.12.2017 na
kateri sta poleg potrditve leta predlagani tudi oddelitev Agro divizije v svojo družbo ter izpolnitev delavske soudeležbe na dobičku. Čez nekaj dni poslovodstvo objavi četrtletno poročilo poslovodstva družbe
in Skupine za obdobje od 1.7.2017 do 30.9.2017.
Upravni odbor je dne 30.11.2017 na podlagi sklepa in pooblastila skupščine o odobrenem kapitalu z
dne 19.12.2014 sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala.
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Novo kreirane delnice se uporabijo za delno izvršitev ESOP sheme, preostanek delnic zaposlenih pa izročimo iz sklada lastnih delnic.
Po končanem postopku javne ponudbe delnic skladno s sklepom o povečanju osnovnega kapitala z
dne 30.11.2017 je Upravni odbor dne 19.12.2017 sprejel ugotovitveni sklep o uspešnosti javne ponudbe delnic. V njem je ugotovil, da je bilo vpisanih 69.483 novih delnic družbe od skupno 70.900 ponujenih
novih delnic, v skupni emisijski vrednosti 240.418,71 EUR oz. v skupni nominalni vrednosti 138.966,00
EUR. vpisa novih delnic. Dokapitalizacija je bila uspešno vpisana v sodni register dne 22.12.2017.
Zadnji delovni dan v letu se je odvila redna skupščina družbe in sprejeti sklepi so bili še isti dan objavljeni tako na spletni strani kot na SEONet-u. Skupščina delničarjev je bila seznanjena s poročilom
upravnega odbora o prevetritvi in sprejemu letnega poročila družbe, skupaj z revizorjevim poročilom za
poslovno leto 2017. Odločeno je bilo o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2017, seznanitev s
prejemki upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2017,
podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2017, imenovan
je bil revizor za poslovno leto 2018.
V januarju je upravni odbor nadaljeval z začrtanimi smernicami in dne 9.1.2018 objavil delitveni načrt
v zvezi z nameravano oddelitvijo z ustanovitvijo nove družbe, ki naj prevzame poslovanje Agro divizije
in obvestilo, da je delitveni načrt z vsemi prilogami na pogled delničarjem vsak delovni dan med 9 in
16. uro v tajništvu družbe. Naslednji dan je bila skladno z veljavnimi predpisi sklicana skupščina za dan
12.2.2018, na kateri bodo delničarji odločali o ustanovitvi nove družbe z oddelitvijo in prenosu »Agro«
dela premoženja družbe Datalab Tehnologije d. d. na novoustanovljeno družbo. Oddeljeni Agro diviziji bo
brez navezave na javno kotirajočo družbo pridobivanje potrebnega zagonskega kapitala lažje.
Na skupščini dne 12.2.2018 je bilo podano soglasje za delitev družbe Datalab Tehnologije d. d. po
postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, sprejem statuta nove družbe Datalab AH d. d. in imenovani so bili člani prvega upravnega odbora in prvi revizor nove družbe.
Postopek je bil formalno zaključen z vpisom nove družbe Datalab AH d. d. v sodni register dne
22.3.2018 in po začasni zaustavitvi trgovanja z delnicami družba Datalab Tehnologije d. d. na Ljubljanski
borzi je bila objavljena sprememba pri delnicah DATR, s katerimi se od 4.5.2018 dalje trguje pod oznako
DATG. Delnice nove družbe Datalab AH d. d. imajo oznako DAHR a se z njimi ne trguje na organiziranem
trgu t. j. ne kotirajo na borzi.
S 25.5.2018 dalje velja v Evropski skupnosti Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Zato je
Upravni odbor na seji dne 22.5.2018 obravnaval poročilo o opravljenih postopkih in skladnosti poslovanja skladno z Uredbo. Preverili smo tako GDPR funkcionalnosti produktov kot tudi samega podjetja ter
rizike, ki jih uredba prinaša.
Na zadnji seji je upravni odbor preučil rezultate poslovnega leta in revidiral poslovni načrt za poslovno
leto 2019.
Na podlagi ključnih dogodkov ocenjujem, da je družba v poslovnem letu 2018 izpolnila začrtane cilje
in se na tej podlagi veselim novih uspehov, ki nas čakajo v naslednjem letu.

Ljubljana, 25. oktober 2018
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4

Predstavitev družbe
4.1

OSNOVNI PODATKI

Naziv
Kratki naziv: Datalab, d. d.
Dolgi naziv: Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno-informacijskih sistemov, d. d.

Registracija
 ružba je vpisana v sodni register pod št. registrskega vložka 13865100 pri Okrožnem sodišču
D
v Ljubljani pod št. sklepa SRG 200306489 dne 21. 11. 2003

Organizacijska oblika
Delniška družba

Osnovni kapital
4.379.768 EUR

Matična številka
1864629

Davčna številka
87965399

Šifra dejavnosti
58.290 – Drugo izdajanje programja

Transakcijski računi
IBAN SI56 0510 0801 4773 383, ABANKA d. d., Ljubljana
IBAN SI56 3400 0101 6715 370, Banka Sparkasse d. d., Ljubljana

Naslov
Naslov: Hajdrihova 28c, 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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4.2

DRUŽBE V SKUPINI DATALAB – ODVISNA PODJETJA

Slovenija

HRVAŠKA

Datalab SI, d. o. o.

Datalab HR, d. o. o.

Hajdrihova 28c

Avenija V. Holjevca 40

1000 Ljubljana, Slovenija

10000 Zagreb

Telefon: +386 1 252 89 00

Telefon: +385 (01) 35 35 595

Telefaks: +386 1 252 89 10

info@datalab.hr

info@datalab.si

www.datalab.hr

www.datalab.si

Direktor: Goran Težak

Direktor: Mojca Justin

ČRNA GORA

SRBIJA

Datalab MN, d. o. o.

Datalab SR, d. o. o.

City kvart, Vojvode Maša Đurovića 2-6

Bulevar Arsenija Čarnojevića 99V

81000 Podgorica, Črna gora

11000 Novi Beograd, Srbija

Telefon: +382 20 223 131

Telefon: +381 1 311 94 39

Telefaks: +382 20 248 902

Telefaks: +381 1 311 94 39

info@datalab.co.me

info@datalab.rs

www.datalab.me

www.datalab.rs

Direktor: Danko Obradović

Direktor: Nena Lukić

BOSNA IN HERCEGOVINA

MAKEDONIJA

Datalab BA, d. o. o.

Datalab MK, d. o. o.

Hamdije Cemerlica br. 2/16

St. Luj Paster 5 / 4-5

71000 Sarajevo, BIH

1000 Skopje, Makedonija

Telefon: +387 33 652 101

Telefon: +389 2 3079 231

Telefaks: +387 33 711 656

Telefaks: +389 2 3079 231

info@datalab.ba

info@datalab.com.mk

www.datalab.ba

www.datalab.com.mk

Direktor: Nedim Pasić

Direktor: Vlado Mitev

KOSOVO

UKRAJINA

Datalab d. o. o.

Datalab Ukraina L.L.C

Rr. Vicianum Veranda C2.7 H.1 Nr.11, Arbëria 3,

01014, Kyiv, Zvirynetska Str., 63, Ukraina

10000 Prishtina, Kosovo

Direktor: Marko Požarnik

Telefon: + 381 38 749 045
Telefaks: +381 1 311 94 39
info@datalabks.com
www.datalabks.com
Direktor: Armend Zeqiraj
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4.3

KRATKA PREDSTAVITEV SKUPINE

Datalab je slovensko podjetje za razvoj programske opreme. Ponuja celovite poslovno informacijske rešitve za srednje velika in majhna podjetja (MSP) ter kmetije pod preprostim, a zgovornim
sloganom Spremenite podatke v dobiček. Od leta 2000, ko so svetovalne in podporne dejavnosti prevzela partnerska podjetja, do danes smo postali podjetje, ki upravlja celoten ekosistem. Sami razvijamo in prodajamo programsko opremo ter preko partnerskega kanala upravljamo implementacijo
ter širjenje znanja in izkušenj. Prihodnost vidimo v
Zgornji
nudenju programske opreProračun in
poraba za IT
Srednji
me kot storitve in brisanju
v segmentu
Celotno tržišče
Število
meja med podjetji in njihoSpodnji
podjetij
v segmentu
vimi delovnimi okolji.

=

*

Mikro

PANTH
EON

Datalab je bil ustanovljen leta 1997, postal delniška družba leta 2003 in začel kotirati na Ljubljanski borzi junija 2008.
Hčerinske družbe delujejo v Sloveniji, Švici, na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini,
Makedoniji, Albaniji, Bolgariji, na Kosovem in v Ukrajini.

4.3.1 Najpomembnejši izdelki in storitve
Naš izdelek – PANTHEON – vsebuje transakcijski sistem za obdelovanje naročil, faktur, finančnih
in kadrovskih podatkov ter za načrtovanje proizvodnih in kmetijskih virov. Temelji na podatkovnem
strežniku MS SQL Server in je razvit za okolje Windows. V oblačnem načinu deluje kot fat-client s
podatkovnim strežnikom v podatkovnem centru. Močno podpira elektronsko poslovanje in digitalne
arhive, kar povečuje konkurenčnost tistih, ki ga uporabljajo.

4.3.2 Strategija trženja
Matična družba
ali HQ (angl.
headquarters).
SUB (angl. subsidary)
– hčerinsko
podjetje, ki skrbi
za upravljanje
partnerske mreže.
Partnerji skrbijo
za SIS (angl. Sales,
Implematatioan and
Support) aktivnosti
na trgu.

Skupino Datalab sestavljajo matična družba Datalab Tehnologije, d. d., ter hčerinska podjetja v
posameznih državah. V Sloveniji je družba Datalab Tehnologije, d. d., za aktivnosti upravljanja partnerskega kanala tako kot v ostalih državah avgusta 2010 prešla na ločeno podjetje – Datalab SI
d. o. o. Tako je oblikovan tudi poslovni načrt za prihodnjih pet let: matična družba Datalab Tehnologije, d. d., (skrbi za razvoj, trženje blagovne znamke ter upravljanje skupine), hčerinska podjetja (t.
i. SUB-i, skrbijo za upravljanje partnerske mreže v posameznih državah). Kosovski trg je do PL'15
pokrivalo hčerinsko podjetje v Makedoniji, od marca 2015 pa obstaja kot samostojno podjetje. Trg
Albanije je od oktobra 2012 do maja 2015 pokrivala hčerka v Tirani, katere poslovanje pa je zaradi
pomanjkanja kadra zamrznjeno in uporabnike pokriva Datalab MK. Promet na teh trgih se izkazuje
v poročilih DL MK kot prihodki na tujih trgih. Hčerinsko podjetje v Bolgariji je zamrznjeno, operacije
pa prenesene na našega lokalnega partnerja – podjetje Kontrax. Podjetje na Poljskem je v pripravi
na začetek prodaje, podjetje v Ukrajini raziskuje trg, v Romuniji pa operacije potekajo preko partnerskega podjetja Mattig Management Partners Rumania.
Prikaz odnosov upravljanja in prodaje na posameznem trgu
Datalab HQ

Razvoj, trženje blagovne znamke in upravljanje hčerinskih podjetij

DIRSA+
UnifiedServiceDesk
Direktna prodaja v mikro segmentu
+ računovodstva

PANTHEON
uporabnik
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Datalab SUB

Upravljanje partnerske mreže na
posameznem trgu in direktna prodaja

PA Oblak

Datalab SIS partner

PANTHEON kot
spletna storitev

PANTHEON
uporabnik

Prodaja, implementacija, podpora
končnim uporabnikom

PANTHEON
uporabnik
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Datalab AGRO hčerke so bodisi ustanovljene proti koncu PL'15 (SI, HR, PL, UA) ali pa so v ustanavljanju (RO).

Datalab ima več virov prihodka.
• 
Najpomembnejši (skupaj z licenčninami in uporabninami primarni) vir so osveževalne
pogodbe (pogodbe, ki končnim uporabnikom omogočajo, da nadgradijo PANTHEON z najnovejšimi zakonskimi in tehnološkimi posodobitvami).
• Drugi vir prihodka so licenčnine za novo prodane PANTHEON licence. Ta vir je zaradi tržnih
pritiskov in posledičnih diskontiranj prodajne cene ter ne nazadnje zaradi spremembe paradigme (prehod na hosting) v upadanju in tak trend se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih.
• Tretji vir so uporabnine (naročnine na gostovanje/hosting), ki vključujejo licenčnine, nadgradnje in strežniške resurse. Uporabniki jih plačujejo hčerinskim družbam za pravico uporabe
PANTEHON-a in nadgradenj.
• Članarine svetovalci plačujejo Datalabu za uporabo orodij in podporo (sekundarni prihodki).
• Precej uporabnikov gostovanja uporablja storitve ServiceDeska za hitro pomoč. Od PL'14 pa
te prihodke povečujejo tudi lastne implementacije in vzdrževalne pogodbe, ki lepo rastejo.
• Drugi prihodki so:
- izobraževanje, ki ga izvaja Datalab Akademija (ustanovljena junija 2007), se zaračunava neposredno tečajnikom (partnerjem ali končnim uporabnikom); prihodki zajemajo
cene tečajev in certificiranja;
- oglaševanje na Datalabovih spletnih straneh (UserSite) in v PANTHEON Novicah, kjer
partnerji, uporabniki in drugi lahko oglašujejo svoje izdelke in storitve;
• 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 partnerska organizacija deluje kot franšizno poslovanje, Datalab ne pobira deleža od prihodkov, ki jih kupci plačujejo našim partnerjem.
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4.3.3 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 ter prilagoditev programa lokalni zakonodaji in poslovnemu 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 prodaje, licenciranja in manjših tehničnih težav preko telefona, spletne aplikacije in elektronske pošte.
3. nivo: Datalab partnerji ali interni ServiceDesk (le-ta podpira direktne prodaje in PA Hosting)
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 vzpostavitvijo Datalab Direct prodaje ter podpore
preko Datalab ServiceDesk službe. Te službe smo v PL'11 dopolnili z direktno prodajo osveževalnih
pogodb ter ga v PL'12 izgradili v samostojen oddelek z namenom korekcije dogajanja na trgu.

4.4
4.4.1

Upravljanje družbe
Nosilci upravljanja družbe

Upravljanje matične družbe Datalab d. d. poteka v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
pravili Ljubljanske borze, statutom družbe, internimi akti in pravilniki. Pomembno vodilo pri upravljanju predstavlja tudi Kodeks upravljanja javnih delniških družb. Njegova določila so skoraj v celoti
upoštevana, odstopanja pa so navedena v izjavi o skladnosti poslovanja s Kodeksom upravljanja
javnih delniških družb, ki je sestavni del letnega poročila.
Upravljanje družbe deluje po enotirnem sistemu: družbo vodi upravni odbor, katerega član je tudi
izvršni direktor.
Nosilci upravljanja so skupščina delničarjev in upravni odbor.

4.4.2

Skupščina delničarjev

Skupščina delničarjev je organ družbe, v katerem delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah
družbe. Skliče jo upravni odbor družbe, praviloma enkrat letno. Lahko jo skliče na lastno pobudo,
na zahtevo izvršnega direktorja ali na zahtevo delničarjev, ki predstavljajo vsaj dvajset odstotkov
osnovnega kapitala družbe. Upravičenec, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati
upravnemu odboru tudi obrazložen in utemeljen namen in razlog sklica.
Najpomembnejše zadeve, o katerih odločajo delničarji na redni letni skupščini, so delitev in uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju ter imenovanje revizorja za tekoče leto. Udeležijo se je lahko vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki
družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Sklicevanje skupščine in druge pomembne zadeve, potrebne za njeno izvedbo, so predpisane s
statutom družbe, ki je dostopen na spletnih straneh AJPES. Sklic skupščine je objavljen v sistemu
elektronskega obveščanja Ljubljanske borze d. d. SEOnet, na spletnih straneh družbe, na spletni
strani AJPES ali dnevniku, ki izhaja na območju cele Slovenije.
Na 17. redni skupščini, ki je potekala 29. 12. 2017, so delničarji obravnavali Letno poročilo za
poslovno leto 2017 in sprejeli sklepe o uporabi bilančnega dobička, razrešnici članom upravnega
odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2017, imenovanju pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017. Vsi predlagani sklepi so bili sprejeti. Sprejeti sklepi so objavljeni na SEOnetu in
na spletni strani družbe Datalab d. d.. Na 18. redni skupščini, ki je potekala 12.2.2018, so delničarji
obravnavali oddelitev agro divizije, ki je bila soglasno potrjena. Sprejeti sklepi so bili objavljeni na
SEOnetu in na spletni strani družbe Datalab d.d.
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4.4.2.1 Podatki o delovanju skupščine družbe
Podatki so navedeni v tem poglavju in poročilu predsednika UO.

4.4.3

Upravni odbor družbe

Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije d. d. je deloval v zasedbi štirih članov. Člane upravnega
odbora imenuje skupščina za dobo največ šest let, v kolikor sklep o imenovanju ne določa drugače, z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednik upravnega odbora pripravi poročilo upravnega
odbora, v katerem podrobneje opiše glavne aktivnosti in delovanje upravnega odbora v preteklem
poslovnem letu.
Upravni odbor odloča na sejah in mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju. Sejo sklicuje predsednik
na lastno pobudo ali na pobudo kateregakoli člana.
Predsednik upravnega odbora prejema nadomestilo za opravljanje funkcije v upravnem odboru, vsi
člani, vključno s predsednikom, so upravičenci za nagrade, katerih sklep sprejme skupščina delničarjev.
Upravni odbor družbe v poslovnem letu 2018 so sestavljali:
Ime in priimek

Začetek
tekočega mandata

Zaključek
tekočega mandata

Funkcija v
upravnem odboru

Lojze Zajc

18. 6. 2013

17. 6. 2019

predsednik revizijske komisije,
član upravnega odbora

Andrej Mertelj

18. 6. 2013

17. 6. 2019

predsednik upravnega odbora in
neizvršni direktor

Nedim Pašić*

24. 2. 2014

17. 6. 2019

član upravnega odbora

Moreno Rodman

10 .4.2017

17. 6. 2019

izvršni direktor, član upravnega
odbora

*g. Nedim Pašić je tudi direktor družbe Datalab BH d. o. o.

4.4.3.1. Moreno Rodman – Glavni izvršni direktor (CEO)
Moreno Rodman se je šolal na Ekonomski srednji šoli v Kopru in nadaljeval študij Ekonomije v
Ljubljani. Takoj po študiju se je zaposlil in začel aktivno delovati na različnih področjih, najbolj pa mu
ležijo intenzivni podjetniški izzivi, zato je tudi od 1991 sam podjetnik. Ustanovil in vodil je številna
uspešna podjetja, ki so še danes aktivna in uspešna na podjetniškem trgu. (Npr. Actual I.T. d.d. in
SPORT TECHNOLOGY d.o.o.)
Datalab je že vodil med letoma 2002 in 2008 ter ga kljub nekajletnemu izostanku odlično pozna.
V tem obdobju je vodil ekspanzijo na tuje trge in gradnjo partnerskega kanala ter dvig produktivnosti in profitabilnosti. Moreno je od decembra 2016 spet z nami, z 10. 4. 2017 je tudi prevzel položaj
izvršnega direktorja Datalab Tehnologije d. d. in vodi ekipo z novimi idejami, jasno vizijo in poudarkom na intenzivnem timskem delu.

4.4.3.2. Andrej Mertelj – Predsednik upravnega odbora
Andreja je najlaže opisati kot serijskega podjetnika s strastjo do informacijske tehnologije. Po
končani matematični srednji šoli se je vpisal na fakulteto za računalništvo, ki pa jo je tik pred diplomo zapustil zaradi podjetništva. Pri šestnajstih je objavil prvi strokovni članek, kateremu je v
naslednjih letih sledilo še več drugih. Skoraj trideset let izkušenj v informatiki in petindvajset v podjetništvu, sestavljajo edinstveno zmes informacijskih in poslovnih znanj, ki jih kot izvršni direktor
Datalaba prenaša v PANTHEON, vodilni poslovni program v jugovzhodni Evropi. Trenutno strastno
gradi storitve v oblaku za mala in srednja podjetja skupaj s telekomi ter kmetovalcem prinaša prednosti sodobnih informacijskih orodij.
Andrej je predsednik Združenja slovenskih proizvajalcev programske opreme KODA.SI, bil je
predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije in član
več standardizacijskih teles. Svetoval je več vladam pri uvajanju evra, davka na dodano vrednosti in
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davčnih blagajn. Je eden od najbolj glasnih nasprotnikov evropske direktive o patentiranju programske opreme in sporazuma ACTA. Pogosto je mentor na start-up dogodkih, CEED in podjetniških
delavnicah.

4.4.3.3. Lojze Zajc – Predsednik revizijske komisije in član upravnega odbora

Lojze Zajc je diplomiral na Ekonomski fakulteti, zunanjetrgovinska smer, leta 1978. Dokončal
je podiplomski specialistični študij iz managementa. Poleg aktivnega angleškega jezika govori še
nemški in italijanski jezik (pogovorno). Dodatno se je izobraževal v London Business School of Economics, opravljen ima seminar za ocenjevalce vrednosti podjetij, opravljena pa ima tudi številna
izobraževanja v bankah v Italiji in Nemčiji.
Prvo zaposlitev je imel na Jugotekstil-impexu, kjer je leta 1985 prevzel vodenje in nadzor finančnega poslovanja podjetij v tujini in opravljal interne revizije podjetij, ki so bila v lasti Jugotekstil-impexa. Leta 1995 je bil imenovan za v. d. generalnega direktorja, leta 1996 pa za predsednika uprave
družbe IBN-JT, d. d.
V 2001 se je zaposlil v gradbenem podjetju kot notranji revizor in kasneje kot izvršni direktor za
ekonomsko področje. V zadnjem letu službovanja v tem podjetju je uspešno vodil implementacijo
PANTHEON-a.
Z Datalabom sodeluje od marca 2009.

4.4.3.4. Nedim Pašić - Član upravnega odbora
Nedim Pašić je v Datalab BA od same ustanovitve podjetja. S PANTHEON-om je se je med prvimi
približal IKT sektorju ter malim in srednje velikim podjetjem v BiH. Leta 2004 je diplomiral iz Managementa informacijskih sistemov na Ekonomski fakulteti v Sarajevu. S podjetništvom se ukvarja
od leta 1997. Poleg IT-ja s poudarkom na poslovnih programih, s katerimi še danes dela z zadovoljstvom in poln novih poslovnih izzivov, je našel poslovne izkušnje v managementu, poslovnem
svetovanju, marketingu in raziskovanju tržišča.

4.4.4

Vodenje družbe

4.4.5

Direktorji družbe

Družbo Datalab d. d. vodi upravni odbor, ki imenuje enega ali več izvršnih direktorjev družbe
za dobo šestih let, od tega praviloma vsaj enega izmed članov upravnega odbora. Izvršni direktor
samostojno zastopa in predstavlja družbo. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenaša
naloge vodenja tekočih poslov, prijave vpisov in predložitve listin registru, skrb za vodenje poslovnih
knjig in sestavo letnega poročila, h kateremu priloži revizorjevo poročilo. Pri opravljanju nalog mora
izvršni direktor upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih postavljajo skupščina družbe, upravni odbor in statut.

Ekvivalent C-nivoju
Izvršni direktor za prodajo (CSO) Sandi Boršo
Sandi Boršo ima dvajsetletne izkušnje na področju prodaje in marketinga ter vodenja ljudi. V svoji
karieri je delal z najuspešnejšimi korporacijami s področja IKT: Microsoft, Hewlett Packard in Sony
Ericsson na področju distribucije in trženja njihovih rešitev.
Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani na področju trženja, kjer je leta 2009
tudi magistriral iz organizacije in poslovodenja.
V zadnjih šestih letih je delal v podjetju, ki se ukvarja z razvojem poslovne programske opreme
kot direktor prodaje in marketinga, nekaj časa je bil tudi direktor njihovega hčerinskega podjetja v
Srbiji kjer je vzpostavil ekipo, kasneje pa prokurist. To mu je omogočilo pridobitev bogatih izkušenj
za delo v regiji.
Ekipi Datalaba se je pridružil v aprilu 2017. Njegovi glavni izzivi so usmerjeni v dvig prodajne in
marketinške funkcije na nivoju korporacije, posledično pa v dvig prihodkov in vrednosti blagovne
znamke Datalab. Kot nekdanji športnik rad tekmuje, še raje pa zmaguje.

23 |

PREDSTAVITEV DRUŽBE

letno poročilo 2018

Izvršni direktor razvoja (CDO) Boštjan Berčič
Boštjan Berčič ima približno 35 let izkušenj z razvojem programske opreme. Programirati je začel leta 1980, pri svojih 16 letih. Že v gimnazijskih letih se je na matematičnih in računalniških tekmovanjih redno uvrščal med najboljše v državi. Svojo pot je nadaljeval kot vodja razvoja, mednarodni svetovalec za IT rešitve in kot podjetnik. Med drugim je sodeloval in vodil projekte vzpostavitve
IT na državnem nivoju v Makedoniji, Bolgariji, Madžarskem in Slovaškem.
V zadnjih petih letih se je ukvarjal z razvojem praktičnih rešitev na področju umetne inteligence (AI) in z avtomatskim zajemom podatkov z dokumentov. Njegova rešitev pogovornega agenta
“Zdenka” (za vsakdanjo uporabo v podjetjih) je bila predstavljena tudi v oddaji Prava ideja.
Še vedno pravi: “age quod agis” – kar delaš, delaj dobro.
Nov izziv, kot član Datalab ekipe, je sprejel v juniju 2017. In sicer: optimizacijo obstoječega produkta ter razvoj novih, z umetno inteligenco podprtih in uporabniku prijaznih spletnih rešitev.
Vodja finančno - računovodske službe Anka Leben
Anka Leben je diplomirala na Biotehnični fakulteti v Ljubljani iz ekonomike kmetijstva. Od prve
zaposlitve dalje je delala s številkami, sprva na delovnih mestih plan, analize ter kontroling, kasneje
vedno bolj na področju računovodenja in financ. Delala je v podjetjih Agroemona Domžale, Jata Ljubljana, Liko Vrhnika, Energoplan. Bila je med prvimi generacijami slušateljev, ki si je pridobila naziv
“preizkušeni računovodja”, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo.
Ekipi Datalaba se je pridružila v septembru 2016 in je danes vodja finančno računovodske službe.
Izvršni direktor operacij (CIO/COO) Matija Kešpret
Matija Kešpret se z informatiko aktivno ukvarja 10 let, izkušnje pa sežejo v otroštvo, ko se je
v osnovni šoli redno uvrščal med 10 najboljših na republiških tekmovanjih programiranja. Poleg
priznanj Zveze organizacij za tehnično kulturo je dobil tudi več Vegovih in Preglovih priznanj. Svojo
prvo monografsko publikacijo objavi na inštitutu Jožef Štefan leta 2000. Pozneje po končani gimnaziji Vič, je v času študija na Fakulteti za računalništvo in informatiko poglabljal in razširjal znanje ter
honorarno delal za različna slovenska podjetja (S&T, Setcce) ter opravil mednarodni tečaj iz nanotehnologije na Univerzi v Leuvnu v Belgiji.
Ob delu se skozi leta udeležuje dogodkov stroke: Cisco konference/šolanja, VMware seminarji,
RiSK 2011/2012, EMC World Las Vegas 2012 & 2015. Leta 2008 se zaposli v Datalabu, kjer po
treh letih prevzame vodenje IT oddelka. Z dušo in srcem predan svojemu delu, svoja tehnična znanja nadgrajuje s poslovnimi, organizacijskimi in komercialnimi znanji. Leta 2013 prevzame vlogo
podpredsednika družbe Datalab za operacije, kjer s svojim delom v regiji vpliva na IT, prodajo, razvoj ter podporo.
Vodja storitvenih oddelkov Vanja Varl
Vanjina prva zaposlitev na Datalabu sega v leto 1999, ko je najprej sodelovala pri razvoju programa namenjenega optikom (Helios). Kmalu za tem je prevzela vodenje razvoja modula, ki je namenjen kadrom (takrat HERA). Istočasno je vodila celoten marketing podjetja za vse države v katerih
je Datalab prisoten. V osmih letih je organizirala in izvedla več družabnih in strokovnih srečanj. Med
njimi so kar štiri PANTHEON konference. Za 7 let je zapustila Datalab in delala v računovodski hiši,
kjer je poglobila svoje znanje s področja Računovodenja in davčnega svetovanja, ISO standardov ter
sodelovala pri razvoju dokumentarnega sistema. Po vrnitvi v Datalab maja leta 2015, je prevzela
vodenje Unified Service Desk oddelka v Datalab SI. Zastavila si je cilj, da se izboljša tako uporabniška
izkušnja s prejemom pomoči s strani podpore, kakor tudi način dela v samem oddelku.
Od decembra 2017 je vodja vseh Datalabovih storitvenih oddelkov oz. Korporativni vodja. Še
naprej bo sledila poslanstvu: “Uporabnikom omogočiti nemoteno uporabo PANTHEON-a, njegovo
zakonsko skladnost in polno izkoriščanje vseh njegovih možnosti s strokovno in korektno izvedenimi storitvami.”
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4.4.6

Pomočniki direktorjev

Emina Mešanović, marketing
Emina Mešanović se je Datalabovi ekipi pridružila leta 2005 in skorajda od same ustanovitve
Datalaba v Sarajevu, skrbi za kakovosten marketing in pojavljanje znamke PANTHEON-a na trgu.
Leta 2015 je prevzela funkcijo vodje marketinga na korporacijskem nivoju, kjer vsakodnevno upravlja aktivnosti s svojim regionalnim marketinškim timom. S trdnim prepričanjem, da ima marketing
moč, da prinese pozitivne spremembe v današnjem poslovanju, daje glavni fokus na digitalne in
inbound marketinške aktivnosti, čigar cilji so konkretni prodajni rezultati.
Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Sarajevu, smer marketing, kjer je kasneje tudi pridobila
naziv magister ekonomskih znanosti na področju poslovne ekonomije. Poleg angleščine, Emina tekoče govori še nemški jezik.
Vanja Cigoj, DL Akademija
Vanja Cigoj ima dvajsetletne izkušnje na področju izobraževanja odraslih. Datalab-u se je pridružila 2007 s prevzemom vodenja Datalab Akademije in definiranjem njenega vsebinskega in organizacijskega ustroja. Od 2016 deluje v funkciji korporativnega vodje Datalab Akademije in je tako
zadolžena za koordinacijo in nadzor izvedbe izobraževanj in dogodkov za PANTHEON uporabnike
ter partnerje v 6. državah. Skrbi tudi za izvedbo in koordinacijo izobraževanj in dogodkov zaposlenih
v skupini Datalab.
Po poklicu je Univerzitetna diplomirana organizatorka dela. Organizacija dogodkov in ostalih dejavnosti je njeno življenjsko poslanstvo.
Elmir Sikira, kontroling
Elmir Sikira je diplomiral na Ekonomski fakulteti, Univerza v Sarajevu, kjer je pridobil VI. stopnjo
diplome na področju Informacijskih sistemov upravljanja in VII. stopnjo diplome na področju Računovodstva in revizij. Datalabu se je pridružil leta 2007. Začel je kot računovodja v Datalabu Bosna,
nato pa leta 2011 pričel delati v izvedenih operativnih profitnih centrih v Datalab skupinah. Od leta
2014 dela na nivoju operativnega nadzora.

4.4.7

Direktorji odvisnih družb

Direktorji odvisnih družb so predstavljeni v poglavjih namenjenim posameznim družbam.

4.4.8

Upravljanje v Skupini

Skupino Datalab sestavljajo obvladujoča družba Datalab d. d. ter odvisna podjetja v posameznih
državah. V Sloveniji je družba DATALAB Tehnologije d. d. aktivnosti upravljanja partnerskega kanala
tako kot v ostalih državah avgusta 2010 prenesla na ločeno podjetje – Datalab SI d. o. o.. Tako je oblikovan tudi poslovni načrt za prihodnjih pet let: obvladujoča družba Datalab d. d. skrbi za razvoj, trženje
blagovne znamke ter upravljanje skupine, odvisna podjetja (t. i. SUB-i) pa skrbijo za upravljanje partnerske mreže v posameznih državah – Hrvaški, Bosni, Srbiji, Makedoniji, Kosovu, Ukrajini in Albaniji.
Obvladujoče podjetje ima v odvisnih podjetjih več kot 90 % delež.
Za vsa podjetja veljajo enotna pravila upravljanja, organiziranosti in delovanja. Datalab d. d. kot
obvladujoče podjetje postavlja strateške usmeritve in operativne cilje vsem podjetjem v skupini in
spremlja uresničevanje načrtov.

4.4.9

Sistem notranjih kontrol

Kakovostne računovodske informacije so eden od temeljev za odgovorno sprejemanje poslovnih
odločitev. Za zagotavljanje računovodskih informacij je odgovoren upravni odbor družbe, zagotavljamo pa jih z upoštevanjem računovodskih standardov, primernimi računovodskimi usmeritvami,
poenoteno računovodsko politiko na ravni Skupine Datalab, pravočasno in ustrezno pripravo podatkov, poročil in analiz in z rednim letnim nadziranjem procesa računovodenja v revizijskih postopkih.
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Tveganja obvladujemo z notranjimi kontrolami, to je različnimi usmeritvami in postopki, ki jih
izvajamo na različnih ravneh. S tem zagotavljamo učinkovitost in uspešnost delovanja, zanesljivost
računovodskega poročanja ter skladnost z veljavnimi zakoni in predpisi. Računovodske kontrole
so tesno povezane s kontrolami na področju informacijske tehnologije, ki med drugim zagotavlja
omejitve in nadzor dostopov do omrežja, podatkov in aplikacij ter popolnost in točnost zajemanja
in obdelovanja podatkov.
Polega avtomatiziranih poročil iz PANTHEON-a (na nivoju skupine) o finančnem stanju, doseganju plana ter drugih ključnih informacijah podjetja (npr. stanje napak, uspešnost razvoja, ...), računovodska služba pripravlja redna obdobna poročila posameznih poslovnih funkcij, ki uporabnikom
dajejo uporabne informacije za poslovne odločitve. Posebno pozornost posvečamo prodajnim podatkom, ustvarjeni dodani vrednosti, produktivnosti profitnih centrov in računovodskim izkazom.
Računovodske izkaze spremljamo po posameznih profitnih centrih, ki so enotno oblikovana za celotno Skupino.

4.4.10 Zunanja revizija
Zunanjo revizijo izvaja pooblaščena revizijska družba, ki poleg redne letne revizije posreduje tudi
strokovna opozorila in napotke za izboljšanje sistema notranjih kontrol ter za obvladovanje vseh
vrst tveganj.
V družbi Datalab d. d. je za poslovno leto 2018 zunanjo revizijo izvajala revizijska družba Uhy
Revizija in svetovanje d. o. o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana. Revizijska družba sodeluje pri revidiranju
računovodskih izkazov in letnih poročil. Strošek revidiranja računovodskih izkazov za poslovno leto
2018 je znašal 15.000 EUR. Revizijska družba Uhy Revizija in svetovanje d. o. o. sodeluje z revizijskimi družbami, ki revidirajo računovodske izkaze odvisnih družb izven teritorija Slovenije.
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4.5	Izjava o skladnosti poslovanja s kodeksom o upravljanju
javnih delniških družb
Upravni odbor in izvršni direktor družbe Datalab d. d. izjavljata, da sta v poslovnem letu 2018
upoštevala določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, katerega spremembe in dopolnitve
so bile sprejete dne 8. 12. 2009, razen pri določbah, navedenih v nadaljevanju. Besedilo kodeksa je
javno dostopno na spletni strani Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, http://www.ljse.si.

4.5.1

Okvir upravljanja družb

Osnovni cilj delniške družbe, ki opravlja pridobitno dejavnost, je maksimiranje vrednosti družbe.
Ta in drugi cilji, ki jih družba zasleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, kot sta dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje in upoštevanje socialnih in okolijskih vidikov poslovanja za zagotavljanje
trajnostnega razvoja družbe, se navedejo v statutu družbe.
Organi družbe vseskozi delujejo v skladu z osnovnim ciljem, to je maksimiranje vrednosti za kupce,
zaposlene in lastnike. Splošni cilji družbe so navedeni v srednjeročnem in vsakoletnem letnem planu, strateški pa na uradni spletni strani družbe in v letnih poročilih.
Uprava skupaj z nadzornim svetom oblikuje in sprejme politiko upravljanja družbe, v kateri določi
poglavitne usmeritve upravljanja družbe z upoštevanjem zastavljenih dolgoročnih ciljev družbe ter
z njo seznani vse deležnike prek razkritja na spletnih straneh družbe.
Pri oblikovanju politike upravljanja uprava sodeluje z nadzornim svetom. Pri tem se upoštevajo
razvojne potrebe družbe in specifične lastnosti družbe, kot sta njena velikost in dejavnost. Pri tem
nadzorni svet za posamezno poslovno leto oblikuje načrt lastnih aktivnosti ter opredeli vsebine, kot
so npr. zahtevana pogostost in oblike komunikacije z upravo, vloga nadzornega sveta pri presoji
sistema obvladovanja tveganj in postopek oblikovanja predlogov sklepov skupščine, zlasti predloge
imenovanja članov nadzornih svetov. Pri oblikovanju politike upravljanja se lahko sklicuje na druge
javno dostopne dokumente.
V Datalab d. d. imamo enotirni sistem upravljanja družbe. Tako, da to določilo v skladu s tem kodeksom
namesto nadzornega sveta upošteva upravni odbor in izvršni direktor, ki je tudi član upravnega odbora.
Politika upravljanja je sprejeta z veljavo za določeno prihodnje obdobje in posodobljena tako
pogosto, da je vedno skladna z aktualnimi usmeritvami korporativnega upravljanja. Vsebuje datum
zadnje posodobitve in je dostopna na spletnih straneh družbe.
Datalab d. d. nima oblikovanega dokumenta Politika upravljanja družbe. Upravni odbor družbo upravlja
v skladu z veljavno zakonodajo, Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in vrednotami, ki so bile
sprejete na ravni celotne skupine.

4.5.1

Nadzorni svet

Nadzorni svet je sestavljen tako, da se zagotovita odgovoren nadzor in sprejemanje odločitev v
korist družbe. Pri sestavi nadzornega sveta se upoštevajo strokovna znanja, izkušnje in veščine, ki
se med posameznimi člani nadzornega sveta med seboj dopolnjujejo.
V Datalab d. d. imamo enotirni sistem upravljanja družbe. Tako, da to določilo in ostala podredna določila
v poglavju »Nadzorni svet« v skladu s tem kodeksom namesto nadzornega sveta upošteva upravni odbor.

4.5.2

Uprava

Družbo vodi uprava, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami zasleduje dolgoročni uspeh družbe
prek zagotavljanja optimalnega vodenja in ocenjevanja ter obvladovanja tveganj. Uprava definira
in določi družbine vrednote, strategijo poslovanja in je organizirana tako, da omogoča učinkovito
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opravljanje svojih nalog. Optimalnost poslovanja uprava doseže z zagotavljanjem primernega vodstvenega kadra in človeških ter finančnih virov.
V Datalab d. d. imamo enotirni sistem upravljanja družbe. Družbo vodi upravni odbor, ki imenuje izvršnega direktorja. Izvršni direktor samostojno zastopa in predstavlja družbo. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenaša naloge vodenja tekočih poslov, prijave vpisov in predložitve listin registru, skrb za
vodenje poslovnih knjig in sestavo letnega poročila, h kateremu priloži revizorjevo poročilo. Pri opravljanju
nalog mora izvršni direktor upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih postavljajo skupščina družbe, upravni
odbor in statut.

4.5.3 Transparentnost poslovanja
Poslovodstvo je odgovorno za izdelavo in izvajanje strategije komuniciranja družbe, ki preprečuje
nastanek položaja, ki bi omogočal trgovanje z vrednostnimi papirji na podlagi notranjih informacij
(zlorabo notranjih informacij). Poslovodstvo sprejme pravilnik – strategijo komuniciranja družbe.
Družba nima sprejetega dokumenta, ki bi urejal pravila komuniciranja družbe z vlagatelji oziroma javnostmi. Osnovne potrebe po komuniciranju z javnostmi določajo zakoni in pravila borze.
Družba predpiše pravila o omejitvah trgovanja z delnicami družbe, s katerimi ureja pravila o
omejitvah trgovanja, časovno obdobje omejitve trgovanja (zaprta trgovalna okna) in razkritje trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb za člane organov družbe, z njimi povezane
fizične in pravne osebe ter za druge osebe, ki so jim notranje informacije dostopne.
Področje omejitev in poročanje o trgovanju z delnicami družbe osebam, ki so jim dostopne notranje informacije, ureja sklep ATVP o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih.
O sklepu in dolžnostih poročanja je družba obvestila vse osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij in so
tudi evidentirane na posebnem seznamu, upravljanje notranjih informacij pa delno opredeljujejo tudi pogodbe o zaposlitvi ter drugi zakonski in interni predpisi.
Družba zagotovi javne objave sporočil tudi v jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih, v tem jeziku izdela tudi Letno poročilo.
V angleški jezik je prevedeno Letno poročilo, druge javne objave pa so zaradi zelo majhnega odstotka tujih
delničarjev objavljene le v slovenskem jeziku. Zainteresirani potencialni vlagatelji lahko informacije o poslovanju dobijo v letnih poročilih, na spletnih straneh družbe ali prek neposrednega stika s predstavniki družbe.
Besedilo Kodeksa upravljanja javnih delniških družb je dostopno na spletni strani Ljubljanske
borze vrednostnih papirjev http://www.ljse.si.
Družba bo priporočila kodeksa upoštevala tudi v prihodnje. Če se izkaže, da katerega od določil
družba ne bo mogla upoštevati, bosta upravni odbor in izvršni direktor pripravila utemeljeno pojasnilo.

4.6

Podatki v skladu z določilom šestega odstavka 70. člena zgd-1

Datalab d. d. kot družba, ki je zavezana uporabi zakona, ki ureja prevzeme, v skladu z določilom
šestega in sedmega odstavka 70. člena ZGD-I navaja podatke po stanju na zadnji dan poslovnega
leta in vsa potrebna pojasnila.

4.6.1

Struktura osnovnega kapitala

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 2.189.884 EUR navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico in se ne glasijo na nominalni znesek. Vse delnice so delnice enega
razreda. Izdane so v nematerializirani obliki in dajejo imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju
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družbe, pravico do dela dobička (dividende) in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja
po likvidaciji ali stečaju družbe.

4.6.2

Omejitve prenosa delnic

Vse delnice družbe so prosto prenosljive.

4.6.3	Pomembno neposredno in posredno imetništvo vrednostnih papirjev družbe
Datalab d. d.
Pomembni imetniki vrednostnih papirjev družbe Datalab d. d. glede doseganja kvalificiranega
deleža, kot ga določa Zakon o prevzemih (lastniški delež višji od 5 %), so bili ob koncu leta : Andrej
Mertelj, Eglath Ventures d.o.o., Nepremičnine Noviforum d.o.o. in NLB Skladi-Slovenija. Podatki o
številu delnic in lastniškem deležu na dan 30. junija 2018 so navedeni v Letnem poročilu 2018 v
poglavju Kapital, podpoglavje Lastniška struktura družbe Datalab d. d. na dan 30. 6. 2018.

4.6.4

Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice

Družba ni izdala vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali posebne kontrolne pravice.

4.6.5

Delniška shema za delavce

S sklepom skupščine delničarjev se vsako leto del čistega dobička poslovnega leta družbe Datalab d. d. nameni za soudeležbo delavcev pri dobičku. Shema velja za Datalab d. d. in ga vzpostavljajo
tudi v hčerinskih družbah. Na podlagi sprejetja letnega poročila s strani upravnega odbora družbe
Datalab d. d., delavci skladno z ZUDDob pridobijo pravico do pripadajočega zneska čistega dobička.
Po ZUDDob se na ta način delavcem udeležbo pri čistem dobičku lahko izplača največ 20% čistega dobička posameznega poslovnega leta in izplačila ne smejo presegati 10% letnega bruto zneska
plač. Delavcem se udeležba na bilančnem dobičku družbe izplača v obliki delnic (Employee Stock
Ownership Plan oz. ESOP). Individualno delitev dobička ureja Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku, ki se sklene z delavci samostojno za vsako poslovno leto in jo mora vsakokrat odobriti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter vpisati v register. Število delnic se določa glede na
bruto plačo zaposlenega, glede na fond ur, ki ga je zaposleni oddelal v poslovnem letu ter upoštevaje individualno oceno dela zaposlenega. Emisijska oziroma prodajna vrednost delnice se določi v
skladu s 15. členom ZUDDob, kjer je navedeno, da cena za nakup delnic, izdanih na podlagi delniške
sheme, ne sme biti nižja od zadnje tržne cene že izdanih delnic družbe, pri čemer se kot zadnja tržna cena šteje povprečna cena že izdanih delnic družbe, s katerimi bodo delnice, izdane na podlagi
delniške sheme, sestavljale isti razred, dosežena pri poslovanju s temi delnicami na organiziranem
trgu v zadnjih 12 mesecih pred pridobitvijo pravice do pripadajočega deleža.
S tem so zaposleni spodbujeni k takšnemu vedenju v podjetju, da s svojim kvalitetnim delom
prispevajo dodani vrednosti produkta, kar prispeva k višanju vrednosti delnice DATR, s čemer je
nagrajen tudi zaposleni kot delničar družbe.

4.6.6

Omejitve glasovalnih delnic

Omejitve glasovalnih pravic ni.

4.6.7	Dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali
glasovalnih pravic
Dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic družbi, niso znani.

4.6.8

Pravila družbe

4.6.8.1 O imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora
V Datalab d. d. imamo enotirni sistem upravljanja družbe. Družbo vodi upravni odbor, ki imenuje
izvršnega direktorja. Izvršni direktor samostojno zastopa in predstavlja družbo. Upravni odbor lahko
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na izvršnega direktorja prenaša naloge vodenja tekočih poslov, prijave vpisov in predložitve listin
registru, skrb za vodenje poslovnih knjig in sestavo letnega poročila, h kateremu se priloži revizorjevo poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička. Pri opravljanju nalog mora izvršni direktor
upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih postavljajo skupščina družbe, upravni odbor in statut.
Člane upravnega odbora družbe imenuje skupščina za dobo največ 6 let, v kolikor sklep o imenovanju ne določa drugače, z možnostjo ponovnega imenovanja. Upravni odbor med svojimi člani
izvoli predsednika in namestnika predsednika, pri tem pa predsednik upravnega odbora ne more biti
izvršni direktor družbe.
Upravni odbor imenuje enega ali več izvršnih direktorjev družbe za dobo šestih let, od tega najmanj enega izmed članov upravnega odbora. Hkrati s sklepom o imenovanju posameznega izvršnega direktorja, se določijo tudi način njegovega zastopanja in obseg upravičenj zastopanja, pri
čemer pa morebitne omejitve podelitve upravičenj v notranjem razmerju nimajo pravnega učinka
napram tretjim osebam.

4.6.8.2 O spremembah statuta
Skupščina odloča o spremembah statuta s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala.

4.6.9

Pooblastila članov poslovodstva, zlasti glede lastnih delnic

Osnovni kapital družbe znaša 4.379.768 EUR. Upravni odbor je pooblaščen, da 5 let po vpisu
spremembe statuta družbe v sodni register, s katerim je upravnemu odboru dano pooblastilo za
izdajo novih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vložke, osnovni kapital družbe poveča za največ
znesek v višini 2.189.884 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo ustreznega števila
novih navadnih imenskih kosovnih delnic, ki dajejo imetnikom enake pravice kot delnice prejšnjih
izdaj, pri čemer se lahko povečanje izvede z denarnimi ali stvarnimi vložki.
Nove delnice se lahko izdajo zaradi: pridobivanja svežega kapitala, za izplačilo nagrad poslovodstvu, za nagrajevanje delavcev v skladu z ZUDDob, za nagrajevanje MSOP, da se omogoči pristop
novim delničarjem, za nakup ali pristop strateškega partnerja, zaradi zamenjave zamenljivih obveznic ali za druge namene v skladu z zakonom.
Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico
do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 15 dni.
Upravni odbor lahko vsakokrat to prednostno pravico izključi.
Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi
dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

4.6.10 P
 omembni dogovori, ki začnejo učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na
podlagi spremembe kontrole v družbi, ki je posledica javne prevzemne ponudbe
Družbi taki dogovori niso znani.

4.6.11 Dogovori med družbo in člani njenega organa vodenja ali nadzora ali delavci,
ki predvidevajo nadomestilo, če ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon,
ki ureja prevzeme, odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga ali
njihovo delovno razmerje preneha
V primeru odstopa upravni odbor ali izvršni direktor ni upravičen do odpravnine, v primeru odpoklica in odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez utemeljenega razloga pa je upravni odbor ali izvršni
direktor upravičen do odpravnine.

4.6.12 Politika raznolikosti
Družba je v letošnjem letu sprejela različne ukrepe za začetek izvajanja politike raznolikosti, a se
za enkrat le-ta še ne izvaja. Pričakuje se, da bo v naslednjem poslovnem letu pripravljena politika
raznolikosti sestave upravnega odbora, ki se bo skladno z njo tudi izvrševala.
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4.7
4.7.1

Kadrovska sestava družbe
Človeški viri

4.7.1.1 Kadrovska politika v letu 2018

Nina Smrkolj, kadrovska
služba

Kadrovska politika Datalab skupine sledi vrednotam in poslovnim usmeritvam, ki temeljijo na
timskem delu, inovativnosti, odgovornosti in predanosti. Z novimi prijemi bomo aktivirali potencial
ključnih kadrov in spodbudili nadaljnji razvoj. Znanje za družbo pomeni prihodnost in tega se v Skupini Datalab zavedamo, zato bomo še bolj spodbudili aktivno sodelovanje s šolami in fakultetami
ter dijakom in študentom ponudili štipendije in sodelovanje pri različnih projektih že med šolanjem.

