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POSLOVNO POROČILO 
 

1. POUDARKI POSLOVANJA V LETU 2021 
 
Tabela 1: Pomembnejši podatki o poslovanju v letih 2020-2021*; v € 

v evrih 2021 2020 Indeks 21/20 
Čisti prihodki od prodaje 27.878.191 32.332.464 86 
Čisti poslovni izid 619.267 1.263.149 49 
EBIT 666.401 1.731.713 38 
EBITDA 1.276.636 3.222.437 40 
Dolgoročna sredstva 9.825.394 13.681.456 72 
Kratkoročna sredstva 7.350.407 8.272.432 89 
Kapital 5.423.063 10.982.947 49 
EBITDA marža 4,6% 10,0% 46 
Donos na kapital (ROE) 7,5% 11,9% 63 
Donos na sredstva (ROA) 3,2% 6,2% 51 

 

Vir: Interni podatki 
*Podatki na dan 31. 12. 2021 niso v celoti primerljivi s preteklim obdobjem zaradi statusne spremembe na dan 1. 1. 2021, ko 
je prišlo do oddelitve Tiskarskega središča v samostojno podjetje.   
 
 
Tabela 2: Povprečna prodana naklada edicij v letih 2021-2020 

Edicija Prodana naklada 2021 Prodana naklada 2020 
Delo 20.018 21.773 
Slovenske novice 35.650 39.438 
Nedelo 16.386 16.949 
Nedeljske novice 11.682 13.101 
Suzy 13.468 13.854 
Ona Plus 12.015 11.982 

Vir: Interni podatki 
 
 
Tabela 3: Obisk na spletnih portalih v letih 2020-2021 

Spletni portal Št. obiskovalcev 2021 (dec.) Št. obiskovalcev 2020 (dec.) 
delo.si 595.489 657.018 
slovenskenovice.si 658.964 759.532 

Vir: MOSS, SOZ 2021 in 2020 
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2. NAGOVOR POSLOVODSTVA 
 
Družba Delo je leto 2021 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 619.267, kar je precej 
bolje od rezultata, ki smo ga planirali, v primerjavi z letom 2020 pa je seveda nižji.  Glede na 
to, da se je s 1.1.2021 od družbe Delo oddelila dejavnost tiskarne v posebno družbo Tiskarsko 
središče d.o.o., je realizacija bolj težko primerljiva s planom za leto 2020, kljub temu pa lahko 
ugotavljamo, da smo plan realizirali in celo nekoliko presegli tako na prihodkih iz naklade, 
kakor tudi na prihodkih iz trženja oglasnega prostora.    
 
Povprečne prodane naklade naših dnevnih in tedenskih časopisov, ki so  se v času epidemije 
novega koronavirusa še dodatno znižale zaradi povsem spremenjenega ritma življenja,  so se 
v letu 2021 stabilizirale in sledile planiranim padcem. Kljub temu je trend tiskanih naklad še 
vedno negativen, gre za proces, ki ga spremljamo povsod po svetu in je primerljiv s svetovnimi 
trendi. Izpad prihodkov pri prodaji tiskanih izvodov  delno nadomeščamo  s povečanjem 
prihodkov iz digitalnih naročnin in prodanih posameznih vsebin preko naših spletnih strani. 
 
Oba osrednja portala družbe Delo, delo.si in slovenskenovice.si, sta v letu 2021 beležila 
nekoliko nižjo  obiskanost kot v rekordnem koronskem letu 2020,  vendar še vedno dosegata 
mesta do 5. med slovenskimi portali, tako  glede števila obiskovalcev omenjenih spletnih strani 
kot tudi glede števila prikazov. 
 
V letu 2021 smo skupaj s partnerji ponovno izvedli poslovne dogodke Delove podjetniške 
zvezde, Izvozniki,  Mobilnost, Zdravje, Šport in na novo konferenco Javne investicije.  
 
Na področju trženja oglasnega prostora se je zaključek epidemije odražal v ponovnem zagonu 
gospodarstva in s tem tudi oglaševanja.  
 
Leto smo zaključili z 247 zaposlenimi, kar je za 68 zaposlenih manj kot ob koncu leta 2020 
Večina zmanjšanja – 49 – jih odpade na oddelitev Tiskarskega središča, ostalo gre večinoma 
na račun upokojevanja. Zaposlovanje gre v smeri pridobivanja kadrov z novimi digitalnimi 
veščinami. 
 
V letu 2021 smo v okviru investicij izvedli  investicije v nadgradnjo poslovno informacijskih 
sistemov.  
 
Tudi v letu 2022 načrtujemo vlaganja v nadaljnjo digitalizacijo družbe, pri čemer se še posebej 
osredotočamo na posodobitev naše e-trgovine ter vpeljavo novega orodja ta digitalni 
marketing. Še  naprej bomo nadgrajevali redakcijski informacijski sistem in opravili tudi 
nadgradnje večine poslovnih informacijskih sistemov. Izboljševali bomo svojo ponudbo na 

2



3 
 

vseh založniških projektih in naših bralkam in bralcem na vseh platformah še naprej 
zagotavljali kakovostne in verodostojne informacije. Našim partnerjem na področju trženja 
oglasnega prostora bomo ponujali izvirne rešitve ter širili nabor poslovnih konferenc. 
 
Vsem zaposlenim, ki so prispevali k uspešnemu poslovanju družbe, se zahvaljujemo za njihovo 
pripadnost in zavzetost pri opravljanju njihovih vsakodnevnih nalog ter za prizadevanje pri 
doseganju zastavljenih ciljev, še posebej zato, ker so se uspeli prilagoditi spremenjenim 
načinom dela. Bralcem naših edicij tako v tiskani obliki kot na spletu, se zahvaljujemo za 
zaupanje in se zavezujemo, da se bomo v družbi Delo še naprej trudili upravičiti njihovo 
zaupanje in jih skušali navduševati z našimi vsebinami. Nenazadnje gre zahvala tudi našim 
poslovnim partnerjem, ki so pomemben kamenček v mozaiku različnih področij delovanja 
družbe Delo, od oglaševanja v naših edicijah tako v papirni obliki kot tudi na spletu, do 
sodelovanja pri podpori našim internim in poslovnim dogodkom v obliki večjih ali manjših 
pokroviteljstev. 
 
        Direktorica: 
 
        Nataša Luša 
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3. PREDSTAVITEV SKUPINE DELO IN LASTNIŠTVA 
 
Skupino Delo sestavljata obvladujoča družba Delo d. o. o., odvisna družba Izberi d. o. o. in 
Delovnica d. o. o.. Družba Delo d. o. o. je vodilni izdajatelj tiskanih medijev in eno najvplivnejših 
podjetij na slovenskem medijskem trgu.  
 
Začetki družbe Delo segajo v leto 1955, ko je nastalo Časopisno-založniško podjetje Slovenski 
poročevalec, predhodnik sedanje družbe. 
 
