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1.1 Osnovni podatki  

 

Kratki naziv: DATALAB d.d. 

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

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

pod št. sklepa SRG 200306489 dne 21. 11. 2003  

Organizacijska oblika: Delniška družba 

 

Osnovni kapital: 4.379.768 EUR 

Matična številka: 1864629 

Davčna številka: 87965399 

Šifra dejavnosti: 58.290 – Drugo izdajanje programja 

 

Transakcijski računi:. 

IBAN SI56 0400 1004 9303 925, Nova KBM d.d.  

IBAN SI56 3400 0101 6715 370, Banka Sparkasse d.d. 

 

Naslov: Hajdrihova uilica 28, 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 

 

Poslovno leto se prične 1.7. in traja do 30.6. naslednjega koledarskega leta (poslovno leto 2021 tako traja od 1.7.2020 

do 30.6.2021 ). 
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1.2 Pomembnejši dogodki v poslovnem letu 2021 

 

 

JULIJ 2020 

 Julija 2020  smo otrokom iz Doma Malči Beličeve z donacijo omogočili nekaj brezskrbnih in lepih trenutkov na 

kmetiji. Veseli smo, da so otroci uživali v bazenu, spoznavanju živali, jahanju, pohodih v naravi in drugih 

aktivnostih. 

 

SEPTEMBER 2020 

 V mesecu septembru smo tako kot vsako leto naredili raziskavo o zadovoljstvu uporabnikov s programsko 

opremo PANTHEON v celotni regiji. Skupaj za vse države smo izvedli 1.319 veljavnih anket. PANTHEON v veliki 

večini uporabniki uporabljajo z zadovoljstvom, v povprečju je zadovoljnih in izjemno zadovoljnih kar 88% vseh 

uporabnikov v regiji. V povprečju 90 % PANTHEON uporabnikov meni, da program vsebuje vse 

funkcionalnosti, ki so potrebne za poslovne procese v njihovih podjetjih.  

Na odlično delo celotne Datalab ekipe kaže tudi podatek, da bi program PANTHEON priporočilo svojim 

poslovnim partnerjem in prijateljem kar 93 % vseh uporabnikov. 

 

OKTOBER 2020 

 

 V oktobru smo ponovno nastopili na 22. kongresu izvajalcev računovodskih storitev. V letošnjem letu smo kot 

diamantni pokrovitelj udeležencem prikazali prednosti digitalizacije poslovanja, tako za računovodstva kot 

tudi za podjetja iz drugih dejavnosti. Predstavili bomo našo novo rešitev PANTHEON Web Light in posamezne 

rešitve ePoslovanja. Andrej Mertelj je s predavanjem navdušil udeležence, ko je spregovoril na temo kako se 

računovodja uspešno prilagodi na Covid situacijo. 

 

NOVEMBER 2020 

 Biro Bonus d.o.o., naš dolgoletni in eden izmed najbolj cenjenih računovodskih partnerjev, nas je tudi letos 

povabil k sodelovanju na dogodku BONUS Dan. Tokrat smo udeležencem digitalnega dogodka predstavili 

PANTHEON Web za enostavno sodelovanje med računovodskim servisom in strankami.  

 Ponovno smo podprli projekt First Lego League Slovenia. FIRST® LEGO® League (FLL) je mednarodni 

interdisciplinarni raziskovalni program, ki motivira mlade za raziskovanje, učenje, eksperimentiranje, 

skupinsko in sodelovalno delo. S pomočjo atraktivne robotike in legendarnih lego gradnikov jim na učinkovit 

in zabaven način približa zanimanje za tehniko in naravoslovje, s čimer skozi igro in druženje razvijajo logični 

in tehnični način razmišljanja. Spodbuja jih k uporabi sodobnih tehnologij v koristne, humane namene. Pri 

tem je poseben poudarek na ustvarjalnosti (razmišljanju “Out of the box”), inovativnosti in skupinskem delu. 

 V novembru 2020 smo finančno podprli obetavnega mladega voznika Marka Škulja, člana kluba AMD Gorica 

in AŠ2005, ki bo tekmoval v Nascar Euro Series, ki je potekla od 13.-15.11.2020 na Grobniku, Hrvaška. 

 Objavili smo revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2020 

 

DECEMBER 2020 

 Objavili smo četrtletno poročilo poslovodstva družbe in Skupine za obdobje od 01.07.2020 do 30.9.2020. 

 

 

https://www.datalab.si/pantheon-web/
https://www.datalab.si/eposlovanje/
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JANUAR 2021 

 Pričetek fiskalizacije oz. uvedbe davčnih blagajn v Črni Gori, kar za Datalab pomeni velik prodajni potencial, 

predvsem v segmentu PANTHEON mobilnih blagajn. 