4.7.1.2 Politika prejemkov zaposlenih
V letu 2018 smo nadaljevali z v preteklosti zastavljenimi smernicami za motivacijo zaposlenih
k doseganju zastavljenih ciljev. Prejemki so sestavljeni iz fiksnega dela in variabilnega dela. Namen
variabilnega dela prejemkov je stimulacija delavcev za njihov prispevek k poslovnemu rezultatu ter
spodbujanje individualnega napredka. Pri dodelitvi variabilnega dela prejemkov upoštevamo doseganje sprejetih planov in kakovost opravljenih nalog. V drugi polovici leta 2018 smo začeli projekt
izboljšave sistema ocenjevanja zaposlenih, sistema napredovanja in motiviranja zaposlenih, ki bo
praviloma končan v prvi polovici leta 2019.

4.7.1.3 Odgovornost do zaposlenih
Trudimo se ustvariti privlačno delovno okolje za zaposlene in čim bolj zmanjšati stres, ki je v
informacijskem sektorju neizbežen, saj se zavedamo, da so zaposleni naše ključno premoženje.
Motivirani zaposleni so ključ do uspeha zato skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela. Zavedamo se, da predstavlja
velik vpliv pri doseganju dobrih odnosov med in z zaposlenimi interno komuniciranje. V zadnjem letu
smo osvežili odprto in redno komuniciranje, ki poteka neposredno na notranjih sestankih, področnih
kolegijih in drugih rednih sestankih. Skupina Datalab že od samega začetka uporablja spletne tehnologije za interno komunikacijo. Sistem za interno komunikacijo - Intranet se je v koraku z razvojem spletnih tehnologij redno posodabljal. V poslovnem letu 2018 se je pričela temeljita prenova Intraneta z namenom povečanja učinkovitosti sistema, razširitev zmožnosti sistema. S tem želimo v
skupini povečati uporabo intraneta pri vsakodnevnem delu, omogočiti ter povečati produktivnost z
namenom lažjega, hitrejšega in še bolj transparentnega dostopa ključnih informacij do naslovnikov.
Zaposlene zato spodbujamo k samostojnemu razmišljanju in sprejemanju odgovornosti, željeno
pa je tudi aktivno sodelovanje pri upravljanju podjetja.
Naše sodelavce odlikuje zavzetost in predanost delu, visoka raven znanja, samoiniciativnost,
ustvarjalnost in profesionalen odnos. Skrb za izobraževanje zaposlenih, ustrezna politika zaposlovanja ter skrb za varnost in zdravje zaposlenih so glavni dejavniki upravljanja s kadri, ki se postopoma
nadgrajujejo. Interdisciplinarnost ekipe zaposlenih nam pripomore k doseganju visoke, dodane vrednosti ter razvoju produkta, ki temelji na najnovejšem znanju, tehnologijah, raziskavah in inovacijah.

4.7.1.4 Kadrovska struktura v letu 2018
Konec poslovnega leta 2018 smo v skupini Datalab zaposlovali 160 oseb. V primerjavi z letom
2017 se je število zaposlenih zmanjšalo za 12 %.
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4.7.1.5 Oblika zaposlitve
Zaposleni glede na obliko zaposlitve največji delež predstavlja redna zaposlitev, ki predstavlja
95 % vseh zaposlitev. Delež zunanjih sodelavcev znaša 2 % in delež študentov prav tako slaba 2 %.

PREDSTAVITEV DRUŽBE

17 18

2

7

6

17 18

7

6

30.06.2018

4 165 153

2
2

30.06.2017

4

DL SKUPNA

30.06.2018

7

30.06.2017

6

UA

30.06.2018

7

KO
30.06.2017

2

30.06.2018

50 49 27 26 27 18 18 15 21 18

0

2

MK
30.06.2017

Skupaj

1

30.06.2018

1

30.06.2017

2

30.06.2018

Študenti

MN

30.06.2017

2

3

30.06.2018

4

2

30.06.2017

Avtorski
honorar

1

30.06.2018

44 46 25 25 27 18 15 12 21 18

2

BG

SR

Redno
zaposleni

0

30.06.2017

BA

30.06.2018

30.06.2017

30.06.2018

30.06.2017

HR

Tip
zaposlitve

32 |

30.06.2018

SLO

30.06.2017

DL HQ

0

6

3

5

4

4 176 160

letno poročilo 2018

4.7.1.6 Izobrazbena struktura
Izobrazbena struktura zaposlenih je bila konec leta 2018 na podobni ravni kot v prejšnjih letih.
Smo podjetje, ki je usmerjeno k rasti in razvoju, kar velja tudi za vlaganja v ključne kadre. Osnovno
gonilo naše rasti je ambiciozna in visoko motivirana ekipa sodelavcev, ki podjetje vodi do vodilnih
položajev v panogi na ciljnih trgih. Vlagamo v razvoj kadrov, njihovega znanja, in ključnih kompetenc.
Oblikovali smo interdisciplinarne time, da bi povečali pretok znanja.
Intenzivno vlaganje v razvoj ter zagotavljanje konkurenčnosti zahtevata na vseh področjih visoko usposobljene strokovnjake. Delež zaposlenih z najmanj VI.stopnjo izobrazbe v letu 2018 predstavlja v skupini Datalab 70 %.
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4.7.1.7 Zdravje in varstvo pri delu
Prizadevamo si, da svojim zaposlenim zagotavljamo čim boljše delovne pogoje. Za vsako delovno mesto je izdelana ocena tveganja na delovnem mestu. Redno se pregledujejo sredstva za delo
in pregleduje in izboljšuje se delovno okolje z upoštevanjem tveganj za nastanek nezgod in okvar
zdravja. Kot vsako leto so se tudi v letu 2018 opravljala teoretična in praktična usposabljanja za varno delo ter redni preventivni in obdobni zdravniški pregledi za zaposlene. Informacije o zdravstvenih
temah in preventivi smo posredovali zaposlenim tudi z internim komuniciranjem.
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5

Poslovno poročilo
5.1	Organizacija prodaje
Podatki v spodnjem poglavju so prodajno tržno orientirani ter služijo izključno za analitične namene in se lahko razlikujejo od podatkov uporabljenih v konsolidacijskih bilancah hčerinskih podjetij,
saj prodajamo tudi partnerjem, ki niso lastniško povezana podjetja.
Prodaja v Datalab-je oddelčno razdeljena in sicer imamo sektor za direktno prodajo in sektor za
partnersko prodajo (channel).

5.1.1

DIRSA – »direct sales« oddelki

Neposredni kanali za stik z uporabniki so bili vpeljani z namenom korekcije tržne situacije.
Datalab je tradicionalno prodajal preko partnerjev. V PL 11 smo začeli z direktno prodajo mikro
segmentu (v Sloveniji), kar je potrdilo, da lahko donosno prodajamo v segmentu, kjer partnerji ne
morejo ali ne želijo delovati. Kot stranski učinek na trgih, kjer smo začeli z direktno prodajo, načeloma opažamo porast aktivnosti in strokovnosti partnerjev. Ker prodajamo na zelo razdrobljenih trgih
(v nobeni državi ne dosegamo 20% tržne penetracije), je nevarnost obširnejše kanibalizacije prodaje
razmeroma nizka, kljub dvema kanaloma (direktno in preko partnerjev).
Povečana investicija v direktno prodajo z lastno ali partnerjem outsourcano implementacijo je
logičen naslednji korak za kompenzacijo zmožnosti prodaje v samem partnerskem omrežju in nesposobnostjo le-tega za investicije v lastne prodajne službe. Novi interni prodajni procesi (predprodajna tehnična pomoč, priprava ponudb, zagotovilo kakovosti implementacij, nagrajevanje po učinku) in novi, izboljšani odnosi s partnerji (teaming in subcontracting) so v žarišču naših prizadevanj.

5.1.2

Partnersko omrežje

5.1.2.1 Prodajno-Implementacijski partnerji
Partnersko omrežje ostaja stabilno, veseli nas, da še naprej raste število svetovalcev. Tudi v tem
letu se nadaljuje dobra praksa sodelovanja s partnerji, ki so čedalje bolj pod nadzorom skupine Datalab.

5.1.2.2 Partnerski program DEV
Program PANTHEON Developer spodbuja sodelovanje s podjetji, ki razvijajo svoje lastne programske 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 izdelka.
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 poslovne procese v podjetju.
V PL'14 smo program razširili še s posebnimi OEM licenciranji za naše DEV partnerje in imamo
prvi dve aplikaciji, licencirani na ta način. Izpilili smo informacijsko podporo za naročanje in parametiziranje ter le-to povezali s CRM-om.
V PL'15 smo OEM licence ponudili tako v OTC (One-time concurrent) - enkraten nakup + osveževanje- kot tudi v Perpetual (mesečnem odplačilu).
Uvedli smo dodaten prihodkovni vir – licenciranje »Connector licenc« - to je povezav na PANTHEON podatkovno bazo in API preko spletnih, mobilnih ipd. vmesnikov. Vedno več uporabnikov uporablja PANTHEON izven licenciranega Windows klienta zaradi česar nam lahko grozi zmanjšanje
licenčnih prihodkov ter s tem tudi razvojnega budgeta ob naraščajočih zahtevah.
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Da bi ta dogajanja nevtralizirali smo pozvali uporabnike, naj take povezave in uporabe legalizirajo
(nenazadnje v skupno dobro – dolgotrajna varna uporaba modernega orodja), ter jim pri tem nudimo posebno ugodne pogoje.

5.1.2.3 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 učilnice
z licencami, pridobi pa tudi pravico uporabo izobraževalnih materialov Datalab Akademije. V poslovnem letu '12 smo začeli vzpostavljati izobraževalna partnerstva za PANTHEON FA. Začeli smo
v Sloveniji, partnerstva pa širimo v regijo.
Več informacij na: http://www.datalab.si/partnerji/edu-partnerji/

5.2	Prodaja v poslovnem letu 2018
Skupni prodajni izid ERP beleži 19-odstotno skupno rast na 9,3 mio EUR.

Veseli nas, da smo uspeli v PL18 obrniti trend padanja prihodkov iz naslova licenc za 19%. Istočasno
smo ohranili in še povečali prihodke iz Osveževalnih pogodb za 2%, kar nas pa najbolj veseli je, da smo
uspeli povečati naše storitve za 34%. Rast beležimo tudi na področju storitev Gostovanja in sicer za 14%.
Poglejmo po strukturo prihodkov in njihove stopnje rasti:
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Struktura prodaje se vztrajno premika iz prevladujočega deleža enkratnih prihodkov (prodaja licenc)
na ponavljajoče prodaje/prihodke (predvsem Osveževalne pogodbe, gostovanje ter jasno storitve).

5.2.1

Prodaja

5.2.1.1 Nove prodaje ERP licenc – on-site aktivacije

V PL'18 smo prodali ERP licence 467 novim podjetjem kar predstavlja sicer 2% nižjo vrednost od
prejšnjega poslovnega leta vendar so ta podjetja kupila večje število licenc, kot lani v istem obdobju.
Padec prodaje ERP licenc smo v letošnjem poslovnem letu uspeli ustaviti in trend obrniti navzgor. Prodali smo 2.191 licenc, kar predstavlja 124,35% prodaje lanskega leta.
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V PL18 smo prodali 295 connector licenc, kar je 20,41% več kot v PL17, k je bilo prodanih 245
connector licenc. V naslednjem poslovnem letu si obetamo še hitrejšo rast, saj smo pripravili vse
pogoje za aktivnejše trženje.

Vrednost prodanih licenc v PL18 je znašala 2.011.569 EUR, kar predstavlja rast v višini 12,03%
v primerjavi s PL17.
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5.2.1.2 Nove prodaje Retail licenc – on-site aktivacije
V PL'18 smo prodali Retail on-site licence (RT, RE) 111 novim podjetjem (indeks 80,4 na lani).

V PL18 smo prodali 778 RE/RT licenc (indeks 93,8 na lani). Prodaja retail licenc še vedno pada,
ampak smo uspeli vsaj upočasniti padanje.

Vrednost on-site aktiviranih licenc v PL 18 je padla na 437.819 (indeks 91,9 na lani).
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Prodali smo sicer kosovno manj licenc, nam pa je uspelo povečati vrednosti prodaje licec.

5.2.2

Oblačno poslovanje

Prihodki iz storitve v oblaku (Cloud, hosting) so nominalno zrastli za 11,61% na 1,101 mio. EUR
(lani 0,98 mio €). V PL'17 je bilo celotno oblačno poslovanje na vseh trgih prenešeno na nacionalne
telekome (Telekom Slovenije, Hrvatski Telekom, Telekom Srbije, Makedonski Telekom in od aprila
2017 tudi BH Telekom), tako da račune do kupcev izdaja Telekom Slovenije, v naš prihodek pa se
šteje diskontiran prihodek, ki ga mi zaračunamo telekomu. Hkrati pa je vpliv sodelovanja viden tudi
na stroškovni strani saj ni potreben več strošek datacentra, prilagojene pa so tudi marketinške investicije družbe same (prenos dela oglaševanja na telekom).
Sodelovanje s telekomi nam prinaša marketinški pospešek (osnovno pozicioniranje storitve oglašuje telekom), variabilizacijo stroškov data centra ter bistveno prepoznavnejšo pozicijo na tržišču.
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5.2.2.1 Nove ERP Cloud prodaje

V PL'18 smo prodali licence 260 novim podjetjem na Cloud-u (indeks 115 na lani) oziroma smo
dodali 307 novih licenc (indeks 140,13 v primerjavi z PL17).

Vrednost zaračunanih ERP licenc v oblaku se je povečala na 276.076 EUR (indeks 164,55 glede
na PL17).
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5.2.2.2 Nove prodaje Retail licenc – Cloud aktivacije
V PL'18 smo aktivirali 422 novih podjetij z retail licencami (PANTHEON RT/RE/RA/RC/RF) – indeks 104,71 glede na PL17.

V PL'18 smo aktivirali 197 oblačnih PANTHEON Retail licenc, kar predstavlja indeks 68,64 glede
na PL17.

Vrednost aktiviranih oblačnih Retail licenc v PL'18 znaša 86.841 EUR oziroma 85,43 vrednosti
iz PL17.
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5.2.3

Osveževalne pogodbe

Neto prihodki iz prodaje osveževalnih pogodb v PL18 so zrastli na 4.610.295 EUR kar predstavlja
indeks 120,19 glede na PL17. Povečani prihodki so posledica novih prodaj in povečanja stopnje
sklenjenosti osveževalne pogodbe na osnovi aktivnosti, ki smo jih izvajali s ciljem vračanja uporabnikov brez pogodbe nazaj v sistem.
Bruto vrednost
prodaje osveževalnih
pogodb po letih in
državah.

5.2.4

Storitve (Universal Service Desk – USD)

USD oddelek je znotraj vsakega hčerinskega podjetja. Namen USD oddelka je podpora partnerjem in končnim uporabnikom, ki potrebujejo:
• Vpeljavo programskega paketa – implementacije;
• Pomoč pri uporabi programskega paketa;
• Svetovanje s področja uporabe in vpeljave novih procesov,
• Izdelavo rešitev, za določeno funkcionalnost;
• Izobraževanja s področja uporabe in vzdrževanja/administracije Pantheona;
• …
USD oddelku več kot polovico prihodka predstavljajo ServiceDesk pogodbe in implementacije,
nekaj manj pa ad-hoc svetovanje ki se obračunava v 15 minutnih intervalih.
V poslovnem letu PL18 smo v Unified Service Desk skupini prejeli 26.862 zahtevkov za pomoč
oz. delovnih nalogov. Za kar smo v skupini porabili 54.229 ur. Od tega je bilo do konca PL18 zaključenih 26.424 zahtevkov oziroma delovnih nalogov.
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Odprti

Zaprti

Ure

Slovenija

10.229

10.383

19.944,56

Hrvaška

4.534

4.574

14.817,08

Bosna

3.377

3.370

3.997,61

Srbija

5.724

5.816

11.588,38

Makedonija

2.998

2.281

3.881,37

26.862

26.424

54.229,00

TOTAL

V poslovnem letu PL18 smo poenotili delovanje vseh USD oddelkov na vseh trgih. Poenotenje
procesov znotraj USD oddelkov je potekalo od PL16 do prve polovice PL18, ko so bili procesi poenoteni v vseh državah. Prav tako smo v PL18 dvignili ceno ure, za izvajanje pomoči uporabnikom v
vseh državah.
Rezultati so pokazatelj, da smo zaradi vpeljave preglednega in zanesljivega sistema vodenja
procesov implementacij, reševanja zahtevkov za pomoč in izvajanja ostalih storitev, delali bolje
in uspešneje.
Prihodki

Stroški

Rezultat

PL18

PL17

PL16

PL15

PL18

PL17

PL16

PL15

PL18

PL17

SI

847.740

763.349

658.825

352.546

826.512

814.127

725.178

453.364

21.228

-15.852

-63.726 -100.818

HR

514.387

212.082

219.662

102.426

437.662

212.135

283.753

233.179

76.725

10.395

-57.064 -130.753

BA

147.476

131.869

112.728

81.770

150.185

121.680

130.193

103.023

-2.709

13.516

-17.465

-21.253

SR

340.863

243.390

216.227

97.427

284.280

227.483

201.231

163.804

56.583

16.397

14.996

-66.377

MK

144.742

131.138

157.191

138.311

157.437

151.019

187.794

162.117

-12.695

-19.679

-22.358

-23.806

847.567 1.856.076 1.641.002 1.619.342 1.203.642

139.132

-17.152 -148.405 -356.075

Total

1.995.208 1.574.457 1.453.038

PL16

PL15

Storitveni prihodki iz nudenja pomoči in implementacij ter reševanje eskalacij partnerjev so porasli za 27% in so znašali v PL'18 1.995.208EUR (lani 1.574.457 EUR).

5.2.5

Prodaja in tržni komentar po državah

Prikazani podatki v nadaljevanju poglavja so prodajno tržno orientirani ter služijo izključno za
analitične namene in se lahko razlikujejo od podatkov uporabljenih v konsolidacijskih bilancah hčerinskih podjetij.

5.2.5.1 Slovenija

Mojca Justin, v.d.
direktorja Datalab SI

Poslovno leto 2018 je bilo za Datalab SI d. o. o. uspešno leto, v katerem smo nadaljevali z dobro
prakso iz prejšnjih let, posvečali veliko pozornost kakovostnim rešitvam in zadovoljstvu strank. V
tem letu smo veliko delali tudi na samem ekipnem duhu, se udeleževali številnih izobraževanj in
močno krepili najrazličnejša znanja, tako iz področja PANTHEONa kot tudi lastnih veščin, ki nam
bodo pomagala in omogočala še boljše in kakovostno delo s strankami. V ta namen smo v mesecu
februarju 2018 izvedli tudi novo sistematizacijo in na tak način vložili veliko v razvoj in izobraževanja našega kadra. Zaposlili smo tudi novega vodjo partnerskega kanala s katerim smo pričeli tudi
s sistematizacijo in postavljanjem novih pravil v samem partnerskem kanalu in tako poskrbeli, da
se tudi naši partnerji redno izobražujejo in pridobivajo ustrezne certifikate, ki jih Datalab zahteva.
Skupno je v Sloveniji v uporabi 15.791 licenc v 4.412 aktivnih podjetjih, poleg tega še 3.549 uporabnikov storitve HOST PANTHEON, skupaj torej 19.340 uporabnikov v 8.571 podjetjih.
Družba Datalab SI d. o. o. je v poslovnem letu 2018 ustvarila kosmati donos iz poslovanja v višini
4.284.646 EUR, kar pomeni indeks rasti v višini 112 glede na prejšnje poslovno leto.
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Od doseženih 4.284.646 EUR znaša:
Delež

Pod kategorija

Vrednost v EUR

Prodaja licenc-domači trg
Prodaja licenc-tuji trg
Partnerski kanal-domači trg
Partnerski kanal-tuji trg
Osveževanja UC-domači trg
Osveževanja UC-tuji trg
Storitve v oblaku
Prodaja storitev v oblaku,
Partnerski kanal
Izvajanje storitev podpore in implementacij-domači trg
Izvajanje storitev podpore in implementacij-tuji trg

Indeks glede na prejšnje leto

459.589

136

13.266

126

230.873

108

12.917

140

1.665.558

103

30.045

118

876.493

112

63.802

108

24.431

121

680.049

127

14.954

26

Družba je kumulativno rasla za 12% odstotkov. Bistveni delež pri rasti ima rast prodaja licenc
(36%) in storitev za 12% (s 682.279,00 na 832.948,00 EUR), na področju izobraževanja - dejavnost
Datalab Akademije (82%), doseženi dobiček pa je bil za 18% manjši kot v predhodnem obdobju.
Poslovni odhodki so znašali 4.148.308 EUR in so glede na preteklo poslovno leto višji za 15 %.
Poslovni izid pred obdavčitvijo tako znaša: 146.591 EUR in indeks rasti 99 glede na preteklo
poslovno leto.
PL'18

PL'17

Indeks

856.772

946.468

90,52

Obratna sredstva oz. gibljiva ali kratkoročna sredstva

1.265.688

966.890

130,90

-od tega terjatve

1.113.486

876.846

126,98

AKTIVA /(SREDSTVA)
Stalna sredstva fiksna sredstva

PASIVA
Kapital

446.975

342.219

130,61

Obveznosti

1.434.498

1.361.076

105,39

Dolgoročne

342.539

482.291

71,02

1.091.959

880.785

123,97

Kratkoročne
Skrčena bilanca USPEHA
Prihodki od prodaje

PL'18

PL'17

SME

FARMING

RETAIL

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ

Index

4.181.735

0

0

4.181.735

3.724.736

112,26

Skupni prihodki

4.248.160

36.485

0

4.284.645

3.787.133

113,13

Stroški

4.121.337

26.971

0

4.148.308

3.620.468

114,57

Poslovni izid iz poslovanja

136.338

0

0

136.338

166.665

81,80

Neto finančni izid (razlika
finančnih prihodkov in odhodkov)

4.872,32

0

0

4.872,32

-890

Davek
Čisti poslovni rezultat
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26.541

0

0

26.541

15.450

171,78

110.496

9.554

0

120.050

132.931

90,31
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5.2.5.2 Hrvaška

Goran Težak
direktor Datalab HR

Na začetku poslovnega leta 2018 smo Datalab Agro preobrazili v Datalab HR in prenesli vse
poslovne operacije iz GRAVIS GT v Datalab SUB.
Prav tako smo preselili poslovne prostore na novo lokacijo v Zagrebu, ki je 21. stoletju in največjemu podjetju za razvoj programske opreme v Jugozahodni Evropi primerno opremljena. Obdržali
smo tudi pisarno v Puli.
V PL'18 smo stabilizirali poslovanje ter ponovno pridobili zaupanje uporabnikov in partnerjev. To
nam je zagotovilo finančno stabilnost ter pozitiven finančni tok, zaradi česar smo izboljšali svojo
bonitetno stopnjo iz stopnje E (slabo) na B (dobro – najvišja stopnja je A).
Med poslovnim letom smo stalno vlagali v interno znanje in kompetence ter v znanje in kompetence svojih poslovnih partnerjev.
Investicija v znanje in kompetence se je odlično obrestovala, saj smo pri storitvah zabeležili 320-% rast.
Med PL'18 smo imeli 15 partnerjev, 6 s statusom 'Premium Partner' ter 10 s statusom 'Partner'.
Skupaj nam je uspelo doseči 500.000 € dobička od prodaje licenc ter osveževanja.
Prav tako nam je uspelo kot partnerja za storitve v oblaku pridobiti podjetje Hrvatski Telekom, s
katerim smo podpisali predpogodbe za dvanajst projektov, ki jih nameravamo izvesti v PL'19.
Lansirali smo tudi digitalne marketinške kampanje ter okrepili prisotnost v različnih medijih, na
spletnih portalih, na vrh poslovnega objekta smo montirali Datalab oznake, udeležili smo se naložbenih turnej HT ter mesečno izdajali glasilo, ki so ga prejeli uporabniki in partnerji.
Maja smo organizirali letno poslovno konferenco PANTHEON dan 2018, na kateri smo obstoječim in potencialnim strankam predstavili novosti in prednosti PANTHEON-a. Konference se je udeležilo 387 uporabnikov in partnerjev, kar nam je pomagalo utrditi sloves Datalaba HR kot vodilnega
razvijalca poslovne programske opreme na Hrvaškem.
Pomembno je poudariti, da smo se uspešno spopadli z vsemi izzivi ter realizirali 95 % letnega
načrta za PL'18, ki nam ga je zadal Datalab HQ.
Na koncu bi radi omenili še dejstvo, da je Datalab HR v poslovnem letu 2017 zasedal 264. mesto
na seznamu 1000 največjih IT podjetij na Hrvaškem. Rezultat poslovnega leta 2018 pa nam je pokazal, da sodimo med prvih 100 največjih IT podjetij na Hrvaškem glede na dobiček.
PL'18

PL'17

Indeks

AKTIVA /(SREDSTVA)
Stalna sredstva fiksna sredstva

85.944

2.654

3.238,28

Obratna sredstva oz. gibljiva ali kratkoročna sredstva

538.342

210.669

255,54

-od tega terjatve

444.975

73.015

609,43

Kapital

230.845

102.134

226,02

Obveznosti

527.488

111.189

474,41

Dolgoročne

0

0

0,00

527.488

111.189

474,41

PASIVA

Kratkoročne
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Skrčena bilanca USPEHA
SME

FARMING

RETAIL

FY18

FY17

SKUPAJ

SKUPAJ

Index

Prihodki od prodaje

2.181.273

2.181.273

367.379

593,74

Skupni prihodki

2.181.273

2.181.273

453.447

481,04

Stroški

1.893.078

1.893.078

389.482

486,05

288.195

288.195

63.965

450,55

-398

-398

-1.697

23,45

30.191

30.191

581

5196,39

127.716

127.716

61.687

207,04

Poslovni izid iz poslovanja
Neto finančni izid (razlika
finančnih prihodkov in odhodkov)
Davek
Čisti poslovni rezultat

5.2.5.3 Bosna in Hercegovina
Datalab BA je zaključil poslovno leto 2018 z neto prodajo v višini 761.344 EUR ter skupnim
indeksom prihodka 107 v primerjavi s PL'17. Neto dobiček je znašal 45.539 EUR z indeksom 135.

Nedim Pašić
direktor Datalab BH

Licence in osveževanje
Skupni promet od prodaje lokalnih licenc je znašal 230.305 EUR z indeksom 96, prodaja storitev
v oblaku pa 2.304 EUR.
Prodali smo 270 lokalnih licenc (251 prek partnerskega kanala ter 19 direktno) ter 17 licenc v
oblaku (5 prek partnerskega kanala in 12 direktno).
Skupni prihodki od osveževanja so znašali 356.617 EUR z indeksom 122.
Terjatve in obveznosti
Poslovne kratkoročne terjatve znašajo 69.483 EUR z indeksom 77. Finančne in poslovne obveznosti znašajo 99.099 EUR z indeksom 95. Podjetje je redno odplačevalo poslovne obveznosti. Rezerve
znašajo 70.474 EUR z indeksom 68. Datalab BA je likviden in ne potrebuje zunanjih finančnih sredstev.
Podjetje nima posojil.
Storitve
Prihodki od partnerskih storitev so znašali 12.210 EUR z indeksom 91. Prihodki od uporabniških
storitev so znašali 77.836 EUR z indeksom 103. V prvem in drugem kvartalu je število pogodb ostalo enako. Imeli smo le dva večja implementacijska projekta. Ena zaposlena, ki je v celoti pokrivala
modul Hermes, je koristila porodniški dopust. Prihodki izvirajo iz naslova obstoječih uporabnikov.
V tretjem kvartalu smo izvedli nekaj implementacijskih projektov za nove uporabnike. Eden izmed
zaposlenih, ki je pokrival modul Demeter, je prekinil pogodbo z Datalabom in pričel z delom pri enem
izmed kupcev. Ena zaposlena se je vrnila iz porodniškega dopusta. Število obračunanih ur je bilo v
tem kvartalu visoko. V četrtem kvartalu je ta številka zelo upadla, vendar je število novih pogodb
naraslo, ker smo začeli s kampanjo za pridobivanje novih pogodb.
Trženje
V PL'2018 smo na spletni strani aktivno objavljali nove informacije za uporabnike in potencialne
kupce, vodiče ter objave na blogu z informacijami strokovnjakov iz različnih poslovnih področij, kjer
deluje PANTHEON. Prav tako smo izvedli več predstavitev in webinarjev, ki so bili namenjeni specifičnim podjetjem v BiH.
Datalab akademija
Prihodki od izobraževanj so znašali 5.929 EUR z indeksom 117.
Glavni cilj Datalab Akademije BA v tem poslovnem letu je bilo izobraževanje vseh uporabnikov,
partnerjev ter zaposlenih. Skupno število udeležencev je bilo 124. Izobraževanja in ostale dogodke so
izvajali PANTHEON specialisti za podporo.
Izobraževanja smo izvajali prek webinarjev (spletno izobraževanje) ter prek videoposnetkov, kar
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je bilo bolj popularno, kot kadarkoli prej. Izvedli smo tudi PANTHEON šolo računovodstva, program
PANTHEON TV, izobraževanje za modul Plače, konferenco PANCON, vsak mesec pa smo tudi imeli
prodajne predstavitve v sodelovanju z oddelkom za prodajo.
V video galeriji so naši uporabniki ob koncu poslovnega leta 2018 lahko našli 869 video posnetkov.
Partnerski kanal
Ob koncu PL'18 smo imeli 23 partnerjev, 5 s statusom 'Premium' partnerja ter 18 s statusom
'Partner'.
Partnerji so v prvem kvartalu PL'19 dosegli zelo dobre rezultate, vendar jim v drugem kvartalu
PL'18 rezultatov ni uspelo ponoviti. Partnerska podjetja niso uspela izvesti nekaj pomembnih, velikih poslov.
Tretji kvartal PL'18 se je končal s sprejemljivimi, vendar ne prav dobrimi rezultati.
Četrti kvartal PL'18 se je končal v skladu z načrtom, vendar brez popravka zamujenih poslov iz
drugega kvartala.
EDU partnerji
Trenutno sodelujemo s petimi EDU partnerji:
www.efsa.unsa.ba Sarajevo School of Science, Sarajevo
www.blc.edu.ba Banja Luka College, Banja Luka
www.unvi.edu.ba Univerza Vitez, Travnik
www.ssst.edu.ba Sarajevo School of Science and Technology, Sarajevo
www.apeiron-uni.eu Panevropska univerza Apeiron, Banja Luka

AKTIVA /(SREDSTVA)
Stalna sredstva fiksna sredstva
Obratna sredstva oz. gibljiva ali kratkoročna sredstva
-od tega terjatve

PL'18

PL'17

Indeks

206.737

249.025

83,02

17.475

16.303

107

139.957

195.595

72

68.972

89.345

77

206.737

249.025

83,02

Kapital

47.829

112.227

43

Obveznosti

99.099

104.353

95

Dolgoročne

0

0

0

99.099

104.353

95

PASIVA

Kratkoročne
Skrčena bilanca USPEHA
Prihodki od prodaje

FY18

FY17

SME

FARMING

RETAIL

SKUPAJ

SKUPAJ

761.343

0

0

761.343

708.283

Index
107,49

Skupni prihodki

767.668

0

0

767.668

715.299

107,32

Stroški

678.917

0

0

678.917

677.582

100,20

Poslovni izid iz poslovanja

88.751

0

0

88.751

37.117

239,11

Neto finančni izid (razlika
finančnih prihodkov in odhodkov)

45.537

0

0

-39

-31

125,81

Davek
Čisti poslovni rezultat
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0

0

0

0

0

0,00

45.537

0

0

45.537

33.736

134,98
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5.2.5.4 Srbija
V preteklem poslovnem letu smo uspeli konsolidirati postavke, uvedli občutne spremembe pri
številu in kvaliteti zaposlenih ter v organizaciji in delovni dinamiki.
Do večjih sprememb je prišlo na koncu prvega kvartala, ko smo zamenjali vodstvo. Prenehali
smo s sodelovanjem s prejšnjim direktorjem, vodjo prodaje ter marketinga.
Mesto vodje prodaje smo takoj zapolnili, z decembrom 2017 pa je z delom začel tudi novi vodja
marketinga. Med poslovnim letom smo odpovedali pogodbe 11 zaposlenim ter podpisali pogodbe
za 9 novih, kar pomeni, da smo zamenjali praktično polovico Datalaba Srbija.
Nena Lukić, Direktorica
Datalab SR d.o.o.

Zaradi teh sprememb smo:
- povečali prihodek od prodaje za 22 %,
- znižali administrativne stroške za 7,8 % na koncu PL'17 na zgolj 6,9 %,
- odprte postavke nad 90 dni: 0,32 %.
- Na koncu prvega kvartala je podjetje poslovalo z izgubo v višini 55.000 EUR. Poslovno leto
2018 smo končali s 160.000 EUR dobička, kar pomeni 116-% rast v primerjavi s prejšnjim
letom.
V PL'17 smo občutili znižanje prodaje števila licenc, tako da je prodaja znašala 94 % v primerjavi
s PL'16. V zadnjem letu smo uspeli ustaviti ta negativni trend ter ga obrniti, s čimer smo dosegli
128-% rast.
Največjo rast smo dosegli pri prodaji licenc v gostovanju – 138 %. To sovpada z našo strategijo za
rast v PL'18. Poleg tega smo uspeli obdržati rast pri prodaji lokalnih licenc.
Rezultati, ki smo jih dosegli pri prihodkih, so naslednji:
•
•
•
•
•
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Vsi oddelki so zabeležili rast: USD (140 %), UC_Host (123 %), Channel (118 %), Dirsa (111 %) ter
DLA (107 %).
Datalab Srbija je v PL'18 uvedel spremembe na skoraj vseh nivojih. Spremenili smo vodstvo,
uredili poslovne procese, sestavili primerne ekipe, uvedli nadzorovanje ter se odločno usmerili v
izpolnjevanje zadanega cilja v rasti storitev v oblaku.
V naslednjem poslovnem letu bomo nadaljevali z intenzivno revizijo poslovnih procesov ter organizacijo kvalitetnih ekip. Prav tako načrtujemo lansiranje prodaje nove storitve na našem trgu, za
katero pričakujemo, da bo vodilna na svojem področju.
Letos se bomo aktivno posvečali maloprodajnemu trgu s prodajo licenc RA/RC/RW.
Glede na trende v tehnološkem razvoju smo se ozrli v oblačne ter transakcijske storitve (dodatna
shramba, varnostne kopije, arhiviranje, e-računi, DMS, poslovni procesi). Te storitve so priložnost za
dodajanje vrednosti ekosistemu PANTHEON, s čimer negujemo zvestobo uporabnikov ter postajamo privlačnejši potencialnim kupcem. Prav tako s tem pridobimo vir stalnih prihodkov.
Skrčena bilanca stanja, Datalab Srbija
Skrčena bilanca STANJA

PL'18

PL'17

Indeks

Stalna sredstva fiksna sredstva

107.177

114.157

93,89

Obratna sredstva oz. gibljiva ali kratkoročna sredstva

464.798

230.778

201,40

201.850

182.091

110,85

Kapital

149.484

21.202

705,05

Skupaj obveznosti

391.103

302.555

129,27

- od tega dolgoročne

16.954

20.442

82,94

- od tega kratkoročne

374.149

282.113

132,62

81.808

234.696

34,86

AKTIVA /(SREDSTVA)

-od tega terjatve do kupcev
Izgube, ki presegajo kapitala
PASIVA

- od tega kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Skrčena bilanca USPEHA

PL'18

PL'17

(1. 7. 2017– 30. 6. 2018)

(1. 7. 2016–30. 6. 2017)

Index

Prihodki od prodaje

1.676.891

1.370.659

122,34

Skupni poslovni prihodki

1.678.911

1.398.076

120,09

Stroški

1.344.201

1.245.016

107,97

344.710

153.060

225,21

627

-25.220

-2,49

21.787

0

0,00

160.115

127.840

125,25

Poslovni izid iz poslovanja
Neto finančni izid (razlika finančnih prihodkov in
odhodkov)
Davek
Čisti dobiček/izguba
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5.2.5.5 Črna gora

Danko Obradović,
Datalab MN

Promet Datalaba Črna gora se je v primerjavi s PL'17 povečal za 51,75 %. Način poslovanja je
ostal, kakršen je bil v prejšnjem letu. Podjetje deluje neodvisno brez partnerskega kanala, poglavitni
razlog za pomanjkanje partnerske mreže pa je velikost črnogorskega trga.
Poslovno leto smo zaključili s pozitivnim rezultatom; bruto dobiček je znašal 107.308 EUR.
Število novih podjetij je v PL'18 naraslo za 49.
Naše dejavnosti pri prodaji osveževalnih pogodb so se obrestovale, saj se je promet pri prodaji
osveževalnih pogodb v PL'18 povečal za 27 % v primerjavi s PL'17 na 195.496 EUR. Skupni promet
pri prodaji licenc je znašal 99.961 EUR, kar je 26 % več kot lani ter 33 % več kot načrtovano. Pisarna
Datalaba Črna gora ima 6 zaposlenih (direktor, asistent, 4 zaposleni v podpori – USD). Najeti poslovni
prostori se nahajajo na zelo dobri lokaciji. Površina poslovnih prostorov znaša 100 kvadratnih metrov. V
pisarni imamo prostor za predstavitve z 10 slušatelji. Imamo 3 fiksne in 3 mobilne telefonske priključke.
Kratek izpis poslovnega izida, Datalab Črna gora
PL'18
30. 6. 2018

PL'17
30. 6. 2017

Indeks

NETO PRODAJA

453.952

299.134

151.75

Poslovni izid iz poslovanja

453.952

299.134

151.75

STROŠKI POSLOVANJA

346.644

247.946

139.81

Stroški prodanega blaga in materiala

129.318

103.394

125.07

Stroški dela

110.025

112.109

98.14

1.584

1.650

96

Drugi poslovni stroški

96.078

30.793

312.01

Poslovni izid iz poslovanja

51.188

8.485

603,27

852

344

247,67

107.308

50.336

213.80

FY18
30.06.2018

FY17
30.06.2017

Indeks

A. Osnovna sredstva

3.519

3.802

92.56

B. Obratna sredstva

292.349

195.483

149.55

Skupna sredstva

295.868

199.285

148.46

212.466

111.856

189.95

Kratkoročne obveznosti

83.402

87.429

95.39

SKUPNE OBVEZNOSTI

295.868

199.285

148.46

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Odpisi

Finančni odhodki
Neto finačni izid

BILANCA STANJA
AKTIVA /(SREDSTVA)

PASIVA
Kapital in rezerve

Podatki o poslovanju Datalab MN, ki ni odvisna družba, so prikazani zaradi popolnosti prikaza
poslovanja v regiji.
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5.2.5.6 Makedonija

Vlado Mitev,
direktor Datalab MK

Datalab Makedonija je poslovno leto 2018 začel zelo počasi, med drugim tudi zaradi menjave
direktorja ob začetku prvega kvartala. Do nekaj sprememb je prišlo tudi v sestavi naše ekipe – nekaj
nujnih (v IT in prodajnem oddelku) ter nekaj, ki jih nismo želeli (v računovodstvu). Dve zaposleni sta
bili na porodniškem dopustu, kar je pomenilo, da naša ekipa ni bila popolna. Decembra smo zaposlili
novega člana ekipe v marketingu ter povišali člana prodajne ekipe na mesto vodje prodaje.
Promet Datalaba MK je v PL'18 nižji kot v PL'17, predvsem zaradi številk v partnerskem kanalu,
kjer je bila situacija s partnerji na začetku PL'18 zelo slaba. Sčasoma se je situacija izboljšala, prav
tako tudi rezultati, vendar ne dovolj, da bi dohiteli rezultate prejšnjega leta.
Kljub vsemu je bila dobičkonosnost od začetka drugega kvartala mnogo boljša kot v prejšnjem
letu, saj smo rezultate dosegli s precej manjšo ekipo ter nižjimi stroški, ki so znašali 103.000 EUR.
Poslovnemu letu 2018 za DL MK lahko rečemo tudi leto 'čiščenja', saj smo imeli za 66.000 EUR
odpisov, ki so bili posledica vseh prejšnjih poslovnih let v DL MK. S poravnavo odpisov smo izničili
dobiček DL MK ter leto končali z izgubo 16.000 EUR, vendar je prognoza za PL'19 zaradi tega boljša.
Glavne točke poslovnega leta 2018:
•
Po odpisih v višini 65.743 EUR smo leto končali z izgubo 16.787 EUR.
•
Stroške poslovanja smo znižali na 86 %.
•
Stroške dela smo znižali na 73,5 %.
•
Administrativne stroške smo znižali na 96 % v primerjavi z lanskim letom.
•
Drugi kvartal je DL MK začel z izgubo 30.000 EUR, v naslednjih 9 mesecih pa smo imeli
0.000 EUR dobička, kar kaže na to, da smo na dobri poti.
•
V 9 mesecih smo za PL'16 in PL'17 odplačali obveznosti do zaposlenih.
•
Oddelka DIRSA in USD imata dobre rezultate, UC&Host sta konstantna, opazen pa je upad
na strani partnerskega kanala.
Prodaja licenc v PL'17 je dosegla 87 % rezultata PL'16, medtem ko smo v PL'18 dosegli zgolj 80
% prodaje v primerjavi s PL'17, kar je posledica slabega rezultata v partnerskem kanalu, ki smo ga
deloma pokrili z dobrim rezultatom na oddelku DIRSA.
V PL'19 načrtujemo prodajo novih PANTHEON storitev, začetek prodaje PANTHEON mobilne
blagajne in PANTHEON Farming v Makedoniji, v zadnjem kvartalu pa načrtujemo še uvedbo rešitve
PANTHEON RW.
V PL'19 se želimo osredotočati tudi na prodajo storitev, kot so virtualna hramba, varnostne kopije, DMS, poslovni procesi ipd. V ta nam izobražujemo svoje svetovalce in prodajno ekipo, kar nam
bo omogočalo lažjo prodajo ter implementacijo teh storitev novim in obstoječim strankam. Pričakujemo, da bodo te storitve izrinile druge rešitve, ki jih uporabniki PANTHEON-a trenutno uporabljajo,
kar bo izboljšalo prihodke v PL'19 iz tega naslova. Želimo slediti splošnemu trendu vedno večje
prodaje storitev v oblaku ter pridobiti partnerja za storitve v oblaku. DL MK želimo postaviti na stabilnejši tir z rednim doseganjem dobičkov in dolgoročno stabilnostjo.
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Skrčena bilanca stanja
PL'18

PL'17

Indeks

AKTIVA /(SREDSTVA)
Stalna sredstva fiksna sredstva

7.615

10.486

72,62

Obratna sredstva oz. gibljiva ali kratkoročna sredstva

175.238

224.526

78,05

od tega terjatve do kupcev

152.119

204.997

74,21

-4.033

17.941

-22,48

177.224

217.071

81,64

Izgube, ki presegajo kapitala
PASIVA
KAPITAL
Skupaj obveznosti
od tega dolgoročne
od tega kratkoročne
od tega kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

0,00
177.224

217.071

81,64

27.655

27.459

100,71

Skrčena bilanca uspeha DLMK
Skrčena bilanca USPEHA

PL'18

PL'17

Prihodki od prodaje

521.299

612.333

85,13

Skupni prihodki

525.447

678.051

77,49

STROŠKI

559.524

646.221

86,58

Poslovni izid poslovanja

-34.077

31,83

-107059,38

-2.733

-4.295

63,63

5.234

-3.744

-139,80

-22.034

23.791

-93

Neto finančni izid (razlika finančnih prihodkov in
odhodkov)
Davek
Čisti dobiček/izguba

Armend Zeqiraj,
direktor Datlab KO

Marko Požarnik,
direktor Datlab UA

Indeks R/LY

5.2.5.7 Kosovo
V celotnem poslovnem letu 2018 smo imeli velike težave tako pri prodaji licenc in storitev kot
tudi na kadrovskem in vodstvenem področju. Uspeli smo zajeziti in optimizirati nastajajočo zgubo iz
prejšnjih let vendar z rezultati poslovanja na tem tržišču nismo zadovoljni. V prihajajočem leto 19 je
sanacija Kosovskega tržišča je prioritetna naloga vodstva.

5.2.5.8 Ukrajina
Podjetje DataLab Ukrajina smo ustanovili v novembru 2017, ker smo na podlagi prisotnosti na
sejmu Agro 2017 in poizvedovanja pri partnerjih največjega ponudnika ERP rešitev 1S in pa tudi
uradne prepovedi uporabe, saj je ponudnik iz Rusije, začutili, da je sedaj pravi trenutek za vstop na
ukrajinski trg.
V drugem četrtletju poslovnega leta 2018 smo iskali ustrezni kader, urejali dokumente, iskali
poslovne prostore, nabavili potrebno strojno opremo in začeli izobraževati ljudi. Zaposlili smo tudi
dva programerja, ki delata za razvoju DataLab tehnologij.
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V tretjem četrtletju smo začeli z lokalizacijo in prevajanjem programske opreme, ki še traja, saj
želimo izkoristiti proste resurse in kar najboljše pripraviti Pantheon za ukrajinski trg. V tem četrtletju smo prav tako pridobili večji projekt integracije sistema 1S s Pantheonom v Rusiji, ki smo ga
uspešno zaključili.
V četrtem četrtletju smo začeli z dodatnimi integracijami Pantheona z državnimi institucijami,
centralno banko Ukrajine, z večjimi komercialnimi bankami, da bi čim bolj olajšali delo našim uporabnikom. Prav tako smo v tem četrtletju prodali prve licence in podpisali pogodbe s partnerjema
Cor-Win Ltd. in Yellow Cube Ltd., ki sta se prej ukvarjala s trženjem, podporo in integracijo s sistemom 1S. V tem četrtletju smo prav tako začeli s razvojem za DataLab Bosna in Hercegovina. Za
razvoj smo zanimivi tem državam zaradi precej nižje cene delovne sile in pa mojih 19 let izkušenj na
tem področju in znanjem vseh jezikov. Postavili smo tudi lasten strežnik za hosting saj smo ugotovili, da je to najcenejša možnost uporabnikom ponuditi storitve v oblaku. To možnost so uporabniki
dobro sprejeli, saj je tukaj zaradi stanja v državi možnost, da ti odnesejo vso opremo in če imaš vse
podatke v oblaku, ti ostanejo. Testno verzijo Pantheona v oblaku smo do sedaj dali na razpolago 4
uporabnikom.
Sedež podjetja se nahaja v zgodovinsko najstarejšem delu Kijeva, le nekaj korakov od Metro
postaje Kontraktova plošča. Zaposlenih imamo 8 ljudi, od katerih je ena komercialistka, štirje programerji podporniki, dva programerja, ena prevajalka, direktor in pomočnica direktorja.
Naša vizija je pripeljati kvaliteto produktov in storitev iz Slovenije v Ukrajino. Predvsem pri opravljanju rešitev imajo uporabniki konkurenčne rešitve največje težave in glede na naše izkušnje z
njimi, vemo, kje so naše prednosti.
Vso naše poslovanje je že v Pantheonu
Največ prihodkov smo ustvarili z outsourcingom svojih zaposlenih drugim podjetjem v skupini, s
čimer se bomo v prihodnosti še intenzivneje ukvarjali, da bomo skupaj s prodajo in podporo lastnim
strankam prišli do pozitivnega poslovanja.
Zaradi velikosti države (dvakrat večja kot bivša Jugoslavija, po površini in po številu prebivalstva)
je naš glavni poudarek na iskanju partnerjev in sodelovanju z njimi. V poslovnem letu 2019 želimo
najti še 6 novih partnerjev v Kijevu in po dva večja partnerja v vsakem izmed mest s 500.000 in več
prebivalci, ki jih je 8 (Harkov, Dnipro, Doneck, Odesa, Zaporožje, Lvov, Krivoj Rog, Nikolajev). Prepričan sem, da lahko samo tako dosežemo načrtovan 7% tržni delež v petih letih.
Prav tako so tukaj v povprečju podjetja večja v primerjavi s Slovenijo, kar pa tudi pomeni, da
odločitve trajajo dlje časa kot pri malih uporabnikih.
Skupno je v Ukrajini v uporabi 6 licenc Pantheona SE in 1 licenca Pantheon farminga s 10.000
hektarji obdelovalne površine.
Pantheon moramo zaradi posebnosti države prevesti v 2 jezika: ukrajinščino in ruščino. Ukrajinščina prevladuje v treh pokrajinah in je prisotna s 50% v glavnem mestu, ruščina pa prevladuje v
ostalih 23 pokrajinah. Do sedaj smo prevedli 78% programa v ukrajinščino in 34% v ruščino.
Plan prodaje za poslovno leto 2019 bomo izpolnili z intenzivnim sodelovanjem s partnerji.
Največjo priložnost vidimo pri uporabnikih z lastno proizvodnjo. Prav tako, nam naša reklama z
AdWords generira 15 leadov na mesec.
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Bilanca:
Naziv pozicije

PL'18

Čisti prihodki

33.253

I) Prihodki na domačem trgu

17.127

1) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, razen najemnin

236

d) Storitve

216

III) Neto prihodki na tujem trgu

33.017

d) Storitve

16.158

g) Delo za korporacijo

16.859

Stroški poslovanja

91.390

I) Stroški materiala in storitev

90.654

2) Najemnine
4) Stroški storitev
II) Stroški dela

6.494
13.423
77.967

Finančni prihodki

0

Finančni odhodki

954

Drugi prihodki

0

Drugi odhodki

0

Čisti dobiček/izguba
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5.3	Razvoj v poslovnem letu 2018
5.3.1

Vložek v razvoj

Na mnogih področjih je delo v razvoju v letu 2018 bilo dopolnjevanje in nadgradnja že izdanih
rešitev. Tako se je precej delalo na modulu Dokumentacija, Workflow in Avtorizacije.
V nadaljevanju je prestavljenih nekaj novosti, ki so bile implementirane povsod po programu, pri
njihovi implementaciji pa je sodeloval celoten razvoj.
Zaradi uvedbe GDPR v maju 2018 je bilo potrebno program dopolniti z možnostmi logiranja
vpogledov v vnesene osebne podatke, izpise vpogledov v osebne podatke in anonimizacijo osebnih
podatkov vnesenih subjektov, zaposlenih in kandidatov za zaposlitev. Z razširnenimi avtorizacijami
smo uredili skrivanje osebnih podatkov uporabnikom, ki nimajo pravic za vpogled v osebne podatke.
Dodali smo možnost vnosa hierarhij oddelkov, stroškovnih nosilcev, klasifikacij in delovnih mest.
Vnos hierarhij je bil dopolnjen z razširjenimi obračunskimi izpisi, ki omogočajo hierarhični izpis zbranih podatkov.