Družba Delo izdaja dva vodilna slovenska dnevna časopisa Delo in Slovenske novice, tedenska 
časopisa Nedelo in Nedeljske novice, reviji Suzy in Ona plus ter redne časopisne priloge (Ona, 
Delo in dom, Vikend, Super 50, Polet, Sobotna priloga, Odprta kuhinja). Bralci lahko vsebine 
berejo na naslednjih spletnih straneh: delo.si, slovenskenovice.si, svetkapitala.delo.si, 
onaplus.delo.si, deloindom.delo.si, micna.slovenskenovice.si, odprtakuhinja.delo.si. 
 
Po svojih edicijah bralcem vsak dan posreduje kakovostne in verodostojne informacije, 
spodbuja bralno kulturo in ozaveščenost prebivalstva. Delo tako odgovorno opravlja svoje 
temeljno poslanstvo in ljudem omogoča lažje razumevanje sveta, saj s svojo vsebino sporoča, 
razlaga, izobražuje, sooča stališča in razvija dialog, hkrati pa zagotavlja sprostitev in razvedrilo.  
 
S svojimi tiskanimi in digitalnimi mediji nudimo oglaševalcem ustrezno oglaševalsko okolje. 
 
Ena najpomembnejših konkurenčnih prednosti družbe Delo so njeni zaposleni. Delo združuje 
najuglednejše novinarje, fotografe, tehnične oblikovalce, tržnike in druge strokovnjake z 
različnih področij.  
 
Družba sledi tehnološkemu razvoju in smernicam na panožnem področju, ki zagotavljajo 
izpolnjevanje najsodobnejših tržnih zahtev.  
 
Delovanje samostojnega podjetja Izberi d. o. o. z boljšim nadzorom nad raznašalskimi kanali 
in večjo učinkovitostjo poslovnega sistema omogoča dodatne razvojne možnosti za skupino 
Delo. 
 
Skupino Delo sestavljajo naslednja podjetja: 

• Delo d. o. o., Ljubljana – obvladujoča družba 
• Izberi d. o. o., Ljubljana – odvisna družba  
• Delovnica d. o. o., Ljubljana – odvisna družba 
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Vodenje in upravljanje v Delu d. o. o. (na dan 31. 12. 2021): 
Poslovodstvo  
Direktor: Stojan Petrič 
Direktorica: Nataša Luša  
Direktor: Andrej Kren 
 
Sosvet                                               
Predsednik: Robert Čerin 
Članica: Helena Lapanja 
Član: Gregor Knafelc 
 
Vodenje in upravljanje v družbi Izberi d. o. o. (na dan 31. 12. 2021): 
Poslovodstvo                                                       
Direktor: Slavko Bogataj 
 
Nadzorni svet 
Družba Izberi d. o. o. nima nadzornega sveta. 
 
Vodenje in upravljanje v družbi Delovnica d. o. o. (na dan 31. 12. 2021): 
Poslovodstvo 
Direktorica: Nataša Jakiša 
 
Lastništvo:  
Lastništvo družbe Delo d. o. o. (na dan 31. 12. 2021): 
FMR d. o. o. 100 % 
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4. TRŽENJE NAKLAD IN MARKETING 
 
Trženjske aktivnosti so v letu 2021 nadgrajevale aktivnosti iz epidemičnega leta 2020, s 
poudarkom na digitalizaciji marketinških aktivnosti, nadgraditve podatkov naročnikov,  
prilagajanju omejenega dostopa do prodajnih mest (zaprta PM, PCT pogoj) in uvajanje 
alternativne dostave. Izvedli smo tudi temeljit popis proces za uvedbo novega marketinškega 
orodja Hubspot.  
 

4.1 ODDELEK NAROČNIN 
 
V letu 2021 smo v naročninah odgovorili na več kot 58 tisoč klicev in obdelali več kot 31 tisoč  
elektronskih sporočil. Poleg telefonske in elektronske komunikacije sprejemamo spremembe 
in urejanje naročniških razmerij ter reklamacije tudi po pošti ali preko faksa. Glavnino novih 
naročil sprejmemo v naročniški oddelek preko akviziterjev klicnega centra ter preko terenskih 
akviziterjev. Hkrati je iz leta v leto opaziti permanentno rast naročil oddanih preko digitalnih 
kanalov. 
 
V letu 2021 smo skupaj z Izberi d. o. o. okrepili alternativen model prevzema naročniških 
izvodov. Našim naročnikom omogočamo, da svoj izvod, če ga ne dobijo neposredno v 
nabiralnik, prejmejo na najbližjem prodajnem  mestu. Po Sloveniji je bilo konec leta 2021 preko 
150 mest, kjer so naročniki lahko prevzemali naročniške izvode. Omenjeni model razvijamo 
kot alternativo na omejeno distribucijo, ki jo izvaja Pošta Slovenije ob sobotah. 
 
Zaradi  omejitev povezanih s korono, so se dogajale strukturne spremembe v prodaji tiskanih 
edicij, in sicer tako na področju naročniških razmerij, kakor tudi v prosti prodaji.  
  
Na področju digitalnih naročnin je imela uvedba plačilnega sistema Braintree izredno pozitiven 
vpliv, saj se vse več uporabnikov ob vsesplošni krepitvi digitalnih kanalov odloča za tovrstne 
nakupe.  
 

4.2 NEPOSREDNO TRŽENJE 
 
Oddelek Neposrednega trženja, ki se intenzivno ukvarja s pridobivanjem naročnikov, je bil v 
2021 sestavljen iz lastnega klicnega centra  in 3 terenskih skupin. V letu 2021 smo z aktivnostmi 
neposrednega trženja pridobili več kot 8 tisoč naročil in opravili več kot 100 tisoč zaključenih 
pogovorov s strankami. 
 
Aktivnosti klicnega centra so bile usmerjene v vsakomesečno klicanje zadržanja naročnikov, v 
obdelavo posameznih rajonov, v izvajanje akcij med sodelujočimi v raznih nagradnih igrah in 
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v klicanje posebnih baz. Izvajali smo tudi akcije med našimi naročniki ter aktivnosti vezane na 
letne naročnine. Terenske aktivnosti so potekale po dogovorjenih celotnih rajonih in poštah.  
 