 

MAREC 2021 

 S 1.3.2021 je z mesta direktorja Datalab SI d.o.o. odšel  Gaber Cerle. V prehodnem obdobju, za predvidoma 

naslednje tri mesece, je njegovo funkcijo prevzel Andrej Mertelj, izvršni direktor Datalab d.d.  

 Dne 29.3.2021 je bila podpisana pogodba o prevzemu poslovanja družbe InCom d.o.o. Skopje. Podjetje InCom 
je s svojimi 10 sodelavci specializirano za implementacijo poslovne informatike in bo praktično podvojilo 
implementacijske kapacitete DATALAB MK. Poleg lokalnega tržišča bomo dopolnjevali tudi prisotnost in 
kapacitete na Bolgarskem trgu, poleg tega pa bo močna regijska centrala v pomoč pri konsolidaciji trga 
Kosova in Albanije. 
Direktor InCom-a, g. Sašo Jovanovski s 1.4. prevzema mesto direktorja DATALAB MK, sedanja direktorica pa bo 
vodila prodajo. Ustanovitelj podjetja InCom, g. Gjorgji Nikolov pa prevzema mesto vodje podpore uporabnikov 
na tem trgu. 

 Objavili smo nekonsolidirane in konsolidirane nerevidirane poslovne rezultate za prvo polletje  poslovnega 

leta 2021, ki se je pričelo 1.7.2020. 

 Zaključil se je postopek davčnega inšpekcijskega nadzora davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje od 

1.7.2015 do 30.6.2020, ki se je pričel z vročitvijo sklepa dne 17.3.2020. Glavnina pregleda se je nanašala na 

uveljavljanje olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj ter za investiranje. Posledica nadzora je zmanjšanje 100% 

olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj ter povečanje 40% olajšav za investiranje (skupni učinek je zmanjšanje  

neizkoriščenih olajšav  za 3 mio EUR)  ter posledično zmanjšanje odloženih terjatev za davek. Kljub temu je 

družba imela dovolj olajšav, da  zaradi popravljenih davčnih obračunov dodatna obveznost za plačilo davka od 

dohodkov ni nastala. Preostale neizkoriščene davčne olajšave v zadnjem oddanem davčnem obračunu 

znašajo še  nekaj nad 3 mio EUR. Podrobnejša razkritja bomo objavili v revidiranem letnem poročilu. 

 

APRIL 2021 

 16. 4. 2021 dobili že 65.000. uporabnika poslovnega programa PANTHEON. 

Od prelomnice 60.000 uporabnikov je minilo dobro leto. PANTHEON skupnost uporabnikov poslovnih 

programov je tako najmočnejša v regiji. V zadnjih 23-ih letih smo prvi ponudili Windows poslovni program, prvi 

ponudili uporabnikom obširna pisna in video navodila, ki jih sproti dopolnjujemo in posodabljamo, prvi začeli s 

promocijo eRačunovodstva in prvi, ki smo že leta 2010 na trg lansirali poslovni program v Oblaku ter ga v 

partnerstvu z nacionalnimi Telekomi razširili v regiji. V zadnjih letih pa največji poudarek dajemo razvoju orodij 

za digitalizacijo malih in srednjih podjetij, kar se nam je izredno obrestovalo v trenutnih razmerah, ko se je 

način dela preselil na daljavo. 
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1.3 Opis finančnega položaja in poslovanja matične družbe in njenih odvisnih družb 

 

 

Podjetje Datalab d.d. vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj. Pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri je 

nad 100%, kar pomeni, da so dolgoročna sredstva v celoti pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa predstavlja 50% virov 

financiranja.  

 

Skupina Datalab  podobno vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj z zadržanimi dobički in prilagojenimi viri 

financiranja. Tudi v skupini je pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri čez 100%, kar pomeni, da so vsa 

dolgoročna sredstva  pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa  predstavlja 47% virov financiranja.  

 

Podrobneje so rezultati prikazani v  tabelah v nadaljevanju. 

 

 

Ljubljana, 31.3.2021                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                               Andrej Mertelj 

                                                                                                      izvršni direktor 
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IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA  DRUŽBE DATALAB D.D. NA DAN 31.3.2021   
  

     