Zahteve po dopolnitvi posameznih form z možnostmi določitve obveznih vnosnih polj smo rešili
sistematično. Na predlogi posamezne forme lahko določimo obvezna vnosna polja. To lahko naredimo na vseh formah v programu, kjer je omogočeno shranjevanje predlog.
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Na vse preglednice v programu smo dodali možnost izvoza v Microsoft Excel, XLSX, CSV, TXT,
XML format in odložišče. Uporabniki tako lahko, če želijo, podatke iz preglednice enostavno z enim
klikom izvozijo in obdelujejo naprej v zunanjem programu.

Delo po posameznih modulih bodo v nadaljevanju predstavili produktni vodje posameznih modulov.
Predlogi za izboljšave in napake v razvoj prihajajo preko helpdesk sistema. Iz priložene slike je vidno, da smo več kot prepolovili število odprtih ticketov v primerjavi z letom 2016. Je pa v primerjavi
z letom 2014 teh vseeno 2-krat več. Ena od nalog v prihajajočem poslovnem letu bo tudi hitrejše
reševanje odprtih ticketov.
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5.3.1.1

Modul Hermes – moduli Naročila, Blago, DDV, Carina in Servis

V poslovnem letu 2018 smo na modulu HERMES realizirali 312 izboljšav, od tega nekaj obsežnejših.

Leonida Kraševec
produktni vodja
HERMES

GDPR
Za potrebe GDP smo omogočili anonimizacijo subjekta. Dodali smo ustrezna avtorizacije za vpogled subjektov, ki so definirani kot fizična oseba. Dodali smo vnos privoljenj pri posameznem subjektu.
Omogočen je izpis vseh vpogledov za posamezen subjekt. Omogočen je izpis vseh dokumentov, na
katerih se izbrani subjekt nahaja. Omogočili pa smo tudi blokiranje subjketa, kar onemogoča anonimizacijo subjekta.
Dokumenti
•
V modul smo vpeeljali karice ugodnosti, kar uporabnikom omogoča nastavljanje raznoraznih
prodajnih akcij. Uporabniki si lahko nastavljajo različne tipe kartic ugodnosti, trajanje posamezne akcije itd.
•
Narejena je bila sprememba na čarovniku Izpis dokumenta od številke do številke in sicer je
omogočeno tiskanje dokumentov tudi v primeru, ko program javlja napake.
•
Dopolnjen je čarovnik za ponovno iskanje porekla in sicer je dodano ponovno iskanje carinskih
tarig in dodatno še enote mere.
•
Na dokumentu za spremembo cene je dodana nova nastavitev, ki omogoča spremembo cene
samo na identih, ki so navedeni na samem dokumentu. Na dokument je bila dodana možnost
tiskanja dokumentov od številke do številke.
•
Na nastavitve periodičnega fakturiranja je bil dodan nov stolpec za izbiro besedila, ki se kasneje prikaže na dokumentu kreiranem iz periodike. Dodana je bila tudi nova možnost obračuna periodike in sicer je omogočen pol-letni obračun.
•
Na dokument inventure dodan podatek o vrednosti trenutnega dokumenta.
•
Na dokumente prevzema je bila dodana nova avtorizacije, ki omejuje vpogled v dobavitelja.
•
Na čarovnik dokumentov je bila dodana nova možnost: potrdi nepotrjene dokumente, ki izbrabnim dokumentom spremeni status iz statusa nepotrjeno v status potrjeno.
•
V izvorno datoteko za uvoz začetne zaloge sta bila dodana dva nova stolpca: oddelek in stroškovni nosilec.
•
V šifrant vrst dokumentov je bila dodana nova nastavitev in sicer za primer dokumenta, ki ga
definiramo kot dobropis. V tem primeru lahko nastavimo, da je datum zapadlosti dokumenta
enak datumu dokumenta.
Zaloga
•
Na izpis skladiščnega kartona po enoti 2, konkterno na izpis 14Y, dodan prikaz cene.
•
Dodana sta bila dva nova izpisa (2D1 in 2D2), ki bazirata na izpisih 31N in 31O. Na novih izpisih
je samo podatek o skladišču in vrednosti zaloge.
•
Med izpise skladiščenga kartona dodan nov izpis, kjer se začetno stanje posameznega identa
računa iz kolijev iz pozicije dokumenta.
•
Na formo za pregled serisjkih številk sta bila dodana dva nova filtra: Vrsta dokumenta, kjer
lahko izbiramo med izdanimi računi, prejetimi računi in obojimi, ter veljavnost serijske številke
od do.
•
Na pregled zgodovine serijskih številk je bila dodana možnost pošiljanja masovnih sporočil
po e- pošti.
Obračuni
•
Med izpise obračuna materialnih prometov je bil dodan izpis, kjer se koliji izračunavajo iz pozicije dokumenta in ne iz šifranta identov.
•
Na pregled pozicj materialnih prometov dodan nov zavihek za prikaz zbirnih dokumentov. Na
formo sta bila dodana dva nova stolpca in sicer za prikaz kupca in 3. osebe iz dokumenta.
•
Na izdanih računov po kupcih je bila dodana možnost pošiljanja masovnih sporočil po e- pošti.
•
Na obračun materialnih prometov dodan nov izpis in sicer po vrsti dokumenta. Izpis bazira na
osnovi izpisa 159 ali 160.
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•
•
•
•

Na kontrolo prometov je bil dodan nov izpis, ki prikazuje manjkajoče številke dokumentov na
nivoju posamezne vrste dokumentov.
Na obračune blagovnega modula je bila dodana možnost označevanja več dokumentov hkrati, dokumentov, ki pripadajo isti skupini.
Na blagovnih obračunih je bila dodana možnost uporabe tuje šifre identa. Dodana je bila tudi
možnost multi izbire oddelkov in stroškovnih nosilcev.
Na obračun izdanih r4ačunov je bil dodan nov izpis in sicer po načinih plačila.

Naročila
•
Na obračun naročil kupcev na izpisa 100 in 10Q je bila dodana možnost pošiljanja masovnih
sporočil po e- pošti.
•
Na obračunih naročil je bila dodana možnost upiorabe tuje šifre identa. Dodana je bila tudi
možnost multi izbire oddelkov in stroškovnih nosilcev. Dodan je bil nov filter: Regija.
•
Na formi za avtomatsko kreiranje naročil dobavitljem je bila dodana multi izbira na filtu skladišče.
•
Na dokumentih naročil je bilo omogočanje dupliciranje dokumentov, kot je to bilo že na voljo
na blagovnih dokumentih.
Modul Servis
•
Narejena je bila pohitritev kode v delu, kjer se zapirajo reklamacije. Na formo za iskanje
veznega dokumenta na servisnem nalogu sta bila dodana dva nova stolpca (št. Pozicije
in količina) ter novo polje za vnos točno določenega dokumneta po katerem lahko iščemo
izdani dokument.
•
Na dokument servisnega naloga so bile dodane ločene avtorizacije za vsak zavihek posebej.
Ostalo
•
Narejene so bile pohitritve delovanja programa na naslednjih segmentih:
- Preračun cen
- Preračun zaloga na določen dan
- Obračun izdanih in prejetih računov
- Izpis trgovskih evidenc
- Vnos pozicij na dokumentih
- Branje podatkov v spustnih seznamih na pozicijah dokumentov
•
V šifrant načinov plačila je bil dodan parameter, ki plačilo definira kot aktivno ali neaktivno.
•
Idetično je bil parameter aktivno dodan tudi v šifrant klasifikacij. Neaktivne klasifikacije se v
pozicijah dokumentov ne prikazujejo in jih ni moč izbrati, medtem, ko so na obračunih še vedno vidne.
•
Na formo za dodajanje so bili dodani 4 novi stolpci za prikaz subjekta in skladišča po nazivu2,
za prikaz oddleka ter stroškovnega nosilca.
•
V šifrant enot mer je bila dodana nastavitev za decimalna mesta. Nastavitev se upošteva pri
vnosu količine v pozicijo dokumenta.
•
Forma za pregled davčno nepotrjenih računv dodana v autodoctoring.
Lokalizacija SI
•
Na obračunu DDV je bil narejen poračun odbitnega deleža.
•
V Šifrantu subjektov, v admin konzoli ter pri vnsou kontaktnih oseb je bila narejena kontrola na
pravilno vnešeno davčno številko.
•
Na izdanih dokumentih sta bila v skupino izpisov Transportni list dodana dva nova izpisa 2O5
in 2O6. 2O5 je izpis CMR dokumenta na predtiskan obrazec, 206 pa se CRM dokument izpiše
kot predtiskan obrazec.
•
Narejene so bile izboljšave pri kreiranju dokumentov kot eSlog.
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Lokalizacija HR
•
Narejene so bile sprememebe v davčnih knjigah in sicer je bil na izpise davčnih knjig dodan podatek o datumu in uri izpisa. Narejena je bil nov izvoz DDV obrazva v XML datoteko. V kriterije
izpisa davčnih knjig je bil dodan nov kriterij: Davčna tarifa. Bile so narejene sprembe obračuna
DDV v primeru rabljenega blaga (rabljeno dobro).
Lokalizacija BA
•
Narejene so bile spremebe pri obračunu DDV-ja in sicer dodana je bila nova tarifa za neobdavčene storitve, posledično temu je bil v šifrant tarifnih številk dodana nova nastavitev. V knjigo
prejetih računov so bili dodani podatki o naslovu podjetja. Bile so narejen tudi spremembe na
trgovskih evidencah in sicer se TE lahko izpisujejo po dolgem nazivu partnerja.
Lokalizacija RS
•
Vezano na novo davčno zakonodajo v državi so bile popolnoma prenovljene davčne evidence,
izvoz davčnih evidenc v XML obliko. Kreirane so bile nove davčne knjige. Za pravilen obračun
DDV-ja so bile v šifrant vrst dokumentov dodane nove nastavitve.
Lokalizacija MK
•
Narejene so bile spremembe pri obračunu DDV-ja. Dodan je bil nov tip obračuna za DDV EPF,
posledično je bil popravljen tudi izvoz podatkov v XML obliko. Vezano na obračun DDV EPF
sta bili v šifrant stroškovnih nosilcev dodani dve novi polji (Številka projketa in naziv projekta).
•
Pri izračunu začetnih stanj za izpis trgovskih evidenc so bile narejene pohitritve.
Lokalizacija MN
•
Narejene so bile dodatne pohitritve pri izračunu začetnih stanj na izpisih trgovskih evidenc.
•
Narejen so bile spremembe vezane na obračun DDV.
Lokalizacija BG
•
Narejene so bile spremembe v DDV obračunu in sicer so bile v nastvitve dodana sva stolpca
(je storitev in mednarodni transport). V nastavitve pa je bila dodana tudi nova tarifna številka.
Ustrezno novim nastavitvam je bil popravljen tudi obračun DDV.
Lokalizacija RO
•
Narejenih je bilo kar 25 spremeb vezanih na obračun DDV-ja. Omogočen je webservice za preverjanje subjektov, ki obračunavajo DDV po plačani realizaciji. Narejen je bil izvoz reporta D300
v XML obliko. Dodana je bila nova tarifna številka. Ustrezno temo pa popravlejn tudi obračun
DDV ter izvoz podatkov v XML obliko.
Lokalizacija KO
•
Kreirane so bile spremembe na DDV obračunu.Narejen je bil izvoz DDV knjig v XLS obliko. V
nasatvitve je bila dodana nova nastavitev za nerezidente. Narejena je bila tudi optimizacija
obračuna DDV.

5.3.1.2 Modul Demeter – finančno poslovanje

Simon Klemen
produktni vodja
DEMETER

Poslovno leto smo zaključili z 218 narejenimi izboljšavami. V tej številki so vključene izboljšave,
ki so povezane z modulom Demeter, in izboljšave, ki so povezane z izboljšavami v celotnem programu. Med slednje sodi uvedba New Report Engina. Hkrati z uvedbo New Report Engina smo počistili
tudi določene anomalije na izpisih, ki so nastale, ker v prejšnjih verzijah razvojnega okolja ni bilo
mogoče drugače narediti izpisa.
Skupaj z ostalimi moduli smo tudi na Demetru program prilagodili zahtevam po beleženju vpogledov, brisanju in anonimizaciji osebnih podatkov, ki jih je zahtevala uvedba GDPR.
Po celotnem programu smo uvedli možnost hierarhij oddelkov, stroškovnih nosilcev, delovnih
mest itd. Temu smo prilagodili tudi izpise v šifrantu stroškovnih nosilcev, bruto bilance itd.
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Avtomatsko knjiženje izdanih in POS računov smo dopolnili z možnostjo knjiženja po različnih
kontih za posamezne vrste popustov. Na izdanih in prejetih računih smo omogočili vnos odstotka
zadržanih sredstev, ki se polni iz nastavitev v šifrantu subjektov oziroma šifrantu vrst dokumentov.
Seveda se ta zadržana sredstva poknjižijo na pred nastavljene konte, znesek plačilnega naloga je
zmanjšan za znesek zadržanih sredstev, prav tako je zmanjšano plačilo na kreiranem blagajniškem
dokumentu. Namesto, da se Paypalovi izpiski uvažajo preko izvožene datoteke, se sedaj iz PayPalovega pregleda plačil prenašajo neposredno v program
Za slovensko lokalizacijo je bilo v program dodano poročilo KRD za Banko Slovenije, ki je nadomestilo sedanje poročilo SKV. Na modulu Krediti in leasingi smo dodali možnost priprave poročila o
najemih za Banko Slovenije.
Dodali smo tudi uvoz specifikacije plačil s kreditno kartico, kar so uporabniki, ki prejemalo veliko
plačil preko kreditnih kartic, želeli že kar nekaj časa.
Za hrvaško lokalizacijo smo na področju plačilnega prometa dopolnjevali izvoz v ISO SEPA XML,
za srbsko lokalizacijo pa izvoz po novem Halkomovem standardu.
V romunski lokalizaciji smo dopolnili knjiženje DDV v primerih, ko se uporablja odbitni delež pri
obračunu DDV.
In seveda je kot vedno bilo še mnogo drugih izboljšav in sprememb. Čeprav so po obsegu bile
majhne, za marsikaterega uporabnika predstavljajo olajšanje pri njegovem delu.
Spremembe so bile tudi v razvojni ekipi. Dosedanji lead programer se je pridružil ekipi, ki razvija
POS modul, vodenje programiranja na modulu pa je prevzel nov lead programer. Novi lead programer se je zelo hitro uvedel v delo, tako da sprememba ni vplivala na tempo razvoja na modulu
Demeter.
Število avto testov smo povečali za 232 novih in jih sedaj imamo nekaj manj kot 2000 (1919).
Avtotesti so nam v veliko pomoč pri testiranju. Z njihovo pomočjo dnevno preverjamo, da spremembe, ki jih delamo v programu, ne porušijo obstoječih funkcionalnosti. Zato bomo tudi v bodoče
težili k temu, da povečujemo nabor AT za testiranje funkcionalnosti programa.

5.3.1.3 Modul Hera – Kadri, Plače, Potni nalogi
V poslovnem letu 2018 smo na modulu Kadri (Hera) realizirali 217 izboljšav.

Mateja Cejan
produktni vodja
HERA

Poudarek je bil predvsem na usklajevanju programa v skladu z GDPR uredbo kot so:
• logiranje vpogledov ter spreminjanju podatkov,
• brisanje podatkov kandidatov,
• urejanje predlog za namen skrivanja občutljivih podatkov npr. v personalni mapi,
• spremljanje in urejanje privoljenj zaposlenih ter kandidatov z šifrantom in izpisom privoljenj,
• avtorizacije za prikaz oz. skrivanje zaposlenih v šifrantu subjektov,
• razni čarovniki za brisanje podatkov npr. vstopov in izstopov iz podjetja z ustreznimi poslovnimi procesi.
Večje izboljšave so bile še na področju digitalizacije in avtomatizacije poslovnih procesov, hierarhiji oddelkov in delovnih mest, optimizaciji in pohitritvah, novem pop-up menujem, redesignom Administratorske konzole in Vrste dokumentov za plače in potne naloge ter refactor Delovne knjižice
z prestavitvijo Zadnje zaposlitve na pozicije delovne knjižice.
Poleg zgoraj navedenega so bile realizirane še naslednje pomembnejše izboljšave:
Nadzorne plošče:
Za modul Hero se je dodalo nekaj novih nadzornih plošč in sicer za:
•
spremljanje starostne strukture zaposlenih z prikazom tabele zaposlenih po letih starosti na trenutni dan, z grafičnim prikazom strukture zaposlenih po starosti in spolu na
trenutni dan ter kumulativni grafični prikaz po starosti na trenutni dan,
•
osebna mapa zaposlenega katera predstavljala hiter in celovit pregled osnovnih

podatkov zaposlenega za njihovega nadrejenega oz. z možnostjo pregleda vseh
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•
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•

pomembnejših podatkov o zaposlenem na enem mestu. Nadrejeni ob kliku na sliko zaposlenega na levi strani vidi osnovne podatke zaposlenega kot so: ime in priimek, naslov, delovno mesto, starost, oddelek, kraj dela, obdobje zaposlitve, delovno razmerje,
telefon ter e-mail.
Na desni strani pa je možen prikaz planirane odsotnost in prisotnost delavca, zadnji
zdravniški pregledi in VZD z datumom naslednjega predvidenega pregleda, nagrade in
disciplinski ukrepi, odsotnost zaposlenega po letih in vrstah odsotnosti ter rekapitulacije dohodkov po obdobjih. V naslednjem zavihku pa najdemo relacijo za prevoz na delo
z prikazom oddaljenosti od bivališča do kraja dela z povezavo na Google maps.
Na nadzorno ploščo pa lahko uporabnik poljubno dodaja še ostale podatke kot so npr.
promet prodaje oz. katerikoli drugi podatek iz Pantheon-a,
hitri pregled kadrovske kjer smo za potrebe hitrega pregleda glavnih dnevnih opravil
kadrovika v eno nadzorno ploščo združili vsa pomembnejša opravila, ki so vezana na
rok veljavnosti in katere mora kadrovik pravočasno urediti pred potekom roka. Nadzorna plošča tako služi kadroviku za kontrolo in ureditev veljavnosti dokumentov kot
so: seznam delavcev katerim poteče poskusno delo, zaposlitev za določen čas, bivalna
viza, zdravniški pregledi, veljavnost opravljenih preizkusov iz varstva pri delu, seznam
jubilantov. Na desni strani pa je še prikaz odsotnosti delavcev na trenutni oz. današnji
dan, delavci kateri imajo danes rojstni dan z izračunom starosti, grafični prikaz strukture zaposlenih po vrstah delovnega razmerja ter primerjavo med številom zaposlenih
danes in številom zaposlenih konec preteklega leta po statusih zaposlitve. Ravno tako
si lahko tudi na to nadzorno ploščo uporabnik poljubno dodaja še ostale podatke katere
potrebuje pri vsakdanjem delu npr. seznam dokumentov katerim bo potekla veljavnost,
seznam delavcev katerim bodo potekla funkcionalna znanja ter še mnoga druga,
osnovni podatki službenega vozila z možnostjo prikaza vseh pomembnejših podatkov o
posameznem službenem vozilu vključno z tovornimi vozili na eni nadzorni plošči.
Na levi strani je slika vozila z osnovnimi podatki registracijske številke, datum nabave,
aktiviranja in trenutno prevoženo št. kilometrov. Ob kliku na sliko se na desni strani
prikažejo podatki vezani na to vozilo, ki so: prikaz trenutne oz. planirane zasedenosti
vozila z podatki o potovanju, evidenco zadnjih pregledov vozila za registracijo, tehnični
pregledi in redni servisi z rokom ureditve. Prikaz prevoženih kilometrov po letih, uporabnikih vozila ter skupnimi stroški vzdrževanja vozila,
analiza službenih poti in sicer po številu dni potovanj, kdo največ potuje po dnevih, število potovanj po državah, število potovanj znotraj države po Kraju potovanja, potovanje
glede na vozilo (službeno ali osebno) ter stroški potovanja ločeni po dnevnicah, kilometrini in neposrednih stroških z možnostjo izbire prikaza stroška.

Uvoz Šifranta delovnih mest iz Excel datoteke
V Šifrant delovnih mest je bila dodana možnost uvoza vseh podatkov za več delovnih mest hkrati
iz pred definirane Excel datoteke po zgledu uvoza podatkov o zaposlenem. Tako se lahko uvaža
osnovne podatke delovnega mesta, kompetence, naloge in standarde, delovno opremo, predmete
dela, veščine, znanja, poljubna polja, tehnološke in ekološke meritve, dokumentacijo, zaščitna sredstva in podatke iz varstva pri delu.
Avtomatski zagon opravil
Med avtomatski zagon opravil se je dodal nov DPA - Seznam delavcev katerim bodo potekla
funkcionalna znanja, ki prikazuje delavca, datum naslednjega preizkusa, tip, funkcionalno znanje
ter izvajalca.
Potni nalogi
Na pozicijo potnega naloga se je dodalo še Oddelek z možnostjo knjiženje ločeno po oddelku.
V nogo potnega naloga se je dodalo polje Neizplačani stroški z zneskom stroškov kateri imajo
potrjen preklopnik Se ne izplačuje ter stroški iz panela Povezani računi.
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Kontrole in čarovniki
Dodala oz. izpopolnila so se še razna obvestila in kontrole katera so v pomoč uporabniku kot je
npr. IRIS 1006335 katerega javi v Delovni knjižici pri vnosu datuma Začetka ter IRIS 1006334 pri
vnosu datuma Konca.
Z novimi kriteriji se je izboljšalo čarovnika za Dodajanje novega delovnega mesta ter čarovnika
za Prenos delavca med podjetji.
Zadolžitve:
V šifrantu Drobnega inventarja in Osnovnih sredstev se je za polje Zadolženec dodalo zavihek z
možnostjo izbire več delavcev namesto samo enega. Pri vnosu zadolženca iz OS ali DI se je dodala
še kontrole glede presežene zaloge.
Novi izpisi:
Med izpise kadrov se je med Razno dodalo izpis Prevoz na delo – relacije z povezavo delavca z
posamezno relacijo ter celotno zgodovino relacij.
Glede na to da so kadrovski podatki lokalizacijsko najbolj specifični se izboljšave oz. zakonodajne
novosti v nadaljevanju podajajo ločeno po lokalizacijah:
SI
• izboljšave na področju za detaširane zaposlene v skladu z Zakonom o čezmejnem izvajanju
storitev,
• dodan je bil Obrazec A1,
• oddaja REK popravkov v skladu z novim Pravilnikom REK za potne stroške in detaširane,
• med izpise plače je dodan nov izpis 3PR - Združena plačilna lista,
• za Šifrant prispevkov na občini se je omogočil uvoz prispevkov iz WEB portala,
• uvoz Šifranta osebnih in dodatnih splošnih olajšav iz WEB portala,
• polnjenje REK-1a za Vajeniške nagrade z dodanimi novimi polji,
• izvoz za SODPZ,
• dodatna polja v panelu Tujci,
• Linearni izračun dodatne splošne olajšave,
• dodana možnost popravljanja na formi za kreiranje SEPA plačil na plačah.
HR
• zakonske dopolnitev na JOPPD in RAD obrazcu,
• dodan nov obrazec 3W9 - Obrazec INO-DOH z kreiranjem XML-a,
• zakonske spremembe za minimalno plačo,
• olajšava na dohodnino za 50%,
• novi obrazec RAD-1G,
• zakonska sprememba % nakazila za zaščiten račun,
• dodana možnost popravljanja na formi za kreiranje SEPA plačil na plačah.
BA
• polnjenje porodniške na obrazcu 1002,
• nove vrste kolon na plačilnih listah (3GH in 3H3),
• sprememba zaposlitve za določen čas iz 2 na 3 leta na izpisu 39C.
MK
• dodan XML za obrazec ePDD,
• na Vrsti zaslužka dodana dva nova polja za ePDD.
RS
• zakonske spremembe na M4 (ločeno kreiranje izpisa in TXT za začasna in občasna dela)
• med Izpise odsotnosti/Odločbe je dodan nov izpis: 3Y0,
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dodan IRIS 1006440 za zaposlitev za začasna in občasna dela,
dodana kontrola zaposlitve za določen čas - IRIS 1006439,
osnova za prispevke za primer krajšega delovnega časa,
upoštevanje minimalne osnove (Fa6) za izračun prispevkov,
dodana polja Od/Do in Subjekt za preklopnik Detaširani.

CG
• dodan TXT za oddajo M4,
• spremembe na obrazcu IOPPD.

5.3.1.4 Modul Hefaist – Proizvodnja

Marko Tuk
produkti vodja
HEFAIST

Na področju Pantheon Hefaist-a so se izvedle naslednje dejavnosti:
• Optimizacija izpisa za kosovnice (SE)
• Dodala se je opcija, da se Serijske številke podrejenih nalogov ne prenesejo na nadrejene
nalog(MF)
• Optimizacija odpiranja okna za kosovnice ter vnos pozicij
• pred kalkulacija ob izbiri skladiščne cene dodana opcija za izbor skladišča iz katerega vzame ceno
• sprememba št. delavcev iz tipa integer v float
• dodali datum razpisa na DN
• dodala se je možnost nastavitve decimalnih mest za materiale ter operacije na SE proizvodnji
• Interni taski:
- Implementacija GDPR
- prehod na new report engine
- odprava izklopa RI
Načrti za prihodnost:
• Uvedba določanje večjega števila resursov na eno operacijo (uskladitev z FA modulom)
• Izdelava dnevnega Plana (uskladitev z FA modulom)
• Prenova prikaza zasedenosti resursov (uskladitev pregleda z FA?)
• Prenova terminiranja:
• Na polizdelkih omogočiti določitev zamika, ki določi kdaj lahko začnemo z izdelavo nadrejenega nivoja (po končanju, časovni zamik, količinski zamik)4
- Na polizdelkih omogočiti določitev zamika, ki določi kdaj lahko začnemo z izdelavo nadrejenega nivoja (po končanju, časovni zamik, količinski zamik)
- Omogočiti upoštevanje minimalne zaloge
- Odprava napak (deluje samo terminiranje po dnevnih količinah – po pridobljenih informacijah)
- Na materialih omogočiti polja za fiksni odpadek/odgorek (nastane ob zagonu stroja oz.
čiščenju stroja)
- ...
• Pri razpisu DN upoštevati trde rezervacije
• Izdelava novih analiz, reportov,…, ki bodo v pomoč uporabnikom za lažje delo

5.3.1.5 Modul Sistemi
V okviru modula Pantheon je razvoj potekal na dveh podmodulih, podmodulu Sistem in podmodulu
Šifranti. Mnoge narejene izboljšave so bile podlaga, katere so drugi moduli nadgradili s svojimi izboljšavami. Tako je bilo npr. v primeru GDPR, kjer je sistemski modul pripravil sistem za logiranje vpogledov v osebne podatke, ostali moduli pa so to vključili v svoje forme in izpise. V okviru implementacije
GDPR v programu je bilo omogočeno skrivanje osebnih podatkov na formah in v iskalnikih.
Intenzivno se je delalo tudi na različnih pohitritvah, predvsem prijave (logina uporabnika). Nadaljevali smo z zmanševanjem klicev SQL strežnika (pingi), tako da smo posamezne SQL stavke
združili v par klicev stored procedur.
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Hitrost branja baz na strežniku je precej potratna operacija, saj program prebere vse baze na
strežniku in preveri, do katerih ima uporabnik dostop. Hosting uporabnikom ta funkcionalost deluje
zelo hitro, ker se seznam baz uporabnika prebere iz že predpripravljenega seznama preko spleta.
Vklop UnDo (log) tabel poveča velikost baze. Kreirajo se nove tabele, te pa se polnijo ob spremembah v stalnih tabelah. Tudi prostor je strošek, zato smo za UnDo tabele omogočili stiskanje podatkov.
Pantheon uporabnikom smo omogočili arhiviranje baz podatkov v »oblaku«. Arhiv se torej shranjuje
na varni lokaciji. Storitev je omogočena tako uporabnikom s svojimi strežniki kot hosting uporabnikom.
Na podmodulu Šifranti je bilo v šifrantu stroškovnih nosilcev omogočeno hierarhično organiziranje stroškovnih nosilcev, za oddelke, kjer pa je že obstajala, pa je bila razširjena funkcionalnost
hierarhičnega vnosa. Na podlagi te izboljšave drugi moduli lahko dopolnijo svoje obračunske izpise
s hierarhičnimi izpisi.
Veliko resursov je bilo namenjenih razvoju modula Poslovni procesi (WorkFlow). Dopolnjen je bil
z več izboljšavami v procesu oblikovanja procesa, zagonu (tudi preko samodejnega zagona), avtorizacijami itd.
Na kratko lahko omenim še ostale izboljšave:
•
dopolnjen je bil uporabniški vmesnik avtorizacij in dodani izpisi avtorizacij,
•
preko popup menija smo omogočili izvoz podatkov iz katerekoli preglednice v programu v
XLS, XLX, XML, TXT itd. formate,
•
odstranjena je bila tromesečna omejitev pri prenosu tečajnic.

5.3.1.6 Modul Zeus

Siniša Ničetin
asistent projektnega
vodenja in glavni
programer za ZEUS

Za modul ZEUS je bilo poslovno leto 2018 leto, v katerem je ZEUS sijal kot še nikoli poprej.
Uresničili smo veliko dolgoročnih načrtov ter na začetku poslovnega leta uspešno prešli na nove
tehnologije RemObject Hydra ter Oxygene, ki jih bomo uporabljali tudi v prihodnosti. Z implementacijo ZEUS-a v PANTHEON se je začela revolucija, s temi spremembami pa ima vsaka nova različica PANTHEON-a X svoje DLL datoteke, ki so vedno zadnja različica DevExpressa za .NET. Zaradi
avtomatske namestitve celotnega modula ZEUS se je zmanjšalo število uporabnikov, ki poročajo
napake pri namestitvi. S hitro namestitvijo modula ZEUS imamo sedaj na voljo celostno analitiko z
modernim prikazom grafov, načrtovanja, poročanja, Ad-Hoc analiz ter mnogo več. Z uporabo novih
tehnologij smo zaznali nove priložnosti v razvoju, ki jih prej nismo mogli. Tako smo sedaj na stičišču
idej, ki jih lahko poljubno uresničujemo ter si v celoti začrtamo razvojne strategije. ZEUS je takšen,
kot si ga želijo uporabniki.
Poleg standardnih izboljšav kode, manjših popravkov pri ZEUS načrtovanju ter nadzornih plošč
v PL'18 smo zabeležili 4 uspešne različice brez prijavljenih napak. To je presenetljivo, saj smo zamenjali razvojno tehnologijo ter pričakovali, da bo v resničnem svetu težko sprejeti spremembe in
nove ideje. V letu 2018 so uporabniki navajeni na dostopnost, čemur se moramo prilagoditi tudi mi.
Najbolj smo prilagodili Ad-Hoc analize, katerim smo dodali novo komponento, da smo jih približali
komponentam OLAP analiz. Dodali smo tudi gumb na glavni obrazec PANTHEON-a X, ki nam omogoča določitev avtorizacij ob pripravi Ad-Hoc analiz. Dodali smo tudi meni za Ad-Hoc analize, ki vsebuje hierarhije znotraj Ad-Hoc analiz v PANTHEON-u ter možnost določitve hierarhij ob pripravi Ad-Hoc analiz. Vsak uporabnik lahko določa in kreira svoje Ad-Hoc hierarhije. Na Ad-Hoc analize smo
dodali tudi matematične funkcije za povprečje in štetje. Prav tako smo v Administratorski konzoli
pripravili možnost, s katero lahko uporabniki določijo, katere nadzorne plošče se odprejo ob zagonu
PANTHEON-a. Omogočili smo tudi popolno podporo za novi Microsoft SQL Server 2017. V sodelovanju z ostalimi moduli smo razvili nove nadzorne plošče. Optimizirali smo nov pogon za izpise.
Rezultat vsega zgoraj omenjenega je večinoma pozitiven odziv uporabnikov modula ZEUS v letu 2018.
Uporabnike vedno bolj zanima ZEUS, tako da imajo nove zahteve in ideje, saj je nova tehnologija
prijetnejša za uporabo in tudi lepše oblikovana. ZEUS nam omogoča tesnejše sodelovanje z drugimi moduli ter direktno odpiranje Ad-Hoc analiz iz PANTHEON obrazcev, kar načrtujemo za bližnjo
prihodnost. Po uspešnem PL'18 vemo, kaj storiti in kako slediti novim tehnologijam. ZEUS, ki ga
obožujejo predvsem napredni uporabniki, zaradi inovativnega pristopa k razvoju postaja stabilnejši
ter dostopnejši tudi za povprečne uporabnike.
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Andrej Marinič,
glavni programer
za sisteme

5.3.1.7 Modul Ares
S pomočjo modula Ares partnerji in uporabniki lahko dopolnijo svoj program z dodelavami po
lastnih željah in zahtevah. Uporabniki velikokrat želijo v svoje rešitve vključiti rešitve, ki so na voljo
v »standardnem« Pantheonu. Tako smo v letošnjem poslovnem letu v ARES vključevali podporo za
nove kompomente: TDaCBLookUpComboBox, TdxRichEditControl, TdxColorEdit in še mnoge druge.
V ARES razvojno okolje smo dodali preverjanje hitrosti prevajanja ARES postopkov, kar nam
omogoča da lahko preverjamo hitrost predvajana naših sistemskih postopkov, uporabnikom pa nihovih uporabniških postopkov. Uporaba preverjanja hitrosti se priporoča v primerih, ko obstaja sum,
da integracija ARES postopka vpliva na hitrost delovanja programa.
V ARESu je omogočen klic mnogih funkcij, ki se uporabljajo v standardnem Pantheonu. Velikokrat obstaja tudi zahteva da se razširi možnost uporabe takšne funkcije v Pantheonu. Tako smo
letos razširili funkcijo za izpis dokumenta v datoteko tudi na prenosnice. Sedaj se ta funkcija lahko
preko ARESa lahko kliče iz form računov, naročil, prenosnic itd.

5.3.1.8 Retail: Hermes POS, RT/RE, RA/RC, RF

Ambrož Jarc
Prodaja RETAIL

V poslovnem letu 2018 se je ekipa blagajniškega poslovanja (Retail) fokusirala na segment večjih
uporabnikov. V rešitev POS X smo dodali POSX TM verzijo, ki omogoča delo na zaslonih na dotik. Pri
obeh verzijah smo razširili povezljivosti tako s perifernimi enotami kot s plačilnimi sistemi. Mobilnim
rešitvam smo razširili nabor funkcionalnosti, med katerimi je najpomembnejša podpora poslovanju
dostavnih služb. Velik poudarek smo dali SOHO (Small office, home office) segmentu uporabnikov,
ki imajo sedaj na voljo enostavno spletno blagajniško rešitev »RW spletna blagajna« ki za svoje
delovanje uporablja brskalnik. Uporabnik jo lahko uporablja na kateri koli napravi in na kateremkoli
operacijskem sistemu
PC POS
V segmentu srednjih in velikih rešitev smo platformo blagajniških rešitev POSX nadgradili z možnostjo dodajanja večjega števila blagajn na eno vrsto dokumenta, dodali program zvestobe in ECR
povezavo s ponudniki EFT plačilnega prometa. POSX je na voljo tudi kot »touch meni« verzija POSX
TM, ki je zamenjala starejšo NPOS blagajniško rešitev in je na voljo v vseh licencah od RE/RT dalje.
Glavna prednost poenotene kode je hitrejše delovanje in cenejše vzdrževanje. Poenotene so tudi
vmesniki za zunanje naprave. Uporabniki imajo možnost uporabe obeh verzij na isti blagajni, personalizacijo blagajne, ter delovanje v online ali offline načinu.
RA/RC Android Mobilni POS
Pri Mobilnem POSu RA/RC smo prenovili spletni uporabniški vmesnik, kateremu smo dodali
nove funkcionalnosti in jih povezali preko sinhronizacijskega vmesnika s PANTHEON programskimi
rešitvami. Izboljšan je zajem za obdelavo slik dokumentov in pošiljanje v Datalab DMS (dokumentni sistem). Vse verzije imajo podporo za večje elektronske plačilne sisteme s katerimi zagotavljamo plačevanje uporabnikom z mobilnimi napravami. RC Android Mobilni POS ima vključen modul
»Mize« in »Naročanje« ki je namenjen poslovanju manjšim gostinskim podjetjem. RA/RC Mobilne
POS rešitve za Srbijo, Kosovo in Makedonijo imajo podprte tako tiskanje na navadne kot tudi na
fiskalne tiskalnike ter podporo B2B poslovanju.
RW spletna online blagajna
Spletna blagajna RW je namenjena SOHO segmentu in zagotavlja enostavno izdajanje in sprejemanje računov v malih in mikro podjetjih. Pri RW spletni blagajni smo največji poudarek dali enostavni uporabniški izkušnji brez potrebe po namestitvi programa pri uporabniku. Spletna blagajna
omogoča poleg blagajniškega poslovanja tudi analizo poslovanja. Nova funkcionalnost eKnjižbe
omogoča zajem, shranjevanje in pregledovanje dokumentov, kijih lahko vključimo v PANTHEON
dokumentni sistem.. Tako se izognemo zamudnemu in dragemu vsakokratnemu pretipkavanju in
prenašanje dokumentov do računovodskega servisa. RW spletna blagajna ima možnost izvoza podatkov preko sinhronizacije s PANTHEON-om, Excell-om ali eRačunom.
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5.3.2

Avtotestiranje PANTHEON-a – razvojna operativa

V preteklem poslovnem letu je bil poudarek pri testiranju produkta PANTHEON:
• zagotoviti kvaliteto produkta, ki je preveden z novim prevajalskim orodjem NewTool;
• zagotoviti nespremenjeno funkcionalnost z izboljšavami v Pantehonu;
• na znižanju stroškov ročnega testiranja;
• na časovnemu merjenju najbolj uporabljenih funkcionalnosti.

Kristijan Bratuša
vodja operacij
za zagotavljanje
kvalitete produkta

Sistem za testiranje je bil razvit zaradi povečanja števila testnih scenarijev (s 7766 na 8629
v poslovnem letu 2017) ter z namenom večje propustnosti in robustnosti avtotestnega sistema.
Zmogljivost sistema smo povečali s 1050 na 1150 testov na uro, da dobimo rezultate zjutraj
pred začetkom delovnega dne. Povečanje zmogljivosti, smo dosegli z nadgradnjo programeske
opreme TestExecute na 64bit verzijo.
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Build
Na build sistemu se je zamenjalo prevajalsko orodje Sisulizer z NewToolom.
Glavne prednosti orodja:
•
•
•
•

5.3.3

Označevanje poročil in obrazcev za katero lokalizacijo so namenjeni
Zanesljivo prevajanje struktur (edinstven kontekst, pravih entitet ene veje)
Uporaba 64-bitnega orodja zaradi omejitve pomnilnika (32-bitno zmore le 4GB pomnilnika)
Zanesljivo prevajanje TdlcxTreeList oz. menujev, da se ne podre struktura

Interne Operacije ter IT

V preteklem poslovnem letu smo interne procese podjetja izboljšali ter razvili nove funkcionalnosti, ki dvigajo nivo uporabniške izkušnje v skupini Datalab tako za zaposlene kot za naše stranke.

Matija Kešpret
direktor operacij

Integrirali smo dva enterprise produkta, in sicer:
• AveMeetings; platforma za vodenje sestankov po celotni skupini Datalab, granulirano po področjih v matičnem podjetju ter podružnicah. S tem smo poenotili zapisnike, agende, planiranje ter poročanje sestankov ter hkrati integrirali v Sharepoint/Exchange okolje.
• Cisco ASA Firepower; potrebe v vsakdanjem delovanju podjetja so pokazale da je takšna rešitev izrednega pomena, s katero sedaj aktivno filtriramo ter agregiramo podatkovni promet v
podjetju.
Ponovno smo nadgradili ključno komponento našega podatkovnega centra, in sicer shranjevalni
sistem na najnovejšo produktno linijo PureStorage M20 ter selili produkcijsko okolje. Z novim sistemom smo zadostili rasti podjetja ter pokrili tudi planirane rasti v prihajajočih poslovnih letih. Hkrati
smo s tem uspeli konsolidirati tudi centralno NAS točko ter vse Sharepoint dokumentne knjižnice.
Med prehodom smo nadgradili tudi našo virtualizacijsko gručo, ki je zahtevala celostno postavitev
zaradi preskoka več glavnih različic.
Eden izmed večjih izzivov je bil prehod podjetja Gravis, in sicer iz delovanja kot partner v vlogi
podružnice na našem drugem največjem trgu – hrvaška, v pravo podružnico. V IT smo izvedli predelavo internih ter prodajnih procesov, prodajnega CRM, postopkov finančnih procedur ter podpornih
storitev. Hkrati smo pripravili tudi infrastrukturo s povezljivostjo v novi pisarni v Zagrebu ter podprli
novo podružnico pri delovanju.
Posodobitve ter izboljšave smo izvajali tudi v podatkovnih centrih za Pantheon Gostovanje™, in
sicer na dveh ključnih trgih:
• Srbija — nadgradnja celotne infrastrukture, ki podpira storitev zaradi rasti števila uporabnikov. Razvit podporni sistem, ki servira podatke Telekomu Srbija za obračun storitev končnim
strankam.
• Bosna in Hercegovina — razvit kompleksnejši podporni sistem, ki zagotavlja podatke BH
Telekomu za obračun storitev končnim strankam.
Glavnina razvoja proti koncu fiskalnega leta 2018 je predstavljala razvoj back-end postopkov, ki
omogočajo sinhronizacijo Pantheon™ ERP ter obstoječega in novega CRM portala, ki se pripravlja za
skupino Datalab. Izbran je produkt Microsoft Dynamics CRM v oblaku, ki se povezuje z našimi storitvami v privatnem data centru. Cilj prenove je zaposlenim ponuditi bolj integrirano ter pregledno
kontrolo nad prodajnim lijakom ter kronološkim in storitvenim pregledom strank.
Sisteme podjetja, spletne servise ter portale smo v letu PL18 izboljšali z več projekti:
• Prenova strežnika, ki omogoča razvoju podjetja hranjenje programske kode ter baznih postopkov. Avtomatizacija kvartalnih izvozov programske kode za deponiranje pri notarski
družbi.
• V tem poslovnem letu smo ponovno korenito spremenili sistem partnerske mreže, in sicer
modela provizij, uvedba novih tipov partnerjev, prenova KPI modela ter aktivnosti v prodaji.
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• S
 prememba delovanja modela za Connector licence. Dodan višji razred licenc.
• Večji projekt mAgri, za katerega razvijemo platformo spletne storitve, ki zagotavlja medpomnjenje meteoroloških podatkov, ki jih aplikacija Pantheon prevzema. Priprava mehanizmov
za obračun storitev ter priprava integracije s telekomi.
• Podprtje finančno prodajnih procesov za novo storitev Pantheon™ RW, ki prinaša na trg mobilnih blagajn nove funkcionalnosti.
• Webservice za dve novi storitvi Pantheon™ DMS ter Pantheon™ OCR, ki bo v prihodnje uporabljen tudi pri storitve arhiviranja Pantheona v oblak.
• Pantheon™ LIVE TV smo zaprli tudi na trgih BA, RS ter MK, kjer uporabnik lahko vidi predogled
želenih posnetkov, za ogled celotnih storitev kupi pri Datalab Akademiji, kar omogoča razvit
proces na privatnem streaming strežniku.
• S podporo AD v produktu Pantheon™ smo lahko v naše spletne portale integrirali Active Directory, kar zaposlenim bistveno izboljša izkušnjo.
• Projekt satelitskih podatkov, ki jih za napovedi uporablja Pantheon™ Farming, smo razširili
z mehanizmom za obračunavanje storitev po meri, ki uporablja 1-letno veljavnost licenc ter
prilagojenim EULA postopkom.
• Nova spletna storitev, ki zamenja problematično obstoječe branje uporabniških baz pred prijavo.
• Izboljšava sistema UpgradeBlockade, ki partner channel managerjem omogoča preglednejše
filtriranje blokad (samodejne s strani sistema, ročne) ter samo uporabo. Sistem je poenostavljen ter izboljšan.
• Prenova sistema obračunavanja storitev v podružnici Datalab Slovenija, in sicer so podprti
novi tipi vzdrževalnih pogodb, razmejevanje med različnimi tipi, spremenjeni intervali, prilagojeni reporti, drugačen samodejni obračun presežkov ter nadgradnja sistema v CRM, ki
samodejno generira pogodbe ter anekse.
• Nadgradnje ter popravki sistema za uvoz podatkov iz GVIN, Bisnode ter Narodne Banke Srbije
s katerim našim strankam zagotavljamo ažurne podatke o podjetjih ter njihovih dejavnostih.
• GDPR:
		 - prememba delovanja spletne storitve, ki jo Pantheon uporablja pri prikazu dokumenta
EULA, na način da zadosti vsem smernicam nove GDPR uredbe v EU.
		 - razvoj nove celostne forme, kamor usmerjamo naše uporabnike tako iz elektronske pošte, kot spletnih portalov ter tudi same aplikacije Pantheon™. Na formi se uporabnik
odloči katere tipe obveščanja dovoli ter po katerih kanalih.
• Agregirati smo začeli podatke o dopustih ter drugih odsotnostih zaposlenih iz Pantheon™
ERP baz vseh naših podružnic ter jih združili na eni centralni formi. Pristop je izredno dobro
sprejet, saj zaposlenim ponuja vpogled v odsotnosti ostalih sodelavcev.
• Celostna podpora pri IT infrastrukturi ter optimizaciji programske ter strojne opreme za večji
projekt GMT.
• Podpora pri uradnem certificiranju aplikacije Pantheon™ ERP na Microsoft Windows 10
• Selitev spletnih strani za preko 10 Datalab podružnic na drugo platformo v drugem podatkovnem centru. Priprava izmenjevalnih servisov, preko katerih spletne strani sedaj prejemajo
potrebne informacije.
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5.4

TRŽENJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO

MARKETINŠKA STRATEGIJA PL18
V Datalabu smo svoje tržno-komunikacijske aktivnosti strateško zasnovali v smeri ciljanja poslovne javnosti. Naš cilj je, da koncept poslovnega informacijskega sistema predstavimo podjetjem vseh
velikosti in raznolikih dejavnosti na preprost in jasen način. Bistvenega pomena je zavedanje podjetij,
da za uspešno poslovanje potrebujejo zmogljivo programsko opremo, ki omogoča vodenje, pregled
nad poslovanjem, pokritost zakonskih predpisov ter možnost analiziranja podatkov, ki jih lahko nato
spremenijo v dobiček. Iz tega izhaja tudi slogan družbe Datalab: »Spremenite podatke v dobiček«.
Za pozicioniranje blagovne znamke PANTHEON se poslužujemo različnih podznamk, ki nagovarjajo vsaka svoj segment uporabnikov:
• PANTHEON Small Business
• PANTHEON Enterprise
• PANTHEON Accounting
• PANTHEON Farming
• PANTHEON Retail
• PANTHEON Manufacture
• PANTHEON Public Service
• PANTHEON Specific Solutions
Tržno komuniciranje za vse podznamke poteka ločeno, saj tako lažje segmentiramo ciljne skupine in tako povečujemo doseg kupcev. Pomembne poudarke namenjamo tudi cenovni dostopnosti
programa, lokalizacijam za dvanajst držav, konstantni skladnosti s trenutno veljavno zakonodajo
znotraj posamezne države in primernosti za podjetja različnih velikosti in dejavnosti.
Pri pripravi prodajno marketinških kampanj delimo tržne segmente na 6 ključnih skupin in sicer
na mala podjetja, podjetja, ki potrebujejo finančno računovodsko rešitev, rešitev za kadre in plače,
proizvodna podjetja, srednje velika in mednarodna podjetja in rešitev za veterinarske ambulante.

5.4.1

Strateške usmeritve

V poslovnem letu PL18, smo primarni prodajni fokus iz pretežno majhnih podjetij, ki smo jih aktivno
targetirali pretekla leta, preusmerili na segment srednje velikih podjetij. Znotraj tega segmenta smo
se osredotočili predvsem na podjetja iz proizvodne dejavnosti in na podjetja, ki potrebujejo močno
finančno - računovodsko podporo. S ciljem povečati število prodajnih priložnosti iz omenjeni področij,
smo posledično prilagodili komunikacijske kanale, ki sedaj vključujejo predvsem digitalno oglaševanje,
inbound marketing, vsebinski marketing in natančno segmentacijo podatkovnih baz, ne samo po dejavnosti podjetja, temveč tudi po funkciji zaposlenih.