4.3 MARKETINŠKE AKTIVNOSTI IN DOGODKI 
 
Marketinške aktivnosti smo v letu 2021 fokusirali na 30. obletnico Slovenskih novic in v aprilu 
lansirali vseslovensko oglaševalsko kampanja (TV, radio, tisk, splet), ki se je nadaljevala še v 
maju, ko smo z Radiem 1 izpeljali tudi posebno radijsko akcijo. Obenem smo v tem času izvedli 
še rojstnodnevno nagradno igro (podelili 3x5000 evrov in 200x20 eurov bonov), izpeljali co-
branding akcijo z Dinersom, 14. maja promovirali posebno izdajo Novic, v maju pa smo vsem 
naročnikom Novic poslali darila ob jubileju. Čez poletje smo poleg utečene nagradne akcije 
Poletje z Novicami, izpostavljali dobrodelno noto Novic in Krambergerjev sklad. Praznovanje 
smo zaključili z jubilejno nagradno igro Terna, ki je trajala od 15. 11. do 11. 12. 
V sklopu Dela smo na začetku leta izvedli 31. Delovo osebnost leta, ki pa smo jo zaradi 
epidemiološke situacije v celoti posneli in predvajali 7. januarja na delo.si.  23. junija smo na 
Rožniku organizirali tradicionalni dogodek ob podelitvi Delove nagrade za najboljši roman leta. 
Zaradi sprostitve ukrepov NIJZ je bil dogodke dobro obiskan, omogočen pa je bil tudi spletni 
prenos na delo.si. Konec leta smo za Delo pripravili tudi oglasno kampanjo Več s fokusom na 
izpostavitvi Delovih vsebin in novinarjev, ki smo jo oglaševali pretežno prek digitalnih kanalov 
in jo vezali na posebne ponudbe digitalnih paketov Dela.  
V sklopu Oneplus smo se izvedli tradicionalen projekt Ona 365, samega dogodka za goste 
nismo izvedli v živo, ampak smo posneli pogovor z dobitnicami naziva in to predvajali na 
onaplus.si v obliki spletnega video dogodka. Ob 5-letnici revije Suzy smo izvedli nagradno igro 
in pospešili promocijo Suzy na spletu in družbenih omrežjih. Za Nedelo smo pripravili več 
uredniško-trženjskih kampanj (Izleti po Sloveniji, Valentinovo, Materinski dna, E-izleti), za 
Nedeljske novice pa smo jeseni izvedli analizo znamke in pripravili zasnove za kampanjo ob 
10-letnici v 2022. 
Pripravili smo kar nekaj nagradnih natečajev oz. posebnih akcij s pokrovitelji, ki smo jih vezali 
na spletne portale Deloindom in Odprta kuhinja.  
V 2021 smo podprli izdajo dveh posebnih izdaj Sobotne priloge (Poletna v juniju ter Zimska v 
decembru) ter dveh posebnih izdaj revije Suzy (Poletna v juniju in Astro v decembru). Poleg 
tega so bile izdane posebne priloge (Planica, Biatlon, Maraton Franja in Evropski teden športa 
v septembru, Maraton itd.). 
V 2021 smo izvedli dve vsakoletni kampanji, od junija do avgusta poletno kampanjo s fokusom 
na spodbujanju nakupa naših edicij med poletjem, novembra in decembra pa kampanjo za 
letne naročnine za pridobivanje letnih naročnikov na vse naše edicije in za spodbujanje 
podarjanja letnih naročnin ob praznikih. 
Tudi v letu 2021 je marketing nudil podporo izvedbi poslovnih dogodkov. 
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V 2021 smo promocijske aktivnosti usmerjali v digitalne platforme in pripravili različne 
ponudbe za spletne in digitalne pakete, še bolj pa smo sistematično upravljali pojavnost in 
promocijo vseh znamk na družbenih omrežjih. 
Kar nekaj sodelavcev iz naročnin in marketinga je sodelovalo pri pripravi nove spletne trgovine 
trgovina.delo.si. Drugo polovico leta 2021 je zaznamovalo tudi sodelovanje s podjetjem 
Endava za uvajanje novega marketinškega orodja (Hubspot), v sklopu katerega smo popisali 
procese dela tako v naročninah, v klicnem centru kot v marketingu. 
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5. POSLOVNE KAMPANJE IN DOGODKI 
 
Šport 2021 
V letu 2021 je medijska hiša Delo že drugič v sodelovanju s programskim partnerjem družbo 
Arista Plus organizirala večmesečno športno-poslovno kampanjo, ki se je 12. maja končala s 
spletno konferenco z naslovom Športni dogodki kot posel. Z zanimivimi gosti iz gospodarstva, 
športnih zvez in turizma smo se usmerili na športne dogodke in sponzorstva s poslovnega 
vidika. Gostili smo pomembne športne in poslovne odločevalce, kot so Aleksander Čeferin, 
predsednik Uefe, Radenko Mijatović, predsednik NZS, in Andrej Hauptman, selektor slovenske 
kolesarske reprezentance, ter predstavnike podjetij, ki so aktivni podporniki slovenskega 
športa.  
 
Mobilnost 2021 
Medijska hiša Delo je z družbo AV Living Lab 8. in 9. junija izvedla spletno mednarodno 
konferenco City as a Lab: Mobilnost 2021 z naslovom Vizija urbane prihodnosti. V večmesečni 
poslovni kampanji je omogočila vpogled v najnovejše trende na področju mobilnosti in v 
virtualnem okolju povezala več kot 20 slovenskih in tujih govornikov vodilnih regionalnih in 
mednarodnih blagovnih znamk ter svetovno priznanih strokovnjakov na področju mobilnosti. 
 
Zdravje 2021 
Medijska hiša Delo je 22. septembra večmesečno poslovno kampanjo Zdravje 2021 sklenila s 
poslovno konferenco z naslovom Grajenje vzdržljivosti zdravstvenega sistema. Organizirala jo 
je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) in programskim partnerjem 
Inštitutom za strateške rešitve (ISR). Dogodek je potekal v hibridni izvedbi, fizično v prostorih 
GZS in po spletu v neposrednem prenosu na spletni strani delo.si. Konferenca je predstavila 
izzive, ki jih je pandemija covida-19 vnesla v družbo in zdravstvene sisteme. Med drugim so 
bile predstavljene dobre prakse, ki so se izkazale za delujoče z vidika funkcionalnosti za 
pacienta, ohranjanja zdravja, zgodnje diagnostike, preprečevanja težkih medicinskih 
primerov, kakovostnejše obravnave, finančnih prihrankov, razvoja prihodnjih pametnih 
medicinskih rešitev ter učinkovite komunikacije med zdravnikom / strokovnjakom in 
pacientom.  
 
Izvozniki 2021 
Medijska hiša Delo je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) in programskim 
partnerjem Inštitutom za strateške rešitve (ISR) organizirala večmesečno poslovno kampanjo 
Izvozniki 2021 z naslovom Kako okretno je slovensko gospodarstvo v Evropski uniji. Končala 
se je 5. oktobra s hibridnim dogodkom, fizično v prostorih GZS in po spletu v neposrednem 
prenosu na spletni strani delo.si. Na njem so razpravljavci razmišljali o priložnostih, ki jih 
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evropski trg ponuja za slovensko gospodarstvo, o tem, kako povečati dodano vrednost v 
slovenskem izvozu ter kako doseči digitalni in zeleni prehod, ki bo izziv prihodnjih let. 
 
Javne investicije 2021 
V letu 2021 je medijska hiša Delo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) 
obogatila Delov poslovni center z novo večmesečno kampanjo z naslovom Javne investicije kot 
multiplikator gospodarske rasti. Končala se je 21. oktobra s prireditvijo v hibridni izvedbi, 
fizično v prostorih GZS in po spletu v neposrednem prenosu na spletni strani delo.si. Na njej 
so razpravljavci – strokovnjaki, direktorji in akademiki – predstavili svoj pogled na javne 
investicije, gradbeništvo in energetiko ter razmišljali o možnostih za zagon gospodarstva po 
koronski krizi. 
 