  31.03.2021 30.06.2020 

INDEKS 
PL21/PL20 

SREDSTVA       

Nepremičnine naprave in oprema 101.123 10.976 921 

Pravica do uporabe 201.232 252.275 80 

Neopredmetena sredstva 7.191.641 6.883.429 104 

Naložbe v odvisne družbe 443.689 443.689 100 

Naložbe v pridružene družbe 0 1.250 0 

Nekratkoročna dana posojila 11.369 13.452 85 

Nekratkoročno odloženi stroški 1.745 14.794 12 

Odložene terjatve za davek 795.889 1.054.667 75 

Skupaj nekratkoročna sredstva 8.746.688 8.674.533 101 

Zaloge 497 497 100 

Kratkoročna dana posojila 812.005 471.493 172 

Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva 1.859.804 1.695.044 110 

Sredstva iz pogodb s kupci 0 514.289   

Denarna sredstva in denarni ustrezniki 3.629.346 288.583 1258 

Skupaj kratkoročna  sredstva 6.301.651 2.969.906 212 

Skupaj sredstva 15.048.339 11.644.439 129 

KAPITAL       

Osnovni kapital 4.379.768 4.379.768 100 

Kapitalske rezerve  441.999 441.999 100 

Rezerve iz dobička 439.093 439.093 100 

Rezerve za pošteno vrednost -26.218 -26.218 100 

Zadržani čisti poslovni izid  2.287.251 902.118 254 

Skupaj kapital 7.521.893 6.136.760 123 

OBVEZNOSTI       

Nekratkoročne  finančne obveznosti 3.581.306 2.300.235 156 

Nekratkoročne  finančne obveznosti iz najemov 149.748 182.752 82 

Nekratkoročne poslovne in druge obveznosti 8.502 93.265 9 

Rezervacije 78.803 80.872 97 

Skupaj nekratkoročne obveznosti 3.818.359 2.657.124 144 

Kratkoročne finančne obveznosti 813.402 306.888 265 

Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov 39.030 54.543 72 

Kratkoročne poslovne obveznosti 1.002.628 942.019 106 

Obveznosti iz pogodb s kupci 1.853.028 1.547.105 120 

Skupaj kratkoročne obveznosti 3.708.087 2.850.554 130 

Skupaj obveznosti 7.526.446 5.507.678 137 

Skupaj kapital in obveznosti 15.048.339 11.644.439 129 
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IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA  SKUPINE DATALAB D.D. NA DAN 31.3.2021  
 

Postavka 31.03.2021 30.06.2020 
INDEKS 

PL21/PL20 

SREDSTVA       

Nepremičnine naprave in oprema 976.603 805.053 121 

Pravica do uporabe 286.586 389.277 74 

Neopredmetena sredstva 7.373.608 6.971.668 106 

Naložbe v pridružene družbe 0 1.250 0 

Nekratkoročna dana posojila 160.871 162.798 99 

Nekratkoročne poslovne terjatve 9.891 9.942 99 

Nekratkoročno odloženi stroški 39.586 61.174 65 

Odložene terjatve za davek 840.303 1.099.081 76 

Skupaj nekratkoročna sredstva 9.687.447 9.500.243 102 

Zaloge 15.951 15.867 101 

Kratkoročna dana posojila 602.324 371.493 162 

Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva 2.876.975 2.414.936 119 

Terjatve za davek iz dobička 70.025 122.926 57 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki 5.131.195 1.552.059 331 

Skupaj kratkoročna  sredstva 8.696.470 4.477.281 194 

Skupaj sredstva 18.383.917 13.977.524 132 

KAPITAL       

Osnovni kapital 4.379.768 4.379.768 100 

Kapitalske rezerve  441.999 441.999 100 

Rezerve iz dobička 437.977 437.977 100 

Rezerve za pošteno vrednost -23.335 -23.335 100 

Prevedbene rezerve -219.363 -220.563 99 

Zadržani čisti poslovni izid  3.687.011 1.470.378 251 

Skupaj kapital 8.704.057 6.486.224 134 

OBVEZNOSTI       

Nekratkoročne  finančne obveznosti 3.722.816 2.522.493 148 

Nekratkoročne  finančne obveznosti iz najemov 190.489 265.576 72 

Nekratkoročne poslovne in druge obveznosti 30.784 142.974 22 

Rezervacije 101.592 104.092 98 

Skupaj nekratkoročne obveznosti 4.045.682 3.035.135 133 

Kratkoročne finančne obveznosti 921.268 235.312 392 

Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov 95.051 100.701 94 

Kratkoročne poslovne obveznosti 1.848.981 1.716.584 108 

Obveznosti iz pogodb s kupci 2.646.969 2.335.252 113 

Obveznosti za davek iz dobička 121.908 68.317 178 

Skupaj kratkoročne obveznosti 5.634.178 4.456.166 126 

Skupaj obveznosti 9.679.859 7.491.301 129 

Skupaj kapital in obveznosti 18.383.917 13.977.524 132 
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IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2020 DO 31.3.2021 V 
PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA   
 
 

Postavka 
Od 1.7.2020 - 

31.3.2021 
Od 1.7.2019 - 

31.3.2020 

INDEKS 
PL21/PL20 

Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci 4.126.464 3.534.047 117 

Drugi poslovni prihodki 2.035.687 1.886.684 108 

Poslovni prihodki 6.162.151 5.420.731 114 

        