5.4.2

Marketing kot aktivna podpora prodaji

Za generiranje novih prodajnih priložnosti imamo vzpostavljeno močno prodajno ekipo. Tudi ostale marketinške aktivnosti so naravnane v smeri pridobivanja novih uporabnikov, saj skozi celo leto
izvajamo tako imenovane ATL (ang. above the line) in BTL (ang. below the line) kampanje in aktivnosti,
pri katerih optimiziramo sredstva in način komunikacije.
Velik poudarek dajemo t.i. »inbound« marketingu, vsebinskemu marketingu, uporabljamo širok
nabor digitalnih kanalov in aktivno spremljamo ter analiziramo rezultate posameznih kampanj.
Klasično oglaševanje in PR izvajamo v medijih, ki pokrivajo področja gospodarstva, podjetništva
in financ, oglase za posamezne dejavnosti pa vključimo tudi v medije, ki so namenjeni specifičnim
segmentom (npr. računovodski dejavnosti, proizvodni dejavnosti ipd.).
Pomemben partner pri komuniciranju storitve PANTHEON Gostovanje je podjetje Telekom Slovenije; ponudnik storitve v oblaku Pisarna po meri, v katero je vključen program PANTHEON. Naš letni
marketinški plan vključuje ATL in digitalno oglaševanje, udeležbe na dogodkih, prodajno usmerjene
akcije ter prisotnost našega produkta v Telekomovih tiskovinah.

70 |

POSLOVNO POROČILO

letno poročilo 2018

Za potencialne uporabnike organiziramo tudi skupinske predstavitve, spletne seminarje, priročnike in vodiče, ki so v osnovi splošne uporabne podjetniške vsebine na katere navežemo uporabno
vrednost PANTHEON-a. Tovrstne vsebine so namenjene predvsem podjetnikom, ki se odločajo za
zamenjavo obstoječe ali nakup nove programske opreme in izbirajo informacije o ponudnikih.

V poslovnem letu 2018 smo na korporativni ravni izvedli kampanjo za mednarodna podjetja, torej za tista, ki imajo matično in hčerinska podjetja znotraj regije, ki jo pokrivamo s PANTHEON-om.
Pripravili smo celovit marketinški pristop, ki vključuje: promo video, prodajna pisma, izvedbo spletnih
seminarjev, priročnik za hčerinska podjetja ter aktivnosti podprli z digitalnim oglaševanjem, tiskom,
letaki na Dnevih računovodij in komunikacijo na socialnih omrežjih.

5.4.3

Prenova spletne strani

V načrtu je tudi prenova spletnih stran, ki vključuje tako prenovo korporativne strani za celotno
regijo kot tudi novo pozicioniranje produkta.
Kaj želimo doseči s prenovo spletne strani:
•
Povečati konverzijo, količino leadov in posledično prodajo.
•
Izboljšati navigacijo in omogočiti obiskovalcem, da hitreje prispejo do želenih informacij.

71 |

POSLOVNO POROČILO

letno poročilo 2018

•
•
•

Optimizirati delovanje strani in integracije s sistemi marketinške avtomatizacije.
Optimizirati spletno stran za brskalnike (SEO).
Pripraviti mobilno verzijo spletne strani.

Kako bomo merili rezultate?
Rezultate bomo merili z konverzijami na strani (izpolnjenimi obrazci za povpraševanja, prenose
webinarjev, vodičev, ipd.), z izboljšanim bounce rate-om, ipd. Uspešna spletna stran ima prednosti
tako za obiskovalca, kot za nas. Predvsem pa je uspešna stran vir od koder bomo prejeli kontakte
potencialnih kupcev.
Da bi se dodatno približali obiskovalcem spletne strani in jim ciljano podali relevantne informacije v trenutku, ko jih potrebujejo, smo uvedli procese marketinške avtomatizacije. Namen tega je
negovanje leadov od trenutno, ko nam prvič oddajo kontakt do nakupa ter izvajanje in spremljanje
poprodajnih aktivnostih.
V tem poslovnem letu smo na naših spletnih straneh zabeležili 385,818 sej, kar je za 53 % več
v primerjavi z lanskim poslovnim letom, ko smo zabeležili 205,103 sej. Spletne strani je v PL18
obiskalo preko 237,371 uporabnikov spleta.
Grafični prikaz števila
unikatnih obiskov na
spletnih straneh po
tednih v poslovnem
letu 2018.

Z namenom povezovanja s širšim občinstvom in možnostjo ciljanega oglaševanja, ki prinaša
boljše rezultate pri kreiranju lead-ov, bomo v poslovnemu letu 2019 še boljše izkoristili potencial
družbenih omrežij pri interakciji s ciljnimi publikami.
V prihodnjem letu načrtujemo pripravo spletnih seminarjev s področij podjetništva, zakonodajnih
sprememb, računovodstva, vodenja, ipd. V pripravi pa so tudi priročniki, vodiči, brošure, infografike,
študije primerov, ipd. Širok nabor brezplačnih, relevantnih in zanimivih vsebin bo še dodatno povečal
obisk spletnih strani, izboljšal prodajne rezultate, povečal št. lead-ov in ojačal zvestobo obstoječih
PANTHEON uporabnikov. Prodajne ciljne skupine bomo delili po ključnih industrijah, vlogah v podjetju, prilagajali marketinške aktivnosti in prodajne pristope.

5.4.4

Partnerska sodelovanja

Pomemben partner pri komuniciranju storitve PANTHEON Gostovanje je podjetje Telekom Slovenije; ponudnik storitve v oblaku Pisarna po meri, v katero je vključen tudi program PANTHEON.
Naš letni marketinški plan vključuje ATL oglaševanje, udeležbe na dogodkih, prodajno usmerjene
akcije, koordinirane preko klicnega centra ter prisotnost našega produkta v Telekomovih tiskovinah.
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Poleg Telekoma Slovenije smo pri izvajanju marketinških aktivnosti v podružnicah povezani tudi z
IPKO Telecommunications (Kosovo), Hrvatski Telekom (Hrvaška), Makedonski Telekom (Makedonija) in Telekom Srbija (Srbija) in BH Telecom (Bosna in Hercegovina).
Naš partnerski kanal je odlična platforma za organiziranje skupnih akcij s ciljem generiranja
novih uporabnikov. Tako kot vsako leto smo tudi letos pri generiranju in negovanju prodajnih priložnosti nadgradili odnos do potencialnih uporabnikov. Vsi potencialni kupci so deležni natančnejše
opredelitve, kar je v veliko pomoč oddelku prodaje, hkrati pa že od samega začetka poskušamo
doseči tesnejši in pristnejši odnos med Datalabom in stranko – preko poglobljenih telefonskih pogovorov ter kontaktov preko elektronske in klasične pošte za posredovanje ključnih informacij. Za
tovrstne odnose s strankami uporabljamo interno razvito CRM orodje (Partner Site), ki ga sproti
izpopolnjujemo in nadgrajujemo, kar nam omogoča 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 telefonskih klicev), vključujemo tudi implementacijske partnerje, saj le tako dosežemo zavezanost članov njihovih prodajnih timov. S tovrstnimi skupnimi
akcijami lahko ponudimo rešitve, ki so posebej prilagojene za ciljne uporabnike – nekateri razvojni
in implementacijski partnerji imajo namreč razvite rešite, ki so prirejene za posamične industrijske
panoge. Takšne industrijske vertikale močno zvišajo vrednost PANTHEON-u, ki drugače sicer ni posebno prilagojen posamičnim industrijskim dejavnostim/uporabnikom, saj stremi k univerzalnosti.
V prihodnjem letu načrtujemo v sklopu prenove spletnih strani tudi osvežitev ponudbe vertikalnih rešitev in preglednejšo predstavitev partnerskih podjetij.

5.4.5

Uporabnik uporabniku – priporočite PANTHEON

Uporabnike PANTHEON-a, ki priporočajo program svojim poslovnim partnerjem in prijateljem,
nagrajujemo za izkazano zaupanje. Vsi uporabniki, ki širijo svoje izkušnje s PANTHEON-om in ga
priporočajo drugim, so za svoje delo nagrajeni z 10 % licenčne vrednosti, ki ga podjetje kupi na podlagi priporočila.

5.4.6

Obveščanje ciljne javnosti

5.4.6.1 Partner's Update in Corp Updates
V Datalabu tedensko pripravljamo Partner's Update. Datalabove razvojne in implementacijske
partnerje s pomočjo Partner's Update-a preko e-mailov obveščamo o informacijah, novostih, izboljšavah in nadgradnjah v PANTHEON-u ter o pomembnejših dogodkih v tako imenovanem Datalab ekosistemu.
Vse pomembne informacije redno objavljamo na INTRA News Feed-u na Share-pointu, kjer vse
zaposlene v Datalabu in hčerinskih podjetjih obveščamo o aktualnih dogodkih in pomembnih novostih v podjetju.
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.

5.4.6.2 Obveščanje vlagateljev
Za obveščanje vlagateljev imamo namensko spletno stran www.datalab.si/vlagatelji, kjer objavljamo rezultate, načrte in situacijo povezano s podjetjem. Osnovno komunikacijsko orodje za
obveščanje vlagateljev so objave na SeoNet-u, ki jih še dodatno podpremo z natančnejšimi informacijami na našem spletnem mestu.

5.4.6.3 Uporabniške strani (User Site)
Na PANTHEON-ovih Uporabniških straneh uporabniki PANTHEON-a in ostala zainteresirana
javnost prispevajo svoja znanja, izkušnje in pomoč ostalim uporabnikom. Preko »crowdsourcing-a« se ustvarja baza znanj, iz katere enostavno in predvsem brezplačno črpa informacije celoten
Datalabov ekosistem.
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PANTHEON-ove uporabniške strani uspešno delujejo, povezujejo in sodelujejo pri prenašanju
znanj že vrsto let. Člani PANTHEON-ove spletne skupnosti, združeni s sloganom »Pridružite se plemenu« (»Join the Tribe«), se širijo od zaposlenih v Datalabu (v Sloveniji in vseh hčerinskih podjetjih)
na uporabnike PANTHEON-a, partnerje, računovodje, podjetnike ...
Na Uporabniških straneh objavljamo novice o programu in povezanih vsebinah (podjetništvo,
zakonodaja, dogodki ipd.), uporabnikom nudimo več kanalov podpore (preko HelpDesk-a, telefona
in foruma), videovsebine (t.i. PANTHEON TV), celotno dokumentacijo v wiki obliki (vsak prijavljeni
obiskovalec dodaja ali popravlja vsebino), Podjetniško enciklopedijo (s prispevki gostujočih avtorjev)
– vse te vsebine pa so medsebojno povezane v sistem, ki lahko ob ogledu ene vsebine predlaga
tudi druge sorodne. Na tak način vodimo uporabnike od problema do rešitve, s čimer dosegamo
učinkovitejšo podporo pri delu s programom in poslovanju nasploh.
»Tržnica« predstavlja ponudbo naših partnerjev, ki razvijajo lastne rešitve, ki so bodisi povezane
s PANTHEON-om bodisi delujejo na njegovi osnovi. Ponudbo bomo razširili na veliko več poslovnih
dejavnosti in rešitve za podjetja povezali globalno po vseh državah, uporabnikom pa tako podarili
kontakte za projekte, ki bi jih zanimali, s tem pa razširili in poenostavili možnosti uporabe PANTHEON-a. Prenova tržnice s partnerskimi rešitvami je planirana v PL, skupaj s prenovo spletne strani.
Grafični prikaz števila
unikatnih obiskov na
uporabniških straneh po
tednih za poslovna leta,
2016, 2017 in 2018.

5.4.7

Raziskava zadovoljstva uporabnikov

Za poslovno leto 2018 smo izvedli raziskavo o zadovoljstvu uporabnikov s programsko opremo
PANTHEON – CSI (Customer Satisfaction Index) tako v Sloveniji kot tudi v Srbiji, Črni gori, Makedoniji, BiH in na Hrvaškem.
V Sloveniji smo anketirali 294 uporabnikov, v Srbiji 262, v Črni gori 79, v Makedoniji 108, v Bosni
244 in na Hrvaškem 250, skupaj 1.237 veljavnih anket. Raziskava je zajemala 22 vprašanj, ki so bila
razdeljena v naslednje sklope:
•
zadovoljstvo s programsko opremo PANTHEON in njenimi funkcijami,
•
vprašanja v zvezi z pogodbo o nadgradni in izboljšavami v programu,
•
zadovoljstvo z Datalabovo podporo (Datalab Unified Service Desk) in partnersko podporo
ter pomočjo.
V nadaljevanju predstavljamo nekaj rezultatov analize po državah (vsi podatki so v odstotkih).
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PANTHEON v veliki večini uporabniki uporabljajo z zadovoljstvom. Največ zadovoljnih in izredno
zadovoljnih uporabnikov s PANTHEON-om je na Hrvaškem (100 %) in v Makedoniji (92 %).
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V povprečju 92 % PANTHEON uporabnikov meni, da program vsebuje vse funkcionalnosti, ki so
potrebne za poslovne procese v njihovih podjetjih. Predloge tistih, ki so navedli katere funkcionalnosti bi jim delo še olajšale, smo natančno popisali in jih bomo v prihodnje poskusili tudi implementirati
v kolikor bo to mogoče.
Na odlično delo celotne Datalab ekipe kaže tudi podatek, da bi skupaj program PANTHEON priporočilo svojim poslovnim partnerjem in prijateljem kar 92 % vseh uporabnikov po vseh državah,
kar je za 4% več v primerjavi s preteklim letom.
Pregled gibanja zadovoljstva uporabnikov od leta 2008 – 2018 za države, v katerih je bila CSI
analiza narejena za vseh 11 let:
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Zadovoljstvo v SI
100%
12

90%

21

22

22

48

52

19

28

80%

31

21

24

22

51

44

46

27

70%
60%

64

50%

55

53

46

49

49

40%
30%
20%
10%
0%

18

18

4
2
SI 2008

5
1
SI 2009

24

20

4
2
SI 2010

5
1
SI2011

popolnoma razočaran

24

16

2
2
SI2012

8
2
SI2013

nisem zadovoljen

27

24

5
2
SI2016

5
3

21

15

5
2
SI2015

3
2
SI2014

delno zadovoljen

zadovoljen

18
5
1
SI2018

SI2017

izredno zadovoljen

V letu 2018 smo v Sloveniji zabeležili porast zadovoljnih oz. izredno zadovoljnih uporabnikov na
76%, kar je 8% več v primerjavi s preteklim letom.
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V letu 2018 smo na Hrvaškem zabeležili kar 100% zadovoljnih oz. izredno zadovoljnih uporabnikov, na kar smo še posebno ponosni.
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V letu 2018 smo v Bosni in Hercegovini zabeležili podobno število zadovoljnih in izredno zadovoljnih uporabnikov kot v lanskem letu, torej 88%.
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Zadovoljstvo v SR
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V Srbiji smo v letu 2018 zabeležili 82% zadovoljnih in izredno zadovoljnih uporabnikov.
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V letu 2018 smo v Črni gori zabeležili 85 % zadovoljnih oz. izredno zadovoljnih uporabnikov.
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V letu 2018 smo v Makedoniji zabeležili 92 % zadovoljnih in izredno zadovoljnih uporabnikov, kar
je precejšnje izboljšanje (16%) v primerjavi s preteklim letom.
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5.5
5.5.1

Izobraževanje – datalab akademija
Usmeritev Datalab Akademije

Datalab Akademija aktivno deluje v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji ter na Hrvaškem. Kot osnovno dejavnost ponuja izobraževanja, oblikuje video vsebine, dogodke in certificiranja
za partnerje in končne uporabnike. Velik del svoje dejavnosti Datalab Akademija namenja tudi organizaciji izobraževanj za zaposlene v skupini Datalab.
Poslovno leto PL18 (v primerjavi s preteklim poslovnim letom) je Datalab Akademija dosegla
prihodkovno rast v 4 aktivnih državah. Velik napredek sta naredili Slovenija in Hrvaška z rastjo nad
70% v primerjavi z letom poprej.
Poleg finančnih ciljev je Akademija v PL18 zasledovala tudi vsebinske plane (po navodilih za planiranje s strani uprave). Naši glavni vsebinski cilji so bili usmerjeni v organizacijo dogodka, mednarodne PANTHEON konference, ob 20ti obletnici Datalab-a ter osveščanje uporabnikov, partnerjev
in zaposlenih o novostih v PANTHEONu ter novih digitalnih storitvah. V duhu digitalizacije in novih
storitev smo tako uspešno izvedli:
•
Mednarodno PANTHEON konferenco – Digitalna preobrazba s PANTHEONom
•
Lokalne dogodke v SI, HR, MK, RS
•
Izobraževanja za podpornike, prodajnike v DL skupini
•
Izobraževanja za partnerje ter
•
Preverjanje znanja za podpornike in prodajnike v DL skupini.

5.5.2

Izobraževalne aktivnosti po posameznih državah

5.5.2.1 Slovenija
Izobraževanje uporabnikov, partnerjev in zaposlenih
Datalab Akademija v Sloveniji je v poslovnem letu PL18 realizirala izobraževanja (delavnice, tečaji/dogodki, webinarji, certificiranja in video učenje) za 1.313 obiskovalcev (uporabniki, partnerji,
interno zaposleni ter zunanja zainteresirana javnost) kar je 26% več kot v letu poprej.
Izobraževanja za uporabnike smo izvajali od meseca julija 2017 (na mesečnem nivoju) do junija 2018.
Za uporabnike smo organizirali številna standardna izobraževanja kot je npr. Šolo PANTHEON računovodstva. V PL18 smo predvsem poskušali slediti stalnim spremembam v programu ter spremembam
zakonodaje. V ta namen smo organizirali izobraževanje na temo REK1, GDPR in mnoga druga.
Aktulane vsebine:
Objava na uporabniškem
spletnem strežniku GDRP
spletni seminar.

V Datalab Akademiji smo enako skrb namenjali tudi izobraževanju zaposlenih in partnerjev. Tako
smo za podpornike organizirali številna tehnična izobraževanja: ZEUS system, ARES boot camp
ipd. Za prodajno osebje pa smo krepili prodajne veščine v družbi Mercuri International v mesecu
septembru in novembru. Poleg delavnic in boot campov smo organizirali tudi številne aktualne webinarje v povezavi z novostmi v programu npr. na temo PANTHEON poslovni proces ipd.
Ares boot camp,
21. – 22.5.2018
for supporters.

Poslovno leto smo zaključili z organizacijo obsežnega preverjanja znanja med podporniki in prodajalci (v skupini DL kot tudi v partnerskem kanalu) ter analizo zadovoljstva in potreb med partnerji
in zaposlenimi s ciljem oblikovati politiko in usmeritve za PL19.
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Certification of DL
employees and partnes.
Impressions from
certification in Serbia.

Povezovanje s strokovnimi in drugimi organizacijami ter partnerji
Tudi PL18 smo nadaljevali s povezovanjem z različnimi zunanjimi, strokovnimi institucijami ter
partnerji, da bi tako lahko omogočili enkraten prenos strokovnih znanj do naših uporabnikov.
V preteklem letu bi izpostavili sodelovanje z;
•
Dr. Živko Bergant, strokovni članki v Podjetniški enciklopediji.
•
Društvom študentov računovodstva in revizije; vključevanje študentov v Šolo PANTHEON
računovodstva
•
Matija Jamnik, IT, e-commerce, privacy&personal data protection legal expert v okviru
GDPR dogodka
•
G. Joe Peppard, strokovnjak za digitalno transformacijo,
•
Ga. Ana Petrić, A.T. Kearney,
•
G. Igor Pauletič, FRODX,
•
Dr. Željko Čurić, dr. medicine in direktor O.K. Consulting,
•
Dr. Maja Bogataj, direktorica, Inštitut za intelektualno lastnino in mnogi drugi.
Članek dr. Živka Berganta,
v okviru Podjetniške
enciklopedije

PANTHEON TV
Za vse uporabnike in partnerje je konec leta PL18 na voljo več kot 700 Video navodil, več kot 900
posnetkov tečajev in konferenc in preko 1100 novosti in nasvetov.
Datalab Akademija,
PANTHEON TV, objava
PANTHEON video
novosti na Uporabniškem
strežniku

Izobraževalni dogodki
Datalab Akademija v Sloveniji je v letu PL18 organizirala dva pomembna dogodka. Ob 20-ti obletnici Datalab-a smo med šestnajstim in sedemnajstim novembrom organizirali Datalab-ov dogodek leta, mednarodno PANTHEON konferenco (Digitalna preobrazba s PANTHEONom), ki se ga je
udeležilo preko 350 gostov. Kot se pritiče takšnemu jubileju smo dogodek obeležili z glamurozno
hollywoodsko zabavo, kjer smo se ob dobri hrani in pijači, dolgo v noč zabavali in plesali v družbi
glasbene skupine Tabu in glamuroznih Koncert majstorov iz Srbije. Glavni cilj dogodka je bil prestaviti in svetovati; »Kako preživeti digitalni darvinizem.«
Dne 8.5.2018 pa smo realizirali drugi pomemben dogodek v PL18 na temo GDPR. Dogodek je potekal v hotelu Austria Trend v Ljubljani. Namen posveta je bil odgovoriti na glavne izzive pred uvedbo
uredbe GDPR, predstaviti rešitve v PANTHEONu ter udeležencem podati konkretne nasvete in rešitve.
Datalab Akademija,
Mednarodna PANTHEON
konferenca 2018
(Hollywood zabava –
levo), GDPR dogodek
(desno)
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5.5.2.2

Hrvaška

Izobraževanje uporabnikov, partnerjev in zaposlenih
V PL'18 je Datalab Akademija HR uspešno organizirala številna izobraževanja (delavnice, običajna izobraževanja, webinarje, certificiranja, konference) za več kot 800 PANTHEON uporabnikov,
partnerjev in zaposlenih. Držali smo se letnega načrta ter glede na statistične podatke za izobraževanja dosegli povprečno oceno 4,8/5.
Nov izobraževalni partner
Datalaba HR: POU Libar

Povezovanje s strokovnimi ustanovami
Januarja 2018 smo začeli sodelovati z novim izobraževalnim partnerjem - POU Libar. Šola je bila
ustanovljena leta 2002 v Šibeniku kot javna ustanova za trajno izobraževanje in kulturo. Nudi izobraževalne programe, ki jih je akreditiralo hrvaško Ministrstvo za znanost, izobražbo in šport. POU
Libar deluje v Šibeniku, Zadru, Splitu, Osijeku ter Zagrebu.
PANTHEON TV
Hrvaški uporabniki se lahko podučijo o novostih v PANTHEON-u prek video galerije na spletni
strani uporabniške skupnosti. V video galeriji Datalab HR je bilo na koncu poslovnega leta 2018 na
voljo več kot 700 video navodil v kategoriji novosti in nasveti.

Izobraževalni dogodki
Novembra 2017 smo sodelovali na mednarodni PANTHEON konferenci, kjer je bila glavna tema
digitalna preobrazba s PANTHEON-om. Kot zlati sponzorji so na dogodku sodelovali tudi Premium
partnerji Datalaba HR Aliquantum Idea, Data-Link, Excel Computers, Osmi Bit ter Ventex.

9. maja smo v hotelu Sheraton v Zagrebu organizirali zelo uspešno konferenco PANTHEON dan
2017. Glavne teme konference so bile nove funkcije PANTHEON-a, DMS (Document Management
System), poslovni procesi ter zakonske spremembe v IT industriji, ki jih je s sabo prinesla uredba
GDPR. Nekaj podatkov o PANTHEON dnevu 2017: 380 udeležencev, 20 govorcev, 20 sponzorjev in
partnerjev, PANTHEON-ovih sijajnih 7 - nagrade za odlične uporabnike.

5.5.2.3 Bosna in Hercegovina
Izobraževanje uporabnikov, partnerjev in zaposlenih
PL'18 je bilo za Datalab SR več kot uspešno. Povečali smo število izobraževanje ter imeli
veliko udeležencev. Na webinarjih, certificiranjih in drugih dogodkih smo tako skupaj zabeležili 410
udeležencev.
Primer povabila na
izobraževanje za
PANTHEON certificirane
računovodje
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V prvi polovici PL'18 smo organizirali več PANTHEON delavnic: septembra 2017 zelo uspešen
program za PANTHEON certificirane računovodje, oktobra 2017 šola za modul Blago. V drugi polovici PL'18 so organizirali sezonske delavnice za kontrole, nastavitve, zaključevanje poslovnega leta
s PANTHEON-om ter bilance stanja s PANTHEON-om, modul FAST REPORT, osnovni ter napredni
obračun plač. Poleg običajnih podpornih storitev so za uporabnike bila koristna tudi izobraževanja.
Junija smo uspešno organizirali interno (USD) in partnersko certificiranje. Tako je sedaj certificiranih že 34 svetovalcev iz partnerskih podjetij.
Povezovanje s strokovnimi ustanovami
Kot vedno Datalab SR nadaljuje z odličnim sodelovanjem z Univerzitet Singidunum, ki je naš
dolgoletni EDU partner.
PANTHEON TV
Imamo zelo veliko uporabniško skupnost, kjer lahko srbski uporabniki najdejo novosti v PANTHEON-u ter se o njih podučijo v video galeriji. DL SR video galerija vsebuje več kot 700 posnetkov v
kategorijah novice in nasveti, kar je zelo uporabno za uporabnike in partnerje.
Datalab Akademija, PANTHEON TV, video posnetki na spletni strani uporabniške skupnosti

Izobraževalni dogodki
Junija 2018 je Datalab SR organiziral dva manjša dogodka z naslovom »DDV v PANTHEON-u«,
saj je v Srbiji prišlo do zakonskih sprememb na tem področju. Več kot 170 zadovoljnih uporabnikov
se je udeležilo predstavitev. Povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov je bila 4,58 (1 – nezadostno, 5 – odlično).
Datalab Akademija, DDV v
PANTHEON-u, Privredna
Komora Beograda,
Beograd, 26. 6. 2018.

5.5.2.4 Makedonija
Izobraževanje uporabnikov
Datalab Akademija Makedonija je v pomoč uporabnikom organizirala več webinarjev in dogodkov. Za uporabnike smo organizirali izobraževalne kampanje in dogodke, med katerimi so bili šola
Primer povabila na
izobraževanje za
PANTHEON certificirane
računovodje

za modul Proizvodnja, šola za začetnike, PANTHEON certificirani računovodja idr. Svoje uporabnike
smo o izobraževanjih obveščali preko elektronske pošte.
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Izobraževanje partnerjev
Aprila 2018 smo v sklopu aprilske izobraževalne kampanje organizirali izobraževanje partnerjev,
konec junija 2018 pa še certificiranje. Na letošnjem izobraževanju partnerjev smo se osredotočali
na nove funkcionalnosti ter jim dali nasvete, s katerimi lahko prihranijo veliko časa.
Primer z izobraževanja
partnerjev za leto 2018

Dogodki
17. maja smo v hotelu Arka v Skopju organizirali manjšo konferenco z naslovom PANTHEON dan.
Na tem dogodku smo predstavili načrte za prihodnost PANTHEON skupnosti, orodja za optimizacijo
poslovanja, PANTHEON v luči nove evropske Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
ter mobilno aplikacijo. Konference se je udeležilo več kot 90 ljudi, ki so bili zelo zadovoljni z izvedbo.
PANTHEON dan v Hotelu
Arka, Skopje

PANTHEON TV
V video galeriji je bilo na koncu poslovnega leta 2018 na voljo več kot 119 video navodil, skoraj
500 posnetkov novosti in nasvetov. Vsi posnetki so na voljo vsem uporabnikom.
Primer iz video galerije

5.5.2.5 Cilji Datalab Akademije v PL19
Datalab Akademija bo v letu PL19 svoje aktivnosti usmerjala v uresničevanje 4-rih pomembnih ciljev:
Cilj št. 1 – Dvig zadovoljstva, pretoka informacij ter znanja med zaposlenimi
Zaposleni v Datalab-u pričakujejo višje zadovoljstvo, kontinuirano izobraževanje in dober pretok
komunikacije in informacij od zgoraj navzdol in obratno. V ta namen je akademija v PL19 in v nadaljevanju pripravila:
•
Plan kontinuiranih in ciljno usmerjenih tehničnih ter strokovnih izobraževanj za podpornike
in prodajnike
•
Vsebinsko determinacijo izobraževanj glede na rezultate testiranj in analize potreb
•
Zagotavljanje optimalnega pretoka informacij in komunikacija med zaposlenimi; izobraževanja bodo planirano potekala po principu DEV do supporters in supporters do Prodaja/
uporabniki
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Cilj št. 2 – Dvig zadovoljstva in izobraženosti partnerskega kanala
Da bi partnerskemu kanalu pomagali dosegati boljše rezultate smo v sodelovanju s prodajo konec PL18 opravili raziskavo/anketo. Anketa je podala nekaj ključnih izhodišč:
•
Da partnerji v 43% ne prejemajo dovolj informacij s strani Datalab-a da bi izvrševali kvalitetno prodajo, podporo in implementacije (predvsem pogrešajo informacije o novostih, najboljše prakse na implementacijah in podporne informacije)
•
Da partnerji predvsem potrebujejo Tehnična (PANTHEON, SQL,…) izobraževanja.
V ta namen je Datalab Akademija v PL19 pripravila plan želenih tehničnih izobraževanj za podpronike in zagotovila/dogovorila ustrezen pretok informacij po principu DEV > podporniki ter podporniki (najboljši strokovnjaki) > Prodaja/uporabniki.
Cilj št. 3 – osveščanje in doseganja večje stopnje digitalizacije in avtomatizacije poslovanja
naših uporabnikov
V duhu Trans.RWN planov bomo v DLA v PL19 stremeli k osveščanju in doseganju večje stopnje
digitalizacije in avtomatizacije poslovanja naših uporabnikov. V te namene bomo planirano;
•
prenovili glavne učne programe ob pomoči razvoja (kot npr. PANTHEON certificirani računovodja – vključili bomo demonstracijo Workflow-a in drugih orodij za doseganje digitalizacije
in avtomatizacije poslovanja),
•
organizirali posebej oblikovane in tematsko/terminsko usmerjene spletne seminarje (npr.
WF za pripravo zaključnih poročil in zaključka leta) ter
•
organizirali tematske lokalne dogodke (PANTHEON DAY katerih osrednja nit bo demonstracija PANTHEON poslovnega procese v praksi in ostalih digitalnih storitev).
Cilj št. 4 – Prenova delovanja in podobe DLA
Planirano bomo spremenili podobo Datalab Academy. Cilj prenove je usklajenost z MA prenovo
CGP in potiskanje produkta in produktne osveščenosti v ospredju.
•
Logo DLA – poleg spremembe izgleda tudi novo ime PANTHEON akademija
•
Partnerski certifikati
•
Učni načrti
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5.6	Pomembnejši poslovni dogodki v poslovnem letu 2018
(1. 7. 2017 – 30. 6. 2018)
JULIJ 2017
• Konec julija je Datalab HR v hotelu Sheraton v Zagrebu organizirali srečanje partnerjev. Partnerji
so prejeli tudi letne nagrade za najboljše rezultate pri prodaji PANTHEON ERP. Najboljši partner
Datalab Premium je Aliquantum Idea, najboljši partner Datalab pa je postal Intro-dom.
AVGUST 2017
• Z dnem 1.9. bo tudi uradno nastopil nov direktor hčerinske družbe Datalab Makedonija d.o.o.,
g. Vlado Mitev, ki bo na vodilnem mestu zamenjal dosedanjo direktorico Emo Toševsko.
SEPTEMBER 2017
• Računovodsko podjetje Biro Bonus, eden naših najstarejših in najbolj cenjenih partnerjev nas
je ponovno povabil k sodelovanju na njihovem dogodku BONUS dan, kjer smo predstavili 5
ključnih kriterijev za izbor ERP rešitve na primeru dobre prakse.
• Podjetje Špica International d.o.o. nas je povabilo k sodelovanju na seminarju, 27.9.2017, na
katerem smo predstavili izkušnje, nasveti in triki za lažjo izvedbo zakonsko obveznega popisa
osnovnih sredstev.
• V Slavonskem Brodu je potekal 8. kongres predelevalcev lesa JI Europe, kjer je partner Datalab
HR, Ventex, predstavil svojo programsko rešitev na osnovi PANTHEON za VePILANA, ki je
namenjena za vodenje poslovanja v lesni industriji.
• Datalab HR je 19. septembra na RFID konferenci »Return to the Future 4« predstavil
PANTHEON. RFID je vodilna IKT poslovna konferenca v regiji na področju identifikacije in IoT,
uporabe mobilnih rešitev, novih tehnologij in njihovih aplikacij v poslovnem in vsakodnevnem
življenju ter nudi informacije o najnovejših dosežkih in trendih tega segmenta.
OKTOBER 2017
• Že tradicionalno smo tudi letos skupaj s partnerjem Telekomom Slovenije prisotni na najpomembnejšem dogodku za vse, ki se ukvarjajo z računovodskimi storitvami – na 19. Kongresu
izvajalcev računovodskih storitev. Predstavili smo vsebino z naslovom »S storitvami Telekoma Slovenije do lažje izdelave poročil za banke za namene pridobivanja kreditov.«
• Po štirih letih vodenja družbe Datalab SR d.o.o. (Datalabove hčerinske družbe na srbskem
trgu) je dne 14. 9. 2017 iz mesta direktorja družbe sporazumno odstopil g. Aleksandar Bukomirović. Na njegovo mesto je družba namestila ga. Neno Lukić.
• V oktobru in novembru je Datalab HR s partnerjem Hrvatski Telekom d.d. organiziral dogodke imenovane »PANTHEON ERP Solution in CLoud«. Delavnice so potekale v Splitu, Reki, Osijeku in Zagrebu.
NOVEMBER 2017
• 16. in 17. je potekala Mednarodna PANTHEON konferenca, kamor so vabljeni uporabniki in
partnerji iz celotne regije. Rdeča nit dogodka je bila »Digitalna preobrazba s PANTHEON-om.«
Ob tej priložnosti smo praznovali tudi 20. rojstni dan podjetja.
• V Datalab MK je prišlo do menjave vodstva in sicer je mesto direktorja zasedel Vlado Mitev.
• Datalab SR je sodeloval na konferenci BIZIT 2017 z naslovom »Sofver (ni) zadostuje«. Dejan
Kontić je imel predstavitev na temo: Najboljše iz prakse - programska oprema kot sredstvo
za prenos znanja
DECEMBER 2017
• V mesecu decembru smo uspešno izvedli dokapitalizacijo družbe in uredili vse nagrade iz
naslova delnic vsem, katerim je bila družba dolžna.
• Izvedena je bila skupščina Datalaba d.d., na kateri je bila izglasovana odcepitev Farming dela
korporacije in tako dana osnova za registracijo Datalab AH d.d., ki bo v bodoče skrbela za
poslovanje farming divizije.
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JANUAR 2018
• Tudi v letošnjem letu podporniki Zavoda Super glavce, ki je organizator projekta First Lego League
Slovenia (FFL). Izjemen potencial je v njih prepoznala tudi Slovenska znanstvena fundacija, ki jim je
podelila priznanje PROMETEJ ZNANOSTI ZA ODLIČNOST V KOMUNICIRANJU v letu 2017.
• DATALAB Tehnologije d.d., kot prenosna družba, je iz razloga naknadnega povečanja osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala, v skladu s prvim odstavkom 629. člena Zakona
o gospodarskih družbah v povezavi z določbami 586. člena Zakona o gospodarskih družbah
dne 10.01.2018 predložila registrskemu sodišču – Okrožnemu sodišču v Ljubljani nov Delitveni načrt prenosne družbe DATALAB d.d. z dne 9.1.2018.
FEBRUAR 2018
• Datalab HR je sklenila sodelovanje z UPRH (Združenje italijanskih podjetnikov), z namenom
iskanja poslovnih priložnosti in sinergij ter vpliva na skupen politični in poslovni prostor.
MAREC 2018
• Na podlagi Delitvenega načrta družbe DATALAB Tehnologije d.d. z dne 9.1.2018 se od družbe
DATALAB Tehnologije d.d. oddeli njen del, ki ga prevzame novoustanovljena prevzemna družba DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. Soglasje k delitvi z ustanovitvijo nove družbe je bilo
sprejeto na skupščini družbe DATALAB Tehnologije d.d. dne 12.2.2018.
• Marca so bili objavljeni nekonsolidirani in konsolidirani nerevidirani poslovni rezultati za prvo
polletje poslovnega leta 2018, ki se je pričelo 1.7.2017.
APRIL 2018
• PANTHEON Farming na dogodku Smart Villages - Pri debati in posvetu na temo prihodnosti
skupne kmetijske politike in pametnega kmetijstva bo sodeloval Andrej Mertelj, predsednik
upravnega odbora Datalab d.d.
• V okviru dogodka Dnevi računovodij, smo se predstavili kot generalni partner ter skupaj s Telekomom Slovenije pokrili tematiko »Kako vam PANTHEON v oblaku pomaga reševati izzive
GDPR-ja«, predavateljica Brigita Meglič, svetovalka za PANTHEON rešitve.
• Zaradi izvedbe postopkov v centralnem registru KDD, je bila na Ljubljansko borzo posredovana zahteva za začasno ustavitev trgovanja z delnicami družbe DATALAB Tehnologije d.d.,
za obdobje od 26.4.2018 do vključno 3.5.2018. Dana je tudi zahteva za spremembo oznake
delnic iz DATR v DATG, po ponovni aktivaciji trgovanja.
• Datalab MK je sklenil pogodbo o partnerstvu s telekomunikacijsko družbo one.VIP, ki je članica
skupine A1 Telekom Austria Group.
MAJ 2018
• Pred uvedbo uredbe GDPR, smo za PANTHEON uporabnike pripravili posvet, na katerem smo
spoznali predvidene in obstoječe dopolnitve PANTHEON-a, izkušnje v praksi in pravni vidik
pred uvedbo GDPR. Pridružilo se nam je več kot 170 obiskovalcev.
• V mesecu maju smo veslali za dober namen - Pridružili smo se rekreativni akciji »Voda za
vedno«, kjer smo preverili, koliko smo sposobni preveslati v 24-ih urah na 5,5 km dolgi progi
na reki Ljubljanici. Organizatorji spusta - Kajakaška zveza Slovenije, Kajak kanu klub Ljubljana
in društvo Hiša sonca - letošnji izkupiček iz prijavnin, donacij in sponzorstva je bil namenjen
sofinanciranju programov CUDV Dornava.
• Sprememba pri delnicah DATR (nova oznaka DATG) - Sprememba lastnosti delnice se izvede
z izključitvijo delnic z oznako DATR in vključitvijo delnic z oznako DATG v trgovalni sistem (zamenjava delnic DATR zaradi oddelitve z ustanovitvijo nove družbe)
• Konec meseca maja so bili objavljeni nekonsolidirani in konsolidirani nerevidirani poslovni rezultati za obdobje 01.07.2017 do 31.03.2018.
• Datalab MK je 17. maja v hotelu Arka v Skopju uspešno prestal prvi »PANTHEON dan« pred
90 strankami.
• V Datalab HR so 9. maja organizirali HR PANTHEON DAY, v hotelu Sheraton v Zagrebu. Poslovno-izobraževalno konferenco sta odprla g. Goran Težak, direktor Datalab HR in g. Moreno Rodman,
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izvršni direktor družbe Datalab d.d., s predstavitvijo nedavnih uspešnih rezultatov in nadaljnjih načrtov podjetja. Dogodka se je udeležilo 380 oseb. Datalab HR je del sredstev zbranih v
sklopu dogodka podelil v humanitarne namene za Izobraževalni center študentov invalidov.
JUNIJ 2018
• V DATALAB SR so uspešno organizirali dve delavnici, povezani s spremembo pravilnika o DDV.
Delavnice so bile organizirane v prostorih Gospodarske zbornice v Beogradu. (več kot 170
udeležencev).
DOGODKI V PRVEM KVARTALU POSLOVNEGA LETA 2019
SEPTEMBER 2018
• 6. septembra smo na Sekciji veterinarjev praktikov Veterinarske zbornice predstavili rešitev
PANTHEON Vet. Barbara Bračič Borovnik je izvedla predavanje s poudarkom bo na tem, kako
imeti popoln pregled nad delom v veterinarski ambulanti, kako skrajšati čas za administracijo
in kako beležiti podatke na terenu.
• Skupaj s Telekomom Slovenije smo na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju obiskovalcem
predstavili blagajniške rešitve – PANTHEON mobilna blagajna in Spletna blagajna.
• Že tradicionalno smo izvedli partnersko jadranje po Jadranu za zaposlene in poslovne partnerje iz celotne regije. Pridružilo se nam je več kot 100 ljudi.

5.7 Družbena odgovornost
Osnovni namen vsakega podjetja je ustvarjanje dobička družbenikom ali delničarjem. Med drugim pa menimo, da sta izredno pomembna tudi pot in način, kako se ta osnovni namen udejanja.
Posledice delovanja podjetja morajo biti pozitivne tako za kupce, partnerje, zaposlene in njihove
družine ter skupnost, v kateri podjetje deluje.
Družba Datalab tehnologije d.d. in ostale v skupino vključene družbe dosledno spoštujejo temeljna načela družbene odgovornosti:
•
pošteno in enakopravno obravnavanje zaposlenih,
•
etično in pošteno poslovanje,
•
spoštovanje temeljnih človekovih pravic,
•
odgovorno ravnanje z okoljem,
•
pošten odnos do ožje lokalne skupnosti in širšega družbenega okolja,
•
vračanje in pomoč družbenemu okolju.
V preteklih letih smo tako finančno podprli:
•
Ponovno smo podprli projekt Doma Malči Beličeve, pri katerem smo otrokom v mesecu
septembru omogočili brezskrbne jadralske dneve ob slovenski obali.
•
V maju 2018 smo podprli Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN. Sredstva bodo namenili za
delovanje združenja in kakovostnejše izvajanje socialnovarstvenih programov namenjenih
ljudem z gluhoslepoto.
•
Maja 2018 smo se pridružili rekreativni akciji “Voda za vedno”, ki jo je organizirala Kajakaška
zveza Slovenije in Kajak kanu klub Ljubljana. Sredstva so namenjena društvu Hiša sonca, ki
sofinancira programe za CUDV Dornava.
•
Oktobra 2017 smo ge. Liljani Škantar, ki ima diagnozo tetraplegije, z donacijo ponovno pomagali k uresničitvi dolgoletne želje, da si uredi stanovanjski problem hiše in s tem sebi
izboljša življenjske pogoje ter vsem, ki ji pomagajo pri osebni negi, olajša vsakodnevno delo.
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5.8

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 verjetnosti nastanka dogodka, pregledala ključne mehanizme notranje kontrole ter oblikovala mehanizem
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 tveganja. Prikazana in razložena so v spodnji tabeli.

5.8.1

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.

Precejšnja

Povečane aktivnosti konsolidacije ponudnikov
konkurenčnih produktov v Datalabu.
Nižanje vstopnega praga z e-računovodstvom in
gostovanjem.

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,
optimiziranje 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 okrepitev
obstoječe.

Spremljanje aktivnosti konkurenčnih podjetij,
konstantno inoviranje poslovnega modela (npr.
prodaja na obroke, partnerska struktura) ter produktov
(stalen razvoj).

Precejšnja

Konkurenca bistveno
zniža cene svojih
produktov v želji po
preživetju.

Prehod iz CAPEX na OPEX model znotraj PANTHEON
gostovanja.
Sodelovanje s telekomi pri nudenju oblačnih storitev.
 dpiranje novih trgov za Datalab Farming ter
O
kompenzacija ekonomije obsega preko skupnega
jedra.

Tehnološka
zastarelost

Nekonkurenčnost
produktov zaradi
tehnološke zastarelosti.

Stalen razvoj, približno vsaka štiri leta razvoj nove
generacije.

Zmerna

Neizpolnjevanje
ciljev PfC
partnerjev

PfC partner (glej 5.2) ne
izpolni začrtanih ciljev
s pogodbo o odkupu
avtorskih pravic

PfC program je varianta t.i. »earn-out« združitve, kjer
je partner izplačan z deležem prihodkov, ki ga skupaj
ostvarimo. Rizik za družbo je običajno samo pavšal v
višini cca 3-5% planiranih prihodkov.

Majhna

Upad kapacitete
partnerske mreže

Manjšanje števila
partnerjev ali
zasedenost
implementacijskih
kapacitet z obstoječimi
posli.

Širjenje mreže partnerjev, zmanjševanje potrebne
podpore in časa implementacije.

Zmerna
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5.8.2

Finančna tveganja

Področje tveganja
Padec cene delnice

Tveganje
nezadostnega
kreditiranja

Opis

Način obvladovanja

Izpostavljenost

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.

Zmerna

Možnost bistveno
zmanjšanega obsega
dostopnih kreditnih linij.

Odprodaja dolgoročnih zakupnih pogodb; drugi
Zmerna
finančni instrumenti (obveznice) za refinanciranje
zakupne prodaje.

Nepripravljenost obstoječih lastnikov na
prodajanje pod vrednostjo.

Koriščenje državne jamstvene sheme.
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

Prenos precejšnjega dela mikrofakturiranja na
telekome preko sodelovanja v oblaku
Likvidnostno tveganje Tveganje, da družba ne
more poravnati tekočih
obveznosti.

Načrtovanje in spremljanje likvidnosti ter
ustrezno upravljanje s kreditnimi linijami.

Zmerna

Zmanjšanje odprtih postavk.
Poostreno spremljanje dolgovanja hčerinskih
podjetij.

Tveganje škode na
premoženju

5.9

Tveganje požara, eksplozije,
obratovalnega zastoja.

Sklenjena ustrezna zavarovanja.

Majhna

Dnevno shranjevanje podatkov v oddaljen
digitalni sef.

Trajnostni razvoj in okoljska politika

V Datalabu se zelo zavedamo pomena skrbnega ravnanja z okoljem. Čeprav smo »čista« dejavnost, ki pretirano ne obremenjuje okolja, menimo, da lahko s skrbnim vodenjem okolijske politike
prispevamo k ohranjanju okolja.
Omogočamo podporo na daljavo in delo od doma, tako da smo do meje mogoče nadomestili
premikanje atomov (ljudi) s premikanjem elektronov.
V Datalabu ločujemo odpadni papir in plastiko z namenom recikliranja, saj s takim ravnanjem
pripomoremo 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.
Jasno pa največ prispevamo za okolje z našim delom.
S tem da se borimo za vzpostavitev ePoslovanja ter s tem prihranka papirja in vseh eksternacij,
povezanih s premikanjem atomov iz mesta na mesto. Okoljsko bistveno cenejša (ob upoštevanju
elektrike in drugih EKO vplivov elektronike) je premikanje informacij – bitov.
Na Farming področju pa je vse naše delovanje prepleteno z ekologijo. Protokoliranje in natančne
številke meritev so predpogoj za merjenje, odločanje in zmanjševanje. Trudimo se zmanjšati gnojenje s pravilnejšim doziranjem in časom. Zmanjšati obremenjenost okolja s škropljenjem takrat ko
je potrebno zaradi vremenskih ali žužkastih razlogov. Optimizirati pot traktorjev in z optimalnejšim
hranjenjem govedi zmanjšati izpuste metana.
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5.10 Sodelovanje v organizacijah in delovnih telesih
Datalab in njegovi zaposleni aktivno sodelujejo v različnih domačih in mednarodnih organizacijah
ter delovnih in standardizacijskih telesih.
Andrej Mertelj, predsednik UO in neizvršni direktor je končal svoje mandate kot predsednik
KODA.SI, (panožnega združenja Slovenskih razvijalcev programske opreme znotraj Združenja za informatiko pri Gospodarski zbornici Slovenije) ter kot predsednik Združenja za informacijsko tehnologijo pri GZS in je trenutno član Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST) ter član upravnega
odbora ACM Slovenija. Zadnji dve leti Andrej pospešeno sodeluje z Evropsko komisijo kot senior
expert za področje kmetijske informatike.
Andrej Brlečič, skrbnik za javni sektor, je član upravnega odbora Združenja za informacijsko-komunikacijske tehnologije pri Gospodarski zbornici Slovenije in podpredsednik Sekcije za poslovni
software pri ZIT.
Datalab je član Nacionalnega foruma za e-poslovanje pri GZS je namenjeno standardizaciji in
popularizaciji elektronskega poslovanja med pravnimi subjekti in državnim okoljem.
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6	Izjava upravnega odbora
obvladujoče družbe
Upravni odbor družbe Datalab, d.d., je odgovoren za pripravo letnega poročila obvladujoče
družbe in skupine Datalab ter računovodskih izkazov na način, ki zainteresirani javnosti daje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov konsolidiranega poslovanja družbe Datalab d.d., in njenih odvisnih družb v letu 2018. Upravni odbor obvladujoče družbe izjavlja:
•
da so konsolidirani računovodski izkazi pripravljeni ob domnevi, da bodo družba Datalab d.d.,
in njene odvisne družbe nadaljevale poslovanje tudi v prihodnosti;
•
da so izbrane računovodske politike dosledno uporabljene, mogoče spremembe v računovodskih politikah pa ustrezno razkrite;
•
da so računovodske ocene pripravljene pošteno in premišljeno ter skladno z načeli previdnosti in dobrega gospodarjenja;
•
da so konsolidirani računovodski izkazi s pojasnili za skupino Datalab pripravljeni po veljavni
zakonodaji in MSRP-jih;
•
da je v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja skupine ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki so jim obvladujoča
družba in druge družbe, vključene v konsolidacijo, kot celota izpostavljene.
Upravni odbor obvladujoče družbe je tudi odgovoren za ustrezno vodeno računovodstvo, sprejetje ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in
drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku petih let po poteku leta, v katerem je treba davke odmeriti, preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila
davka, zamudnih obresti in kazni iz davka od dohodka pravnih oseb ali drugih davkov in dajatev.
Upravni odbor družbe ni seznanjen z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno
obveznost iz omenjenih davkov in bi pomembno vplivale na vrednosti, izkazane v letnem poročilu,
kakor tudi na prihodnji položaj družbe.
Upravni odbor obvladujoče družbe s to izjavo odobri konsolidirane računovodske izkaze skupine
za leto 2018 za objavo.