Delove podjetniške zvezde 2021 
V letu 2021 je medijska hiša Delo že petič organizirala izbor za Delovo podjetniško zvezdo, 
katerega vrhunec je bila slavnostna razglasitev zmagovalca. Strokovna komisija in predstavniki 
uredništva Dela so naziv Delova podjetniška zvezda 2021 podelili podjetju XLAB d. o. o. iz 
Ljubljane. Na prireditvi so podelili tudi posebno priznanje bralcev Dela, ki so za svojega favorita 
izbrali podjetje Adria Dom iz Črnomlja. Celotna poslovna kampanja je potekala več mesecev 
pod naslovom S trajnostnimi poslovnimi strategijami do konkurenčne prednosti, sklenila pa se 
je 11. novembra s seminarskim vozliščem na temo trajnosti in slovesno podelitvijo nagrad na 
Ljubljanskem gradu. Zaradi zaostrenih epidemioloških razmer in novih ukrepov je bila 
prireditev brez občinstva in v neposrednem prenosu. 
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6. DIGITALNI RAZVOJ 
 

(1) Leto 2021 je bilo za Delov digitalni razvoj izjemno intenzivno zaradi pričetka izvedbe 
tehnoloških rešitev s povsem novega področja znotraj medijskega založništva: to je e-
commerce oziroma razvoj mehanizmov, orodij in vmesnikov za spletno trgovino. Uspešno 
smo razvili tehnološko platformo ter gradnike za ponujanje štirih tipov produktov:  
• digitalne naročnine,  
• klasične in hibridne naročnine,  
• kotizacije za dogodke in  
• prodajo fizičnih izdelkov. 
Platforma spletne trgovine je bila po opravljenem razvoju in internem testiranju v letu 2021 
nato v fazi 1 prenesena na produkcijsko okolje takoj po novem letu 2022 in je od takrat deležna 
nadgradenj in širitev. 
 
(2) Vzporedno z razvojem e-trgovine je digitalni razvoj v letu 2021 nadaljeval s projektom 
razvoja in integracije lastnega osprednjega vmesnika (POC). Na novo platformo je bil uspešno 
prenesen portal slovenskenovice.si, v nadaljevanju pa smo zagrizli v integracijo preostalih 
Delovih (nišnih) portalov. V letu 2021 je bil tako portal Ona plus delno že pripravljen na 
platformi POC, projekt pa se nadaljuje v letu 2022. 
 
(3) Digitalni razvoj je skupaj z oddelkom informatike poskrbel za testiranje in nadgradnjo CMS 
orodja za ustvarjanje in upravljanje novinarskih vsebin Storyeditor. Nadgradnja je prinesla 
številne izboljšave za novinarje in urednike. 
 
(4) Delov digitalni razvoj je na Delo in Slovenske novice kot prva izmed t.i. mainstream 
slovenskih medijev integriral mehanizem za pretvorbo besedila v govor: t. i. Govorec.  
 
(5) Med projekti, ki jih je v letu 2021 izvedel Delov digitalni razvoj, so tudi: 
• Modifikacija prijavne platforme, ki je bila potrebna zaradi padca t.i. Zasebnostnega ščita 

pred Sodiščem Evropske unije in posledično prijeto prijavo s strani tuje organizacije NOYB. 
Vzporedno s tem integracija novega prijavnega mehanizma OAuth. 

• Sprememba procesiranja kartičnih plačil: sodelovanje z Gorenjsko banko je bilo 
prekinjeno, vsa kartična plačila smo prenesli na platformo Braintree. 

• Integracija orodja Echobox za upravljanje z vsebinami na družbenih omrežjih. 
• Prilagoditve mehanizma objav besedil Dela in Slovenskih novic na platformi Pressreader. 
• Pričetek izgradnje novih aplikacij Dela in Slovenskih novic za okolji iOS in android. Projekt 

se nadaljuje v letu 2022. Vzporedno s tem nadgradnja obstoječih aplikacij za okolji android 
11 in 12. 
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• Tehnološka nadgradnja številnih sistemov (Django, iskalnik na slovenskenovice.si, 
komentirni sistem na delo.si, mehanizem za beleženje potrjevanja piškotkov na nišnih 
portalih). 

• Uvedba novega sistema za vsebinska priporočila in oglase v sodelovanju s trženjem 
oglasnega prostora (Linker). 
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7. TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA 
 
Leto 2021 je slovenski medijski trg končal s 27-odstotnim zvišanjem investicij v oglaševanje v 
primerjavi z letom 2020. Oglaševanje na televiziji še vedno prevladuje z 58,2 odstotnim 
deležem celotnega bruto oglaševanja v Sloveniji. Investicije v oglaševanje v tisku (revije, 
časopisi, priloge, vloženke) so se v primerjavi z letom 2020 zmanjšale za 2 odstotkov, največji 
izpad v tisku je na področju vloženk, 11 odstoten. Oglaševanje na področju digitala je v 
konstantni rasti in se je v primerjavi z letom 2020 povišalo za 35 odstotkov. 
 
Tabela 4: Vrednost bruto oglaševanja v letih 2017–2021; v evrih 

Vrsta medija 2017 2018 2019 2020 2021 Ind 
21/20 

TV 904.108.801 897.163.701 898.340.887 797.288.763 1.013.042.700 127 
Digitalni mediji 315.333.333 364.666.667 404.666.667 428.946.667 579.647.523 135 
Tiskani mediji 82.633.302 81.944.704 84.290.809 74.969.857 73.291.125 98 
Plakati/outdoor 38.201.736 39.393.774 38.117.998 33.387.452 37.204.931 111 
Radio 26.182.891 27.109.081 34.476.235 32.900.669 36.689.556 112 
Ostalo 1.415.130 1.762.609 2.061.089 1.055.413 1.140.754 108 
Skupaj 1.367.875.193 1.412.040.536 1.461.953.685 1.368.548.821 1.741.016.589 127 

 

Vir: IBO Mediana, 2017-2021, IAB Adex Slovenija 2020  

 
Slovenski oglasni trg, merjen v bruto investicijah (brez popustov in brez internih medijskih 
objav), je leta 2021 dosegel 1.741 milijonov evrov. Iz tabele 5 je razbrati minimalne 
spremembe deležev bruto oglaševanja med vrstami medijev oziroma kanalov. Iz podatkov je 
razvidno, da delež oglaševanja na televiziji v zadnjih treh letih malenkostno upada, delež 
interneta izkazuje zmerno rast. 
 