Stroški blaga, materiala in storitev 1.216.534 1.157.178 105 

Stroški dela 1.493.065 1.447.248 103 

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 31.396 23.743 132 

Amortizacija pravice do uporabe 41.681 53.115   

Amortizacija neopredmetenih  sredstev 1.731.654 1.574.261 110 

Oslabitev terjatev in drugih sredstev 0 1.290   

Drugi poslovni odhodki 26.446 73.724 36 

Poslovni izid iz poslovanja 1.621.375 1.090.172 149 

Finančni prihodki 72.888 5.384 1354 

Finančni odhodki 50.352 102.195 49 

Neto finančni izid 22.536 -96.811 -23 

Poslovni izid pred obdavčitvijo 1.643.911 993.360 165 

Davek iz dobička 0 0   

Odloženi davki 0 0   

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.643.911 993.360 165 

Vseobsegajoči donos v letu skupaj 1.643.911 993.360 165 

 
Pojasnilo: 
Rast prihodkov od prodaje iz pogodb s kupci v primerjavi z nekim obdobjem lanskega poslovnega leta  je deloma   

posledica spremembe rabatne politike v relaciji do odvisnih družb (zmanjšanje rabatov od 1.1.2020 dalje). 
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IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2020 DO 31.3.2021 V 
PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA 
 
 

Postavka 
Od 1.7.2020 - 

31.3.2021 

Od 1.7.2019 
- 31.3.2020 
popravljeno 

Od 1.7.2019 - 
31.3.2020 
objavljeno 

INDEKS 
PL21/PL20 

popr. 

Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci 8.127.497 7.660.460 7.323.624 106 

Drugi poslovni prihodki 2.078.955 1.957.069 1.957.069 106 

Poslovni prihodki 10.206.452 9.617.529 9.280.693 106 

          

Stroški materiala blaga in storitev 2.252.167 2.374.699 2.448.675 95 

Stroški dela 3.507.487 3.456.486 3.456.486 101 

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 80.612 76.326 97.223 106 

Amortizacija neopredmetenih  sredstev 1.749.009 1.591.871 1.591.871 110 

Amortizacija pravice do uporabe 74.892 90.566 0                83 

Oslabitev terjatev in drugih sredstev 5.389 11.506 11.506 47 

Drugi poslovni odhodki 38.989 321.820 321.820 12 

Poslovni izid iz poslovanja 2.497.907 1.694.256 1.353.111 147 

Finančni prihodki 42.074 9.054 9.054 465 

Finančni odhodki 60.728 131.237 123.306 46 

Neto finančni izid -18.654 -122.183 -114.252 15 

Poslovni izid pred obdavčitvijo 2.479.254 1.572.073 1.238.859 158 

Davek iz dobička 3.842 26.526 26.526 14 

Odloženi davki 0 0 0                  0 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 2.475.412 1.545.547 1.212.333 160 

Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev 0 -165 -165 0 

Čisti poslovni izid, ki pripada lastnikom 
obvladujoče družbe 2.475.412 1.545.712 1.212.498 160 

Postavke, ki so ali bodo lahko  prerazvrščene 
v izkaz poslovnega izida 1.200 -13.642 -13.642 -9 

  Vpliv  prevedbenih razlik  
1.200 -13.642 -13.642 -9 

Drugi vseobsegajoči donos v letu skupaj po 
obdavčitvi 1.200 -13.642 -13.642 -9 

Celotni vseobsegajoči donos v letu  2.476.612 1.531.905 1.198.691 162 

Celotni vseobsegajoči donos neobvladujočih 
deležev 0 -165 -165 0 

Celotni vseobsegajoči donos, ki pripada 
lastnikom obvladujoče družbe 2.476.612 1.532.070 1.198.856 162 

  
 

 

Pojasnilo: 
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci za družbo Datalab d.d. izkazujejo višji indeks rasti glede na lani 
od indeksa rasti za Skupino zaradi višjih royalties ( sprememba s 1.1.2020; v skupini se izloča). 
    

V preteklem poslovnem letu se je  zaradi prilagoditev prihodkov osveževanj (ponoven preračun stanj odloženih 

prihodkov na zadnji dan predpreteklega leta v skladu z MSRP15) v objavljenih konsolidiranih izkazih izločilo za 337 tisoč 
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EUR prihodkov. Ob reviziji letnih izkazov za FY20 se je ta razlika pripoznala kot popravek napake iz preteklih obdobij 

preko prenesenega poslovnega izida in ne preko izida tekočega obdobja. Zaradi navedenega je na enak način prilagojen 

oz.popravljen za lansko leto poročan Izkaz vseobsegajočega donosa. 

Druga prilagoditev se nanaša na prehod na MSRP-16 v preteklem letu, katerega učinki so bili v poslovnih knjigah 

pripoznani konec leta za celotno poslovno leto, v zgornjiem izkazu so ocenjeni za poročano obdobje. 

 

 