V Ljubljani, 25.oktober.2018 			
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7	Konsolidirano
Računovodsko Poročilo
Skupine Datalab
Vpliv postopka delitve družbe Datalab Tehnologije d.d. z ustanovitvijo nove družbe Datalab
AH d.d. na računovodske izkaze skupine Datalab za poslovno leto 2018, ki se je končalo na
dan 30.06.2018
Oddelitev ima za posledico izločitev družbe Datalab AGRO AG iz konsolidiranih izkazov.
Posledica tega so spremembe v konsolidiranih izkazih, med njimi so največje:
Konsolidiran izkaz vseobsegajočega donosa:
- višji prihodki od prodaje ter nižji drugi poslovni prihodki: zaračunane storitve razvoja PANTHEON Farming družbi Datalab AGRO AG so bile v preteklih poslovnih letih v konsolidiranih izkazih
izkazane med drugimi prihodki (usredstveni lastni proizvodi in storitve), po oddelitvi so izkazani
med prihodki od prodaje (592.430 EUR v poslovnem letu 2018)
- višji konsolidirani čisti poslovni izid (družba Datalab AGRO AG je poslovala z izgubo)
Konsolidiran izkaz finančnega položaja:
- nižja neopredmetena sredstva za program PANTHEON Farmig, ki ga je med svojimi sredstvi
izkazovala družba Datalab AGRO AG
- višje kratkoročne poslovne terjatve (terjatve do družbe Datalab AGRO AG, ki so se prej v postopku konsolidacije izločale)
- višji zadržani čisti poslovni izid kot posledica izločitve zgoraj navedene družbe iz konsolidiranih
izkazov ter posledično višji kapital ter ugodnejšo strukturo financiranja (višji delež kapitala)
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7.1	KONSOLIDIRAN IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE
DATALAB ZA OBDOBJE OD 1. 7. 2017 DO 30. 6. 2018
Postavka

Pojasnilo

PL'18

PL'17

Prihodki od prodaje

8.7

9.547.718

7.952.613

Drugi poslovni prihodki

8.7

1.791.464

2.597.042

11.339.182

10.549.655

Kosmati donos iz poslovanja
Stroški materiala blaga in storitev

8.8

3.517.220

3.106.938

Stroški dela

8.9

3.959.960

4.251.152

1.863.465

1.922.966

100.703

76.262

86.823

221.430

Amortizacija
Prevr.posl.odh.pri neopr.in opr.osn.sredstvih
Prevr.posl.odh.pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Poslovni izid iz poslovanja

141.513

150.393

1.669.498

820.514

Finančni prihodki

8.10

28.241

71.911

Finančni odhodki

8.11

92.277

222.507

-64.036

-150.596

Drugi prihodki

Neto finančni izid

37.903

110.282

Drugi odhodki

74.279

325.461

77.564

50.329

Davek od dohodka

8.12

Odloženi davek

8.13

-242.660

77.042

1.248.862

481.452

-5.907

-171.438

Čisti poslovni izid pripisan večinskemu lastniku

1.254.769

652.890

Čisti poslovni izid iz ohranjenega poslovanja

Čisti poslovni izid poslovnega leta
Čisti poslovni izid pripisan manjšinjskim lastnikom

1.248.862

481.452

Čisti poslovni izid ustavljenega poslovanja

0

0

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

0

0

Spremembe presežka iz prevr. fin. sredstev razpoložljivih za prodajo

0

0

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

809

5.497

0

-24.193

Druge sestavine vseobsegajočega donosa

1.928.379

0

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

3.178.050

462.756

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja pripisan večinskemu
lastniku

3.183.957

634.194

-5.907

-171.438

2.142.374

2.091.123

Osnovni čisti poslovni izid na delnico

0,58

0,23

Razširjeni čisti poslovni izid na delnico

0,58

0,23

Osnovni čisti poslovni izid na delnico

0,58

0,23

Razširjeni čisti poslovni izid na delnico

0,58

0,23

Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja pripisan
manjšinskim lastnikom
Ponderirano povprečno število delnic

Ohranjeno poslovanje

Ustavljeno poslovanje
Osnovni čisti poslovni izid na delnico

0,00

0,00

Razširjeni čisti poslovni izid na delnico

0,00

0,00
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7.2	KONSOLIDIRAN IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE DATALAB OB
KONCU OBDOBJA NA DAN 30. 6. 2018
Pojasnilo

PL'18

1.7.2017

Učinek izločitve
odvisnih družb

PL'17

Nepremičnine naprave in oprema

8.14

967.338

927.262

-7.686

934.948

Neopredmetena sredstva

8.15

6.666.380

6.672.323

-2.249.158

8.921.481

Dolgoročne finančne naložbe

8.16

57.551

69.364

-6.091

75.455

Dolgoročne poslovne terjatve

8.17

18.608

38.439

0

38.439

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

8.18

73.704

145.594

0

145.594

Odložene terjatve za davek

8.19

752.971

995.631

0

995.631

Postavka
SREDSTVA

Skupaj (nekratkoročna) stalna sredstva

8.536.552

8.848.613

-2.262.935

11.111.548

Zaloge

8.20

13.443

14.579

0

14.579

Kratkoročna finančne naložbe

8.21

295.223

409.015

-156.294

565.309

Kratkoročne poslovne terjatve

8.22

4.905.879

3.324.989

1.589.606

1.735.383

Denar in denarni ustrezniki

8.23

585.534

381.327

-16.304

397.631

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

8.24

104.282

864.929

218.543

646.386

5.904.361

4.994.839

1.635.551

3.359.288

14.440.913

13.843.452

-627.384

14.470.836

4.379.768

4.240.802

0

4.240.802

441.999

358.480

-379.028

737.508

-212.299

-213.108

0

-213.108

437.977

424.081

0

424.081

Sredstva opredeljena kot sredstva za prodajo
Skupaj gibljiva (kratkoročna) sredstva
Skupaj sredstva
KAPITAL

8.25

Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Prevedbene rezerve
Rezerve iz dobička
Rezerve za pošteno vrednost

-26.926

-26.926

0

-26.926

Zadržani čisti poslovni izid

2.949.623

3.021.538

1.802.067

1.219.471

Čisti poslovni izid poslovnega leta

1.240.873

0

-652.889

652.889

-5.864

0

49.285

-49.285

9.205.152

7.804.868

819.435

6.985.433

1.979.204

2.617.724

0

2.617.724

0

0

0

0

103.138

73.672

0

73.672

Kapital manjšinskih lastnikov
Skupaj kapital
OBVEZNOSTI
Dolgoročne finančne obveznosti

8.26

Dolgoročne poslovne obveznosti
Rezervacije

8.27

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

8.28

Skupaj dolgoročne obveznosti

1.234

1.851

-631.458

633.309

2.083.576

2.693.247

-631.458

3.324.705

Kratkoročne finančne obveznosti

8.29

1.421.660

1.135.476

0

1.135.476

Kratkoročne poslovne obveznosti

8.30

1.438.346

1.722.063

-605.799

2.327.862

Pasivne časovne razmejitve

8.31

292.179

487.798

-209.562

697.360

Skupaj kratkoročne obveznosti

3.152.185

3.345.337

-815.361

4.160.698

Skupaj obveznosti

5.235.761

6.038.584

-1.446.819

7.485.403

14.440.913

13.843.452

-627.384

14.470.836

Obveznosti opredeljene za prodajo

Skupaj kapital in obveznosti

* učinek izločitve odvisnih družb vključuje učinek zaradi oddelitve premoženja Datalab Agro AG, Švica in izločitve družbe Datalab Tehnologije d.o.o., Hrvaška iz
postopka uskupinjevanja
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7.3	KONSOLIDIRAN IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA SKUPINE
DATALAB ZA OBDOBJE OD 1. 7. 2017 DO 30. 6. 2018

Osnovni
kapital

Kaptalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Rezerve
za lastne
deleže

Lastne
delnice
in lastni
poslovni
deleži (kot
odbitna
postavka)

4.240.802

737.508

424.081

100.915

-100.915

-213.108

-26.926

1.219.471

0

-379.028

0

0

0

0

0

B. Spremembe lastniškega
kapitala – transakcije z
lastniki

138.966

83.519

0

0

97.507

0

a) Vpis vpoklicanega
osnovnega kapitala

138.966

101.453

0

0

0

b) Odtujitev oziroma umik
lastnih delnic in lastnih
poslovnih deležev

0

0

0

0

c) Nakup lastnih delnic in
lastnih poslovnih deležev

0

0

0

č) Izplačilo dividend

0

0

d) Druge spremembe
lastniškega kapitala

0

C. Celotni vseobsegajoči
donos obračunskega obdobja

Rezerve za
Čisti dobiček
pošteno
Preneseni poslovnega
vrednost čisti dobiček
leta

Kapital
manjšinjskih
lastnikov

Skupaj

652.889

-49.284

6.985.433

-813.881

0

0

-1.192.909

0

-134.741

0

49.328

234.578

0

0

0

0

43

240.462

120.556

0

0

0

0

0

120.556

0

-23.050

0

0

0

0

0

-23.050

0

0

0

0

0

-134.741

0

0

-134.741

-17.934

0

0

0

0

0

0

0

49.284

31.351

0

0

0

0

0

809

0

1.928.379

1.254.769

-5.907

3.178.050

a) Vnos čistega poslovnega
izida poročevalskega obdobja

0

0

0

0

0

0

0

0

1.254.769

-5.907

1.248.862

b) Druge sestavine
vseobsegajočega donosa
poročevalskega obdobja

0

0

0

0

0

809

0

1.928.379

0

0

1.929.188

Č. Spremembe v kapitalu

0

0

13.896

-97.507

0

0

0

750.396

-666.785

0

0

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

0

0

13.896

0

0

0

0

0

-13.896

0

0

b) Sprostitev rezerv za lastne
delnice in lastne poslovne
deleže ter razporeditev na
druge sestavine kapitala

0

0

0

23.050

0

0

0

-23.050

0

0

0

c) Oblikovanje rezerv za lastne
delnice in lastne poslovne
deleže iz drugih sestavin
kapitala

0

0

0 -120.556

0

0

0

120.556

0

0

0

d) Razporeditev preostalega
dela čistega dobička
primerjalnega poročevalskega
obdobja na druge sest. kapitala

0

0

0

0

0

0

0

652.889

-652.889

0

0

4.379.768

441.999

437.977

3.408

-3.408

-212.299

-26.926

2.949.624

1.240.873

-5.864

9.205.152

A. Začetno stanje v obdobju
Spremembe v kapitalu –
učinek oddelitve

D. Končno stanje v obdobju
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7.4	KONSOLIDIRAN IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA SKUPINE
DATALAB ZA OBDOBJE OD 1. 7. 2016 DO 30. 6. 2017

Rezerve
Zakonske za lastne
rezerve
deleže

Lastne
delnice
in lastni
poslovni
deleži (kot
odbitna
postavka)

Prevedbene
rezerve

Rezerve
za
pošteno
vrednost

Preneseni
čisti
dobiček

Čisti
dobiček
poslovnega
leta

Kapital
manjšinjskih
lastnikov

Osnovni
kapital

Kaptalske
rezerve

4.240.802

725.649

424.081

91.588

-91.588

-218.605

-2.733

728.008

616.643

B. Spremembe lastniškega
kapitala – transakcije z lastniki

0

11.859

0

0

-9.327

0

0

-115.852

0

-42.281

-155.601

a) Vpis vpoklicanega
osnovnega kapitala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) Odtujitev oziroma umik
lastnih delnic in lastnih
poslovnih deležev

0

0

0

0

704

0

0

-728

0

-55.178

-55.202

c) Nakup lastnih delnic in
lastnih poslovnih deležev

0

0

0

0

-10.031

0

0

0

0

0

-10.031

č) Izplačilo dividend

0

0

0

0

0

0

0

-121.205

0

0

-121.205

d) Druge spremembe
lastniškega kapitala

0

11.859

0

0

0

0

0

6.081

0

12.897

30.837

C. Celotni vseobsegajoči donos
obračunskega obdobja

0

0

0

0

0

5.497

-24.193

0

652.889

-171.438

462.756

a) Vnos čistega poslovnega
izida poročevalskega obdobja

0

0

0

0

0

0

0

0

652.889

-171.438

481.451

b) Druge sestavine
vseobsegajočega donosa
poročevalskega obdobja

0

0

0

0

0

5.497

-24.193

0

0

0

-18.696

Č. Spremembe v kapitalu

0

0

0

9.327

0

0

0

607.316

-616.643

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

616.643

-616.643

0

0

b) Sprostitev rezerv za lastne
delnice in lastne poslovne
deleže ter razporeditev na
druge sestavine kapitala

0

0

0

-704

0

0

0

704

0

0

0

c) Oblikovanje rezerv za lastne
delnice in lastne poslovne
deleže iz drugih sestavin
kapitala

0

0

0

10.031

0

0

0

-10.031

0

0

0

č) Razporeditev preostalega
dela čistega dobička
primerjalnega poročevalskega
obdobja na druge sest. kapitala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.240.802

737.508

424.081 100.915

-100.915

-213.108

-26.926

1.219.471

652.889

A. Začetno stanje v obdobju

D. Končno stanje v obdobju
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7.5	KONSOLIDIRAN IZKAZ DENARNIH TOKOV SKUPINE DATALAB ZA
OBDOBJE OD 1. 7. 2017 DO 30. 6. 2018
v EUR

PL 2018

PL 2017

1.248.862

481.452

40.165

297.693

Denarni tokovi iz poslovanja
Neto poslovni izid
Prilagoditve za:
Prevrednotovalni poslovni prihodki in odhodki
Amortizacijo nepremičnin naprav in opreme
Amortizacija neopredmetenih sredstev
Davek od dobička z odloženimi davki

104.313

109.546

1.759.152

1.813.420

320.224

-26.713

Neto oblikovanje rezervacij

31.150

20.527

Neto finančni izid

64.035

39.191

3.567.901

2.735.116

-825.225

114.179

Sprememba poslovnih terjatev in AČR
Sprememba zalog
Sprememba kratkoročnih poslovnih obveznosti in PČR

Prejete obresti in udeležbe v dobičku

1.137

5.601

-76.441

160.298

-900.529

280.078

7.590

12.354

Plačane obresti

-59.389

-76.633

Plačani davek iz dobička

-77.564

-50.329

2.538.009

2.900.586

-1.748.620

-2.472.924

Izdatki za nakup nepremičnin naprav in opreme

-144.828

-110.605

Izdatki za pridobitev finančnih naložb

-129.174

-94.923

0

0

136.836

39.696

0

0

1.576

85.207

-1.884.210

-2.553.549

Vplačila kapitala

43

0

Vračila kapitala

-23.050

-10.031

Čisti denarni tok iz poslovanja
Denarni tokovi pri investiranju
Izdatki za nakup neopredmetenih sredstev

Prejemki od odtujitev finančnih naložb
Prejemki od danih posojil
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Čisti denarni tok iz investiranja
Denarni tokovi pri financiranju

Izdatki za izplačilo dividend in drugih udeležb v dobičku
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti
Čisti denarni tok iz financiranja

-74.841

-62.676

2.290.321

1.240.549

-2.642.065

-1.421.613

-449.592

-253.771

Čisto povečanje oz. zmanjšanje denarnih sredstev ter njihovih ustreznikov

204.207

93.266

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta

397.631

304.365

Izločitev denarnih sredstev zaradi oddelitve premoženja

-16.304

0

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu leta

585.534

397.631
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8	Pojasnila
k računovodskim izkazom
8.1

POROČAJOČA DRUŽBA

Družba Datalab d.d., Ljubljana, je delniška družba, ustanovljena v Republiki Sloveniji. Delnice
družbe so uvrščene v vstopno kotacijo Ljubljanske borze. Konsolidirani računovodski izkazi skupine
za leto, ki se je končalo 30. junija 2018, vključujejo družbo in njene odvisne družbe (skupaj v nadaljevanju 'Skupina').
Glavni cilj skupine je razvoj kakovostnega in zanesljivega informacijskega sistema, ki je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, njegova priprava na uporabo in prodajo na različnih
tržiščih/državah in vodenje ekosistema partnerskih podjetij.
Glavna dejavnost skupine je: 58.290 – Drugo izdajanje programja.
V skupini Datalab je bilo na dan 30.6.2018 144 zaposlenih.
Računovodski izkazi skupine Datalab d.d., Ljubljana, za leto, ki se je končalo 30. junija 2018, so
bili potrjeni na seji upravnega odbora dne 25.10.2018.

8.2
8.2.1

PODLAGA ZA SESTAVITEV
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 standarde
(UOMRS).
Novi standardi in pojasnila, navedeni v nadaljevanju, še niso veljavni in se med pripravo računovodskih izkazov na dan 30.6.2018 niso upoštevali:
MSRP 9, Finančni instrumenti
Julija 2014 je Odbor za mednarodne računovodske standarde objavil končno različico standarda
MSRP 9 Finančni instrumenti, ki vsebuje zahteve vseh posameznih faz projekta prenove MRP 9 in
nadomešča standard MRS 39, Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje, ter vse predhodne
različice standarda MSRP 9. Prenovljeni standard uvaja nove zahteve glede razvrščanja in merjenja
finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanja njihove oslabitve in računovodskega varovanja pred
tveganji. Prenovljeni standard MSRP 9 velja za poslovna obdobja z začetkom 1. januarja 2018 ali
pozneje. Zgodnja uporaba standarda je dovoljena. Spremembe standarda morajo podjetja uporabiti
za nazaj, pri čemer pa predstavitev primerjanih podatkov ni obvezna. Zgodnja uporaba predhodnih
različic standarda MSRP 9, ki so bile objavljene v letih 2009, 2010 in 2013, je dovoljena pod pogojem, da je podjetje izvedlo prehod na MSRP kadarkoli v obdobju pred 1. februarjem 2015. Sprejem
prenovljenega standarda MSRP 9 bo imel vpliv na razvrščanje in merjenje finančnih sredstev Skupine/Družbe, ne bo pa vplival na razvrstitev in merjenje njenih finančnih obveznosti.
MSRP 15, Prihodki iz pogodb s strankami
Odbor za mednarodne računovodske standarde je maja 2014 objavil standard MSRP 15, ki uvaja
nov pet-stopenjski model pripoznanja prihodkov, ki jih podjetje doseže na podlagi pogodb s strankami. V skladu z določili MSRP 15 podjetje pripozna prihodke v višini, ki odraža znesek kupnine,
za katero podjetje meni, da mu pripada iz naslova prenosa blaga in posredovanja storitev kupcu.
Računovodska načela iz MSRP 15 tako nudijo bolj strukturiran pristop pri merjenju in pripoznanju
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prihodkov. Nov standard velja za vsa podjetja in nadomešča obstoječe zahteve Mednarodnih standardov računovodskega poročanja v zvezi s pripoznavanjem prihodkov. Popolna uporaba novega standarda velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje, prilagojeno obliko
standarda pa morajo podjetja uporabiti za nazaj. Zgodnja uporaba standarda je dovoljena. Skupina/
Družba pregleduje vpliv novega standarda in ga bo uporabila v naslednjem obračunskem letu.
MSRP 14, Razmejitve, ki izhajajo iz reguliranih storitev
MSRP 14 je neobvezen standard, ki podjetjem omogoča, da ob prvi uporabi Mednarodnih standardov računovodskega poročanja v večji meri nadaljujejo z obračunavanjem razmejitev, ki izhajajo
iz reguliranih storitev v skladu s predhodno splošno sprejetimi računovodskimi načeli. Podjetja, ki se
odločijo za uporabo novega standarda, morajo regulirane postavke časovnih razmejitev pripoznati
ločeno v izkazu finančnega položaja, v ločenih postavkah v izkazu uspeha in izkazu drugega vseobsegajočega dobička pa razkriti vse spremembe na teh kontih. Standard od podjetij zahteva razkritje
značilnosti reguliranja in s tem povezanih tveganj ter njegov vpliv na računovodske izkaze podjetij.
Standard MSRP 14 velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje. Standarda še
ni potrdila Evropska unija. Skupina/Družba predvideva, da dopolnitev ne bo pomembno vplivala na
računovodske izkaze.
MSRP 16, Najemi
Področje uporabe MSRP 16 obsega najeme vseh sredstev, vendar z nekaterimi izjemami. Najemniki morajo v skladu s standardom vse najeme obračunavati po enotnem modelu v okviru bilance stanja, podobno kot obračunavajo finančne najeme v skladu z MRS 17. Standard najemnikom
omogoča dve izjemi pri pripoznanju, in sicer v primeru najemov sredstev z majhno vrednostjo (npr.
osebni računalniki) in kratkoročnih najemov (tj. najemov, ki trajajo 12 mesecev ali manj). Najemnik
na datum začetka najema pripozna obveznost za plačilo najemnine (tj. obveznost iz najema) in
sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe temeljnega sredstva v času trajanja najema (tj. sredstvo
iz pravice do uporabe). Najemniki morajo ločeno pripoznati odhodke za obresti, vezane na obveznosti iz najema, in stroške amortizacije pri sredstvu iz pravice do uporabe. Prav tako morajo ob pojavu
nekaterih dogodkov (npr. sprememba dobe trajanja najema, sprememba višine prihodnjih najemnin
zaradi spremenjenega indeksa ali stopnje, na podlagi katere se določa najemnina) ponovno izmeriti
obveznost iz najema. Vrednost ponovne izmere obveznosti iz najema najemniki na splošno pripoznajo kot prilagoditev sredstva iz pravice do uporabe. Obračunavanje pri najemodajalcu se ne
razlikuje bistveno od trenutno veljavnega obračunavanja po MRS 17. Standard MSRP 16 velja za
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Najemnik se lahko odloči, da bo standard
uporabljal za nazaj bodisi v celoti bodisi deloma. Prehodne določbe standarda dovoljujejo nekatere
olajšave. Zgodnja uporaba je dovoljena, vendar le, če podjetje že uporablja MSRP 15. Skupina/Družba pregleduje vpliv novega standarda in ga bo uporabila ob njegovi uveljavitvi.
Pojasnila k MSRP 15, Prihodki iz pogodb s strankami
OOdbor za mednarodne računovodske standarde je aprila 2016 objavil dopolnila MSRP 15, ki
obravnavajo več zadev, ki so bile predmet presoje strokovne skupine »Joint Transition Resource
Group for Revenue Recognition«. Dopolnitve:
•
pojasnjujejo, kdaj obljubljeno blago ali storitev ni skladno z vsebino pogodbe,
•
pojasnjujejo, kako naj podjetje uporabi usmeritev in ne navodil za uporabo sredstva, vključno z obračunsko enoto ocene, kako lahko podjetje uporabi načelo nadzora pri storitvenih
transakcijah in preoblikuje kazalnike,
•
pojasnjujejo, kdaj dejavnosti podjetja pomembno vplivajo na intelektualno lastnino (IP), do
katere ima pravico kupec, kateri je dejavnik presoje pri odločanju o tem, ali podjetje pripozna
prihodke iz naslova licenčnin v daljšem časovnem obdobju ali v točno določenem trenutku,
•
pojasnjujejo področje uporabe izjeme za avtorske honorarje iz naslova prodaje ali uporabe
licenc za intelektualno lastnino (omejitev avtorskih honorarjev), v zvezi z drugim obljubljenim blagom ali storitvijo iz pogodbe.
•
vsebujejo dva praktična pripomočka za izpolnjevanje prehodnih določb MSRP 15 za:
(a) zaključene pogodbe v okviru pristopa polnega prehoda in pripoznanja za pretekla obdobja in
(b) prilagoditev pogodb ob prehodu na novi standard.
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Dopolnitve standarda začnejo veljati 1. januarja 2018, ki je datum začetka veljavnosti MSRP
15. Dopolnitve dodatno pojasnjujejo, ne pa spreminjajo zahtev MSRP 15. Skupina/Družba mora ta
dopolnila uporabiti za nazaj. Predčasna uporaba je dovoljena in jo mora podjetje razkriti. Skupina/
Družba pregleduje vpliv pojasnil in jih bo uporabila v naslednjem obračunskem letu.
Dopolnitve MRS 7: Pobuda za razkritja
Podjetja morajo v skladu z dopolnitvami razkriti spremenjeno višino obveznosti, ki je posledica
financiranja, vključno s spremembami, ki izhajajo iz denarnih tokov, in nedenarnimi spremembami,
kot so pozitivne ali negativne tečajne razlike. Dopolnitve veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2017 ali pozneje. Podjetjem ob začetni uporabi spremenjenega standarda ni treba priskrbeti primerjalnih informacij za predhodna obdobja. Zgodnja uporaba je dovoljena. Skupina/Družba
pregleduje vpliv dopolnitev standarda in jih bo uporabila v naslednjem obračunskem letu.
Dopolnitve MRS 12: Pripoznavanje odloženih terjatev za davek iz naslova nerealiziranih izgub
OMRS je objavil dopolnitve MRS 12, Davek iz dobička, da bi pojasnil obračunavanje odloženih terjatev za davek iz naslova nerealiziranih izgub pri dolžniških instrumentih, izmerjenih po pošteni vrednosti. Dopolnitve pojasnjujejo, da mora podjetje proučiti, ali davčna zakonodaja omejuje vire obdavčljivega dobička, v breme katerega lahko uporabi odbitke ob razveljavitvi te odbitne začasne razlike.
Poleg tega pojasnjujejo, kako naj podjetje določi prihodnji obdavčljivi dobiček, in okoliščine, v katerih
lahko obdavčljivi dobiček pomeni povrnitev nekaterih sredstev v višini, ki presega njihovo knjigovodsko
vrednost. Dopolnitve se uporabljajo za nazaj in veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017
ali pozneje, pri čemer je dovoljena zgodnja uporaba. Ob začetni uporabi spremenjenega standarda se
lahko sprememba začetnega kapitala najbližjega primerjalnega obdobja pripozna v začetnem zadržanem čistem dobičku (ali v drugi ustrezni sestavini kapitala), ne da bi se sprememba porazdelila med
začetni zadržani čisti dobiček in druge sestavine kapitala. Podjetja, ki uporabijo to olajšavo, morajo to
razkriti. Skupina/Družba pregleduje vpliv dopolnitev standarda in jih bo uporabila v naslednjem obračunskem letu.
Dopolnitve MRS 28: Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige
Dopolnitve pojasnjujejo, da je merjenje finančne naložbe v pridruženo podjetje ali skupni podvig v
lasti podjetja, ki je organizacija, ki se ukvarja s tveganim kapitalom, ali drugo upravičeno podjetje, po
pošteni vrednosti preko poslovnega izida ob začetnem pripoznanju možno izbrati za vsako finančno
naložbo v pridruženo podjetje ali skupni podvig, pri čemer se vsaka finančna naložba obravnava
posebej. Dopolnitve se uporabljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje. Skupina/Družba pregleduje vpliv dopolnitev standarda in jih bo uporabila ob njihovi uveljavitvi.
Dopolnitve MRS 40: Prenos naložbenih nepremičnin
Dopolnitve pojasnjujejo zahteve za prenos na naložbene nepremičnine in z njih. Uporabljajo se za
spremembe namembnosti, do katerih pride na začetku letnega obdobja poročanja, v katerem podjetje prvič uporabi dopolnitve, ali po začetku tega obdobja. Dovoljena je tudi uporaba za nazaj, če je
to mogoče, brez uporabe spoznanj za nazaj. Dopolnitve veljajo za obdobja, ki se začnejo 1. januarja
2018 ali pozneje. Zgodnja uporaba je dovoljena. Skupina/Družba ne pričakuje, da bodo navedene
dopolnitve vplivale na njene konsolidirane/ločene računovodske izkaze.
Dopolnitve MSRP 1: Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja
Z dopolnitvami so bile črtane kratkoročne izjeme v členih E3–E7 MSRP 1, saj so izpolnile svoj namen. Dopolnitve veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje. Skupina/Družba ne
pričakuje, da bodo navedene dopolnitve vplivale na njene konsolidirane/ločene računovodske izkaze.
Dopolnitve MSRP 2: Razvrščanje in merjenje plačil z delnicami
Dopolnitve se nanašajo na tri glavna področja:
Vpliv odmernih pogojev na merjenje z denarjem poravnanih plačil z delnicami.
Dopolnitve pojasnjujejo, da se način obračunavanja odmernih pogojev pri merjenju s kapitalom
poravnanih plačil z delnicami uporablja tudi za z denarjem poravnana plačila z delnicami.
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Razvrščanje plačilnih transakcij z delnicami, ki imajo značilnosti neto poravnave, za potrebe obveze iz naslova davčnega odtegljaja.
Z dopolnitvijo se dodaja izjema, s katero se obravnava natančno določena okoliščina, ko je dogovor o neto poravnavi namenjen izpolnitvi obveze podjetja, da na podlagi davčne zakonodaje ali
predpisov odtegne določen znesek in tako izpolni davčno obvezo zaposlencev, povezano s plačilom
z delnicami.
Obračunavanje, pri katerem se zaradi spremembe pogojev plačil z delnicami ta prerazvrstijo iz »z
denarjem poravnana« v »s kapitalom poravnana«.
Dopolnitev pojasnjuje, da se v primeru spremembe pogojev z denarjem poravnanega plačila z
delnicami, zaradi katerega ta postane s kapitalom poravnano plačilo z delnicami, transakcija z dnem
spremembe začne obračunavati kot s kapitalom poravnano plačilo.
Dopolnitve se uporabljajo za nazaj in veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali
pozneje. Ob sprejetju morajo podjetja spremembe uporabiti, ne da bi prilagodila informacije za predhodna obdobja, vendar je uporaba za nazaj dovoljena, če se podjetje odloči, da bo uporabilo vse tri dopolnitve, in če so izpolnjena druga merila. Zgodnja uporaba je dovoljena. Skupina/Družba ne pričakuje,
da bodo navedene dopolnitve vplivale na njene konsolidirane/ločene računovodske izkaze.
Dopolnitve MSRP 4: Uporaba MSRP 9, Finančni instrumenti, v povezavi z MSRP 4, Zavarovalne pogodbe
Dopolnitve naslavljajo vprašanja, ki so povezana z uvajanjem novega standarda za finančne instrumente (MSRP 9) pred uvajanjem novega standarda za zavarovalne pogodbe, ki ga Odbor pripravlja namesto MSRP 4. Za podjetja, ki izdajajo zavarovalne pogodbe, obstajata dve možnosti:
začasna oprostitev uporabe MSRP 9 in sočasna uporaba. Začasna oprostitev se prvič uporabi za
obdobja poročanja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje. Podjetje se lahko za sočasno uporabo odloči ob prvi uporabi MSRP 9 in ta pristop uporabi za nazaj za finančna sredstva, določena ob
prehodu na MSRP 9. Podjetje prilagodi primerjalne informacije, ki odražajo sočasno uporabo, le v
primeru, da prilagodi primerjalne informacije ob uporabi MSRP 9. Skupina/Družba ne pričakuje, da
bodo navedene dopolnitve vplivale na njene konsolidirane/ločene računovodske izkaze.
Pojasnilo OPMSRP 22: Transakcije v tuji valuti in vnaprejšnje plačilo
Pojasnilo obravnava vprašanje menjalnega tečaja, uporabljenega pri transakcijah, ki vključujejo
vnaprejšnje plačilo, dano ali prejeto v tuji valuti. Zajema transakcije v tuji valuti, pri katerih podjetje
pripozna nedenarno sredstvo ali nedenarno obveznost, ki nastane z dajanjem ali prejetjem vnaprejšnjega plačila, preden podjetje pripozna ustrezno sredstvo, odhodek ali prihodek. Pojasnilo se ne
uporablja, kadar podjetje ustrezno sredstvo, odhodek ali prihodek ob začetnem pripoznanju izmeri
po pošteni vrednosti ali po pošteni vrednosti prejetega ali danega plačila na datum, ki ni enak datumu začetnega pripoznanja edenarnega sredstva ali nedenarne obveznosti. Pojasnila ravno tako
ni treba uporabljati za davek iz dobička, zavarovalne pogodbe ali pozavarovalne pogodbe. OPMSRP
22 velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje, pri čemer je dovoljena zgodnja
uporaba. Pojasnilo se lahko uporabi bodisi za prihodnja obdobja, in sicer za vsa sredstva, odhodke in
prihodke v tuji valuti, ki jih obravnava to pojasnilo in so prvič pripoznani, bodisi na začetku obdobja
poročanja, v katerem podjetje prvič uporabi pojasnilo, ali pozneje, bodisi na začetku predhodnega
obdobja poročanja, pri čemer je treba predstaviti primerjalne informacije. Skupina/Družba pregleduje vpliv pojasnila in ga bo uporabila v naslednjem obračunskem letu.

8.2.2

Podlaga za merjenje

Konsolidirani 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 8.4.
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8.2.3

Funkcijska in predstavitvena valuta

Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj v seštevkih v preglednicah.

8.2.4

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 pripravilo
v procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki najmočneje vplivajo na zneske v računovodskih
izkazih, so opisane v naslednjih pojasnilih:
•
Pojasnilo št. 8.15 – neopredmetena sredstva
•
Pojasnilo št. 8.16 – dolgoročne finančne naložbe in poslovne združitve
•
Pojasnilo št. 8.19 – odložene terjatve za davek
•
Pojasnilo št. 8.27 in 8.36 – rezervacije in potencialne obveznosti iz naslova tožb
•
Pojasnilo št. 8.34 – finančni inštrumenti

8.2.5

Poslovno leto

Poslovno leto za skupino Datalab ni enako koledarskemu letu in se prične 1.7. ter traja do 30.6.

8.3

POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE

Spodaj opredeljene računovodske politike je skupina dosledno uporabila za vsa obdobja, ki so
predstavljena v priloženih računovodskih izkazih.
Razen kot je razkrito v pojasnilih k računovodskim izkazom, družba ni spremenila računovodskih
usmeritev glede na preteklo leto. Z namenom zagotoviti skladnost s tekočim letom so bili nekateri
primerjalni zneski prerazporejeni. 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 predstavljen za vsako obdobje posamično.

8.3.1

Podlaga za konsolidacijo

8.3.1.1 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 njegovega 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 obvladovanje začne do datuma, ko se preneha. Računovodske
usmeritve odvisnih družb so bile po potrebi spremenjene oz. prilagojene usmeritvam Skupine.
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Sestava Skupine Datalab:
Naziv in sedež

Skrajšan naziv

Status

Vključeno v
konsolidacijo

Razlog nevključitve v
konsolidacijo

Datalab Tehnologije d. d., Slovenija

Datalab d. d.

obvladujoča
družba

DA

Datalab SR d. o. o., Srbija

Datalab SR

odvisna družba DA

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

Datalab BA

odvisna družba DA

Datalab MK d. o. o., Makedonija.

Datalab MK

odvisna družba DA

Datalab SI d. o. o., Slovenija

Datalab SI

odvisna družba DA

Datalab Agro SI d. o. o., Slovenija

Datalab AGRO SI

odvisna družba DA

Datalab HR d.o.o., Hrvaška*

DATALAB HR

odvisna družba DA

Datalab Ukraine LLC

DATALAB Ukraine

Odvisna družba DA (od 2/2018)

Datalab Tehnologije d.o.o., Hrvaška

Datalab
Tehnologije HR

NE (izločeno iz
odvisna družba
konsolidiranja
(v likvidaciji)
1.7.2017)

V likvidaciji, negativni
kapital, obvladujoča
družba ne jamči za
obveznosti

Datalab Agro UA Ltd., Ukrajina

Datalab AGRO UA

odvisna družba NE

nepomembno

Datalab Bulgaria Ltd.,Bolgarija

Datalab BG

pridružena
družba

NE

nepomembno

Datalab LLC, Kosovo

Datalab KS

pridružena
družba

NE

nepomembno

Datalab AL Sh.p.k., Albanija

Datalab AL

pridružena
družba

NE

nepomembno

Datalab Automotive d. o. o., Srbija

Datalab Automotive

pridružena
družba

NE

nepomembno

* p rej Datalab Agro d.o.o., Hrvaška (skrajšan naziv: DATALAB AGRO HR); družba se je preimenovala v Datalab HR d.o.o. in je prevzela funkcijo na
hrvaškem trgu kot jo je prej imela družba Datalab Tehnologije d.o.o., Hrvaška

Zaradi postopka oddelitve z ustavovitvijo nove družbe je iz skupine Datalab izločena družba Datalab Agro AG, Švica (obračunski datum oddelitve 30.6.2017, izločeno iz konsolidiranja iz 1.7.2017).
Posledica izločitev odvisnih družb (Datalab Agro AG, Švica in Datalab Tehnologije d.o.o., Hrvaška),
katerih rezultati poslovanja so v preteklih letih pomembno zniževali poslovni izid skupine, je poračunana v okviru drugega vseobsegajočega donosa (med zadržanimi dobički) v višini 1.928.379 EUR.

8.3.1.2 Posli izvzeti iz konsolidacije
Stanja, nerealizirani dobički in izgube, ki izhajajo iz poslov znotraj Skupine so pri sestavi konsolidiranih 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.

8.3.2

Tuja valuta

8.3.2.1 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 vrednost 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
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na dan, ko je določena višina poštene vrednosti. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega
izida, kar pa ne velja za razlike, ki nastanejo pri preračunu kapitalskih instrumentov razvrščenih kot
na razpolago za prodajo, za nefinančne obveznosti, ki so določena kot varovanje pred tveganjem, ali
za denarnotokovna varovanja pred tveganji, ki se pripoznajo neposredno v kapitalu.

8.3.2.2 Podjetja v tujini
Sredstva in obveznosti podjetij v tujini, vključno z dobrim imenom in popravkom poštene vrednosti 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 indeksih,
ki veljajo na dan bilance stanja.
Tečajne razlike, ki nastanejo pri preračunu, se neposredno pripoznajo v kapitalu. Od dneva prehoda 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 podjetja 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.
Tečaji uporabljeni za preračun postavk izkaza celotnega vseobsegajočega donosa podjetij v skupini, ki so izraženi v tuji valuti:
1 EUR=1,955830 KM
1 EUR=7,44865 HRK
1 EUR=61,53775 MKD
1 EUR=118,8675 RSD
Tečaji uporabljeni za preračun postavk izkaza finančnega položaja podjetij v skupini, ki so izraženi
v tuji valuti:
1 EUR=1,955830 KM
1 EUR=7,38600 HRK
1 EUR=61,79200 MKD
1 EUR=118,56000 RSD

8.3.3

Finančni instrumenti

Skupina Datalab 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. Skupina Datalab ni imela
v svojih izkazih v letu 2018 za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev ter finančnih sredstev po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida.

8.3.4

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, povečani
za (instrumente, ki preko poslovnega izida niso pripoznani po pošteni vrednosti) stroške, ki se neposredno nanašajo na posel. Po začetnem pripoznanju, se neizpeljani finančni instrumenti 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. Prekoračitve 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 sredstev
in njihovih ustreznikov.
Obračunavanje finančnih prihodkov in odhodkov je opisano v točki 8.10. in 8.11.

8.3.5

Delniški kapital

8.3.5.1 Vpoklicani kapital
Vpoklicani kapital obvladujoče družbe Datalab d.d., Ljubljana se pojavlja kot delniški 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.

8.3.5.2 Rezerve za lastne delnice
Če matična družba oziroma njene odvisne družbe kupijo 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.

8.3.6

Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema) se vodijo po nabavni vrednosti, 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 upoštevanju dobe koristnosti opredmetenih sredstev, kot sledi:
Amortizacijske stopnje
od 1. julija 2017 v %

Amortizacijske stopnje pred 30.
junijem 2017 v %

2,5-3

2,5

20-50

20-50

Pohištvo in stoli

20

20

Oprema za vozni park

20

20

10-30

10-30

Opis sredstev
Zgradbe
Računalniki

Druga oprema

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 vendar
se za vrednost pridobljene subvencije oblikuje pasivno časovno razmejitev, ki se na mesečni osnovi
zmanjšuje v višini amortizacije.
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8.3.7

Neopredmetena sredstva

8.3.7.1 Dobro ime
Dobro ime (slabo ime) nastane ob prevzemu odvisnih družb, pridruženih podjetij ter skupnih
podvigov.

8.3.7.2 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 sredstev,
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.

8.3.7.3 Ostala neopredmetena sredstva
Neopredmetena osnovna sredstva pridobljena preko razpisov se pripoznajo kot sredstvo, vendar se za vrednost pridobljene subvencije oblikuje pasivno časovno razmejitev – državne podpore,
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.

8.3.7.4 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 Skupine ustvarjenim dobrim imenom in blagovnimi znamkami, so pripoznani v
poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride.

8.3.7.5 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 2017 v %

Amortizacijske stopnje pred 30.
junijem 2017 v %

Neopredmeteno OS - PANTHEON

10

10

Materialne in avtorske pravice

50

50

8.3.8

Najeta sredstva

Najem, pri katerem skupina prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom 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 usmeritvami, ki veljajo za takšna sredstva.

8.3.9

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 popuste.
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.
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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, materialom 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.

8.3.10 Oslabitev sredstev
8.3.10.1 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 obstajajo
objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja
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.
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 izpostavljenosti 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 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, namenjenih
za prodajo, ki so lastniški vrednostni papirji, skupina izkazuje neposredno v kapitalu.

8.3.10.2 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
nadomestljiva vrednost sredstva. Ocena oslabitve dobrega imena in neopredmetenih sredstev z
nedoločeno 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 vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti 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
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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.
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.

8.3.11 Zaslužki zaposlenih
8.3.11.1	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 sedanja
vrednost, in nato zmanjša za pošteno vrednost vseh povezanih sredstev. Diskontna stopnja je na
datum poročanja tržni donos dolgoročnih državnih obveznic. Izračun se izdela z uporabo metode
predvidene pomembnosti enot. Morebitni aktuarski dobički in izgube se pripoznajo v poslovnem
izidu v obdobju njihovega nastanka.
Zaposleni so upravičeni do nagrad za leta službovanja - jubilejnih nagrad, ki se pripoznajo ob
izpolnjenih pogojih o številu let službovanja zaposlenih. Na dan 30. 06. se opravi aktuarsko vrednotenje in ustrezno evidentira prek poslovnega izida. Plačila za jubilejne nagrade ob zapadlosti
zmanjšujejo oblikovane rezervacije.

8.3.11.2 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 dvanajstih
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.

8.3.12 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.

8.3.12.1 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 poslovnega izida. Aktuarski
dobički in izgube se pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu v obdobju njihovega nastanka.
Plačila za odpravnine ob upokojitvi ob zapadlosti zmanjšujejo oblikovane rezervacije.
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8.3.13 Prihodki
8.3.13.1 Prihodki iz prodaje proizvodov
Prihodki iz prodaje proizvodov se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve
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.

8.3.13.2 Prihodki iz opravljenih storitev
Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti posla na datum poročanja. Stopnja dokončanosti se oceni s pregledom opravljenega dela.
Večino prihodkov družbe predstavljajo prihodki iz naslova prodaje licenc in osveževalnih pogodb,
uporabnin (naročnine na gostovanje/ hosting) in storitve ServiceDeska za hitro pomoč. Prihodki iz
naslova prodaje licenc in osveževalnih pogodb se v celoti pripoznajo ob sklenitvi pogodbe o prodaji.
Razlog, da prihodke iz osveževalnih pogodb v celoti pripoznavamo z datumom sklenitve pogodbe so sledeči:
•
Povprečno trajanje (sklenjenost) osveževalnih pogodb z določenim uporabnikom je 11 let,
tako da je upravičeno pričakovati, da bo pogodba sklenjena letos, ostajala veljavna tudi v prihodnosti.
•
Pogodbe se sklepajo običajno na isti dan in za isto vrednost, kar predstavlja kontinuiteto čez
razmejitve let. Izjema je bilo le PL'06 in PL'16 ko smo povečali cene licenc in/ali osveževanj.
•
Pogodba, tudi v kolikor je kasneje odpovedana, ni refundabilna. Uporabnik plača ceno osveževanja za celotno leto, edino tveganje pri pripoznavanju teh prihodkov je tveganje neplačila.
•
Ni pričakovati dodatnih stroškov izpolnitve pogodbe.
•
Podatki za PL'17 se lahko razlikujejo od dosedanje prakse zaradi polletnega poslovanja operacije na Hrvaškem preko distributerja GRAVIS GT d.o.o. Poslovanje na Hrvaškem je s PL'18
ponovno prešlo v okvire odvisne (hčerinske) družbe.
Prihodke pridobljene iz naslova razpisov, subvencij ali dotacij skupina prihodkuje ob podpisu pogodbe in v trenutku, ko njihov nastanek postane nesporen.

8.3.13.3 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.

8.3.14 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 obdobjih, v katerih nastajajo zadevni stroški, ki naj bi jih le-te nadomestile. S sredstvi povezane državne
podpore se v izkazu poslovnega izida pripoznavajo strogo dosledno med drugimi prihodki iz poslovanja v dobi koristnosti posameznega sredstva.

8.3.15 Finančni najemi
Plačila iz naslova finančnega najema se pripoznavajo med prihodki enakomerno med trajanjem najema. Prejete vzpodbude v zvezi z najemom se pripoznajo kot sestavni del skupnih odhodkov od najemnin.
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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 obrestna mera za
preostalo stanje dolga za vsako obdobje. Skupina pogojna plačila iz naslova finančnega 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.

8.3.16 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 finančnih
sredstev, spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni 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 rezervacije, dividende od prednostnih delnic, ki so izkazane med obveznostmi, spremembe poštene vrednosti
finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, izgube zaradi oslabitve vrednosti 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.

8.3.17 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 postavke, ki
se izkazujejo neposredno v kapitalu in se zato izkazuje med kapitalom.
Odmerjeni davek je davek (od dohodka), za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega
dobička za poslovno leto, ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih na datum
poročanja, 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 poročanja in
zneski za potrebe davčnega poročanja. Naslednje začasne razlike niso upoštevane: začetno 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 odloženo terjatev.
Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.
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8.3.18 Čisti dobiček na delnico (EPS)
Skupina pri navadnih delnicah izkazuje osnovno dobičkonosnost delnice in popravljeno dobičkonosnost
delnice. Osnovna dobičkonosnost delnice se izračuna tako, da delimo dobiček oziroma 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 poslovnem letu za učinek vseh popravljalnih možnostnih
navadnih delnic, ki predstavljajo zamenljive obveznice in delniške opcije za zaposlene.

8.3.19 Poročanje po odsekih
Odsek je prepoznavni sestavni del skupine, ki se ukvarja s proizvodi ali storitvami (področni odsek)
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 odsekih. 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. Nerazporejene postavke se večinoma nanašajo na: naložbe (razen naložbenih nepremičnin) in z njimi povezane 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.
Naložbe odseka v dolgoročna sredstva obsegajo celotne stroške, nastale v tekočem poslovnem letu
iz naslova pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev brez dobrega imena.

8.4

DOLOČANJE POŠTENE VREDNOSTI

Glede na računovodske usmeritve skupine in razčlenitve je v številnih primerih potrebna določitev poštene vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev in obveznosti. Poštene vrednosti
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 predpostavkami za
določitev poštenih vrednosti, so ta navedena v razčlenitvah k posameznim postavkam sredstev
oziroma obveznosti skupine.
Hierarhija poštene vrednosti
Pri pripoznavanju in razkrivanju poštene vrednosti finančnih instrumentov z uporabo tehnike
ocenjevanja vrednosti je bila uporabljena naslednja hierarhija:
1.kategorija: določanje poštene vrednosi neposredno s sklicevanjem na uradno objavljeno ceno
na aktivnem trgu,
2.kategorija: druge tehnike ugotavljanja poštene vrednosti na podlagi predpostavk s pomembnim vplivom na pošteno vrednost, ki so v skladu z opaznimi trenutnimi tržnimi transakcijami z istimi instrumenti, bodisi neposredno, bodisi posredno.
3.kategorija: druge tehnike ugotavljanja poštene vrednosti na podlagi predpostavk s pomembnim vplivom na pošteno vrednost, ki niso v skladu z opaznimi trenutnimi tržnimi
transakcijami z istimi instrumenti.

Finančni inštrumenti merjeni po pošteni vrednosti
(v EUR)

30. 6. 2018

30. 6. 2017

1.kategorija

0

38.414

2.kategorija

0

0

3.kategorija

0

0
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8.4.1

Opredmetena osnovna sredstva

Poštena vrednost opredmetenih osnovnih sredstev iz poslovnih združitev je njihova tržna vrednost. 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 ponujeni
tržni ceni podobnih predmetov.

8.4.2

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.

8.4.2.1 Poslovne in druge terjatve
Poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov, razobrestenih po tržni obrestni meri na datum poročanja.

8.4.2.2 Neizpeljane finančne obveznosti
Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti bodočih izplačil
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 podobnimi
obveznostmi, ki jih ni mogoče zamenjati v kapital. Pri finančnih najemih se tržna obrestna mera
določi s primerjavo s podobnimi najemnimi pogodbami.

8.5

OBVLADOVANJE FINANČNEGA TVEGANJA

Družba ne uporablja finančnih inštrumentov za varovanje pred tveganji. Družba ocenjuje finančna tveganja v okviru naslednjih 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 delavec 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 tveganji
ter presoja ustreznost okvirnega upravljanja s tveganji v zvezi s tveganji, s katerimi se družba sooča.
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8.5.1

Kreditno tveganje

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

8.5.2

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 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 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 podobnih finančnih sredstev.