Tabela 5: Struktura deležev bruto oglaševanja po vrstah medijev v letih 2017–2021; v % 

Vrsta medija 2017 2018 2019 2020 2021 
TV 66,1% 63,5% 61,4% 58,3% 58,2% 
Digitalni mediji 23,1% 25,8% 27,7% 31,3% 33,3% 
Tiskani mediji 6,0% 5,8% 5,8% 5,5% 4,2% 
Plakati/outdoor 2,8% 2,8% 2,6% 2,4% 2,1% 
Radio 1,9% 1,9% 2,4% 2,4% 2,1% 
Ostalo 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
Skupaj 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: IBO Mediana, 2017-2021, IAB Adex Slovenija 2020 

 
Po podatkih za leto 2021 se znotraj oglaševalskega kolača globalno v povprečju v tiskane 
medije nameni približno enak delež investicij kot v Sloveniji, v digitalne medije se globalno 
nameni 1,6-krat večji delež kot v Sloveniji, na televizijo pa za polovico manjši odstotni delež 
investicij (vir: IBO Mediana in IAB Slovenija, Zenith 2022). 
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Tabela 6: Distribucija oglaševalskih investicij po medijih globalno v letu 2021; v % 
Vrsta medija Delež v 2021 

TV 24,9% 
Digitalni mediji 59,0% 
Tiskani mediji 6,8% 
Plakati/outdoor 5,0% 
Radio 4,1% 
Ostalo 0,3% 
Skupaj 100% 

Vir: Zenith media 2022, Distribution of advertising spending worldwide in 2021, by medium;  
Vir: https://www.statista.com/statistics/376260/global-ad-spend-distribution-by-medium/ 
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8. ZAPOSLENI 
 
Fluktuacija zaposlenih 
Na področju upravljanja s kadri smo tako kot v preteklih letih tudi v letu 2021 nadaljevali s 
kadrovskim prestrukturiranjem družbe in izvajali ukrepe za racionalizacijo stroškov in 
posledično optimizacijo delovnih procesov znotraj posameznih oddelkov.  
 
V letu 2021 sta bili ključnega pomena za uresničitev poslovnih ciljev družbe prenova 
organiziranosti delovnih procesov nenovinarskega dela družbe in  poslovna in organizacijska 
ločitev primarne dejavnosti družbe, ki predstavlja dejavnost izdajanja tiskanih medijev in 
založniško dejavnost od dejavnosti Tiskarskega središča, ki po vsebini predstavlja dejavnost 
tiska. V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in Zakona o 
delovnih razmerjih (ZDR-1) je bil izveden prenos zaključene organizacijske enote Tiskarsko 
središče z 49 zaposlenimi delavci in premoženjem na novoustanovljeno prevzemno družbo 
TISKARSKO SREDIŠČE grafična priprava in tiskarna d. o. o., kar bo zagotovilo hitrejšo rast in 
razvoj obeh ločenih delov družbe, zagotovljeni pa bodo tudi boljši pogoji za pridobivanje 
zunanjih finančnih virov. 
 
V letu 2021 je bilo 10 prihodov, od tega 6 na novinarskem področju in 4 na drugih področjih 
dela. Odhodov v letu 2021 je bilo 68, od tega 49 zaradi prenosa zaključene organizacijske enote 
Tiskarsko središče, 8 odhodov je bilo na novinarskem področju in 11 odhodov na drugih 
področjih dela.  
 
Nove zaposlitve so predvsem odraz nujnosti pridobivanja novih znanj na področju digitalizacije 
medijskih vsebin in digitalnega trženja. 
 
Konec leta 2021 je bilo v družbi Delo d. o. o. zaposlenih 247 delavcev, od tega sta bila 2 delavca 
zaposlena za določen čas in 245 delavcev za nedoločen čas.  
 
Tabela 7: Ključni podatki za leto 2021 
 31. 12. 2020 31. 12. 2021 
Število zaposlenih 305 247 
Povprečna starost 47,5 let 48,2 let 
Delež zaposlenih žensk 50,2% 58,3% 
Delež žensk na vodilnih mestih 50,0% 54,5% 
Delež zaposlenih z najmanj visokošolsko izobrazbo 50,8% 56,3% 
Delež zaposlenih za nedoločen čas 96,7% 99,2% 
Delež zaposlenih za določen čas 3,3% 0,8% 

 

Vir: Interni podatki 
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Družba je ob koncu leta 2021 zaposlovala 127 delavcev na novinarskih delovnih mestih, 109 
delavcev na nenovinarskih delovnih mestih, 5 delavcev s pooblastilom za vodenje OE in 6 
delavcev na individualnih pogodbah, od katerih so štirje odgovorni uredniki. 
 
Preobrazba znanja in reorganizacija delovnih procesov  
S 1. 1. 2021 je začela veljati prenovljena organiziranost delovnih procesov nenovinarskega dela 
družbe. Spremenila se je organizacija in struktura delovnih mest v organizacijskih enotah 
Poslovodstvo, Marketing, Trženje, Služba za digitalni razvoj, Informatika, Pravo in kadri, Služba 
za računovodstvo in finance in Tiskarsko središče. Glavni cilji prenovljene organiziranosti 
delovnih procesov so bili povečanje učinkovitosti in kakovosti dela z vzpostavitvijo novih tokov dela, 
prenova delovnih mest in ukinitev zastarelih in nezasedenih delovnih mest, predvsem pa zmanjšanje 
števila zaposlenih.  
 
V letu 2021 se je družba lotila tudi prenove informacijskega sistema kadrovske evidence in 
obračuna plač. 
 
Zaradi pandemije koronavirusa, ki je precej spremenila naše delovno okolje in delovni proces, 
smo tudi v letu 2021 nadaljevali izvajanje dela od doma za vse delavce, ki jim delovni proces 
omogoča delo na domu, saj se je takšna oblika dela izkazala za uspešno že v preteklem 
pandemičnem letu, in ki ima ne nazadnje tudi vpliv na zmanjšanje stroškov dela. Z uvedbo dela 
od doma ostajajo izzivi tudi v prihodnje, saj bo potrebno prilagoditi in nadgraditi organizacijo 
dela in standarde dela od doma.  
 
Ključnega pomena za uresničitev poslovnih ciljev družbe je tudi zaposlovanje pravih 
strokovnjakov na prava delovna mesta, kar izvajamo preko internih razpisov in s kakovostno 
selekcijo zunanjih kadrov. 
 
Zavedajoč se dejstva, da je znanje temeljna kategorija uspešnega podjetja, družba namenja 
vse večjo pozornost izobraževanju in usposabljanju zaposlenih ter vodstvenih kadrov. V letu 
2021 je bilo zaradi epidemioloških razmer sicer manj osebnih izobraževanj in usposabljanj 
zaposlenih v vseh organizacijskih enotah, zato pa je bilo več ekipnih izobraževanj na daljavo. 
Za vse zaposlene je bilo izvedeno izobraževanje s področja informacijske varnosti. 
 
Družba omogoča dijakom praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD), vendar pa je 
bilo tudi v letu 2021 usposabljanje dijakov na področju grafične in medijske tehnike zaradi 
epidemioloških razmer zelo okrnjeno.  
 
Kolektivne pogodbe in soupravljanje 
Vsi zaposleni so skupinsko nezgodno zavarovani, dodatno ima družba sklenjeno tudi 
zavarovanje poklicne odgovornosti novinarskega dela. Posebej so nezgodno zavarovani vsi 
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novinarji, ki poročajo iz tujine, pri čemer je zavarovanje veljavno tudi na kriznih območjih. 
Družba je vključena tudi v pokojninski načrt kolektivnega prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja.  
 
V lasti družbe so tudi štiri počitniške enote, ki jih zaposleni uporabljajo za kakovostno 
preživljanje prostega časa, družba pa že vrsto let zagotavlja tudi sredstva za šport, rekreacijo 
in druge oblike druženja zaposlenih. V letu 2021 so zaposleni lahko ob upoštevanju higienskih 
in varnostnih ukrepov zaradi pandemije letovali v treh počitniških enotah.  
 