8.5.3

Garancije

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

8.5.4

Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje je tveganje, da Skupina ne bo zmožna poravnati svojih finančnih obveznosti 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 okoliščinah, 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. V spodnji tabeli je podan pregled finančnih in poslovnih obveznosti po zapadlosti dolga.
PL 2018

Do 3 mesece

3 do 12 mesecev

1 do 5 let

nad 5 let

Skupaj v EUR

Finančne obveznosti

739.885

681.775

1.979.204

0

3.400.864

Poslovne obveznosti

1.438.346

0

0

0

1.438.346

Skupaj

2.178.231

681.775

1.979.204

0

4.839.210

Do 3 mesece

3 do 12 mesecev

1 do 5 let

nad 5 let

Skupaj v EUR

Finančne obveznosti

286.223

849.253

2.284.621

333.103

3.753.200

Poslovne obveznosti

2.327.862

0

0

0

2.327.862

Skupaj

2.614.085

849.253

2.284.621

333.103

6.081.062

PL 2017

8.5.5

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.
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Cilj obvladovanja tržnega tveganja je obvladovanje in nadzor nad izpostavljenostjo tržnim tveganjem v razumnih mejah ob hkratni optimizaciji dobička.

8.5.6

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 so predvsem EUR. Valuta, v
katerih skupina največ posluje je EUR.
S prehodom na evre se pomen ključnega valutnega para v skupini spreminja, saj v to terminologijo 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 geografsko
lokacijo naših podjetij v tujini, in sicer: EUR/HRK, EUR/MKD, EUR/RSD in EUR/CHF. Na vseh trgih
poskušamo 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.

8.5.7

Tveganje spremembe obrestne mere

Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi spremembe 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.

8.5.8

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 kapitalski
donos, ki ga je skupina opredelila kot čiste prihodke iz poslovanja, deljene s celotnim delničarskim
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 spremlja gibanje kapitala z
uporabo kazalnika finančnega vzvoda, izračunanega z delitvijo neto obveznosti s skupnim zneskom
obveznosti in celotnim zneskom kapitala, kot je prikazano v spodnji tabeli.
Postavka

2018

2017

Finančne obveznosti=FO

3.400.864

3.753.200

Poslovne obveznosti=PO

1.438.346

2.327.862

585.534

397.631

Neto obveznosti=FO+PO-DS

4.253.676

5.683.431

Kapital

9.205.152

6.985.433

13.458.828

12.668.864

32%

45%

Denarna sredstva in kratkoročni depoziti=DS

Kapital + neto obveznosti
Kazalnik finančnega vzvoda

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 programu
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.
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8.6

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 Datalab je kot primarni odsek za poročanje določila območni
odsek. Območna odseka predstavljata trg Slovenije kot poglavitni trg ter ostali tuji trgi.
Slovenija

Drug trgi

Konsolidirani

PL18

PL17

PL18

PL17

PL18

PL17

5.988.020

5.575.608

5.417.306

5.156.240

11.405.326

10.731.848

Sredstva odseka

12.789.186

10.179.847

1.651.727

4.290.990

14.440.913

14.470.837

Nabavni stroški
osnovnih sredstev

20.247.595

18.488.784

766.835

3.333.680

21.014.430

21.822.464

Prihodki

Podrobnejši prikaz najpomembnejših postavk uspešnosti poslovanja po družbah v skupini
Datalab d.d.

Datalab
SI

Datalab
BA

Datalab
HR

Datalab
MK

Datalab
SR

Datalab
Ukraina

Datalab
AGRO SI

Prihodki

6.682

4.299

768

2.186

556

1.687

33

15

Amortizacija

1.748

68

6

19

4

18

0

0

Čisti dobiček/
izguba

1.081

120

46

128

-22

160

-59

-16

16,18%

2,79%

5,93%

5,84%

-3,96%

9,49%

-177%

-109%

v 000 EUR

% čistega
dobička ali
izgube/prihodki

Podrobnejši prikaz deležev, ki jih ima matično podjetje po družbah v skupini in podatki o višini
kapitala v teh družbah:
V EUR

Delež

Vrednost naložbe v Datalab
d. d. na dan 30. 6. 2018

Višina kapitala posamezne
družbe na dan 30. 6. 2017

Naložba Datalab BA d.o.o. – Bosna in Hercegovina

100%

161.717

47.830

Naložba Datalab MK d.o.o - Makedonija.

100%

0

-4.033

Naložba Datalab SR d.o.o. – Srbija

100%

0

149.484

Naložba Datalab SI d.o.o. – Slovenija

100%

7.500

446.975

Naložba v Datalab Ukraine - Ukrajina

90%

389

-58.577

Naložba v Datalab HR- Hrvaška

100%

179.173

230.845

Naložba v Datalab Agro SI - Slovenija

100%

95.299

139.588

444.078

952.112

Skupaj odvisne družbe
Naložba Datalab Automotive d.o.o. - Srbija

24,99%

1.250

0

Naložba Datalab Bulgaria Ltd.-Bolgarija

50,00%

0

0

Naložba v Datalab AL Sh.p.k.- Albanija

50,00%

0

0

Naložba v Datalab LLC - Kosovo

50,00%

20.100

0

21.350

0

Skupaj druge družbe
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8.7

POSLOVNI PRIHODKI

V EUR

PL 2018

PL 2017

Prihodki od prodaje

9.547.718

7.952.613

Drugi poslovni prihodki

1.791.464

2.597.042

11.339.182

10.549.655

Kosmati donos iz poslovanja

Med prihodki od prodaje skupine prevladujejo prihodki od prodaje licenc in osveževanja ter storitev gostovanja (hosting). Manjši del prihodkov predstavljajo prihodki od prodaje storitev implementacij, izobraževanja, certificiranj, promocijskih storitev in članarin.
Zaradi oddelitve dejavnosti farminga je prodaja družbi Datalab Agro AG v višini zaračunanih
stroškov razvoja programa za kmetijstvo PANTHEON Farming (592.430 EUR) v konsolidiranih izkazih za leto 2018 izkazana med prihodki od prodaje, v letu 2017 pa so bili ti zneski izkazani kot
usredstveni lastni proizvodi oziroma storitve ter so bili prikazani med drugimi poslovnimi prihodki
(754.460 EUR).
Prihodki od prodaje v letu 2018, zmanjšani za zgoraj nevedene zaračunane stroške razvoja programa PA-Farming, znašajo 8.955.288 EUR; le-ti so primerljivi z lanskimi konsolidiranimi prihodki
od prodaje v višini 7.952.613 EUR, kar pomeni, da so dejansko porasli za 13%.
Prikaz primerljivih kategorij kosmatega donosa iz poslovanja:
V EUR

PL 2018

PL 2017

Indeks

Prihodki od prodaje - brez PA-FA

8.955.288

7.952.613

113

Usredstvenje PA

1.667.131

1.654.632

101

Prodaja / Usredstvenje PA-FA

592.430

754.460

79

Drugi posovni prihodki

124.333

187.950

66

11.339.182

10.549.655

107

Kosmati donos iz poslovanja

Drugi poslovni prihodki v večji meri predstavljajo prihodke iz naslova plačanih terjatev, za katere so
bili v preteklih letih že oblikovani popravki vrednosti, odpisi obveznosti ter prihodki od odprave rezervacij.
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8.8

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 delu,
pogodbah o avtorskem delu oziroma stroški storitev iz drugih pravnih razmerij, razen delovnih razmerij nastalih s fizičnimi osebami.
Znesek stroškov blaga, materiala in storitev sestavljajo:
v EUR

PL 2018

PL 2017

3.517.220

3.106.938

57.040

67.811

3.460.180

3.039.127

PL 2018

PL 2017

Stroški dela

3.959.960

4.251.152

Stroški plač

2.857.725

3.003.558

Stroški socialnih in pokojn. zavarovanj

773.034

742.875

Drugi stroški dela

329.201

504.719

Stroški materiala, blaga in storitev
Stroški materiala
Stroški storitev

8.9

STROŠKI DELA

Stroške dela sestavljajo:
v EUR

8.10 FINANČNI PRIHODKI
Večino finančnih prihodkov iz posojil je ustvarila matična družba iz naslova kreditiranja. Prihodki
iz poslovnih terjatev pa se predvsem nanašajo na prekoračitve plačilnega roka kupcev, katerim Skupina v takem primeru zaračuna zamudne obresti.
v EUR
Finančni prihodki
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz posojil danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
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PL 2018

PL 2017

28.241

71.911

0

37.425

7.590

12.354

20.651

22.132
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8.11 FINANČNI ODHODKI
v EUR
Finančni odhodki
Finančni odhodki iz oslabitve in
odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz posojil prejetih
od bank
Finančni odhodki iz drugih finančnih
obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih
obveznostih do drugih

PL 2018

PL 2017

92.277

222.507

0

12.338

57.325

71.381

2.064

5.251

32.888

133.537

Skupina v finančnih odhodkih iz posojil prejetih od bank poleg obresti evidentira še stroške nadomestil bankam za obravnavo in odobritve kreditov in stroške za dane garancije fizičnih oseb za
odobrena posojila Skupini. Zaradi črpanja ugodnejših finančnih virov ter znižanja zadolženosti so se ti
odhodki znižali za 20%.
V finančnih odhodkih iz drugih poslovnih obveznosti so zajete zamudne obresti, kjer pretežni delež
predstavljajo obračunane zamudne obresti za poslovno leto 2018 po sodbi RR&CO v višini 20.028 EUR.
Finančni izid:
v EUR

PL 2018

PL 2017

Finančni prihodki

28.241

71.911

Finančni odhodki

92.277

222.507

Neto finančni izid

-64.036

-150.596

8.12 DAVEK IZ DOBIČKA
Davek iz dobička se obračunava na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz poslovnega izida v skladu z davčno stopnjo veljavno v posamezni državi skupine Datalab in zakonodajo
posamezne države.
Davčna obveznost družb skupine znaša 77.564 EUR.
v EUR
Bruto poslovni izid pred obdavčitvijo
Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti poslovni izid skupine
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PL 2018

PL 2017

1.569.086

454.739

-77.564

-50.329

-242.660

77.042

1.248.862

481.452
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Obdavčitev po posameznih družbah v skupini
v EUR

Datalab d. d.

Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

v EUR

Datalab SI

Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

Datalab SR

1.317.924

146.591

157.907

181.901

0

20.352

30.191

21.787

-236.471

-6.189

0

0

1.081.453

120.050

127.716

160.114

Datalab MK

Poslovni izid pred obdavčitvijo

Datalab HR

Datalab BA

Datalab Ukraina

Datalab AGRO SI

-16.800

45.539

-59.068

-16.283

5.234

0

0

0

0

0

0

0

-22.034

45.539

-59.068

-16.283

*Datalab MN: podatki za obdobje 1. 7. - 31. 12. 2016 (prodaja naložbe)

8.13 ODLOŽENI DAVKI
Odhodki iz odloženih davkov predstavljajo zmanjšanje odloženih terjatev za davek v višini
242.660 EUR, kot razlika iz naslova v tem poslovnem letu davčno nepriznanih odpisov in oslabitev
ter v tem poslovnem letu davčno priznanih odpisov in oslabitev, odpravo oslabitve naložbe zaradi
oddelitve, uveljavljanja davčnih olajšav iz naslova izplačil po sklepu o delitvi dobička delavcem v
skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku in razlike med v tem poslovnem letu koriščenih
davčnih olajšav iz naslova vlaganj v razvoj v preteklih letih ter oblikovanja davčne olajšave iz naslova
vlaganja v razvoj in investiranje v tekočem poslovnem letu.
Poleg matične družbe je k obračunu odloženih davkov zaradi večjih davčno nepriznanih odpisov
in oslabitev pristopila tudi hčerinska družba iz Slovenije.

8.14 NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA
Hčerinska družba Datalab SI ima v lasti nepremičnino v Ljubljani, na kateri je sedež slovenskih družb.
Večino ostalih opredmetenih osnovnih sredstev pa predstavljajo računalniki in računalniška oprema.
Preglednica nepremičnin, naprav in opreme za obdobje od 1.7.2017 do 30.6.2018
v EUR

Nepremičnine

Druge naprave in oprema

Skupaj

828.043

770.168

1.598.211

7.559

137.269

144.828

0

36.069

36.069

835.602

871.368

1.706.970

Stanje 1.7.2017

40.454

622.809

663.263

Odtujitve odpisi

0

38.314

38.314

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.7.2017
Nabava aktiviranja
Odtujitve odpisi
Stanje 30.6.2018
POPRAVEK VREDNOSTI
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Amortizacija

20.324

83.988

104.312

0

10.370

10.370

60.778

678.853

739.631

Stanje 1.7.2017

787.589

147.359

934.948

Stanje 30.6.2018

774.824

192.514

967.338

Oslabitve/tečajne razlike
Stanje 30.6.2018
NEODPISNA VREDNOST

8.15 NEOPREDMETENA SREDSTVA
Neopredmeteno dolgoročno sredstvo je sredstvo, ki služi za dolgoročno proizvajanje ali priskrbovanje
proizvodov oziroma za opravljanje in priskrbovanje storitev, dajanje v najem ali pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja. Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi skupina Datalab izkazuje materialne in
avtorske pravice po neodpisani vrednosti, kot razliki med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti.
Neopredmetena dolgoročna sredstva v višini 6.666.380 EUR predstavljajo vrednost dokupljenih
komponent in drugih avtorskih pravic, ki se nanašajo na informacijski sistem PANTHEON ter razne licence, ki omogočajo, da znotraj razvojnega oddelka poteka nemoten razvoj informacijskega sistema
PANTHEON. Največji del neopredmetenih sredstev predstavlja usredstvenje programa PANTHEON (leto
2018: 6.479.006 EUR; leto 2017: 6.482.031 EUR).
Skupina nima v uporabi zamortiziranih neopredmetenih sredstev, ki bi bila bistveno pomembna.
Preglednica gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev za poslovno leto 2018:
v EUR

Dolgoročne premoženjske pravice

Skupaj

20.224.253

20.224.253

Nabava aktiviranja

1.748.620

1.748.620

Odtujitve,odpisi

2.665.413

2.665.413

19.307.460

19.307.460

11.302.772

11.302.772

39.778

39.778

416.255

416.255

1.714.785

1.714.785

12.641.080

12.641.080

Stanje 1.7.2017

8.921.481

8.921.481

Stanje 30.6.2018

6.666.380

6.666.380

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.7.2017

Stanje 30.6.2018
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1.7.2017
Oslabitve/tečajne razlike
Odtujitve, odpisi
Amortizacija
Stanje 30.6.2018
NEODPISNA VREDNOST

Odtujitve oziroma odpise v pretežni meri predstavlja izločitev neopredmetenih sredstev družbe
Datalab Agro AG (programa PANTHEON Farming), ki je posledica postopka oddelitve.
Amortizacijo v pretežni meri predstavlja amortizacija programa PANTHEON.
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8.16 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.
(v EUR)

30.06.2018

30.06.2017

Dolgoročne finančne naložbe

57.551

75.455

Druge dolgoročne finančne naložbe

21.350

27.441

Dolgoročna posojila

36.201

48.014

Skupina izkazuje naslednje dolgoročne finančne naložbe:
(v EUR)

Delež

30.6.2018

30.6.2017

Naložba Datalab Automotive d.o.o. - Srbija

25%

1.250

1.250

Naložba Datalab Bulgaria Ltd.-Bolgarija

50%

0

0

Naložba v Datalab AL Sh.p.k.- Albanija

50%

0

0

Naložba v Datalab LLC - Kosovo

50%

20.100

20.100

Naložba Datalab Agro AG v druga podjetja

6.091

Skupaj druge družbe

21.350

27.441

Dolgoročne finančne naložbe v odvisnih in pridruženih podjetjih
Nakupi lastniških deležev v odvisnih podjetjih in ustanovitve
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 EUR

24,99%

1.249 EUR

1.249 EUR

0

Datalab Bulgaria
Ltd.

19. 9. 2011

100.000 BGN=
51.130 EUR

50%

25.565 EUR

30.486 EUR

0

Datalab AL Sh.p.k.

26. 2. 2013

5.000 EUR

50%

0

0

0

Datalab LLC
-Kosovo

9. 4. 2015
5. 10. 2016

15.000 EUR
5.100 EUR

50%

0

0

0

Podjetje

Na podlagi postopka oddelitve z ustanovitvijo nove družbe ter Delitvenega načrta je bila po stanju na dan 30.6.2017 iz družbe Datalab d.d. na novo družbo Datalab AH d.d. oddeljena naložba
v družbo Datalab Agro AG v Švici. Posledično so iz dolgoročnih finančnih naložb izločene naložbe
družbe Datalab Agro AG v druga podjetja (stanje na dan 30.6.2017 6.091 EUR).
V poslovnem letu 2018 je družba pridobila 90% poslovni delež v družbi Datalab Ukraine LLC
(družbo je v novembru 2017 ustanovil slovenski partner, od katerega je v februarju 2018 družba
Datalab Tehnologije d.d. odkupila 90% poslovni delež).
Dolgoročna posojila
Med dolgoročno danimi posojili Skupina izkazuje dano posojilo Datalab AL Sh.p.k. v višini 2.500
EUR ter dolgoročni del posojila danega Golf & Jadralnemu klubu Datalab za nakup Elanove jadrnice
v višini 33.701 EUR.
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8.17 DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
Dolgoročne poslovne terjatve so terjatve na premoženjskih in drugih razmerjih zasnovane pravice 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 blaga in storitev na obroke. Spodaj je predstavljena detajlna razdelitev dolgoročnih poslovnih terjatev po vrsti pogodb.
(v EUR)

30.06.2018

30.06.2017

DOLGOROČNE TERJATVE

18.608

38.439

Dolgoročne terjatve iz potrjenih prisilnih poravnav

10.231

13.309

Dolgoročne terjatve iz naslova prodaje na obroke

8.377

25.130

8.18 DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(v EUR)
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

30.06.2018

30.06.2017

73.704

145.594

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve vključujejo dolgoročno razmejene stroške.

8.19 ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
V EUR
Odložene terjatve za davek
- iz naslova oblikovanih rezervacij
- iz naslova neizkoriščenih davčnih olajšav za investiranje in razvoj
- iz naslova odloga upravičenosti koriščenja davčne olajšave iz delitve
dobička delavcem
- iz naslova različne obravnave stroškov v davčni in poslovni bilanci
- iz naslova popravkov vrednosti terjatev

30.06.2018

30.06.2017

752.971

995.631

2.245

4.822

573.613

665.882

11.381

20.587

4.875

0

160.857

304.340

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

8.20 Zaloge
V EUR

30.06.2018

30.06.2017

Zaloge

13.443

14.579

354

857

13.089

13.722

Material
Trgovsko blago

Skupina izkazuje nizke zaloge materiala in trgovskega blaga.
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8.21 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
(v EUR)

30.06.2018

30.06.2017

Kratkoročne finančne naložbe

295.223

565.309

Druga kratkoročna posojila

295.223

565.309

Kratkoročne finančne naložbe na dan 30.6.2018 so predstavljala kratkoročna posojila v vrednosti 295.223 EUR. Kratkoročna posojila se obrestujejo po 0,81-2,8% obrestni meri na letni ravni.
Neto zmanjšanje kratkoročno danih posojil v višini 155.135 EUR je posledica izločitve družbe
Datalab Agro AG, Švica iz konsolidiranja. Kratkoročno dana posojila na dan 30.6.2018 tako vključujejo dana posojila družbi Datalab Agro AG, Švica in znašajo 210.784 EUR (leto 2017: 212.739 EUR).

8.22 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 razčlenjene na:
(v EUR)

30.06.2018

30.06.2017

Kratkoročne poslovne terjatve

4.905.879

1.735.383

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

4.603.216

1.524.623

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

302.663

210.760

Povečanje kratkoročnih poslovnih terjatev je posledica dejstva, da terjatve na dan 30.6.2018
vključujejo terjatve do Datalab Agro AG, Švica v višini 2.759.207 EUR, ki so bile v preteklem letu
izločene zaradi postopkov konsolidiranja (primerljivo stanje leto 2017: 1.617.870 EUR).
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. Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini so preračunane po tečajnici Banke Slovenije na 30.06.2018. Učinki sprememb v evrski protivrednosti na dan bilance stanja kot tečajne razlike povečujejo redne finančne prihodke oziroma redne finančne odhodke.
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih predstavljajo terjatve za dane predujme dobaviteljem,
terjatve za dane varščine, terjatve za vstopni DDV, terjatve za preveč plačani davek od dohodkov
pravnih oseb in drugo. Vključujejo tudi terjatev do tuje pravne osebe za izročitev delnice Datalab
Agro AG po izvršitvi opcijske pogodbe v višini 82.061 EUR.
Ocenjujemo, da so kratkoročne terjatve izterljive, razen terjatev za katere smo oblikovali popravek vrednosti terjatev.
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Prikaz strukture terjatev po zapadlosti:
Stanje terjatev

Bruto
vrednost
30.6.2018

Popravek
vrednosti
30.6.2018

Neto
30.06.2018

Bruto
vrednost
30.6.2017

Popravek
vrednosti
30.6.2017

Neto
30.06.2017

Skupaj

5.377.593

471.714

4.905.879

2.190.050

454.667

1.735.383

Še niso
zapadle

1.747.376

0

1.747.376

1.299.934

30

1.299.904

Zapadle 0-30
dni

398.978

1.331

397.647

232.050

15.816

216.234

Zapadle 31180 dni

514.798

3.267

511.530

248.331

87.461

160.870

Zapadle 181365 dni

998.670

8.827

989.843

101.773

45.975

55.798

1.717.771

458.289

1.259.483

307.962

305.386

2.577

Več kot eno
leto

Postavka

PL 2018

PL 2017

Stanje 1.7.2017

454.667

339.768

86.823

221.430

Izločitev oblikovanih popravkov zaradi dokončanja postopkov

-69.776

-106.531

Stanje 30.06.2018

471.714

454.667

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu

8.23 DENARNA SREDSTVA
V EUR
Denarna sredstva

30.06.2018

30.06.2017

585.534

397.631

8.24 KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V EUR
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

30.06.2018

30.06.2017

104.282

646.386

Kratkoročne časovne razmejitve sestavljajo razmejeni stroški za provizije partnerjev, regres za
letni dopust ter drugi kratkoročno odloženi stroški in kratkoročno nezaračunani prihodki. V stanju
na dan 30.6.2017 za 615.051 EUR nezaračunanih prihodkov za Datalab Agro Ag (računi izstavljeni
v tekočem poslovnem letu).
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8.25 KAPITAL
Osnovni kapital
Vplačila osnovnega kapitala in število novoizdanih delnic so po datumih razvidna iz spodnje tabele.
osnovni kapital
v EUR

Štev.izd.delnic pred
splitom delnic 1:15

Štev.izd.delnic po
splitu delnic 1:15

4.379.768

0

2.189.884

Delniški kapital - navadne delnice - 5.5.2003

25.663

6.150

0

Delniški kapital - navadne delnice - 5.4.2005

939

225

0

0

95.050

0

Delniški kapital - navadne delnice -15.2.2008

21.257

5.094

0

Delniški kapital - navadne delnice - 30.6.2010

20.948

5.020

0

111.539

1.673.085

V EUR
Skupaj na dan 30.6.2018

Delniški kapital - navadne delnice -17.8.2007 (iz
sredstev družbe)

Skupaj pred in po splitu delnic 1:15
Delniški kapital - navadne delnice - 16.4.2012

75.568

0

64.327

Delniški kapital - navadne delnice - 20.6.2014

156.228

0

132.989

Delniški kapital - navadne delnice - 25.7.2014

293.685

0

250.000

Delniški kapital - navadne delnice - 22.12.2017

138.966

0

69.483

3.646.514

0

0

Delniški kapital - pov.kap.iz sredstev družbe

V decembru 2017 je bila izvedena dokapitalizacija družbe Datalab d.d. in sicer je bilo vpisanih
69.483 novih delnic DATR z nominalno vrednostjo ene delnice v višini 2 EUR. Dokapitalizacija je bila
izvedena s konverzijo terjatev v delnice oz. s sredstvi, do katerih so bili upravičeni zaposleni ter bivši
zaposleni na podlagi udeležbe pri dobičku.
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.

Lastne delnice
Skupina je na dan 30.6.2018 posedovala 1.305 kom lastnih delnic. Nabavna vrednost teh delnic je
izkazana v višini 3.408 EUR. Rezerve za nakup lastnih delnic je družba oblikovala v višini 3.408 EUR. S
tako oblikovanimi rezervami družba pokriva tudi nakup delnic matične družbe pri hčerinski družbi Datalab SI d.o.o.. Skupina kupuje lastne delnice zaradi delitve dobička delavcem v obliki delniške sheme v
skladu z ZDUDob. Tržna vrednost lastnih delnic je na dan 30.6.2018 znašala 3.706 EUR.

Kapitalske rezerve
Kapitalske rezerve predstavljajo dokapitalizacijska vplačila nad nominalno vrednostjo delnic in
znašajo 441.999 EUR. Podrobnejši opis povečanj in zmanjšanj kapitalskih rezerv je razviden iz Izkaza sprememb lastniškega kapitala skupine za obdobje od 1.7.2017 do 30.6.2018.

Prevedbene rezerve
Ob pridobitvi neobvladujočega deleža v družbi Datalab BA so bile v poslovnem letu 2014 oblikovane negativne prevedbene rezerve v višini 128.700 EUR. Preostali del prevedbenih rezerv (-83.599
EUR) po vsebini predstavlja tečajne razlike nastale ob preračunu postavk kapitala iz funkcionalne
valute v poročevalsko valuto.
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Lastniška struktura družbe Datalab d. d. na dan 30. 6. 2018
Kategorija

Delničar

Odstotek

10 največjih

Število delnic

78,74%
Andrej Mertelj

31,84%

697.280

Eglath Ventures d.o.o.

14,41%

315.493

Nepremičnine Noviforum d.o.o.

7,97%

174.526

NLB Skladi-Slovenija

5,44%

119.048

Fleksibilni mešani podsklad

4,57%

100.000

Janez Rozman

3,99%

87.472

Lojze Zajc

3,35%

73.314

Nedim Pasić

3,14%

68.766

Robert Grbec

2,58%

56.532

Moreno Rodman

1,46%

31.920

Člani upravnega odbora (skupaj**)

39,79%

871.280

Lastne delnice

0,06%

1.305

Drugi zaposleni

6,22%

136.274

Bivši zaposleni

3,76%

82.384

Zaposleni v skupini

0,63%

13.691

Partnerske družbe

0,86%

18.919

Drugi delničarji

9,72%

212.960

100,00%

2.189.884

Drugi

Skupaj

8.25.1 Ponderirano povprečno število delnic
PL18

PL17

2.120.401

2.120.401

31.876

27.456

2.088.525

2.092.945

69.483

0

9.600

4.740

40.171

320

Zaključno popravljeno stanje 30.06.

2.188.579

2.088.525

Ponderirano povprečno stanje

2.142.374

2.091.123

Otvoritveno stanje 01.07.
Manj lastne delnice
Popravljeno otvoritveno stanje
Nova izdaja
Nabava lastnih delnic
Prodaja/uporaba lastnih delnic za
plačilo obveznosti
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8.26 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
Datalab d.d. je dne 31.7.2012 s SID banko podpisal pogodbo o dolgoročnem posojilu v višini
2.000.000 EUR za financiranje projekta PANTHEON Feniks III in je zavarovan z zastavo blagovne
znamke PANTHEON in vzpostavitvijo zastavne pravice na nematerialnih avtorskih pravicah, ki izhjajao iz izvorne kode programskega paketa Datalab Pantheon, verzija 5.5. Do 30.6.2018 je posojilo
koriščeno v celotni višini. Na dan 30.6.2018 je neodplačan del v celoti izkazan na kratkoročnem delu
v višini 41.667 EUR. Kredit je bil v celoti odplačan dne 31.7.2018.
Dolgoročno posojilo Banke Celje d.d. (sedaj Abanka d.d.) s subvencionirano obrestno mero Slovenskega podjetniškega sklada, za nakup in dodelavo programa za blagajniško poslovanje POS v
višini 300.000 EUR, od katerega neodplačan del na dan 30.6.2018 znaša 42.857 EUR in je v celoti
izkazano na kratkoročnem delu. Kredit je v 60% višini zavarovan preko Slovenskega podjetniškega
sklada, v preostali višini pa z zastavo blagovne znamke Datalab.
Matična družba je v poslovnem letu 2015 od Banke Celje d.d. (sedaj Abanka d.d.), pridobila nov
7-letni kredit s subvencionirano obrestno mero Slovenskega podjetniškega sklada, za financirnaje
nadaljnjega razvoja programa PANTHEON v višini 1.500.000 EUR in je do konca poslovnega leta
2018 kredit koristila v celoti. Še neodplačan del kredita na dan 30.6.2018 znaša 964.280 EUR. Na
dolgoročnem delu je izkazan v višini 749.958 EUR (kratk. del: 214.322 EUR). Kredit je v 80% višini zavarovan preko Slovenskega podjetniškega sklada in dodatno zavarovan z zastavo blagovne
znamke PANTHEON in DATALAB ter odstopom terjatev do odvisnih družb.
Matična družba je v poslovnem letu 2016 s SID banko podpisala pogodbo o dolgoročnem posojilu za financiranje razvoja Pantheon X-druga faza, v višini 1.500.000 EUR z dobo odplačila 7 let ter
enoletnim moratorijem odplačevanja. Kredit je zavarovan z zastavo blagovne znamke PANTHEON
in PANTHEON FARMING, z zastavno pravico na poslovnih prostorih na Hajdrihovi ulici (v lasti odvisne družbe) ter z odstopom terjatev hčerinske družbe DTL SI d.o.o. do svojih kupcev. Do konca
poslovnega leta 2018 je kredit koriščen v celotni višini 1.500.000 EUR. Še neodplačan del kredita na
dan 30.6.2018 znaša 1.212.329 EUR. Na dolgoročnem delu je izkazan v višini 965.753 EUR (kratk.
del: 246.576 EUR).
Družba Datalab SI d.o.o. izkazuje na dan 30.6.2018 244.444 EUR pridobljenih dolgoročnih posojil (kratkoročni del: 88.889 EUR). Vse dolgoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na, v poslovnem letu 2015, pridobljen dolgoročni kredit za nakup in posodobitev poslovne infrastrukture z
garancijo Slovenskega podjetniškega sklada. Kredit je zavarovan z zastavno pravico na poslovnih
prostorih na Hajdrihovi ulici v neodpisani vrednosti 774.824 EUR in poroštvom družbe Datalab Tehnologije d.d..
Obrestne mere za pridobljena posojila so vezane na 6-mesečni in 3-mesečni EURIBOR in imajo
dodano fiksno obrestno mero med 0-1,95% letno. Zadnji obrok dolgoročno pridobljenih posojil zapade 3.5.2023.
Druge dolgoročne finančne obveznosti se nanašajo predvsem na finančni leasing za nakup
osebnih avtomobilov.
v EUR

30.06.2018

30.06.2017

Dolgoročne finančne obveznosti

1.979.204

2.617.724

Dolgoročno pridobljena posojila pri domačih bankah

1.960.155

2.594.440

19.049

23.284

Druge dolgoročne finančne obveznosti
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8.27 DOLGOROČNE REZERVACIJE
Dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so v skladu z MRS 19
evidentirane v višini 51.625 EUR. V letu 2018 Skupina ni oblikovala dodatnih rezervacij za jubilejne
nagrade in odpravnine.
Skupina je v poslovnem letu 2018 na podlagi s strani odvetniške družbe ocenjene verjetnosti izida tožbenega zahtevka s strani družbe E-POS d.o.o. oblikovala rezervacije za plačilo škode v višini 31.150 EUR.
(v EUR)

30.06.2018

30.06.2017

103.138

73.672

Dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in
odpravnine

51.625

53.465

Druge dolgoročne rezervacije

51.513

20.207

Dolgoročne rezervacije

8.28 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 1.234 EUR se nanašajo na dolgoročno odložene
prihodke iz naslova osveževanja.
Preostale dolgoročne pasivne časovne razmejitve na dan 30.6.2018 so se nanašale na v konsolidiranem izkazu poslovnega izida še nepripoznani del prejetih subvencij, pridobljenih za finaciranje
nadaljnega razvoja programa Pantheon Farming, ki bi se prihodkovale v sorazmernem delu amortizacije programa Pantheon- FA. Le-te so zaradi postopka oddelitve dejavnosti farminga na novo družbo,
izločene iz konsolidiranih izkazov.
v EUR

30.06.2018

30.06.2017

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

1.234

633.309

DPČR-za odložene prihodke iz naslova osveževanja

1.234

1.851

DPČR-prejete subvencije za projekt MAK

0

131.838

DPČR-prejete subvencije za projekt AgroIT

0

499.620

8.29 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)

30.06.2018

30.06.2017

Kratkoročne finančne obveznosti

1.421.660

1.135.476

Kratkoročne finančne obveznosti do bank

1.373.660

1.135.476

48.000

0

Kratkoročne finančne obveznosti do drugih

Kratkoročno prejeta posojila od bank skupine Datalab po valutah in obrestnih merah:
Postavka
EUR
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Znesek v valuti

Znesek v EUR

Obrestna mera od

Obrestna mera do

1.373.660

1.373.660

EURIBOR+0%

EURIBOR+1,95%
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Skupina na dan 30.06.2018 izkazuje kratkoročne obveznosti do bank v skupni višini 1.373.660 EUR.
V tem delu skupina prikazuje kratkoročni del dolgoročnih posojil najetih pri Banki Celje-Abanki (stanje
30.6.2018: 346.068 EUR) in SID banki (stanje 30.6.2018: 288.243 EUR), ki zapadejo v plačilo v roku
enega leta.
V poslovnem letu 2018 je skupina pridobila novo kratkoročno posojilo pri Abanki d.d. v višini 350.000
EUR z dobo odplačila 10 mesecev za zagotovitev kritja rezerviranih sredstev na transakcijskem računu v
zvezi z izvršbo s strani družbe RR & CO. d.o.o.. Stanje neodplačanega dela tega posojila na dan 30.6.2018
znaša 140.000 EUR.
Poleg navedenih posojil ima skupina odobreno še revolving posojilo v višini 200.000 EUR pri Banki
Sparkasse d.d., katerega koriščeni del na dan 30.6.2018 znaša 165.000 EUR ter v višini 500.000 EUR pri
Abanki d.d., katerega koriščeni del na dan 30.6.2018 znaša 430.000 EUR.
Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi je izkazano še stanje iz naslova koriščenja poslovnih kartic v višini 4.349 EUR.
Med drugimi kratkoročnimi finančnimi obveznostmi družba izkazuje prejeto posojilo od družbe
Datalab AH d.d..

8.30 KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
(v EUR)

30.06.2018

30.06.2017

1.438.346

2.327.862

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

545.993

958.387

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

892.353

1.369.475

Kratkoročne poslovne obveznosti

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za zaračunane opravljene storitve (režijski stroški, storitve reklame in propagande, zaračunane provizije partnerjev) in
nabavo materiala (pisarniški material, drobni material) ter osnovnih sredstev. Med poslovnimi obveznostmi do dobaviteljem na dan 30.6.2017 je izkazanih za 95.508 EUR obveznosti do povezane
osebe Datalab Agro Ag (na dan 30.6.2018 skupina nima obveznosti do Datalab Agro Ag).
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.

8.30.1 Pregled strukture obveznosti po zapadlosti
Stanje obveznosti

Bruto vrednost 30.06.2018

Skupaj

1.438.346

Še niso zapadle

1.301.306

Zapadle 0-30 dni

89.464

Zapadle 31-180 dni

20.261

Zapadle 181-365 dni

10.244

Več kot eno leto

17.072
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8.31 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(v EUR)
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

30.06.2017

30.06.2017

292.179

697.360

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 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 30.06.2018 je znašala 292.179 EUR.
Pasivne časovne razmejitve sestavljajo odloženi prihodki iz naslova zakupnin in najemnih pogodb, kratkoročno razmejene obveznosti do partnerskih provizij, vračunanih stroškov pogodbenega
dela, provizij in revizije za poslovno leto 2018.
Skupina je za znesek rezerviranih denarnih sredstev na transakcijskem računu, s katerimi zaradi
postopka izvršbe ne more razpolagati (izvršba še ni pravnomočna), zmanjšala izkazana denarna
sredstva za 328.443 EUR ter jih pobotala s pasivnimi časovnimi razmejitvami iz naslova vkalkuliranih stroškov za primer neugodnega izida tožbe družbe RR & CO d.o.o.. V tem je razlog za izkazano
zmanjšanje pasivnih časovnih razmejitev v poslovnem letu 2018 glede na predhodno leto.

8.32 VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ
Matična družba je izjemno razvojno usmerjeno podjetje pri katerem večino stroškov predstavljajo stroški v razvoj in izboljšave poslovno-informacijskega programa PANTHEON in programa za
računovodenje kmetij PANTHEON Farming.
Prikaz stroškov razvoja:
Členitev stroška
Notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti
Nakup raziskovalno-razvojnih storitev
Skupaj

Vrsta stroška
Stroški dela oseb
Nakup raziskovalno razvojne opreme
Materialni stroški
Stroški raziskovalno-razvojnih storitev in stroški pogodb z zunanjimi
strokovnjaki in raziskovalci
Skupaj
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PL 18

PL 17

1.609.553

1.684.475

650.018

724.752

2.259.571

2.409.226

PL 18

PL 17

1.399.526

1.437.780

76.302

64.807

6.789

8.341

776.954

898.298

2.259.571

2.409.226
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8.33 TRANSAKCIJE S POVEZANIMI OSEBAMI
V spodnjih tabelah so predstavljene transakcije med povezanimi osebami za skupino Datalab za
obdobja zadnjih dveh let. Drugih vrst transakcij kot so prikazane v spodnjih tabelah, ni bilo.
Druga povezana podjetja:
v EUR

PL 2018

PL 2017

Datalab AL

0

111

Datalab KS

27.734

13.929

Datalab AL

0

0

Datalab KS

0

0

Datalab AL

0

0

Datalab KS

44.769

27.868

Datalab AL

0

0

Datalab KS

0

0

109

0

v EUR

PL 2018

PL 2017

Dana posojila povezanim osebam

618.294

863.917

Datalab SI

180.000

192.000

Datalab MK

10.934

13.934

Datalab Ukraine

66.314

0

Andrej Mertelj*

67.943

68.530

Lojze Zajc*

50.000

50.000

267.745

236.245

0

212.739

4.338

4.338

Goilf in jadralni klub Datalab

73.964

81.964

Datalab KO

15.000

4.167

Prodaja (promet terjatev)

Nabava (promet obveznosti) v EUR

Odprte terjatve v EUR

Odprte obveznosti v EUR

Datalab AH d.d.

Datalab Agro SI
Datalab Agro Ag
Datalab AL

*ni v seštevku - prikazano v neto znesku – pojasnilo k preglednici »obveznosti do članov UO«

Obveznosti do članov UO
v EUR

PL 2018

PL 2017

Prejeta posojila od povezanih oseb

48.000

0

Datalab AH d.d.

48.000

0
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v EUR

PL 2018

PL 2017

Obveznosti do članov UO

146.063

243.383

85.108

120.726

-od tega terjatve/naložbe/AČR

-70.929

-

-od tega obveznosti

156.037

-

44.970

107.131

-od tega terjatve/naložbe/AČR

-56.188

-

-od tega obveznosti

101.158

-

Moreno Rodman

9.617

5.026

Nedim Pašić

6.367

10.500

Andrej Mertelj

Lojze Zajc

Pojasnilo na tabelo Dana posojila povezanim osebam ter Obveznosti do članov UO:
na dan 30.6.2018 je družba medsebojne terjatve in obveznosti do Andreja Mertelja in Lojzeta
Zajca izkazala bodisi na aktivnem oziroma pasivnem kontu v bruto znesku.
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.

8.33.1 Izločitve v konsolidiranih izkazih
V konsolidiranih izkazih za poslovno leto 2018 so v računovodskih izkazih upoštevane izločitve
v sledečih postavkah:
Postavka v izkazu vseobsegajočega donosa

PL 2018

PL 2017

4.628.855

4.725.702

54.202

-691.096

4.028.769

4.390.782

0

5.484

274.282

106

-8.627

81.225

Finančni prihodki

137.747

96.531

Finančni odhodki

7.747

98.940

Drugi prihodki

0

364.108

Drugi odhodki

330.008

-40.743

Prihodki od prodaje
Drugi poslovni prihodki
Stroški materiala blaga in storitev
Stroški dela
Drugi poslovni odhodki
Odpisi vrednosti
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Postavka v izkazu finančnega položaja

PL 2018

PL 2017

0

0

Dolgoročne finančne naložbe

540.078

1.730.599

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

-91.376

328.886

Dolgoročne poslovne terjatve

0

196

Kratkoročne finančne naložbe

430.109

513.096

Kratkoročne poslovne terjatve

1.446.930

2.565.185

630.996

1.378.537

2.956.737

6.516.499

-5.864

-49.285

358.800

2.375.755

881

-630.136

Dolgoročne finančne obveznosti

96.000

144.000

Kratkoročne finančne obveznosti

418.059

629.448

Kratkoročne poslovne obveznosti

1.409.813

2.579.849

679.048

1.466.868

2.956.737

6.516.499

SREDSTVA
Dobro ime

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Skupaj sredstva
KAPITAL
Kapital manjšinjskih lastnikov
Kapital (vse ostale postavke)
OBVEZNOSTI
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Skupaj kapital in obveznosti

8.33.2 Prejemki članov upravnega odbora
V spodnjih tabelah so pri zneskih upoštevani stroški plač in nadomestil v breme podjetja, drugi stroški
dela (regres) in povračila stroškov v zvezi z delom. Podatki so za izplačila v poslovnem letu 2018.
Pri izplačilu prejemkov za upravni odbor so upoštevani stroški nadomestil, sejnin ter nagrad za
zunanje in notranje člane upravnega odbora.
V drugih nagradah so upoštevana izplačila nagrad na podlagi sklepov skupščin.
V drugih dodatnih izplačilih so prikazana izplačana nadomestila za dana osebna poroštva članov
upravnega odbora za prejeta posojila matične družbe ter regres za letni dopust.
Fiksni
prejemki

Druge
nagrade

Povračila
stroškov

Druga dodatna
plačila

Skupaj prejemki v Datalab d. d.
in odvisnih družbah

Lojze Zajc

48.033

14.628

0

0

62.661

Andrej Mertelj

50.468

0

0

0

50.468

Moreno Rodman

47.180

0

5.804

1.000

53.983

Nedim Pašić

57.267

6.431

1.352

0

65.049

* vključeni so prejemki v obdobju (torej izplačila) in ne obračunane obveznosti za obdobje

Druge nagrade: nagrade na podlagi sklepov skupščine
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8.34 FINANČNI INŠTRUMENTI
8.34.1 Finančna sredstva
Knjigovodska
vrednost
30. 6. 2018

Poštena
vrednost
30. 6. 2018

Knjigovodska
vrednost
30. 6. 2017

Poštena
vrednost
30. 6. 2017

Dolgoročne finančne naložbe

57.551

57.551

75.455

75.455

Dolgoročne poslovne terjatve

18.608

18.608

38.439

38.439

Kratkoročna finančne naložbe

295.223

295.223

565.309

565.309

Kratkoročne poslovne terjatve

4.905.879

4.905.879

1.735.383

1.735.383

585.534

585.534

397.631

397.631

5.862.795

5.862.795

2.812.217

2.812.217

Knjigovodska
vrednost
30. 6. 2018

Poštena
vrednost
30. 6. 2018

Knjigovodska
vrednost
30. 6. 2017

Poštena
vrednost
30. 6. 2017

Dolgoročne finančne obveznosti

1.979.204

1.979.204

2.617.724

2.617.724

Dolgoročne poslovne obveznosti

0

0

0

0

Kratkoročne finančne obveznosti

1.421.660

1.421.660

1.135.476

1.135.476

Kratkoročne poslovne obveznosti

1.438.346

1.438.346

2.327.862

2.327.862

Skupaj

4.839.210

4.839.210

6.081.062

6.081.062

Postavka (v EUR)

Denar in denarni ustrezniki
Skupaj

8.34.2 Finančne obveznosti
Postavka (v EUR)

8.35 STROŠKI REVIDIRANJA
Strošek revidiranja računovodskih izkazov in letnih poročil za poslovno leto 2018 je za družbo
Datalab znašal 15.000 EUR s strani revizijske družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o.. Strošek
priprave poročila o ustanovitveni reviziji nove družbe, ki je nastala z delitvijo družbe Datalab d.d. s
strani revizijske družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o. – 3.000 EUR, strošek priprave poročila o
reviziji potrdil o izpolnjevanju finančnih zavez s strani iste revizijske družbe – 360 EUR.

8.36 POTENCIALNE OBVEZNOSTI IZ NASLOVA TOŽB
Datalab Tehnologije d.d. kot tožena stranka
Tožeča stranka
RR & CO d.o.o.

Progis GmbH

E-POS d.o.o.
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Vrednost spora v €

Opr. št., sodišče

Stanje

238.417,68

VI Pg 134/2014, Okrožno sodišče v
Ljubljani

Postopek v teku

202.440,00
Nasprotna tožba –
zahtevek Datalab d.d.
67.480,00 EUR

II Pg 1075/2018, Okrožno sodišče v
Ljubljani

Postopek v teku

II Pg 1075/2018, Okrožno
sodišče v Ljubljani

Cpg 1149/2017, Višje sodišče v
Ljubljani

Postopek v teku
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I. Zadeva VI P 134/2014 RR & CO d.o.o. proti Datalab d.d. zaradi vrednosti spora 238.417,68 EUR
Tožeča stranka toži za plačilo na podlagi Pogodbe o izvajanju svetovanja pri pridobivanju nepovratnih sredstev. Sodišče je dne 16.6.2016 izdalo sodbo, s katero je zahtevku ugodilo samo v znesku
4.222,08 EUR ter tožniku naložilo plačilo stroškov v višini 3.937,02 EUR. V preostanku pa je zahtevek
zavrnilo. Vložena je bila pritožba tožnika, na podlagi katere je Višje sodišče v Ljubljani dne 7.6.2017
izdalo sodbo, s katero je zahtevku v celoti ugodilo. Zoper navedeno sodbo je Datalab d.d. vložil revizijo,
o kateri še ni bilo odločeno.
RR & CO d.o.o. je vložil predlog za izvršbo in sicer za izterjavo 197.092,38 EUR s pripadki (I
2374/2017). Zoper sklep o izvršbi je Datalab d.d. vložil ugovor, ki ga je sodišče zavrnilo. Zoper sklep je
dolžnik vložil pritožbo, o kateri pritožbeno sodišče še ni odločilo.
Upnik je izvršbo razširil na premičnine dolžnika, na poslovne deleže dolžnika in terjatve ter materialne pravice dolžnika. Tudi zoper ta sklep je bil vložen ugovor, ki ga je sodišče zavrnilo. Zoper sklep je
dolžnik vložil pritožbo, o kateri pritožbeno sodišče še ni odločilo.
Dolžnik je vložil tudi predlog za odlog izvršbe, o katerem sodišče še ni odločilo.
RR & CO d.o.o. je vložil predlog za izvršbo in sicer za izterjavo 53.294,88 EUR s pripadki (I
2364/2017). Zoper sklep o izvršbi je Datalab d.d. vložil ugovor, ki ga je sodišče zavrnilo. Zoper sklep je
dolžnik vložil pritožbo, pritožbi je bilo ugodeno, sodišče je s sklepom dne 13.9.2018 sklep razveljavilo
in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek.
Upnik je izvršbo razširil na premičnine dolžnika, na poslovne deleže dolžnika in terjatve ter materialne pravice dolžnika. Tudi zoper ta sklep je bil vložen ugovor, o katerem sodišče še ni odločilo.
Dolžnik je vložil tudi predlog za odlog izvršbe, ki ga je sodišče zavrnilo. Zoper sklep je dolžnik vložil
pritožbo, o kateri pritožbeno sodišče še ni odločilo.
Na podlagi navedene pravnomočne sodbe Višjega sodišča je dolg Datalab d.d. na dan izvršljivosti
sodbe dne 20.7.2017 znašal:
- glavnica 236.417,68 EUR
- zakonske zamudne obresti o glavnice 72.326,82 EUR
- stroški 14.013,58 EUR
- zakonske zamudne obresti od stroškov 13,03 EUR
Skupaj je dolgovani znesek na dan 20.7.2017 znašal 322.771,11 EUR.
Datalab d.d. je celotno gornjo izvršbo upošteval že v izkazih poslovnega leta 2017. V letu 2018 je
obračunal še zamudne obresti za poslovno leto 2018 v višini 20.028 EUR. Družba Datalab d.d. ima za
ta namen tudi rezervirana sredstva (deponirana sredstva na računu pri Abanki).
II. Zadeva II Pg 1075/2018 Progis GmbH proti Datalab d.d. zaradi vrednosti spora 202.440,00 EUR
Gre za zahtevek za plačilo licenčnine na podlagi pogodbe o licenciranju in sodelovanju za WinGIS
in Dokuplant. Datalab d.d. je vložil nasprotno tožbo za vračilo 67.480,00 EUR plačanega predujma.
Pripravljalni narok še ni razpisan.
III. Zadeva Cpg 1149/2017 E-POS d.o.o. zoper Datalab d.d.
E-POS Group d.o.o., nekdanji poslovni partner Datalab d.d., s katerim je družba prekinila sodelovanje zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz partnerske pogodbe (predvsem omogočanja uporabe in
prodajanja nelegalnih licenc ter slabega odnosa do uporabnikov), je tožil zaradi domnevno nezakonite
prekinitve partnerske pogodbe s strani tožene stranke, kot izgubljeni dobiček, ter kot višino odškodnin, ki jih je moral plačati zaradi prekinitve partnerske pogodbe, saj zaradi tega ni mogla dokončati
začetih poslov. V zadevi je družba v poslovnem letu 2015 prejela sodbo Višjega sodišča, v kateri je
sodišče v celoti zavrnilo zahtevek tožeče stranke. Sklep je bil pravnomočen. Tožeča stranka je nato
vložila izredno pravno sredstvo – revizijo, ki je bila v večjem delu zavrnjena, saj je vrhovno sodišče v
7 od 10 postavk revizijo zavrnilo. Vrednostno je bil zahtevek E-POS tako tudi po presoji Vrhovnega
sodišča neutemeljen v več kot 2/3 njihovega zahtevka.
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Zneski o katerih mora sodišče še odločiti so naslednji:
1. 166.917,00 EUR z ZZO od 1.7.2012 in kapitaliziranih ZZO v znesku 100.439,00 EUR,
2. 51.682,80 EUR z ZZO od 1.2.2007,
3. 15.234,00 EUR z ZZO od 1.2.2007.
Zadeva čaka na odločitev Višjega sodišča v Ljubljani.
Datalab Tehnologije d.d. kot tožeča stranka
Firma
APL d. o. o. in drugi, Ljubljana

vrednost spora v €

Opr. št., sodišče

Stanje

803.973,00

VIII Pg 1085/2015, Okrožno sodišče
v Ljubljani

Postopek v teku

I. Zadeva VIII Pg 1085/2015 Datalab d.d. proti APL d.o.o. in drugi, Ljubljana, zaradi vrednosti
spora 803.973 EUR
Tožeča stranka toži zaradi plačila odškodnine zaradi neupravičene uporabe poslovne skrivnosti.
Tožba je bila vložena dne 24.3.2015. V vmesnem obdobju je bil vložen tudi Predlog za zavarovanje dokazov pred pravdo, kateremu je sodišče ugodilo in dne 13.4.2015 izdalo sklep s katerim je zavarovanje
odobrilo in imenovalo izvedenca. V tej zadevi smo v septembru 2016 prejeli sodbo prvostopenjskega
sodišča, ki je zavrnilo tožbeni zahtevek. Vložena je pritožba in sicer iz vseh pritožbenih razlogov. Višje
sodišče je dne 6.12.2017 izdalo sodbo in sklep, s katerima je ugodilo pritožbi in delno razveljavilo
sodbo zoper Toneta Černeta in družbo APL d.o.o., medtem ko je potrdilo sodbo, s katero se je zavrnilo
tožbeni zahtevek zoper Zmaga Ožuro in Igorja Veseliča. V ponovljenem postopku je prvostopenjsko
sodišče ponovno zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke in sicer s sodbo z dne 23.3.2018. Tožeča
stranka je dne 3.9.2018 vložila pritožbo, zoper katero pritožbeno sodišče še ni odločilo.
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Revizorjevo poročilo skupine Datalab
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9	Računovodski izkazi
družbe Datalab d. d.
Izjava upravnega odbora obvladujoče družbe
Upravni odbor Družbe Datalab d.d. je odgovoren za pripravo letnega poročila obvladujoče družbe
ter računovodskih izkazov na način, ki zainteresirani javnosti daje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja družbe Datalab d.d. in njenih odvisnih družb v letu 2018.
Upravni odbor družbe izjavlja:
•
da so računovodski izkazi pripravljeni ob domnevi, da bo družba Datalab d.d. nadaljevala s
poslovanjem tudi v prihodnosti,
•
da so izbrane računovodske politike dosledno uporabljene, morebitne spremembe v računovodskih politikah pa ustrezno razkrite,
•
da so računovodske ocene pripravljene pošteno in premišljeno ter v skladu z načeli previdnosti in dobrega gospodarjenja,
•
da so računovodski izkazi s pojasnili za družbo in skupino Datalab pripravljeni po veljavni
zakonodaji in MSRP-jih,
•
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.
Upravni odbor družbe je tudi odgovoren za ustrezno vodeno računovodstvo, sprejem ustreznih
ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku petih let po poteku leta, v katerem je treba davke odmeriti, preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila
davka, zamudnih obresti in kazni iz davka od dohodka pravnih oseb ali drugih davkov in dajatev.
Upravni odbor družbe ni seznanjen z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz omenjenih davkov in bi pomembno vplivale na vrednosti, izkazane v letnem poročilu,
kakor tudi na prihodnji položaj družbe.
Upravni odbor družbe s to izjavo odobri računovodske izkaze obvladujoče družbe za objavo.

V Ljubljani, 25.10.2018						Moreno Rodman
					
Izvršni direktor družbe Datalab d.d.
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9.1.	IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE DATALAB D. d. ZA
OBDOBJE OD 1. 7. 2017 DO 30. 6. 2018
Postavka

Pojasnilo

PL'18

PL'17

Prihodki od prodaje

10.6

4.805.850

4.831.147

Drugi poslovni prihodki

10.7

1.730.856

1.805.741

6.536.706

6.636.888

Kosmati donos iz poslovanja

Stroški materiala blaga in storitev

10.8

1.493.124

1.776.152

Stroški dela

10.9

1.837.658

1.817.470

41.740

42.999

1.706.464

1.533.424

18

1.522

24.840

149.498

181.972

320.758

1.250.890

995.067

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
Amortizacija nepredmetenih sredstev
Prevr.posl.odh.pri neopr.in opr.osn.sredstvih
Prevr.posl.odh.pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki

10.10

Poslovni izid iz poslovanja

Finančni prihodki

10.11

145.744

132.273

Finančni odhodki

10.12

78.709

225.781

67.035

-93.508

1.317.925

901.559

Neto finančni izid

Poslovni izid pred davki
Davek od dohodka

10.13

0

0

Odloženi davek

10.14

-236.471

60.549

1.081.453

962.108

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

0

0

Spremembe presežka iz prevr. fin. sredstev razpoložljivih za prodajo

0

0

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

0

0

Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki

0

-19.859

Druge sestavine vseobsegajočega donosa

0

0

1.081.453

942.249

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
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9.2.	IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D. d. OB KONCU
OBDOBJA NA DAN 30. 6. 2018
Vpliv postopka delitve družbe Datalab Tehnologije d.d. z ustanovitvijo nove družbe Datalab AH
d.d. na računovodske izkaze družbe Datalab Tehnologije d.d. na dan 30.6.2018
Okrožno sodišče v Ljubljani je v registrski zadevi vpisa spremembe dne 22.3.2018 sklenilo, da
se na podlagi Delitvenega načrta družbe Datalab Tehnologije d.d. z dne 9.1.2018 od družbe Datalab
Tehnologije d.d. oddeli njen del, ki ga prevzame novoustanovljena prevzemna družba Datalab AH,
Upravljanje družb, d.d.. Podroben opis postopkov delitve z ustanovitvijo nove družbe je predstavljen
v Delitvenem načrtu. Datum obračuna delitve je 30.6.2017, kar pomeni, da so v nadaljevanju predstavljeni računovodski izkazi družbe Datalab d.d. sestavljeni upoštevaje oddelitev dela premoženja
in sredstev.
Učinek oddelitve na izkaz finančnega položaja družbe Datalab Tehnologije d.d. na dan 30.6.2018
je predstavljen v preglednici:
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Postavka

Pojasnilo

30.6.2018

1.07.2017

učinek oddelitve

30.06.2017

Nepremičnine naprave in oprema

10.15

63.888

42.028

0

42.028

Neopredmetena sredstva

10.16

6.529.936

6.539.060

0

6.539.060

Dolgoročne finančne naložbe

10.17

465.428

465.039

-1.142.909

1.607.948

Dolgoročna posojila

10.18

132.201

191.167

0

191.167

Dolgoročne poslovne terjatve

10.19

8.377

25.327

0

25.327

5.464

7.286

0

7.286

707.172

943.643

0

943.643

7.912.466

8.213.551

-1.142.909

9.356.460

628

628

0

628

SREDSTVA

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Odložene terjatve za davek

10.20

Skupaj (nekratkoročna) stalna sredstva
Zaloge
Kratkoročna finančne naložbe

10.21

702.877

705.288

0

705.288

Kratkoročne poslovne terjatve

10.22

4.344.205

2.662.147

0

2.662.147

Denar in denarni ustrezniki

10.23

17.257

82.487

-50.000

132.487

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

10.24

48.866

960.484

0

960.484

5.113.833

4.411.033

-50.000

4.461.033

13.026.299

12.624.584

-1.192.909

13.817.493

4.379.768

4.240.802

0

4.240.802

Kapitalske rezerve

441.999

358.480

-379.028

737.508

Rezerve iz dobička

439.093

426.259

0

426.259

Rezerve za pošteno vrednost

-22.592

-22.592

0

-22.592

Zadržani čisti poslovni izid

3.367.708

2.300.502

-813.881

3.114.383

Skupaj kapital

8.605.976

7.303.451

-1.192.909

8.496.360

1.715.711

2.261.107

0

2.261.107

0

0

0

0

Skupaj gibljiva (kratkoročna) sredstva
Skupaj sredstva
KAPITAL

10.25

Osnovni kapital

OBVEZNOSTI
Dolgoročne finančne obveznosti

10.26

Dolgoročne poslovne obveznosti
Dolgoročne rezervacije

10.27

74.546

44.316

0

44.316

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

10.28

881

1.322

0

1.322

1.791.138

2.306.745

0

2.306.745

Skupaj dolgoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti

10.29

1.332.006

1.046.587

0

1.046.587

Kratkoročne poslovne obveznosti

10.30

661.250

1.019.702

0

1.019.702

Pasivne časovne razmejitve

10.31

635.928

948.098

0

948.098

Skupaj kratkoročne obveznosti

2.629.185

3.014.388

0

3.014.388

Skupaj obveznosti

4.420.323

5.321.133

0

5.321.133

13.026.299

12.624.584

-1.192.909

13.817.493

Skupaj kapital in obveznosti
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9.3 	IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA DRUŽBE DATALAB ZA
OBDOBJE OD 1. 7. 2017 DO 30. 6. 2018

A. Začetno stanje v obdobju

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Rezerve
za lastne
deleže

Lastne
delnice
in lastni
poslovni
deleži (kot
odbitna
postavka)

4.240.802

737.508

424.081

100.915

-98.737

Spremembe v kapitalu – učinek
oddelitve

Rezerve za
pošteno
vrednost

Preneseni
čisti dobiček

Čisti dobiček
poslovnega
leta

Skupaj

-22.592

2.152.275

962.108

8.496.360

-379.028

-1.192.909

-813.881

B. Spremembe lastniškega kapitala –
transakcije z lastniki

138.966

83.519

0

0

96.445

0

-114.841

0

204.089

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala

138.966

101.453

0

0

0

0

0

0

240.419

b) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in
lastnih poslovnih deležev

0

0

0

0

104.245

0

0

0

104.245

c) Izplačilo dividend

0

0

0

0

-7.800

0

0

0

-7.800

-114.841

0

-114.841

č) Nakup lastnih delnic in lastnih
poslovnih deležev

0

d) Druge spremembe lastniškega kapitala

0

-17.934

0

0

0

0

0

0

-17.934

C. Celotni vseobsegajoči donos
obračunskega obdobja

0

0

0

0

0

0

16.983

1.081.453

1.098.436

a) Vnos čistega poslovnega izida
poslovnega leta

0

0

0

0

0

0

1.081.453

1.081.453

b) Druge sestavine vseobsegajočega
donosa poročevalskega obdobja
Č. Spremembe v kapitalu

0

0

13.896

-97.507

0

0

1.059.615

-976.004

0

0

0

13.896

0

0

0

0

-13.896

0

0

0

0

-105.307

0

0

105.307

0

0

0

0

0

7.800

0

0

-7.800

0

0

0

0

0

0

0

0

962.108

-962.108

0

4.379.768

441.999

437.977

3.408

-2.292

-22.592

2.300.150

1.067.558

8.605.976

a) Razporeditev dela čistega dobička
poroč. obdobja na druge sest.kap. po
sklepu organov vodenja in nadzora
b) Razporeditev preostalega dela čistega
dobička primerjalnega poročevalskega
obdobja na druge sestavine kapitala
c) Sprostitev rezerv za lastne delnice in
lastne poslovne deleže ter razporeditev
na druge sestavine kapitala
č) Oblikovanje rezerv za lastne delnice iz
drugih sestavin kapitala
D. Končno stanje v obdobju

16.983

16.983
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9.4 	IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA DRUŽBE DATALAB ZA
OBDOBJE OD 1. 7. 2016 DO 30. 6. 2017

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Rezerve za
lastne deleže

Lastne
delnice
in lastni
poslovni
deleži (kot
odbitna
postavka)

4.240.802

725.649

424.081

91.588

-89.410

-2.733

1.485.435

779.570

7.654.982

B. Spremembe lastniškega
kapitala – transakcije z lastniki

0

11.859

0

0

-9.327

0

-103.404

0

-100.872

a) Vpis vpoklicanega osnovnega
kapitala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) Odtujitev oziroma umik lastnih
delnic in lastnih poslovnih deležev

0

0

0

0

704

0

-728

0

-24

c) Izplačilo dividend

0

0

0

0

0

0

-102.676

0

-102.676

A. Začetno stanje v obdobju

č) Nakup lastnih delnic in lastnih
poslovnih deležev

Rezerve za
pošteno
vrednost

Preneseni
čisti dobiček

Čisti dobiček
poslovnega
leta

Skupaj

-10.031

-10.031

d) Druge spremembe lastniškega
kapitala

0

11.859

0

0

0

0

0

0

11.859

C. Celotni vseobsegajoči donos
obračunskega obdobja

0

0

0

0

0

-19.859

0

962.108

942.249

a) Vnos čistega poslovnega izida
poslovnega leta

0

0

0

0

0

-19.859

0

962.108

942.249

Č. Spremembe v kapitalu

0

0

0

9.327

0

0

770.243

-779.570

0

a) Razporeditev dela čistega
dobička poroč. obdobja na druge
sest.kap. po sklepu organov vodenja
in nadzora

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) Razporeditev preostalega dela
čistega dobička primerjalnega
poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala

0

0

0

0

0

0

779.570

-779.570

0

c) Sprostitev rezerv za lastne
delnice in lastne poslovne deleže
ter razporeditev na druge sestavine
kapitala

0

0

0

-704

0

0

704

0

0

č) Oblikovanje rezerv za lastne
delnice iz drugih sestavin kapitala

0

0

0

10.031

0

0

-10.031

0

0

4.240.802

737.508

424.081

100.915

-98.737

-22.592

2.152.275

962.108

8.496.360

D. Končno stanje v obdobju
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9.5	IZKAZ DENARNIH TOKOV DRUŽBE DATALAB ZA OBDOBJE
OD 1. 7. 2017 DO 30. 6. 2018
v EUR

PL 18

PL 17

v EUR

PL 18

PL 17

1.081.453

962.108

-38.252

151.020

41.740

42.999

1.706.464

1.533.424

236.471

-60.549

31.150

15.960

Denarni tokovi iz poslovanja
Neto poslovni izid
Prilagoditve za:
Prevrednotovalni poslovni prihodki in odhodki
Amortizacijo nepremičnin naprav in opreme
Amortizacija neopredmetenih sredstev
Davek od dobička z odloženimi davki
Neto oblikovanje rezervacij
Neto finančni izid

Sprememba poslovnih terjatev in AČR
Sprememba zalog
Sprememba kratkoročnih poslovnih obveznosti in PČR

-83.410

33.901

2.975.616

2.678.863

-726.508

-1.456.413

0

837

-238.396

941.782

-964.904

-513.794

Prejete obresti in udeležbe v dobičku

141.986

12.695

Plačane obresti

-58.576

-69.177

0

0

2.094.122

2.108.587

-1.697.339

-1.717.749

-63.618

-42.666

-144.063

-622.792

0

96.750

87.108

424.966

0

0

Plačani davek iz dobička
Čisti denarni tok iz poslovanja
Denarni tokovi pri investiranju
Izdatki za nakup neopredmetenih sredstev
Izdatki za nakup nepremičnin naprav in opreme
Izdatki za pridobitev finančnih naložb
Prejemki od odtujitev finančnih naložb
Prejemki od danih posojil
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Čisti denarni tok iz investiranja

1.181

1.885

-1.816.731

-1.859.606

0

0

-7.800

-10.031

Denarni tokovi pri financiranju
Vplačila kapitala
Vračila kapitala
Izdatki za izplačilo dividend in drugih udeležb v dobičku

-74.841

-62.676

2.433.728

1.220.000

-2.693.706

-1.311.108

-342.619

-163.815

Čisto povečanje oz. zmanjšanje denarnih sredstev ter njihovih ustreznikov

-65.228

85.166

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta

132.487

47.321

Izločitev denarnih sredstev zaradi oddelitve premoženja

-50.000

0

17.257

132.487

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti
Čisti denarni tok iz financiranja

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu leta
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10	Pojasnila k
računovodskim izkazom
10.1 POROČAJOČA DRUŽBA
Družba Datalab d.d., Ljubljana, je delniška družba, ustanovljena v Republiki Sloveniji. Delnice
družbe so uvrščene v vstopno kotacijo ljubljanske borze.
Glavni cilj družbe je razvoj kakovostnega in zanesljivega informacijskega sistema, ki je namenjen
mikro, malim in srednje velikim podjetjem.
Glavna dejavnost družbe je: 58.290 – Drugo izdajanje programja.
V družbi Datalab d.d. je bilo na dan 30.06.2018 45 zaposlenih.
Računovodski izkazi družbe Datalab d.d., Ljubljana, za leto, ki se je končalo 30. junija 2018, so bili
potrjeni na seji upravnega odbora dne 25.10.2018.

10.2 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 standarde (UOMRS).
Novi standardi in pojasnila, navedeni v nadaljevanju, še niso veljavni in se med pripravo računovodskih izkazov na dan 30. 6. 2018 niso upoštevali:
MSRP 9, Finančni instrumenti
Julija 2014 je Odbor za mednarodne računovodske standarde objavil končno različico standarda
MSRP 9 Finančni instrumenti, ki vsebuje zahteve vseh posameznih faz projekta prenove MRP 9 in
nadomešča standard MRS 39, Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje, ter vse predhodne
različice standarda MSRP 9. Prenovljeni standard uvaja nove zahteve glede razvrščanja in merjenja
finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanja njihove oslabitve in računovodskega varovanja pred
tveganji. Prenovljeni standard MSRP 9 velja za poslovna obdobja z začetkom 1. januarja 2018 ali
pozneje. Zgodnja uporaba standarda je dovoljena. Spremembe standarda morajo podjetja uporabiti
za nazaj, pri čemer pa predstavitev primerjanih podatkov ni obvezna. Zgodnja uporaba predhodnih
različic standarda MSRP 9, ki so bile objavljene v letih 2009, 2010 in 2013, je dovoljena pod pogojem, da je podjetje izvedlo prehod na MSRP kadarkoli v obdobju pred 1. februarjem 2015. Sprejem
prenovljenega standarda MSRP 9 bo imel vpliv na razvrščanje in merjenje finančnih sredstev Skupine/Družbe, ne bo pa vplival na razvrstitev in merjenje njenih finančnih obveznosti.
MSRP 15, Prihodki iz pogodb s strankami
Odbor za mednarodne računovodske standarde je maja 2014 objavil standard MSRP 15, ki uvaja
nov pet-stopenjski model pripoznanja prihodkov, ki jih podjetje doseže na podlagi pogodb s strankami. V skladu z določili MSRP 15 podjetje pripozna prihodke v višini, ki odraža znesek kupnine, za
katero podjetje meni, da mu pripada iz naslova prenosa blaga in posredovanja storitev kupcu. Računovodska načela iz MSRP 15 tako nudijo bolj strukturiran pristop pri merjenju in pripoznanju prihodkov. Nov standard velja za vsa podjetja in nadomešča obstoječe zahteve Mednarodnih standardov
računovodskega poročanja v zvezi s pripoznavanjem prihodkov. Popolna uporaba novega standarda
velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje, prilagojeno obliko standarda pa morajo podjetja uporabiti za nazaj. Zgodnja uporaba standarda je dovoljena. Skupina/Družba pregleduje
vpliv novega standarda in ga bo uporabila v naslednjem obračunskem letu.
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MSRP 14, Razmejitve, ki izhajajo iz reguliranih storitev
MSRP 14 je neobvezen standard, ki podjetjem omogoča, da ob prvi uporabi Mednarodnih standardov računovodskega poročanja v večji meri nadaljujejo z obračunavanjem razmejitev, ki izhajajo
iz reguliranih storitev v skladu s predhodno splošno sprejetimi računovodskimi načeli. Podjetja, ki se
odločijo za uporabo novega standarda, morajo regulirane postavke časovnih razmejitev pripoznati
ločeno v izkazu finančnega položaja, v ločenih postavkah v izkazu uspeha in izkazu drugega vseobsegajočega dobička pa razkriti vse spremembe na teh kontih. Standard od podjetij zahteva razkritje
značilnosti reguliranja in s tem povezanih tveganj ter njegov vpliv na računovodske izkaze podjetij.
Standard MSRP 14 velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje. Standarda še
ni potrdila Evropska unija. Skupina/Družba predvideva, da dopolnitev ne bo pomembno vplivala na
računovodske izkaze.
MSRP 16, Najemi
Področje uporabe MSRP 16 obsega najeme vseh sredstev, vendar z nekaterimi izjemami. Najemniki morajo v skladu s standardom vse najeme obračunavati po enotnem modelu v okviru bilance stanja, podobno kot obračunavajo finančne najeme v skladu z MRS 17. Standard najemnikom
omogoča dve izjemi pri pripoznanju, in sicer v primeru najemov sredstev z majhno vrednostjo (npr.
osebni računalniki) in kratkoročnih najemov (tj. najemov, ki trajajo 12 mesecev ali manj). Najemnik
na datum začetka najema pripozna obveznost za plačilo najemnine (tj. obveznost iz najema) in
sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe temeljnega sredstva v času trajanja najema (tj. sredstvo
iz pravice do uporabe). Najemniki morajo ločeno pripoznati odhodke za obresti, vezane na obveznosti iz najema, in stroške amortizacije pri sredstvu iz pravice do uporabe. Prav tako morajo ob pojavu
nekaterih dogodkov (npr. sprememba dobe trajanja najema, sprememba višine prihodnjih najemnin
zaradi spremenjenega indeksa ali stopnje, na podlagi katere se določa najemnina) ponovno izmeriti
obveznost iz najema. Vrednost ponovne izmere obveznosti iz najema najemniki na splošno pripoznajo kot prilagoditev sredstva iz pravice do uporabe. Obračunavanje pri najemodajalcu se ne
razlikuje bistveno od trenutno veljavnega obračunavanja po MRS 17. Standard MSRP 16 velja za
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Najemnik se lahko odloči, da bo standard
uporabljal za nazaj bodisi v celoti bodisi deloma. Prehodne določbe standarda dovoljujejo nekatere
olajšave. Zgodnja uporaba je dovoljena, vendar le, če podjetje že uporablja MSRP 15. Skupina/Družba pregleduje vpliv novega standarda in ga bo uporabila ob njegovi uveljavitvi.
Pojasnila k MSRP 15, Prihodki iz pogodb s strankami
Odbor za mednarodne računovodske standarde je aprila 2016 objavil dopolnila MSRP 15, ki
obravnavajo več zadev, ki so bile predmet presoje strokovne skupine »Joint Transition Resource
Group for Revenue Recognition«. Dopolnitve:
•
pojasnjujejo, kdaj obljubljeno blago ali storitev ni skladno z vsebino pogodbe,
•
pojasnjujejo, kako naj podjetje uporabi usmeritev in ne navodil za uporabo sredstva, vključno z obračunsko enoto ocene, kako lahko podjetje uporabi načelo nadzora pri storitvenih
transakcijah in preoblikuje kazalnike,
•
pojasnjujejo, kdaj dejavnosti podjetja pomembno vplivajo na intelektualno lastnino (IP), do
katere ima pravico kupec, kateri je dejavnik presoje pri odločanju o tem, ali podjetje pripozna
prihodke iz naslova licenčnin v daljšem časovnem obdobju ali v točno določenem trenutku,
•
pojasnjujejo področje uporabe izjeme za avtorske honorarje iz naslova prodaje ali uporabe
licenc za intelektualno lastnino (omejitev avtorskih honorarjev), v zvezi z drugim obljubljenim blagom ali storitvijo iz pogodbe.
•
vsebujejo dva praktična pripomočka za izpolnjevanje prehodnih določb MSRP 15 za:
(a) zaključene pogodbe v okviru pristopa polnega prehoda in pripoznanja za pretekla obdobja in
(b) prilagoditev pogodb ob prehodu na novi standard.
Dopolnitve standarda začnejo veljati 1. januarja 2018, ki je datum začetka veljavnosti MSRP
15. Dopolnitve dodatno pojasnjujejo, ne pa spreminjajo zahtev MSRP 15. Skupina/Družba mora ta
dopolnila uporabiti za nazaj. Predčasna uporaba je dovoljena in jo mora podjetje razkriti. Skupina/
Družba pregleduje vpliv pojasnil in jih bo uporabila v naslednjem obračunskem letu.
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Dopolnitve MRS 7: Pobuda za razkritja
Podjetja morajo v skladu z dopolnitvami razkriti spremenjeno višino obveznosti, ki je posledica
financiranja, vključno s spremembami, ki izhajajo iz denarnih tokov, in nedenarnimi spremembami,
kot so pozitivne ali negativne tečajne razlike. Dopolnitve veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2017 ali pozneje. Podjetjem ob začetni uporabi spremenjenega standarda ni treba priskrbeti primerjalnih informacij za predhodna obdobja. Zgodnja uporaba je dovoljena. Skupina/Družba
pregleduje vpliv dopolnitev standarda in jih bo uporabila v naslednjem obračunskem letu.
Dopolnitve MRS 12: Pripoznavanje odloženih terjatev za davek iz naslova nerealiziranih izgub
OMRS je objavil dopolnitve MRS 12, Davek iz dobička, da bi pojasnil obračunavanje odloženih
terjatev za davek iz naslova nerealiziranih izgub pri dolžniških instrumentih, izmerjenih po pošteni
vrednosti. Dopolnitve pojasnjujejo, da mora podjetje proučiti, ali davčna zakonodaja omejuje vire
obdavčljivega dobička, v breme katerega lahko uporabi odbitke ob razveljavitvi te odbitne začasne
razlike. Poleg tega pojasnjujejo, kako naj podjetje določi prihodnji obdavčljivi dobiček, in okoliščine,
v katerih lahko obdavčljivi dobiček pomeni povrnitev nekaterih sredstev v višini, ki presega njihovo
knjigovodsko vrednost. Dopolnitve se uporabljajo za nazaj in veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje, pri čemer je dovoljena zgodnja uporaba. Ob začetni uporabi spremenjenega standarda se lahko sprememba začetnega kapitala najbližjega primerjalnega obdobja
pripozna v začetnem zadržanem čistem dobičku (ali v drugi ustrezni sestavini kapitala), ne da bi se
sprememba porazdelila med začetni zadržani čisti dobiček in druge sestavine kapitala. Podjetja, ki
uporabijo to olajšavo, morajo to razkriti. Skupina/Družba pregleduje vpliv dopolnitev standarda in jih
bo uporabila v naslednjem obračunskem letu.
Dopolnitve MRS 28: Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige
Dopolnitve pojasnjujejo, da je merjenje finančne naložbe v pridruženo podjetje ali skupni podvig v
lasti podjetja, ki je organizacija, ki se ukvarja s tveganim kapitalom, ali drugo upravičeno podjetje, po
pošteni vrednosti preko poslovnega izida ob začetnem pripoznanju možno izbrati za vsako finančno
naložbo v pridruženo podjetje ali skupni podvig, pri čemer se vsaka finančna naložba obravnava
posebej. Dopolnitve se uporabljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje. Skupina/Družba pregleduje vpliv dopolnitev standarda in jih bo uporabila ob njihovi uveljavitvi.
Dopolnitve MRS 40: Prenos naložbenih nepremičnin
Dopolnitve pojasnjujejo zahteve za prenos na naložbene nepremičnine in z njih. Uporabljajo se za
spremembe namembnosti, do katerih pride na začetku letnega obdobja poročanja, v katerem podjetje prvič uporabi dopolnitve, ali po začetku tega obdobja. Dovoljena je tudi uporaba za nazaj, če je
to mogoče, brez uporabe spoznanj za nazaj. Dopolnitve veljajo za obdobja, ki se začnejo 1. januarja
2018 ali pozneje. Zgodnja uporaba je dovoljena. Skupina/Družba ne pričakuje, da bodo navedene
dopolnitve vplivale na njene konsolidirane/ločene računovodske izkaze.
Dopolnitve MSRP 1: Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja
Z dopolnitvami so bile črtane kratkoročne izjeme v členih E3–E7 MSRP 1, saj so izpolnile svoj
namen. Dopolnitve veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje. Skupina/
Družba ne pričakuje, da bodo navedene dopolnitve vplivale na njene konsolidirane/ločene računovodske izkaze.
Dopolnitve MSRP 2: Razvrščanje in merjenje plačil z delnicami
Dopolnitve se nanašajo na tri glavna področja:
Vpliv odmernih pogojev na merjenje z denarjem poravnanih plačil z delnicami.
Dopolnitve pojasnjujejo, da se način obračunavanja odmernih pogojev pri merjenju s kapitalom
poravnanih plačil z delnicami uporablja tudi za z denarjem poravnana plačila z delnicami.
Razvrščanje plačilnih transakcij z delnicami, ki imajo značilnosti neto poravnave, za potrebe obveze iz naslova davčnega odtegljaja.
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Z dopolnitvijo se dodaja izjema, s katero se obravnava natančno določena okoliščina, ko je dogovor o neto poravnavi namenjen izpolnitvi obveze podjetja, da na podlagi davčne zakonodaje ali
predpisov odtegne določen znesek in tako izpolni davčno obvezo zaposlencev, povezano s plačilom
z delnicami.
Obračunavanje, pri katerem se zaradi spremembe pogojev plačil z delnicami ta prerazvrstijo iz »z
denarjem poravnana« v »s kapitalom poravnana«.
Dopolnitev pojasnjuje, da se v primeru spremembe pogojev z denarjem poravnanega plačila z
delnicami, zaradi katerega ta postane s kapitalom poravnano plačilo z delnicami, transakcija z dnem
spremembe začne obračunavati kot s kapitalom poravnano plačilo.
Dopolnitve se uporabljajo za nazaj in veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali
pozneje. Ob sprejetju morajo podjetja spremembe uporabiti, ne da bi prilagodila informacije za predhodna obdobja, vendar je uporaba za nazaj dovoljena, če se podjetje odloči, da bo uporabilo vse tri dopolnitve, in če so izpolnjena druga merila. Zgodnja uporaba je dovoljena. Skupina/Družba ne pričakuje,
da bodo navedene dopolnitve vplivale na njene konsolidirane/ločene računovodske izkaze.
Dopolnitve MSRP 4: Uporaba MSRP 9, Finančni instrumenti, v povezavi z MSRP 4, Zavarovalne pogodbe
Dopolnitve naslavljajo vprašanja, ki so povezana z uvajanjem novega standarda za finančne instrumente (MSRP 9) pred uvajanjem novega standarda za zavarovalne pogodbe, ki ga Odbor pripravlja namesto MSRP 4. Za podjetja, ki izdajajo zavarovalne pogodbe, obstajata dve možnosti:
začasna oprostitev uporabe MSRP 9 in sočasna uporaba. Začasna oprostitev se prvič uporabi za
obdobja poročanja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje. Podjetje se lahko za sočasno uporabo odloči ob prvi uporabi MSRP 9 in ta pristop uporabi za nazaj za finančna sredstva, določena ob
prehodu na MSRP 9. Podjetje prilagodi primerjalne informacije, ki odražajo sočasno uporabo, le v
primeru, da prilagodi primerjalne informacije ob uporabi MSRP 9. Skupina/Družba ne pričakuje, da
bodo navedene dopolnitve vplivale na njene konsolidirane/ločene računovodske izkaze.
Pojasnilo OPMSRP 22: Transakcije v tuji valuti in vnaprejšnje plačilo
Pojasnilo obravnava vprašanje menjalnega tečaja, uporabljenega pri transakcijah, ki vključujejo
vnaprejšnje plačilo, dano ali prejeto v tuji valuti. Zajema transakcije v tuji valuti, pri katerih podjetje
pripozna nedenarno sredstvo ali nedenarno obveznost, ki nastane z dajanjem ali prejetjem vnaprejšnjega plačila, preden podjetje pripozna ustrezno sredstvo, odhodek ali prihodek. Pojasnilo se ne
uporablja, kadar podjetje ustrezno sredstvo, odhodek ali prihodek ob začetnem pripoznanju izmeri
po pošteni vrednosti ali po pošteni vrednosti prejetega ali danega plačila na datum, ki ni enak datumu začetnega pripoznanja edenarnega sredstva ali nedenarne obveznosti. Pojasnila ravno tako
ni treba uporabljati za davek iz dobička, zavarovalne pogodbe ali pozavarovalne pogodbe. OPMSRP
22 velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje, pri čemer je dovoljena zgodnja
uporaba. Pojasnilo se lahko uporabi bodisi za prihodnja obdobja, in sicer za vsa sredstva, odhodke in
prihodke v tuji valuti, ki jih obravnava to pojasnilo in so prvič pripoznani, bodisi na začetku obdobja
poročanja, v katerem podjetje prvič uporabi pojasnilo, ali pozneje, bodisi na začetku predhodnega
obdobja poročanja, pri čemer je treba predstaviti primerjalne informacije. Skupina/Družba pregleduje vpliv pojasnila in ga bo uporabila ob v naslednjem obračunskem letu.
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.
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c) Funkcijska in predstavitvena valuta
Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov. 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 pripravilo
v procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki najmočneje vplivajo na zneske v računovodskih
izkazih, so opisane v naslednjih pojasnilih:
•
Pojasnilo št. 10.9 – merjenje obvez za določene zaslužke
•
Pojasnilo št. 10.17 – dolgoročne finančne naložbe
•
Pojasnilo št. 10.27 in 10.36 – rezervacije in potencialne obveznosti iz naslova tožb
•
Pojasnilo št. 10.34 – finančni inštrumenti
e) Poslovno leto
Poslovno leto za družbo Datalab ni enako koledarskemu letu in se prične 1.7. ter traja do 30.6..

10.3 POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE
Spodaj opredeljene računovodske politike je družba dosledno uporabila za vsa obdobja, ki so
predstavljena v priloženih računovodskih izkazih.
Razen kot je razkrito v pojasnilih k računovodskim izkazom, družba ni spremenila računovodskih
usmeritev glede na preteklo leto.
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 vrednost 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 pripoznajo 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 varovanja pred tveganji, ki se pripoznajo neposredno v kapitalu.
b) Finančni instrumenti
Družba Datalab 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
d.d. ni imela v svojih izkazih v letu 2018 za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev ter finančnih
sredstev po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
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.
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Neizpeljani finančni inštrumenti se na začetku pripoznajo po njihovi pošteni vrednosti, povečani
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. Prekoračitve 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 sredstev
in njihovih ustreznikov.
Obračunavanje finančnih prihodkov in odhodkov je opisano v točki 10.11. in 10.12.
c) Delniški kapital
i) Vpoklicani kapital
Vpoklicani kapital obvladujoče družbe Datalab d.d., Ljubljana se pojavlja kot delniški 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 vrednosti, 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 upoštevanju dobe koristnosti opredmetenih sredstev, kot sledi:
Opis sredstev

Amortizacijske stopnje
od 1. julija 2016 v %

Računalniki
Pohištvo in stoli
Oprema za vozni park
Druga oprema

Amortizacijske stopnje pred 30.
junijem 2016 v %

50

50

20, 25

20, 25

12,5

12,5

20, 25

20, 25

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, vendar
se za vrednost pridobljene subvencije oblikuje pasivno časovno razmejitev, ki se na mesečni osnovi
zmanjšuje v višini amortizacije.
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e) Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva se začetno merijo po nabavni vrednosti.
f) Ostala neopredmetena sredstva
Neopredmetena osnovna sredstva pridobljena preko razpisov se pripoznajo kot sredstvo vendar
se za vrednost pridobljene subvencije oblikuje pasivno časovno razmejitev – državne podpore, 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.
g) 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 družbe ustvarjenim dobrim imenom in blagovnimi znamkami, so pripoznani v
poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride.
h) 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
Neopredmeteno OS - PANTHEON
Materialne in avtorske pravice

Amortizacijske stopnje
od 1. julija 2017 v %

Amortizacijske stopnje pred 30.
junijem 2017 v %

10

10

10 - 50

10-50

i) Najeta sredstva
Najem, pri katerem družba prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom 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 usmeritvami, ki veljajo za takšna sredstva.
j) 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 popuste.
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.
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, materialom 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.
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k) Oslabitev sredstev
iii) 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 obstajajo
objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja
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.
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 se
jih obravnava na podlagi individualne ocene izterljivosti.
Naložbe v odvisne družbe so vrednotene po nabavni vrednosti.
Popravek naložbe se oblikuje za tiste naložbe, za katere se izkaže potreba in se jih obravnava na
podlagi individualne ocene. 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 izpostavljenosti tveganjem.
Vse izgube zaradi oslabitve družba izkaže v poslovnem izidu obdobja. Morebitno nabrano izgubo
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, namenjenih
za prodajo, ki so lastniški vrednostni papirji, Družba izkazuje neposredno v kapitalu.
iv) 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
nadomestljiva vrednost sredstva. Ocena oslabitve dobrega imena in neopredmetenih sredstev z
nedoločeno 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 vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti 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, v 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.
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.
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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.
l) Zaslužki zaposlenih
i) Drugi dolgoročni zaslužki zaposlenih – rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
ii) 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 sedanja
vrednost, in nato zmanjša za pošteno vrednost vseh povezanih sredstev. Diskontna stopnja je na
datum poročanja tržni donos dolgoročnih državnih obveznic. Izračun se izdela z uporabo metode
predvidene pomembnosti enot. Morebitni aktuarski dobički in izgube se pripoznajo v poslovnem
izidu v obdobju njihovega nastanka.
iii) Zaposleni so upravičeni do nagrad za leta službovanja - jubilejnih nagrad, ki se pripoznajo ob
izpolnjenih pogojih o številu let službovanja zaposlenih. Na dan 30. 06. se opravi aktuarsko vrednotenje in ustrezno evidentira prek poslovnega izida. Plačila za jubilejne nagrade ob zapadlosti
zmanjšujejo oblikovane rezervacije.
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 dvanajstih
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.
m) 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 Družba oblikuje rezervacije v višini, ki ustreza doseženi delovni dobi zaposlencev. Na
dan 30. 06. se opravi aktuarsko vrednotenje in ustrezno evidentira prek poslovnega izida. Aktuarski
dobički in izgube se pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu v obdobju njihovega nastanka.
Plačila za odpravnine ob upokojitvi ob zapadlosti zmanjšujejo oblikovane rezervacije.
n) Prihodki
i) Prihodki iz prodaje proizvodov
Prihodki iz prodaje proizvodov se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve
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.
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ii) Prihodki iz opravljenih storitev
Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti posla na datum poročanja. Stopnja dokončanosti se oceni s pregledom opravljenega dela.
Večino prihodkov družbe predstavljajo prihodki iz naslova prodaje licenc in osveževalnih pogodb,
uporabnin (naročnine na gostovanje/ hosting) in storitve ServiceDeska za hitro pomoč. Prihodki iz
naslova prodaje licenc in osveževalnih pogodb se v celoti pripoznajo ob sklenitvi pogodbe o prodaji
in se ne razmejujejo v obdobju na katero se nanašajo.
Razlog, da prihodke iz osveževalnih pogodb v celoti pripoznavamo z datumom sklenitve pogodbe so sledeči:
•
Povprečno trajanje (sklenjenost) osveževalnih pogodb z določenim uporabnikom je 11 let,
tako da je upravičeno pričakovati, da bo pogodba sklenjena letos, ostajala veljavna tudi v
prihodnosti.
•
Pogodbe se sklepajo običajno na isti dan in za isto vrednost, kar predstavlja kontinuiteto čez
razmejitve let. Izjema je bilo le PL'06 in PL'16 ko smo povečali cene icenc in/ali osveževanj.
•
Pogodba, tudi v kolikor je kasneje odpovedana, ni refundabilna. Uporabnik plača ceno osveževanja za celotno leto, edino tveganje pri pripoznavanju teh prihodkov je tveganje neplačila.
•
Ni pričakovati dodatnih stroškov izpolnitve pogodbe.
Prihodke pridobljene iz naslova razpisov, subvencij ali dotacij družba prihodkuje ob podpisu 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 prihodkujejo v
sorazmernem delu amortizacije.
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.
o) 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 državne
podpore se v izkazu poslovnega izida pripoznavajo strogo dosledno med drugimi prihodki iz poslovanja v dobi koristnosti posameznega sredstva.
p) Finančni najemi
Plačila iz naslova finančnega najema se pripoznavajo med prihodki enakomerno med trajanjem najema. Prejete vzpodbude v zvezi z najemom se pripoznajo kot sestavni del skupnih odhodkov 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 obrestna mera za preostalo stanje dolga za vsako obdobje. Družba pogojna plačila iz naslova finančnega
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.
q) 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 finančnih
sredstev, spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni
izid in dobički od inštrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v poslovnem izidu.
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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 rezervacije, dividende od prednostnih delnic, ki so izkazane med obveznostmi, spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, izgube zaradi oslabitve vrednosti
finančnih sredstev in izgube od inštrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu
vseobsegajočega donosa. Stroški izposojanja se v izkazu vseobsegajočega donosa pripoznajo po
metodi efektivnih obresti.
Dobički in izgube iz tečajnih razlik se izkažejo v čistem znesku
r) Davek iz dobička
Davek iz dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek iz
dobiča 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 (od dohodka), za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega
dobička za poslovno leto, ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih na datum poročanja, 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 poročanja in zneski za potrebe davčnega poročanja. Naslednje začasne razlike niso upoštevane: začetno
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 od dohodka, 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 odloženo
terjatev. Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo
mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.
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10.4 DOLOČANJE POŠTENE VREDNOSTI
Glede na računovodske usmeritve družbe in razčlenitve je v številnih primerih potrebna določitev
poštene vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev in obveznosti. Poštene vrednosti
posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja je družba določila po metodah, 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.
Hierarhija poštene vrednosti
Pri pripoznavanju in razkrivanju poštene vrednosti finančnih instrumentov z uporabo tehnike
ocenjevanja vrednosti je bila uporabljena naslednja hierarhija:
1.kategorija: določanje poštene vrednosi neposredno s sklicevanjem na uradno objavljeno ceno
na aktivnem trgu,
2.kategorija: druge tehnike ugotavljanja poštene vrednosti na podlagi predpostavk s pomembnim vplivom na pošteno vrednost, ki so v skladu z opaznimi trenutnimi tržnimi transakcijami z istimi instrumenti, bodisi neposredno, bodisi posredno.
3.kategorija: druge tehnike ugotavljanja poštene vrednosti na podlagi predpostavk s pomembnim vplivom na pošteno vrednost, ki niso v skladu z opaznimi trenutnimi tržnimi
transakcijami z istimi instrumenti.
Finančni inštrumenti merjeni po pošteni vrednosti
(v EUR)

30. 6. 2018

30. 6. 2017

1.kategorija

0

38.414

2.kategorija

0

0

3.kategorija

0

0

i) Opredmetena osnovna sredstva
Poštena vrednost opredmetenih osnovnih sredstev iz poslovnih združitev je njihova tržna vrednost. 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 ponujeni
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 denarnih 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 izplačil
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 podobnimi
obveznostmi, ki jih ni mogoče zamenjati v kapital. Pri finančnih najemih se tržna obrestna mera
določi s primerjavo s podobnimi najemnimi pogodbami.
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10.5 OBVLADOVANJE FINANČNEGA TVEGANJA
Družba ne uporablja finančnih inštrumentov. Družba ocenjuje finančna tveganja v okviru naslednjih 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 delavec 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 tveganji
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 pogodbenica
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 vsako
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.
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 podobnih 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 obveznosti 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 okoliščinah, brez da bi nastale nesprejemljive izgube ali tveganje škodovati ugledu Družbe.
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Družba ima za zagotavljanja likvidnosti odprtih več kreditnih linij, kjer na podlagi potreb črpa ustrezna sredstva. V spodnji tabeli je podan pregled finančnih in poslovnih obveznosti po zapadlosti dolga.
Do 3 mesece

3 do 12 mesecev

1 do 5 let

nad 5 let

Skupaj v EUR

Finančne
obveznosti

PL 2018

716.898

615.108

1.715.711

0

3.047.717

Poslovne
obveznosti

661.250

0

0

0

661.250

1.378.148

615.108

1.715.711

0

3.708.967

Skupaj

Do 3 mesece

3 do 12 mesecev

1 do 5 let

nad 5 let

Skupaj v EUR

Finančne
obveznosti

PL 2017

261.647

784.941

1.928.004

333.103

3.307.695

Poslovne
obveznosti

1.019.702

0

0

0

1.019.702

Skupaj

1.281.349

784.941

1.928.004

333.103

4.327.396

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 tveganjem 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 so predvsem EUR. Valuta v kateri
družba največ posluje, je EUR.
S prehodom na evre se pomen ključnega valutnega para v družbi spreminja, saj v to terminologijo 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 geografsko
lokacijo naših podjetij v tujini, in sicer: EUR/HRK, EUR/MKD, EUR/RSD in EUR/CHF. Na vseh trgih
poskušamo 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 spremembe 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 zaupanje 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
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 spremlja gibanje kapitala z uporabo kazalnika finančnega vzvoda, izračunanega z delitvijo
neto obveznosti s skupnim zneskom obveznosti in celotnim zneskom kapitala, kot je prikazano v tabeli.
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Postavka

2018

2017

Finančne obveznosti=FO

3.047.717

3.307.695

Poslovne obveznosti=PO

661.250

1.019.702

17.257

132.487

Neto obveznosti=FO+PO-DS

3.691.710

4.194.910

Kapital

8.605.976

8.496.360

12.297.686

12.691.270

30%

33%

Denarna sredstva in kratkoročni depoziti=DS

Kapital + neto obveznosti
Kazalnik finančnega vzvoda

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 programu
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.

10.6 PRIHODKI OD PRODAJE
V EUR

PL 2018

PL 2017

PRIHODKI OD PRODAJE

4.805.850

4.831.147

Prihodki od prodaje na domačem trgu

1.983.744

1.869.850

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen zakupnin

1.982.374

1.861.938

1.370

7.912

Prihodki od prodaje na trgu EU

819.627

1.053.204

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu EU

819.627

1.053.204

Prihodki od prodaje na trgu izven EU

2.002.478

1.908.093

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

2.002.478

1.908.093

Prihodki od zakupnin naročnin najema

Večino prihodkov od prodaje predstavljajo prihodki iz naslova prodaje licenc za program
PANTHEON, osveževalnih pogodb, uporabnin (naročnine na gostovanje/ hosting) in storitve ServiceDeska za hitro pomoč.
V poslovnem letu 2018 je skupina Datalab na hrvaškem trgu z mesecem decembrom 2016 začasno do vzpostavitve novega SUBa začela poslovati preko zunanjega partnerja, kateremu so se
storitve zaračunavale po enakih cenah kot jih je le-ta zaračunaval naprej končnim strankam. Učinek
spremembe načina prodaje na prihodke od prodaje, dosežene v obdobju 1.7.2016 – 30.6.2017,
znaša 438 tisoč EUR (za takšen znesek so zaradi navedenega prihodki v poslovnem letu 2017 višji).
Drugi razlog za manjše prihodke od prodaje je nižji obseg storitev razvoja programa PANTHEON
Farming, ki se zaračunajo družbi Datalab Agro AG (v poslovnem letu 2017 754.460 EUR, v letu 2018
592.430 EUR). Upoštevaje učinek zgoraj navedenega, so prihodki od prodaje porasli za slabih 16%.
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10.7 DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
Pretežni del drugih poslovnih prihodkov predstavljajo usredstveni lastni proizvodi in storitve v
višini 1.667.131 EUR (v poslovnem letu 2017 1.654.632 EUR), ki v celoti predstavljajo razvoj programske opreme PANTHEON.
V postavki subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki Družba evidentira prihodke iz naslova prejetih subvencij od Evropske komisije za
financiranje projekta AgroIT, katerega cilj je vzpostavitev pilotne platforme AgroIT, ki se testira v
več evropskih državah. Projekt je bil zaključen v poslovnem letu 2017, v katerem je družba iz tega
naslova prihodkovala subvencije v višini 140.420 EUR, v poslovnem letu 2018 družba tovrstnih
prihodkov ni imela.
Med drugimi poslovnimi prihodki v skupni višini 63.725,30 EUR so zajeti prihodki iz naslova odprave oslabitve poslovnih terjatev, prihodki iz naslova odpisov obveznosti ter drugi izredni prihodki.

10.8 STROŠKI BLAGA MATERIALA IN STORITEV
Stroški materiala so cenovno izraženi potroški neposrednega materiala. 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, stroški partnerskih provizij in podobni stroški. Med stroške
storitev štejejo tudi stroški po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu oziroma stroški storitev iz drugih pravnih razmerij, razen delovnih razmerij nastalih s fizičnimi osebami.
Znesek stroškov blaga, materiala in storitev sestavljajo:
v EUR

PL 2018

PL 2017

1.493.124

1.776.152

221

837

Stroški energije

9.145

11.049

Drugi stroški materiala

3.710

5.265

Stroški storitev pri ustvarjanju proizv.in opravljanju stor.

5.524

38.673

Transportne storitve

14.650

19.726

Stroški storitev vzvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev

37.136

46.108

Najemnine

59.422

63.835

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom

20.677

18.324

6.097

7.694

Stroški intelektual. in osebnih storitev

507.033

391.744

Stroški sejmov reklam propag. in reprez.