Varnost in zdravje pri delu 
Zaposlenim zagotavljamo varno delovno okolje. Za vsa delovna mesta in tehnologije 
spremljamo tveganja za nastanek nezgod in zdravstvenih težav. Tveganja periodično 
ocenjujemo in spremljamo najnovejša dognanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred 
požarom.  
 
V ta namen se je zaradi trajajoče pandemije koronavirusa nadaljevalo izvajanje higienskih in 
varnostnih standardov za vsa organizacijska področja v družbi z nabavo razkuževalnikov rok, 
zaščitnih mask za zaposlene, hitrih testov za odkrivanje okužb na koronavirus, organizacijo 
cepljenja delavcev proti koronavirusu, sprejeti so bili tudi ukrepi in navodila v primeru 
zaznanja okužbe na delovnem mestu in ravnanje v takšnem primeru. 
 
Varovanje okolja 
Družba se zaveda svoje odgovornosti do okolja. Ne nazadnje tudi z organiziranjem dela od 
doma tam, kjer delovni procesi to dopuščajo in s tem zmanjševanjem cestnega prometa in 
posledično zmanjševanjem emisij CO2 v okolje. V proizvodnem delu, v Tiskarskem središču, že 
več let dosegamo in presegamo zahteve okoljske zakonodaje in v celoti upoštevamo predpise 
o odpadnih vodah, odpadkih in zraku. 
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9. POSLOVNA TVEGANJA 
 
Za spremljanje tveganosti poslovnega okolja imamo v družbi Delo izdelan Register tveganj. V 
njem nenehno vrednotimo ključna tveganja, določamo sprejemljive stopnje tveganj in 
opredeljujemo ukrepe za njihovo obvladovanje.  V njem so popisana ključna tveganja, ki jim je 
družba izpostavljena. Obvladovanje poslovnih tveganj je vključeno v celotno organizacijsko 
strukturo družbe Delo in poslovne procese na vseh ravneh poslovanja.  
 
Za upravljanje operativnih tveganj smo implementirali celovit poslovno-informacijski sistem 
AX in orodje za poslovno poročanje Qlikview. Obe orodji sta osnova za pravočasno zaznavanje 
tveganj, za pravilnost in zanesljivost finančnega in računovodskega poročanja na vseh 
področjih družbe (proizvodnja, nabava, naročnine, plače) ter za nadzor nad poslovanjem. 
Sistem za poslovno poročanje Qlikview smo dopolnili s poročilom o prodaji digitalnih paketov 
naročnin. Vsak dan spremljamo podatke o številu prodanih izvodov v kolportaži in naročninah 
po edicijah, tudi prek Delovega uporabniškega računa za digitalne nakupe. V sistemu je 
mogoče spremljati odpovedi in nova naročila naročnikov, izkaz poslovnega izida družbe, 
porabo na posameznih stroškovnih mestih in nosilcih. Prav tako tudi založniške projekte, ki 
temeljijo na interno uvedeni metodologiji pripisovanja prihodkov in stroškov po edicijah. 
 
Tudi v letu 2021 smo bili v družbi Delo še posebno pozorni na strateška tveganja spremenjenih 
bralnih navad in nestabilne raznašalske mreže. Dodatno pa tudi na davčno in delovnopravno 
tveganje usklajenosti delovanja z davčnimi in delovnopravnimi predpisi. Redno smo spremljali 
plačilno sposobnost kupcev ter višino in kakovost terjatev iz poslovanja. Vzdrževanje likvidnosti 
smo zagotavljali s centralnim sistemom nabave v sistemu AX, usklajevanjem denarnih tokov 
ter sprotnim dogovarjanjem z bankami o črpanju virov. 
 
Družba Delo ima sklenjeno zavarovanje novinarske odgovornosti, iz katere pokriva morebitne 
stroške v primeru neugodno končanih odškodninskih sodnih postopkov.  
 
V nadaljevanju predstavljamo najpomembnejša in najverjetnejša poslovna tveganja, ki jim je 
izpostavljena družba Delo: 
 
• A. Tveganja okolja 
A.1 Tveganja gospodarskega okolja 
A.2 Tveganja v nedokončanih sodnih postopkih 
A.3 Tveganja zakonodaje in regulative 
 
Tveganja gospodarskega okolja upravljamo z monitoringom konkurence, analizami njihovega 
poslovanja in izdelavo različnih scenarijev razvoja dejavnosti na trgu. 
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• B. Tveganja delovanja 
B.1 Operativna tveganja 

• Tveganja, povezana s spremenjenimi bralnimi navadami (naročnikov, oglaševalcev, 
bralcev …) 

• Tveganje upravljanja virov: neurejenost arhiva pri popisu avtorskih pravic, zneskih 
nadomestil za ponovno uporabo na različnih nosilcih 

• Tveganje nestabilne raznašalske mreže 
• Tveganje selitve oglaševalcev na TV-trg 

B.2 Tveganja vodenja in odločanja 
• Tveganja vodenja 
• Tveganja poslovno-finančnega odločanja in tveganje strateškega odločanja 
• Tveganja pri načrtovanju: neustrezne predpostavke pri sprejemanju založniških 

projektov (vpliv agencij na oglasnem trgu, cena papirja, število zaposlenih, padec 
naklad in oglasnih prihodkov, nepripravljenost plačevanja za vsebine na digitalu …) 

• Tveganja pri računovodskih informacijah: računovodski podatki, ki se uporabljajo za 
upravljanje poslovnih procesov niso ustrezno umeščeni med druge nefinančne 
informacije 

• Davčna tveganja: neskladnost poslovanja z davčnimi predpisi predvsem na delovnem 
področju 

• Tveganja najemanja zunanjih izvajalcev: vzdrževanje IT-aplikacij 
• Tveganja nezadostnega znanja zaposlenih za prehod na digitalno poslovanje: zaposleni 

niso pripravljeni na spremembe in izboljšave procesov; nemobilnost in neprožnost 
zaposlenih; neustrezna starostna in izobrazbena sestava 

B.3 Tveganja zagotavljanja informacij 
• Tveganja, povezana z dostopom: dostop do zaupnih podatkov lahko dobijo 

nepooblaščene osebe; sistem varovanja dostopov oziroma pravic 
 
B.4 Tveganja prevar in drugih nezakonitih ravnanj 
 
B.5 Finančna tveganja: podrobneje so predstavljena v računovodskem delu poročila. 
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10. POROČILO O ODVISNOSTI 
 
Družba Delo v poslovnem letu 2021 kot odvisna družba v okviru dejanskega koncerna FMR ni 
zabeležila poslov, pri katerih bi bilo zaznano oškodovanje s strani obvladujoče družbe FMR ali 
katerekoli družbe članice dejanskega koncerna.  
 
Leta 2021 je družba Delo za svoje proizvode in storitve, prodane družbam v koncernu FMR, 
prejela plačila, kot jih je zaračunala po ceniku družbe oziroma ustrezni pogodbi, v primeru 
objavljenih oglasov pa je naročniku priznala popust v višini, kot ga priznava nepovezanim 
naročnikom.  
 