117.490

85.191

Stroški storitev fizičnih oseb

198.946

117.864

Stroški drugih storitev

508.711

965.915

4.361

3.927

Stroški materiala blaga in storitev
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije

Nagrade vajencem in študentom

Stroški intelektualnih in osebnih storitev ter drugi stroški storitev so predvsem stroški zunanjih
izvajalcev vezanih na izdelavo, posodobitve in nadaljnji razvoj programa PANTHEON in programa za
kmetijstvo PANTHEON Farming ter v poslovnem letu 2017 tudi prodajni stroški, vezani na partnerja
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Gravis d.o.o., ki je začasno (od decembra 2016 do konca junija 2017) namesto naše hčerinske družbe na Hrvaškem, prevzel oskrbo končnih strank na hrvaškem trgu.
Družba stroške nadomestil bankam za obravnavo in odobritve kreditov in stroške garancij za
odobrena posojila izkazuje v finančnih odhodkih iz posojil prejetih od bank.
Členitev stroškov po funkcionalnih skupinah

PL 2018 v EUR

Delež

PL 2017 v EUR

Delež

Proizvajalni stroški (razvoj in podpora)

3.929.537

75,64%

3.919.238

74,99%

Stroški prodaje (marketing in prodaja)

229.751

4,42%

559.488

10,71%

Stroški splošnih dejavnosti ( uprava )

1.035.793

19,94%

747.622

14,30%

Skupaj

5.195.081

100%

5.226.348

100%

Kot proizvajalni stroški so zajeti stroški oddelka razvoja, kot prodajni pa stroški oddelkov prodaje
in marketinga. Pod stroške splošnih dejavnosti so zajeti stroški splošnih služb (manegment, računovodstvo, administracija, DL akademija, izobraževanje, kadri ipd.).

10.9 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 urejajo
prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Stroške dela sestavljajo:
v EUR

PL 2018

PL 2017

Stroški dela

1.837.658

1.817.470

Stroški plač

1.439.890

1.407.142

Stroški pokojninskih zavarovanj

134.432

132.639

Stroški drugih socialnih zavarovanj

104.440

101.947

Drugi stroški dela

158.897

175.742

Prejemki članov upravnega odbora
V spodnjih tabelah so pri zneskih upoštevani stroški plač in nadomestil v breme podjetja, drugi
stroški dela (regres) in povračila stroškov v zvezi z delom. Od spodaj navedenih je v družbi zaposlen
le Moreno Rodman. Podatki so za izplačila v poslovnem letu 2018.
Pri izplačilu prejemkov za upravni odbor so upoštevani stroški nadomestil, sejnin ter nagrad za
zunanje in notranje člane upravnega odbora. V drugih nagradah so zajeta izplačila nagrad na podlagi
sklepov skupščin.
V drugih dodatnih izplačilih so prikazana nadomestila za dana osebna poroštva članov za prejeta
posojila matične družbe ter regres za letni dopust.
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Fiksni prejemki

Druge nagrade

Povračila
stroškov

Druga dodatna
plačila

Skupaj prejemki v
Datalab d. d.

Lojze Zajc

44.035

14.628

0

0

58.663

Andrej Mertelj

49.136

0

Moreno Rodman

47.180

5.804

1.000

53.983

Nedim Pašić

15.116

6.431

0

0

21.546

155.467

21.059

5.804

1.000

183.329

v EUR

PL 2018

PL 2017

Drugi poslovni odhodki

181.972

320.758

Rezervacije

31.150

5.203

Drugi stroški

150.822

315.556

SKUPAJ

49.136

* vključeni so prejemki v obdobju (torej izplačila) in ne obračunane obveznosti za obdobje

10.10		 DRUGI POSLOVNI ODHODKI

Drugi odhodki v poslovnem letu 2018 so sestavljeni iz odhodkov iz naslova donacij v višini 28.960
EUR, sodni stroški in takse v višini 17.317 EUR, stroški vezani na ustanovitev novega SUBa v Ukraini
v višini 18.019 EUR, plačane globe in stroški po izvršbah v višini 49.918 EUR, štiipendije v višini 4.950
EUR ter drugih izrednih odhodkov v višini 31.658 EUR.
Stroški rezervacij v poslovnem letu 2018 predstavljajo stroške za plačilo verjetne škode, vezano na
oceno odvetniške družbe glede izida tožbenega postopka z E-POS Group d.o.o..
Na dan 30.6.2018 družba ni na novo izvedla aktuarskega izračuna za rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi (aktuarski izračun na dan 30.6.2017) zaradi ocene, da v roku enega
leta ni prišlo do sprememb, ki bi imele bistven vpliv na aktuarski izračun.

10.11		 FINANČNI PRIHODKI
v EUR

PL 2018

PL 2017

Finančni prihodki

145.744

132.273

Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini

130.000

0

0

96.750

Finančni prihodki iz posojil danih drugim

7.590

4.899

Finančni prihodki iz posojil v skupini

4.397

7.808

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

666

140

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev v skupini

3.091

22.676

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah

Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini v višini 130.000 EUR sestojijo iz izplačila dela
dobičkov iz preteklih let matični družbi s strani Datalab SR in Datalab BA.
Finančni prihodki iz danih posojil so izkazani v višini 11.986 EUR.
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev so izkazani v višini 3.758 EUR in jih sestavljajo predvsem
obračunane zamudne obresti kupcem.
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10.12		 FINANČNI ODHODKI
v EUR
Finančni odhodki
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

PL 2018

PL 2017

78.709

225.781

0

74.169

259

537

56.253

68.640

2.065

0

0

413

20.133

82.022

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini, predstavljajo obračunane obresti na prejeto posojilo od družbe Datalab SI d.o.o..
Družba v finančnih odhodkih iz posojil prejetih od bank poleg obresti evidentira še stroške nadomestil bankam za obravnavo in odobritve kreditov in stroške za dane garancije fizičnih oseb za
odobrena posojila družbi. Zaradi črpanja ugodnih finančnih virov ter znižanja stanja kreditov so se
ti odhodki znižali za 18%.
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti predstavljajo obračunane negativne tečajne razlike
na dano posojilo v CHF družbi Datalab Agro AG ter obresti na prejeto posojilo od družbe Datalab AH d.d.
V finančnih odhodkih iz drugih poslovnih obveznosti so zajete zamudne obresti, kjer pretežni
delež predstavljajo obračunane zamudne obresti za poslovno leto 2018 po sodbi RR&CO d.o.o. v
višini 20.028 EUR.
Finančni izid
v EUR

PL 2018

PL 2017

Finančni prihodki

145.744

132.273

Finančni odhodki

78.709

225.781

NETO FINANČNI IZID

67.035

-93.508

10.13		 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 2018 koristila toliko
davčnih olajšav, da ni imela obveznosti za plačilo davka od dohodka.
Družba je v poslovnem letu 2018 koristila več davčnih olajšav kot jih je oblikovala za tekoče
poslovno leto, poleg tega je zaradi postopka oddelitve z ustanovitvijo nove družbe Datalab AH d.d.
odpravila popravke vrednosti naložbe v družbo Datalab Agro AG. Oboje je imelo za posledico zmanjšanje oziroma odpravo terjatev za odložene davke v skupni višini 236.471 EUR.
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Postavka

PL 2018

PL 2017

0

0

-236.471

60.549

236.471

-60.549

Obračunani odhodek za davek - davčna obveznost
Terjatev za odložene davke
Odhodek za davek skupaj v izkazu poslovnega izida

Prikaz efektivne stopnje davka od dohodka za družbo Datalab d.d
Postavka

PL 2018

PL 2017

1.317.925

901.559

19,00%

18,00%

Davek po veljavni davčni stopnji pred spremembami davčne osnove

250.406

162.281

Davčno nepriznani stroški

170.697

312.255

-181.920

-66.500

-1.306.701

-1.147.315

Efektivna davčna stopnja

0,00%

0,00%

Odmerjeni davek

0,00%

0,00%

Bruto poslovni izid pred obdavčitvijo
Veljavna davčna stopnja

Različno pripoznavanje prihodkov in odhodkov
Olajšave

10.14		 ODLOŽENI DAVKI
Odhodki iz odloženih davkov predstavljajo zmanjšanje odloženih terjatev za davek v višini
236.471 EUR, kot razlika iz naslova v tem poslovnem letu davčno nepriznanih odpisov in oslabitev
ter v tem poslovnem letu davčno priznanih odpisov in oslabitev, odpravo oslabitve naložbe zaradi
oddelitve, uveljavljanja davčnih olajšav iz naslova izplačil po sklepu o delitvi dobička delavcem v
skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku in razlike med v tem poslovnem letu koriščenih
davčnih olajšav iz naslova vlaganj v razvoj v preteklih letih ter oblikovanja davčne olajšave iz naslova
vlaganja v razvoj in investiranje v tekočem poslovnem letu.

10.15		 NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA
Nepremičnine, naprave in oprema v višini 63.888 EUR predstavljajo predvsem računalniki in računalniška oprema. Vsa v letu 2018 nabavljena oprema je bila pridobljena iz lastnih virov.
Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev za obdobje od 1.7.2017 do 30.6.2018
Druge naprave in oprema

Skupaj

Stanje 01.julij 2017

431.740

431.740

Nabava aktiviranja

63.618

63.618

Odtujitve odpisi

15.970

15.970

0

0

479.388

479.388

NABAVNA VREDNOST

Okrepitev OS
Stanje 30. junij 2018
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POPRAVEK VREDNOSTI
389.711

389.711

Odtujitve odpisi

15.952

15.952

Amortizacija

41.740

41.740

Okrepitev OS

0

0

415.500

415.500

Stanje 01. julij 2017

42.028

42.028

Stanje 30. junij 2018

63.888

63.888

Stanje 01. julij 2017

Stanje 30. junij 2018
NEODPISNA VREDNOST

10.16		 NEOPREDMETENA SREDSTVA
Neopredmeteno dolgoročno sredstvo je sredstvo, ki služi za dolgoročno proizvajanje ali priskrbovanje proizvodov oziroma za opravljanje in priskrbovanje storitev, dajanje v najem ali pisarniške
potrebe, fizično pa ne obstaja. Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi družba Datalab Tehnologije izkazuje materialne in avtorske pravice po neodpisani vrednosti, kot razliki med nabavno
vrednostjo in popravkom vrednosti.
Neopredmetena dolgoročna sredstva v višini 6.529.936 EUR predstavljajo vrednost dokupljenih komponent in drugih avtorskih pravic, ki se nanašajo na informacijski sistem PANTHEON ter
razne licence, ki omogočajo, da znotraj razvojnega oddelka poteka nemoten razvoj informacijskega
sistema PANTHEON. Največji del neopredmetenih sredstev pa predstavlja usredstvenje programa
PANTHEON (leto 2018: 6.479.006 EUR, leto 2017: 6.482.031 EUR).
Družba nima v uporabi zamortiziranih neopredmetenih sredstev, ki bi bila bistveno pomembna.
Preglednica gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev:
Dolgoročne premoženjske pravice

Skupaj

Stanje 01.julij 2017

17.163.714

17.163.714

Nabava aktiviranja

1.697.339

1.697.339

Odtujitve odpisi

0

0

Okrepitev OS

0

0

18.861.054

18.861.054

10.624.654

10.624.654

0

0

Amortizacija

1.706.464

1.706.464

Okrepitev OS

0

0

12.331.118

12.331.118

Stanje 01. julij 2017

6.539.060

6.539.060

Stanje 30. junij 2018

6.529.936

6.529.936

NABAVNA VREDNOST

Stanje 30. junij 2018
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01. julij 2017
Odtujitve odpisi

Stanje 30. junij 2018
NEODPISNA VREDNOST
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10.17		 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. 2018

30. 6. 2017

Dolgoročne finančne naložbe

465.428

1.607.948

Delnice in deleži v družbah v skupini

444.079

1.586.598

Druge dolgoročne finančne naložbe

21.350

21.350

Družba izkazuje naslednje dolgoročne finančne naložbe:
V EUR

Delež

30.06.2018

30.06.2017

51%

0

0

Naložba Datalab BA d.o.o. – Bosna in Hercegovina

100%

161.717

161.717

Naložba Datalab MK d.o.o - Makedonija.

100%

0

0

Naložba Datalab SR d.o.o. – Srbija

100%

0

0

Naložba Datalab SI d.o.o. – Slovenija

100%

7.500

7.500

Naložba v Datalab Agro AG – Švica *

82,61%

0

1.142.909

100%

179.173

179.173

90%

389

0

100%

95.299

95.299

444.079

1.586.598

24,99%

1.250

1.250

Naložba v Datalab Bulgaria Ltd.- Bolgarija

50%

0

0

Naložba v Datalab AL Sh.p.k.- Albanija

50%

0

0

Naložba v Datalab LLC - Kosovo

50%

20.100

20.100

21.350

21.350

Naložba Datalab Tehnologije d.o.o. – Hrvaška ***

Naložba v Datalab HR d.o.o. – Hrvaška **
Naložba v Datalab Ukraine LLC – Ukrajina ****
Naložba v Datalab Agro SI - Slovenija
Skupaj odvisne družbe
Naložba Datalab Automotive d.o.o. - Srbija

Skupaj druge družbe
* oddelitev po stanju na dan 30.6.2017
** preimenovanje (prej Datalab Agro d.o.o.) in prevzem funkcije SUBa na hrvaškem trgu
*** v mirovanju
**** ustanovitev v novembru 2017, pridobitev 90% deleža v februarju 2018

Dolgoročne finančne naložbe se vrednotijo po metodi nabavne vrednosti.
Naložba v družbo Datalab Agro AG je bila na podlagi postopka oddelitve z ustavovitvijo nove
družbe ter Delitvenega načrta oddeljena na družbo Datalab AH d.d..
Znesek izločitve dolgoročne finančne naložbe v neto vrednosti 1.142.909 EUR je sestavljen iz
vrednosti naložbe v DL Agro AG v vrednosti 1.808.909 EUR, zmanjšane za oblikovane popravke
vrednosti v preteklih letih v višini 666.000 EUR.
V poslovnem letu 2018 je družba pridobila 90% poslovni delež v družbi Datalab Ukraine LLC
(družbo je v novembru 2017 ustanovil slovenski partner, od katerega je v februarju 2018 družba
Datalab Tehnologije d.d. odkupila 90% poslovni delež).
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10.18		 DOLGOROČNA POSOJILA
Med dolgoročno danimi posojili družba izkazuje posojilo dano družbi Datalab AL Sh.p.k. še v višini
2.500 EUR, dolgoročni del danega kredita hčerinski družbi Datalab SI d.o.o. v višini 96.000 EUR ter
dolgoročni del danega posojila Golf & Jadralnemu klubu Datalab v višini 33.701 EUR, kateremu je
družba v letu 2015 odobrila sedemletni kredit za nakup jadrnice ELAN.

10.19		 DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
Dolgoročne poslovne terjatve so terjatve na premoženjskih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali izvedbo kake storitve v obdobju, ki presega 12 mesecev.
Družba izkazuje naslednje dolgoročne poslovne terjatve:
(v EUR)
DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
Dolgoročne terjatve do družb v skupini
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

30.06.2018

30.06.2017

8.377

25.327

0

196

8.377

25.130

10.20		 ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
Odložene terjatve za davek so zneski davka od dobička, ki bodo davčnemu zavezancu povrnjeni
v prihodnjih davčnih obdobjih z manjšimi plačili davka v prihodnosti, takrat, ko bodo terjatve lahko
uveljavljene.
(v EUR)

30.06.2018

30.06.2017

707.172

943.643

1.880

1.967

- iz naslova neizkoriščenih davčnih olajšav za razvoj

338.775

554.385

- iz naslova neizkoriščenih davčnih olajšav za investiranje

234.838

111.496

7.600

19.062

124.080

256.733

30.06.2018

30.06.2017

Kratkoročne finančne naložbe

702.877

705.288

Kratkoročna posojila družbam v skupini

428.993

510.919

Druga kratkoročna posojila

273.884

194.369

Odložene terjatve za davek
- iz naslova oblikovanih rezervacij

- iz naslova odloga upravičenosti koriščenja davčne oljašave iz
delitve dobička delavcem
- iz naslova popravkov vrednosti naložb in terjatev

10.21		 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
(v EUR)
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Družba na dan 30.6.2018 izkazuje terjatve iz naslova danih posojil hčerinskim družbam in sicer do
Datalab SI d.o.o. v višini 84.000 EUR (kratkoročni del dolgoročnega posojila), do Datalab Agro SI d.o.o.
267.745 EUR, do Datalab MK d.o.o. 10.934 EUR ter do Datalab Ukraine 66.314 EUR.
Med drugimi kratkoročnimi posojili izkazuje terjatve do drugih in sicer do družbe Datalab Agro AG
v višini 210.784 EUR, kratkoročni del danega posojila Golf & Jadralnemu klubu Datalab v višini 40.263
EUR, do Datalab KO v višini 15.000 EUR, do Datalab AL Sh.p.k. v višini 1.838 EUR ter do fizične osebe
v višini 6.000 EUR.

10.22		 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 razčlenjene na:
(v EUR)

30.06.2018

30.06.2017

Kratkoročne poslovne terjatve

4.344.205

2.662.147

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

1.368.951

2.348.197

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev.

2.761.675

214.327

213.579

99.622

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

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. Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini so preračunane po tečajnici Banke Slovenije na 30.06.2018. Učinki sprememb v evrski protivrednosti na dan bilance stanja kot tečajne razlike povečujejo redne finančne prihodke oziroma redne finančne odhodke.
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih predstavljajo terjatve za dane varščine izvršiteljem v
višini 2.000 EUR, terjatve za dane predujme v višini 3.798 EUR, terjatve za vstopni DDV v višini
31.855 EUR, terjatve do države za refundacijo boleznin v višini 3.724 EUR, terjatve iz naslova prodaje deležev v višini 16.753 EUR, terjatev do tuje pravne osebe za izročitev delnice Datalab Agro
AG po izvršitvi opcijske pogodbe v višini 82.061 EUR, terjatve po cesijskih pogodbah v višini 66.644
EUR in druge terjatve.
Ocenjujemo, da so kratkoročne terjatve izterljive, razen terjatev za katere smo oblikovali popravek vrednosti terjatev.
Pregled strukture terjatev po zapadlosti
Bruto vrednost
30.6.2018

Popravek
vrednosti
30.6.2018

Neto
30.06.2018

Bruto
vrednost
30.6.2017

Popravek
vrednosti
30.6.2017

Neto
30.06.2017

Skupaj

4.577.988

233.783

4.344.205

2.929.051

266.904

2.662.147

Še niso zapadle

1.580.096

0

1.580.096

1.082.253

0

1.082.253

Zapadle 0-30 dni

138.435

0

138.435

114.423

150

114.273

Zapadle 31-180 dni

336.208

0

336.208

443.144

1.655

441.489

Zapadle 181-365 dni

1.016.078

0

1.016.078

433.175

2.288

430.886

Več kot eno leto

1.507.171

233.783

1.273.388

856.056

262.811

593.245

Stanje terjatev
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Oblikovanje popravka vrednosti terjatev do kupcev:
Postavka

PL 2018

PL 2017

Stanje 1.7.2017

253.096

114.916

24.840

140.477

Izločitev oblikovanih popravkov zaradi dokončanja postopkov

-57.961

-2.298

Stanje 30.06.2018

219.974

253.096

30.06.2018

30.06.2017

17.257

132.487

440

528

16.817

131.959

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu

10.23		 DENARNA SREDSTVA
V EUR
Denarna sredstva
Denar v blagajni
Denar na bankah

10.24		 KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne časovne razmejitve v višini 48.866 EUR sestavljajo kratkoročno odloženi stroški v
višini 34.971 EUR, od katerih 22.400 EUR predstavlja izplačan regres za letni dopust za koledarsko
leto 2018, ki bo izkazan v odhodkih v poslovnem letu 2019 ter kratkoročno nezaračunani prihodki
v višini 13.895 EUR.

10.25		 KAPITAL
Osnovni kapital
Vplačila osnovnega kapitala in število novoizdanih delnic so po datumih razvidna iz spodnje tabele.
osnovni kapital
v EUR

Štev.izd.delnic pred
splitom delnic 1:15

Štev.izd.delnic po
splitu delnic 1:15

4.379.768

0

2.189.884

Delniški kapital - navadne delnice - 5.5.2003

25.663

6.150

0

Delniški kapital - navadne delnice - 5.4.2005

939

225

0

95.050

0

V EUR
Skupaj na dan 30.6.2018

Delniški kapital - navadne delnice -17.8.2007
(iz sredstev družbe)
Delniški kapital - navadne delnice -15.2.2008

21.257

5.094

0

Delniški kapital - navadne delnice - 30.6.2010

20.948

5.020

0

111.539

1.673.085

Skupaj pred in po splitu delnic 1:15
Delniški kapital - navadne delnice - 16.4.2012

75.568

0

64.327

Delniški kapital - navadne delnice - 20.6.2014

156.228

0

132.989

Delniški kapital - navadne delnice - 25.7.2014

293.685

0

250.000

Delniški kapital - navadne delnice - 22.12.2017

138.966

0

69.483

3.646.514

0

0

Delniški kapital - pov.kap.iz sredstev družbe
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V decembru 2017 je bila izvedena dokapitalizacija in sicer je bilo vpisanih 69.483 novih delnic
DATR z nominalno vrednostjo ene delnice v višini 2 EUR. Dokapitalizacija je bila izvedena s konverzijo terjatev v delnice oz. s sredstvi, do katerih so bili upravičeni zaposleni ter bivši zaposleni na
podlagi udeležbe pri dobičku.
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.
Lastne delnice
Družba je na dan 30.6.2018 posedovala 840 kom lastnih delnic. Nabavna vrednost teh delnic je
izkazana v višini 2.292 EUR. Rezerve za nakup lastnih delnic je družba oblikovala v višini 3.408 EUR.
S tako oblikovanimi rezervami družba pokriva tudi nakup delnic matične družbe pri hčerinski družbi
Datalab SI d.o.o.. Družba kupuje lastne delnice zaradi delitve dobička delavcem v obliki delniške
sheme v skladu z ZDUDob. Tržna vrednost lastnih delnic je na dan 30.6.2018 znašala 2.386 EUR.
Kapitalske rezerve
Kapitalske rezerve predstavljajo dokapitalizacijska vplačila nad nominalno vrednostjo delnic in
znašajo 441.999 EUR. Podrobnejši opis povečanj in zmanjšanj kapitalskih rezerv je razviden iz Izkaza sprememb lastniškega kapitala družbe za obdobje od 1.7.2017 do 30.6.2018.
Izkaz bilančnega dobička:
30.06.2018

30.06.2017

3.381.604

3.114.383

0

0

13.896

0

d) povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja in nadzora
(drugih rezerv iz dobička)

0

0

e) znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja na bilančni presečni dan

0

0

3.367.708

3.114.383

a) zadržani dobiček
b) zmanjšanje kapitalskih rezerv
c) zmanjšanje rezerv iz dobička
č) povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja in nadzora
(zakonskih rezrev, rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže ter
statutarnih rezerv)

f1) bilančni dobiček (a + b + c - č - d - e), ki ga skupščina razporedi za
dividende delničarjem, druge rezerve, prenos v naslednje leto in druge
namene
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Lastniška struktura družbe Datalab d.d. na dan 30.06.2018
Kategorija

Delničar

10 največjih

Število delnic

78,74%
Andrej Mertelj

31,84%

697.280

Eglath Ventures d.o.o.

14,41%

315.493

Nepremičnine Noviforum d.o.o.

7,97%

174.526

NLB Skladi-Slovenija

5,44%

119.048

Fleksibilni mešani podsklad

4,57%

100.000

Janez Rozman

3,99%

87.472

Lojze Zajc

3,35%

73.314

Nedim Pasić

3,14%

68.766

Robert Grbec

2,58%

56.532

Moreno Rodman

1,46%

31.920

39,79%

871.280

Lastne delnice

0,06%

1.305

Drugi zaposleni

6,22%

136.274

Bivši zaposleni

3,76%

82.384

Zaposleni v skupini

0,63%

13.691

Partnerske družbe

0,86%

18.919

Drugi delničarji

9,72%

212.960

100,00%

2.189.884

Člani upravnega odbora (skupaj**)
Drugi

Odstotek

Skupaj

10.26		 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
Datalab d.d. je dne 31.7.2012 s SID banko podpisal pogodbo o dolgoročnem posojilu v višini
2.000.000 EUR za financiranje projekta PANTHEON Feniks III in je zavarovan z zastavo blagovne
znamke PANTHEON in vzpostavitvijo zastavne pravice na nematerialnih avtorskih pravicah, ki izhjajao iz izvorne kode programskega paketa Datalab Pantheon, verzija 5.5. Do 30.6.2018 je posojilo
koriščeno v celotni višini. Na dan 30.6.2018 je neodplačan del v celoti izkazan na kratkoročnem delu
v višini 41.667 EUR.
Dolgoročno posojilo Banke Celje d.d. (sedaj Abanka d.d.) s subvencionirano obrestno mero Slovenskega podjetniškega sklada, za nakup in dodelavo programa za blagajniško poslovanje POS v višini
300.000 EUR, od katerega neodplačan del na dan 30.6.2018 znaša 42.857 EUR in je v celoti izkazano
na kratkoročnem delu. Kredit je v 60% višini zavarovan preko Slovenskega podjetniškega sklada, v
preostali višini pa z zastavo blagovne znamke Datalab.
Družba je v poslovnem letu 2015 od Banke Celje d.d. (sedaj Abanka d.d.), pridobila nov 7-letni kredit s subvencionirano obrestno mero Slovenskega podjetniškega sklada, za financirnaje nadaljnjega razvoja programa PANTHEON v višini 1.500.000 EUR in je do konca poslovnega leta 2018 kredit
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koristila v celoti. Še neodplačan del kredita na dan 30.6.2018 znaša 964.280 EUR. Na dolgoročnem
delu je izkazan v višini 749.958 EUR (kratk. del: 214.322 EUR). Kredit je v 80% višini zavarovan preko
Slovenskega podjetniškega sklada in dodatno zavarovan z zastavo blagovne znamke PANTHEON in
DATALAB ter odstopom terjatev do odvisnih družb.
Družba je v poslovnem letu 2016 s SID banko podpisala pogodbo o dolgoročnem posojilu za financiranje razvoja Pantheon X-druga faza, v višini 1.500.000 EUR z dobo odplačila 7 let ter enoletnim
moratorijem odplačevanja. Kredit je zavarovan z zastavo blagovne znamke PANTHEON in PANTHEON
FARMING, z zastavno pravico na poslovnih prostorih na Hajdrihovi ulici (v lasti odvisne družbe) ter z
odstopom terjatev hčerinske družbe DTL SI d.o.o. do svojih kupcev. Do konca poslovnega leta 2018
je kredit koriščen v celotni višini 1.500.000 EUR. Še neodplačan del kredita na dan 30.6.2018 znaša
1.212.329 EUR. Na dolgoročnem delu je izkazan v višini 965.753 EUR (kratk. del: 246.576 EUR).
v EUR

30.06.2018

30.06.2017

Dolgoročne finančne obveznosti

1.715.711

2.261.107

Dolgoročno pridobljena posojila pri domačih bankah

1.715.711

2.261.107

Obrestne mere so vezane na 6-mesečni in 3-mesečni EURIBOR in imajo dodano fiksno obrestno mero med 0-1,95% letno.

10.27		 DOLGOROČNE REZERVACIJE
Družba na dan 30.6.2018 izkazuje dolgoročne rezervacije v višini 74.546 EUR.
v EUR

30.06.2018

30.06.2017

Dolgoročne rezervacije

74.546

44.316

Dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine

43.396

44.316

Druge dolgoročne rezervacije

31.150

0

Dolgoročne rezervacije predstavljajo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
v skladu z MRS 19 v višini 43.396 EUR. V poslovnem letu 2018 je družba v breme oblikovanih rezervacij izplačala dve jubilejni nagradi v skupni višini 920 EUR.
Družba v poslovnem letu 2018 ni oblikovala dodatnih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine.
Družba je v poslovnem letu 2018 na podlagi s strani odvetniške družbe ocenjene verjetnosti
izida tožbenega zahtevka s strani družbe E-POS d.o.o. oblikovala rezervacije za plačilo škode v višini
31.150 EUR.

10.28		 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Družba izkazuje dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 881 EUR. Znesek se nanaša na
večletno osveževalno pogodbo.
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10.29		 KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
(v EUR)

30.06.2018

30.06.2017

Kratkoročne finančne obveznosti

1.332.006

1.046.587

Kratkoročne finančne obveznosti do bank

1.284.006

1.046.587

48.000

0

Druge kratkoročne finančne obveznosti

Kratkoročno prejeta posojila od bank družbe Datalab po valutah in obrestnih merah
Postavka

Znesek v valuti

Znesek EUR

Obrestna mera od

Obrestna mera do

EUR

1.284.006

1.284.006

EURIBOR+0%

EURIBOR+1,95%
oz.nominalna 2,19%

Družba na dan 30.06.2018 izkazuje kratkoročne obveznosti do bank v skupni višini 1.284.006 EUR.
V tem delu družba prikazuje del dolgoročnih posojil najetih pri Banki Celje-Abanki (stanje 30.6.2018:
275.179 EUR) in SID banki (stanje 30.6.2018: 288.243 EUR), ki zapadejo v plačilo v roku enega leta.
V poslovnem letu 2018 je družba pridobila novo kratkoročno posojilo pri Abanki d.d. v višini 350.000
EUR z dobo odplačila 10 mesecev za zagotovitev kritja rezerviranih sredstev na transakcijskem računu
v zvezi z izvršbo s strani družbe RR & Co. Stanje neodplačanega dela tega posojila na dan 30.6.2018
znaša 140.000 EUR.
Poleg navedenih posojil ima družba odobreno še revolving posojilo v višini 200.000 EUR pri Banki
Sparkasse d.d., katerega koriščeni del na dan 30.6.2018 znaša 165.000 EUR ter v višini 500.000 EUR pri
Abanki d.d., katerega koriščeni del na dan 30.6.2018 znaša 430.000 EUR.
Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi je izkazano še stanje iz naslova koriščenja poslovnih kartic v višini 3.584 EUR.
Med drugimi kratkoročnimi finančnimi obveznostmi družba izkazuje prejeto posojilo od družbe
Datalab AH d.d.

10.30		 KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
(v EUR)

30.06.2018

30.06.2017

661.250

1.019.702

39.070

162.407

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

172.662

118.992

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

449.519

738.302

Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini predstavljajo obveznosti za zaračunane
opravljene storitve s strani hčerinskih družb.
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za zaračunane opravljene storitve (režijski stroški, zaračunane provizije partnerjev, storitve reklame in propagande) 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, obveznosti iz naslova nadomestil za dana osebna poroštva, obveznosti za še neizplačane nagrade,
obveznosti iz naslova neizplačanih nadomestil za opravljanje funkcije v upravnem odboru, prejete
varščine, odškodnine in drugih obveznosti.
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Pregled strukture obveznosti po zapadlosti
Stanje obveznosti

Bruto vrednost 30.06.2018

Bruto vrednost 30.06.2017

Skupaj

661.250

1.019.702

Še niso zapadle

640.152

955.384

15.487

59.249

5.611

1.860

Zapadle 181-365 dni

0

3.209

Več kot eno leto

0

0

Zapadle 0-30 dni
Zapadle 31-180 dni

10.31		 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 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 30.06.2018 je znašala 635.928 EUR. Od tega se
609.293 EUR nanaša na vkalkulirane stroške know how-a prodaje farming licenc in stroškov povezanih s programom PANTHEON FARMING (za katere družba v poslovnem letu še ni prejela računov).
Preostale razmejitve v višini 26.635 EUR predstavljajo vračunani stroški, ki se nanšajo na poslovno leto 2018 in za katere družba še ni prejela računov ter obračunane zamudne obresti za leto
2018 po tožbi RR & CO d.o.o..
Družba je za znesek rezerviranih denarnih sredstev na transakcijskem računu, s katerimi zaradi postopka izvršbe ne more razpolagati (izvršba še ni pravnomočna), zmanjšala izkazana denarna
sredstva za 328.443 EUR ter jih pobotala z oblikovanimi pasivnimi časovnimi razmejitvami iz naslova
vkalkuliranih stroškov za primer neugodnega izida tožbe družbe RR & CO d.o.o.. V tem je razlog za
izkazano zmanjšanje pasivnih časovnih razmejitev v poslovnem letu 2018 glede na predhodno leto.

10.32		 VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ
Družba Datalab je izjemno razvojno usmerjeno podjetje pri katerem večino stroškov predstavljajo stroški v razvoj in izboljšave poslovno-informacijskega programa PANTHEON in programa za
vodenje kmetij PANTHEON Farminga.
Prikaz stroškov razvoja:
Členitev stroška
Notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti
Nakup raziskovalno-razvojnih storitev
Skupaj
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PL 18

PL 17

1.609.553

1.684.475

650.018

724.752

2.259.571

2.409.226
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Vrsta stroška
Stroški dela oseb
Nakup raziskovalno razvojne opreme
Materialni stroški
Stroški raziskovalno-razvojnih storitev in stroški pogodb z
zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci
Skupaj

PL 18

PL 17

1.399.526

1.437.780

76.302

64.807

6.789

8.341

776.954

898.298

2.259.571

2.409.226

10.33		 TRANSAKCIJE S POVEZANIMI OSEBAMI
Odvisne Družbe:
Prodaja (promet terjatev) v EUR

PL 2018

PL 2017

2.725.688

2.129.726

Datalab BA

317.535

264.825

Datalab SR

761.291

502.347

0

49.786

Datalab MK

195.579

175.732

Datalab Tehnologije HR

-14.323

189.755

56.523

77.057

0

896.921

824.506

5.133

Datalab SI

Datalab MN*

Datalab Agro SI
Datalab Agro AG
Datalab HR
Datalab Ukraine
Skupaj

750
4.867.551

4.291.283

Nabava (promet obveznosti) v EUR

PL 2018

PL 2017

Datalab SI

232.844

166.858

Datalab BA

67.663

77.059

Datalab SR

60.429

50.597

Datalab MK

32.393

83.233

Datalab Tehnologije HR

0

77.125

Datalab Agro SI

0

24.088

Datalab Agro AG

0

103.930

Datalab Agro HR

190.648

291.074

Datalab Ukraine

16.126

Skupaj
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Odprte terjatve v EUR

30.06.2018

30.06.2017

Datalab SI

635.418

327.052

Datalab BA

88.410

47.424

Datalab SR

180.408

108.581

Datalab MK

75.864

90.295

0

59.162

84.034

1.113

Datalab Agro AG

0

1.546.511

Datalab Agro HR

304.067

0

Datalab Ukraine

750

0

1.368.951

2.180.138

30.06.2018

30.06.2017

Datalab SI

0

182.250

Datalab Agro SI

0

514.332

Datalab Agro HR

0

136.811

30. 6. 2017

30. 6. 2016

0

13.497

Datalab BA

11.799

10.806

Datalab SR

4.980

5.632

Datalab MK

0

0

Datalab Tehnologije HR

0

0

Datalab Agro SI

0

0

Datalab Agro AG

0

95.508

Datalab Agro HR

18.998

36.963

Datalab Ukraine

3.293

Datalab Tehnologije HR
Datalab Agro SI

Skupaj

Odprte AČR – prehodno nezaračunani
prihodki

Odprte obveznosti v EUR
Datalab SI

Skupaj

39.070

162.407

30.06.2018

30.06.2017

3.294

0

Datalab Agro SI

472.482

472.482

Datalab HR

136.811

136.811

Odprte PČR –vnaprej vračunani stroški
Datalab BA

Pojasnilo:
Datalab MN: za PL17 je zajet podatek o prometu do 31.12.2016 (kar je za polovico poslovnega leta), v
stanjih na dan 30.6.2017 pa ni več zajet, ker je bila ta hčerinska družba prodana dne 31.12.2016.
Datalab Agro AG: v poslovnem letu 2018 ni več družba v skupini, zato v zgornji tabeli kot tudi v tabeli
v nadaljevanju (dana posojila povezanim osebam) za obdobje 1.7.2017 – 30.06.2018 ni več prikazana
prodaja ter nabava kot tudi ne stanje terjatev oz. obveznosti na dan 30.6.2018 do te družbe.
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Zaradi primerljivosti podatkov so zato spodaj prikazani primerljivi podatki za družbo Datalab Agro AG:
Odprte obveznosti v EUR

30.06.2018

30.06.2017

1.249.085

896.921

Promet obveznosti Datalab Agro AG

67.458

103.930

Odprte terjatve do Datalab Agro AG

Promet terjatev Datalab Agro AG

2.746.176

1.610.099

Odprte AČR-prehodno nezaračuani prih.

0

615.051

Odprte obveznosti do Datalab Agro AG

0

95.508

210.784

212.739

Dana posojila družbi Datalab Agro AG

Terjatve do družbe Datalab Agro AG so zavarovane s pridržkom lastninske pravice na programski
opremi PANTHEON FA, ki je bila razvijana v Datalab d.d. in zaračunana Datalab Agro AG-ju. Glede
na pomembnost programske opreme PANTHEON FA za družbo Datalab Agro AG menimo, da je
zavarovanje ustrezno.
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 s splošnimi pogoji, ki so v veljavi za hčerinske družbe
in predstavništva v tujini. Pretežni del prometa z družbo Datalab Agro AG predstavljajo zaračunane
storitve za nadaljnji razvoj programa PANTHEON Farming, ki je od 1.5.2015 dalje v lasti tega podjetja iz Švice.
v EUR

PL 2018

PL 2017

Dana posojila povezanim osebam

618.294

863.917

Datalab SI

180.000

192.000

Datalab MK

10.934

13.934

Datalab Ukraine

66.314

0

Andrej Mertelj*

67.943

68.530

Lojze Zajc*

50.000

50.000

Datalab Agro SI

267.745

236.245

Datalab Agro Ag

0

212.739

4.338

4.338

Golf in Jadralni klub Datalab

73.964

81.964

Datalab KO

15.000

4.167

Datalab KS

0

0

Datalab AL

*ni v seštevku - prikazano v neto znesku – pojasnilo k preglednici »obveznosti do članov UO«

Obveznosti do članov UO:
v EUR

PL 2018

PL 2017

Prejeta posojila pd povezanih oseb

48.000

0

DAtalab AH d.d.

48.000

0
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Druga povezana podjetja
v EUR

PL 2018

PL 2017

Datalab AL

0

111

Datalab KS

26.374

10.688

Datalab AL

0

0

Datalab KS

0

0

Datalab AL

0

0

Datalab KS

36.715

21.174

Datalab AL

0

0

Datalab KS

0

0

109

0

Prodaja (promet terjatev)

Nabava (promet obveznosti) v EUR

Odprte terjatve v EUR

Odprte obveznosti v EUR

Datalab AH d.d.

v EUR

PL2018

PL2017

146.063

243.383

85.108

120.726

-od tega terjatve/naložbe/AČR

-70.929

-

-od tega obveznosti

156.037

-

44.970

107.131

-od tega terjatve/naložbe/AČR

-56.188

-

-od tega obveznosti

101.158

-

Moreno Rodman

9.617

5.026

Nedim Pašić

6.367

10.500

Obveznosti do članov UO
Andrej Mertelj

Lojze Zajc

Pojasnilo na tabelo Dana posojila povezanim osebam ter Obveznosti do članov UO:
na dan 30.6.2018 je družba medsebojne terjatve in obveznosti do Andreja Mertelja in Lojzeta
Zajca izkazala bodisi na aktivnem oziroma pasivnem kontu v bruto znesku.
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.
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10.34		 FINANČNI INŠTRUMENTI
Finančna sredstva
Knjigovodska
vrednost
30.06.2018

Poštena vrednost
30.6.2018

Knjigovodska
vrednost
30.06.2017

Poštena vrednost
30.6.2017

Dolgoročne finančne naložbe

465.428

465.428

1.607.948

1.607.948

Dolgoročna posojila

132.201

132.201

191.167

191.167

8.377

8.377

25.327

25.327

Kratkoročna finančne
naložbe

702.877

702.877

705.288

705.288

Kratkoročne poslovne
terjatve

4.344.205

4.344.205

2.662.147

2.662.147

17.257

17.257

132.487

132.487

5.670.346

5.670.346

5.324.363

5.324.363

Knjigovodska
vrednost
30.06.2018

Poštena vrednost
30.6.2018

Knjigovodska
vrednost
30.06.2017

Poštena vrednost
30.6.2017

Dolgoročne finančne
obveznosti

1.715.711

1.715.711

2.261.107

2.261.107

Kratkoročne finančne
obveznosti

1.332.006

1.332.006

1.046.587

1.046.587

Kratkoročne poslovne
obveznosti

661.250

661.250

1.019.702

1.019.702

3.708.967

3.708.967

4.327.396

4.327.396

Postavka (v EUR)

Dolgoročne poslovne terjatve

Denar in denarni ustrezniki
Skupaj

Finančne obveznosti
Postavka (v EUR)

Skupaj

Z zgoraj navedenimi finančnimi sredstvi ne obstaja aktivni trg za finančne instrumente. Skupna
vrednost vseh finančnih sredstev predstavlja tudi maksimalno kreditno tveganje.

10.35		 STROŠKI REVIDIRANJA
Strošek revidiranja računovodskih izkazov in letnih poročil za poslovno leto 2018 je za družbo
Datalab znašal 15.000 EUR s strani revizijske družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o.. Strošek
priprave poročila o ustanovitveni reviziji nove družbe, ki je nastala z delitvijo družbe Datalab d.d. s
strani revizijske družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o. – 3.000 EUR, strošek priprave poročila o
reviziji potrdil o izpolnjevanju finančnih zavez s strani iste revizijske družbe – 360 EUR.
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10.36		 POTENCIALNE OBVEZNOSTI IZ NASLOVA TOŽB IN DRUGE
Datalab Tehnologije d. d. kot tožena stranka
Tožeča stranka

Vrednost spora v €

Opr. št., sodišče

Stanje

RR & CO d.o.o.

238.417,68

VI Pg 134/2014, Okrožno
sodišče v Ljubljani

Postopek v teku

Progis GmbH

202.440,00
Nasprotna tožba –
zahtevek Datalab d.d.
67.480,00 EUR

II Pg 1075/2018,
Okrožno sodišče v
Ljubljani

Postopek v teku

Cpg 1149/2017, Višje
sodišče v Ljubljani

Postopek v teku

E-POS d.o.o.

I. Zadeva VI P 134/2014 RR & CO d.o.o. proti Datalab d.d. zaradi vrednosti spora 238.417,68 EUR
Tožeča stranka toži za plačilo na podlagi Pogodbe o izvajanju svetovanja pri pridobivanju nepovratnih sredstev. Sodišče je dne 16.6.2016 izdalo sodbo, s katero je zahtevku ugodilo samo v
znesku 4.222,08 EUR ter tožniku naložilo plačilo stroškov v višini 3.937,02 EUR. V preostanku pa je
zahtevek zavrnilo. Vložena je bila pritožba tožnika, na podlagi katere je Višje sodišče v Ljubljani dne
7.6.2017 izdalo sodbo, s katero je zahtevku v celoti ugodilo. Zoper navedeno sodbo je Datalab d.d.
vložil revizijo, o kateri še ni bilo odločeno.
RR & CO. d.o.o. je vložil predlog za izvršbo in sicer za izterjavo 197.092,38 EUR s pripadki (I
2374/2017). Zoper sklep o izvršbi je Datalab d.d. vložil ugovor, ki ga je sodišče zavrnilo. Zoper sklep
je dolžnik vložil pritožbo, o kateri pritožbeno sodišče še ni odločilo.
Upnik je izvršbo razširil na premičnine dolžnika, na poslovne deleže dolžnika in terjatve ter materialne pravice dolžnika. Tudi zoper ta sklep je bil vložen ugovor, ki ga je sodišče zavrnilo. Zoper sklep
je dolžnik vložil pritožbo, o kateri pritožbeno sodišče še ni odločilo.
Dolžnik je vložil tudi predlog za odlog izvršbe, o katerem sodišče še ni odločilo.
RR & CO. d.o.o. je vložil predlog za izvršbo in sicer za izterjavo 53.294,88 EUR s spripadki (I
2364/2017). Zoper sklep o izvršbi je Datalab d.d. vložil ugovor, ki ga je sodišče zavrnilo. Zoper sklep
je dolžnik vložil pritožbo, pritožbi je bilo ugodeno, sodišče je s sklepom dne 13.9.2018 sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek.
Upnik je izvršbo razširil na premičnine dolžnika, na poslovne deleže dolžnika in terjatve ter materialne pravice dolžnika. Tudi zoper ta sklep je bil vložen ugovor, o katerem sodišče še ni odločilo.
Dolžnik je vložil tudi predlog za odlog izvršbe, ki ga je sodišče zavrnilo. Zoper sklep je dolžnik
vložil pritožbo, o kateri pritožbeno sodišče še ni odločilo.
Na podlagi navedene pravnomočne sodbe Višjega sodišča je dolg Datalab d.d. na dan izvršljivosti sodbe dne 20.7.2017 znašal:
- glavnica 236.417,68 EUR
- zakonske zamudne obresti o glavnice 72.326,82 EUR
- stroški 14.013,58 EUR
- zakonske zamudne obresti od stroškov 13,03 EUR
Skupaj je dolgovani znesek na dan 20.7.2017 znašal 322.771,11 EUR.
Datalab d.d. je celotno gornjo izvršbo upošteval že v izkazih poslovnega leta 2017. V letu 2018 je
obračunal še zamudne obresti za poslovno leto 2018 v višini 20.028 EUR. Družba Datalab d.d. ima
za ta namen tudi rezervirana sredstva (deponirana sredstva na računu pri Abanki).
II. Zadeva II Pg 1075/2018 Progis GmbH proti Datalab d.d. zaradi vrednosti spora 202.440,00 EUR
Gre za zahtevek za plačilo licenčnine na podlagi pogodbe o licenciranju in sodelovanju za WinGIS
in Dokuplant. Datalab d.d. je vložil nasprotno tožbo za vračilo 67.480,00 EUR plačanega predujma.
Pripravljalni narok še ni razpisan.
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III. Zadeva Cpg 1149/2017 E-POS d.o.o. zoper Datalab d.d.
E-POS Group d.o.o., nekdanji poslovni partner Datalab d.d., s katerim je družba prekinila sodelovanje zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz partnerske pogodbe (predvsem omogočanja uporabe
in prodajanja nelegalnih licenc ter slabega odnosa do uporabnikov), je tožil zaradi domnevno nezakonite prekinitve partnerske pogodbe s strani tožene stranke, kot izgubljeni dobiček, ter kot višino
odškodnin, ki jih je moral plačati zaradi prekinitve partnerske pogodbe, saj zaradi tega ni mogla
dokončati začetih poslov. V zadevi je družba v poslovnem letu 2015 prejela sodbo Višjega sodišča, v
kateri je sodišče v celoti zavrnilo zahtevek tožeče stranke. Sklep je bil pravnomočen. Tožeča stranka
je nato vložila izredno pravno sredstvo – revizijo, ki je bila v večjem delu zavrnjena, saj je vrhovno
sodišče v 7 od 10 postavk revizijo zavrnilo. Vrednostno je bil zahtevek E-POS na tako tudi po presoji
Vrhovnega sodišča neutemeljen v več kot 2/3 njihovega zahtevka.
Zneski o katerih mora sodišče še odločiti so naslednji:
1. 166.917,00 EUR z ZZO od 1.7.2012 in kapitaliziranih ZZO v znesku 100.439,00 EUR,
2. 51.682,80 EUR z ZZO od 1.2.2007,
3. 15.234,00 EUR z ZZO od 1.2.2007.
Zadeva čaka na odločitev Višjega sodišča v Ljubljani.

Datalab Tehnologije d. d. kot tožeča stranka
Firma

vrednost spora v €

Opr. št., sodišče

Stanje

APL d.o.o. in drugi, Ljubljana

803.973,00

VIII Pg 1085/2015, Okrožno sodišče v
Ljubljani

Postopek v teku

I. Zadeva VIII Pg 1085/2015 Datalab d.d. proti APL d.o.o. in drugi, Ljubljana, zaradi vrednosti spora
803.973 EUR
Tožeča stranka toži zaradi plačila odškodnine zaradi neupravičene uporabe poslovne skrivnosti.
Tožba je bila vložena dne 24.3.2015. V vmesnem obdobju je bil vložen tudi Predlog za zavarovanje dokazov pred pravdo, kateremu je sodišče ugodilo in dne 13.4.2015 izdalo sklep s katerim je zavarovanje
odobrilo in imenovalo izvedenca. V tej zadevi smo v septembru 2016 prejeli sodbo prvostopenjskega
sodišča, ki je zavrnilo tožbeni zahtevek. Vložena je pritožba in sicer iz vseh pritožbenih razlogov. Višje
sodišče je dne 6.12.2017 izdalo sodbo in sklep, s katerima je ugodilo pritožbi in delno razveljavilo
sodbo zoper Toneta Černeta in družbo APL d.o.o., medtem ko je potrdilo sodbo, s katero se je zavrnilo
tožbeni zahtevek zoper Zmaga Ožuro in Igorja Veseliča. V ponovljenem postopku je prvostopenjsko
sodišče ponovno zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke in sicer s sodbo z dne 23.3.2018. Tožeča
stranka je dne 3.9.2018 vložila pritožbo, zoper katero pritožbeno sodišče še ni odločilo.
Datalab Tehnologije d.d. – poroštva v korist tretjih oseb
Datalab d.d. je porok za obveznosti odvisne družbe Datalab SI d.o.o. iz prejetega posojila pri Banki Celje d.d. za nakup poslovnih prostorov na Hajdrihovi ulici v višini 600.000 EUR (neodplačan del
posojila na dan 30.6.2018 znaša 333.333 EUR).
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Revizorjevo poročilo datalab tehnologije, d.d.
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Datalab Tehnologije, d. d.
Hajdrihova ulica 28 c, SI-1000 Ljubljana
t. +386 1 252 89 00, f. +386 1 252 89 10
info@datalab.si, www.datalab.si

196 |

POSLOVNO POROČILO