Leta 2021 je družba Delo povezanim družbam plačala nabavljene proizvode in storitve skladno 
z veljavnimi ceniki dobaviteljev in sklenjenimi pogodbami. 
 
Družba Delo je v okoliščinah, ki so ji bile znane v trenutku, ko je bil opravljen pravni posel, pri 
vsakem pravnem poslu dobila ustrezno vračilo in ni bila prikrajšana.  
 
Ljubljana, dne 12. 5. 2022 
 
 
Direktor:     Direktorica:                                             Direktor:  
 
Stojan Petrič    Nataša Luša    Andrej Kren 
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11. IZJAVA O UPRAVLJANJU 
 
Poslovodstvo družbe Delo Časopisno založniško podjetje d. o. o. (v nadaljevanju: družba Delo), 
izjavlja, da je bilo v obdobju poslovnega leta 2021 upravljanje družbe Delo skladno z Zakonom 
o gospodarskih družbah (ZGD-1) in drugimi veljavnimi predpisi. 
Izjava o upravljanju je sestavni del Letnega poročila družbe Delo za leto 2021.  
 
Pojasnila v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. 
 
V skladu z določili 5. odstavka 70. člena ZGD-1 družba Delo pojasnjuje: 
1. Za družbo ni predpisan noben kodeks o upravljanju. 
2. Družba je nejavna družba z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom, ki kot 

ustanovitelj predstavlja hkrati organ nadzora in izvršuje svoje pristojnosti v skladu z Aktom 
o ustanovitvi družbe, ki določa dejavnosti družbe, pooblastila družbe, odgovornost in 
pravice ustanovitelja, posvetovalni organ družbe, pristojnosti in sestavo organa vodenja, 
določila v zvezi z izdajanjem medijev, avtonomijo uredništev, urednikov in odgovornih 
urednikov ter določila o letnem poročilu in bilančnem dobičku. Glede na nejavno in zaprto 
naravo družbe ta poroča in odgovarja svojemu ustanovitelju. Družba javno objavlja 
predpisana revidirana letna poročila. 

3. Sistem upravljanja tveganj zagotavlja prepoznavanje in oceno pomembnih tveganj, 
opredelitev ukrepov za obvladovanje tveganj ter poročanje o tveganjih. Sistem notranjega 
nadzora daje primerno zagotovilo o doseganju ciljev in obvladovanju ključnih tveganj. Za 
vzpostavitev delovanja sistema notranjih kontrol so odgovorni poslovodstvo družbe in 
poslovodstvi odvisnih družb Izberi d. o. o. in Delovnica d. o. o. Notranje kontrole so 
vgrajene v poslovne procese in sisteme. Njihov cilj delovanja so zagotavljanje skladnosti 
delovanja z zakonodajo in drugimi predpisi, standardi, pogodbami in internimi akti družbe, 
zagotavljanje zanesljivih in neoporečnih računovodskih in izvajalnih informacij, varovanje 
premoženja, doseganje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja ter doseganje postavljenih 
strateških ciljev. Nadzor nad delovanjem notranjih kontrol se izvaja z vodstvenim 
nadzorom, notranjimi pregledi, zunanjo revizijo računovodskih izkazov ter drugimi 
neodvisnimi presojami. 

4. Družba Delo kot družba z omejeno odgovornostjo ni izdala vrednostnih papirjev. Edini 
družbenik FMR d.o.o., je imetnik 100-odstotnega poslovnega deleža družbe. Ni omejitve 
glasovalnih pravic. 

5. Družba ima enega ali več direktorjev, ki na lastno odgovornost vodi(jo) posle družbe in jo 
samostojno zastopa(jo) brez omejitev. Direktor je imenovan za mandatno obdobje največ 
4 let in je lahko ponovno imenovan.  
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6. Družba Delo nima posebnih pravil o spremembah akta o ustanovitvi družbe. Morebitne 
spremembe akta o ustanovitvi družbe se izvajajo skladno z zakonom. 

7. Vsak direktor je odgovoren za: 
- tekoče posle družbe, kar vključuje vodenje poslovanja družbe 
- izvajanje sklepov ustanovitelja 
- sestavo predloga letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička 
- organizacijo izvajanja letnih poslovnih načrtov in investicijskih načrtov 
- prijave vpisov v sodni register 
- skrb za vodenje poslovnih knjig 
- določanje interne organizacijske strukture družbe 
- določanje internih pravilnikov družbe 
- pooblastila članom skupine vodilnih sodelavcev 
-druge zadeve v skladu z aktom o ustanovitvi. 
8. Ustanovitelj izvaja funkcije skupščine družbe. Ustanovitelj samostojno odloča o:  

a. sprejetju splošnih aktov družbe, ki so v njegovi pristojnosti, ter o spremembah in 
dopolnitvah le-teh, 

b. spremembah akta o ustanovitvi, 
c. statusnih spremembah, 
d. sprejetju letnega poročila in o uporabi bilančnega dobička oziroma pokrivanju 

bilančne izgube, 
e. sprejetju dolgoročnih in letnih načrtov poslovanja in premoženjskega stanja 

družbe, vključno z investicijskimi načrti, 
f. zvišanju in znižanju osnovnega kapitala družbe, 
g. o naknadnih vplačilih in vračanju naknadnih vplačil, 
h. prenehanju družbe, 
i. imenovanju sosveta, 
j. postavitvi in odpoklicu poslovodstva,  
k. ukrepih za nadzor dela poslovodstva,  
l. uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodstvu, 
m. zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodstvu, 
n. postavitvi ali odpoklicu prokurista, 
o. drugih zadevah, o katerih tako določa zakon. 

9. Sestava poslovodstva družbe Delo konec leta 2021 je navedena v letnem poročilu družbe 
na strani 5. 

10. Družba ne izvaja posebne politike raznolikosti, saj ima primerno splošno, starostno in 
izobrazbeno strukturo zaposlenih. 

11. Kot izdajatelja dnevnih splošno-informativnih tiskanih medijev, tednikov, revij in spletnih 
portalov družbo zavezuje Zakon o medijih (ZMed) in druga pozitivna zakonodaja, na 
področju avtonomne poklicne regulacije družba upošteva Kodeks slovenskih novinarjev, 
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na področju oglasnega trženja Slovenski oglaševalski kodeks, glede moderiranja spletnih 
komentarjev pa Kodeks regulacije sovražnega govora na spletnih portalih. 

 
Notranje kontrole nad računovodskim poročanjem 
Notranje kontrole so usmeritve in postopki, ki jih je družba vzpostavila in jih izvaja na vseh 
ravneh, da bi obvladovala tveganja, ki so povezana z računovodskim poročanjem. Namen 
notranjega nadzora je zagotoviti učinkovitost in uspešnost delovanja, zanesljivost 
računovodskega poročanja in skladnost z veljavnimi zakoni ter drugimi zunanjimi in notranjimi 
predpisi. 
 
Računovodsko kontroliranje temelji na načelih resničnosti in delitve odgovornosti, na kontroli 
izvajanja poslov, ažurnosti evidenc, usklajenosti stanja, izkazanega v poslovnih knjigah in 
dejanskega stanja, ločenosti evidenc od izvajanja poslov, strokovnosti računovodij in 
neodvisnosti. Računovodske kontrole so tesno povezane s kontrolami na področju 
informacijskih tehnologij, ki med drugim zagotavljajo omejitve in nadzor dostopov do omrežja, 
podatkov, aplikacij ter popolnost in točnost zajemanja in obdelovanja podatkov. 
 
Ljubljana, dne 12. 5. 2022 
 
 

Direktor:    Direktorica:    Direktor: 

Stojan Petrič    Nataša Luša    Andrej Kren 
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12. POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO 31. 12. 2021 
 
Po datumu bilance stanja pa do sprejema letnega poročila s strani poslovodstva niso bili 
ugotovljeni poslovni dogodki, ki bi vplivali na računovodske izkaze.  
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
1. IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 
 
Poslovodstvo družbe Delo d. o. o. je odgovorno za pripravo letnega poročila družbe in 
računovodskih izkazov na način, ki daje resnično in pošteno podobo premoženjskega stanja in 
izidov poslovanja družbe, skladno s slovenskimi računovodskimi standardi (2016) in zakonom 
o gospodarskih družbah za obdobje, končano 31. decembra 2021. 
 
Poslovodstvo družbe potrjuje celotno letno poročilo, ki vsebuje poslovni in računovodski del s 
prilogami in izjavlja: 
 da so računovodski izkazi pripravljeni ob predpostavki, da bo družba nadaljevala poslovanje 

tudi v prihodnje, 
 da dosledno uporablja izbrane računovodske politike in razkriva morebitne spremembe v 

računovodskih politikah, 
 da so računovodske ocene pripravljene pošteno in premišljeno ter po načelih previdnosti 

in dobrega gospodarja, 
 da so računovodski izkazi pripravljeni po veljavni zakonodaji in slovenskih računovodskih 

standardih. 
 
Poslovodstvo je odgovorno za uresničevanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje 
vrednosti premoženja družbe, ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih 
nepravilnosti. 
 
 
Ljubljana, 12. 05. 2022  
 

 
 

Direktor:    Direktorica:    Direktor: 

Stojan Petrič    Nataša Luša    Andrej Kren 
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2. BILANCA STANJA   
  

 

  

v evrih Pojasni la 31.12.2021 01.01.2021 * 31.12.2020

SREDSTVA 17.175.801 15.254.900 21.953.888

A. Dolgoročna sredstva 9.825.394 9.677.793 13.681.456
I . Neopredmetena sredstva  in dolgoročne AČR 1 606.980 578.047 578.047

1.Dolgoročne premoženjske pravice 599.298 576.944 576.944
5.Druge dolgoročne aktivne časovne razmeji tve 7.682 1.103 1.103

II. Opredmetena osnovna sredstva 2 3.345.868 6.274.032 10.255.544
1. Zeml ji šča  in zgradbe 2.889.216 5.646.232 7.238.481

a) Zeml ji šča 0 0 802.113
b) Zgradbe 2.889.216 5.646.232 6.436.368

2.Proizvaja lne naprave in s troji 0 0 2.339.835
3. Druge naprave in oprema 453.542 582.345 631.773
4.Opredmetena osnovna sredstva, ki  se pridobivajo 3.110 45.455 45.455

a) Opredmetena osnovna sredstva  v gradnji  in i zdelavi 3.110 45.455 45.455
III . Naložbene nepremičnine 3 3.086.000 0 0
IV. Dolgoročne finančne naložbe 4 539.946 481.644 481.644

1.Dolgoročne finančne naložbe, razen posoji l 539.946 481.644 481.644
a) Delnice in deleži  v družbah v skupini 15.000 15.000 15.000
c) Druge delnice in deleži 52.936 52.301 52.301
č) Druge dolgoročne finančne naložbe 472.010 414.343 414.343

V. Dolgoročne pos lovne terjatve 0 0 0
VI. Odložene terjatve za  davek 5 2.246.600 2.344.070 2.366.221

B. Kratkoročna sredstva 7.120.138 5.374.651 8.060.239
I . Sredstva  (skupine za  odtuji tev) za  prodajo 0 0 0
II. Za loge 6 0 1.467 1.136.812

1.Materia l 0 0 1.135.345
3.Proizvodi  in trgovsko blago 0 1.467 1.467

III . Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0
IV. Kratkoročne pos lovne terjatve 7 2.211.587 1.909.192 2.491.870

1.Kratkoročne pos lovne terjatve do družb v skupini 669.834 536.813 536.813
2.Kratkoročne pos lovne terjatve do kupcev 1.206.792 1.104.101 1.672.281
3.Kratkoročne pos lovne terjatve do drugih 334.961 268.278 282.776

V. Denarna sredstva 8 4.908.551 3.463.992 4.431.557

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 9 230.269 202.456 212.193
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 V izkazu je dodan stolpec (01. 01. 2021) zaradi statusne spremembe oddelitve Tiskarskega 
središča na dan 1.1.2021 v samostojno podjetje.  

 

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 

v evrih Pojasni la 31.12.2021 01.01.2021 * 31.12.2020

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 17.175.801 15.254.900 21.953.888

A. Kapital 10 5.423.063 6.795.092 10.982.947
I . Vpokl icani  kapita l 2.685.278 2.685.278 2.785.278

1.Osnovni  kapita l 2.685.278 2.685.278 2.785.278
II. Kapita lske rezerve 0 0 4.138.025
III . Rezerve iz dobička 530.146 530.146 530.146

1. Zakonske rezerve 530.146 530.146 530.146
IV. Revalorizaci jske rezerve 368.951 0 0
V. Rezerve, nasta le zaradi  vrednotenja  po pošteni  vrednosti -283.686 -309.242 -359.412
VI. Preneseni  čis ti  pos lovni  i zid 1.503.107 2.625.761 2.625.761
VII. Čisti  pos lovni  i zid pos lovnega leta 619.267 1.263.149 1.263.149

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 11 1.286.462 1.318.230 1.540.881
1.Rezervaci je za  pokojnine in podobne obveznosti 1.286.462 1.318.230 1.540.881

C. Dolgoročne obveznosti 366.233 537.500 1.762.500
I . Dolgoročne finančne obveznosti 12 279.689 537.500 1.762.500

2.Dolgoročne finančne obveznosti  do bank 249.975 537.500 1.762.500
4.Druge dolgoročne finančne obveznosti 29.714

II. Dolgoročne pos lovne obveznosti 0 0 0
III . Odložene obveznosti  za  davek 13 86.544 0 0

Č. Kratkoročne obveznosti 6.862.075 3.500.032 4.523.498
I . Obveznosti , vkl jučene v skupine za  odtuji tev
I I . Kratkoročne finančne obveznosti 14 3.295.136 350.000 850.000

2.Kratkoročne finančne obveznosti  do bank 287.490 350.000 850.000
4.Druge kratkoročne finančne obveznosti 3.007.646 0 0

III . Kratkoročne pos lovne obveznosti 15 3.566.939 3.150.032 3.673.498
1.Kratkoročne pos lovne obveznosti  do družb v skupini 488.644 638.882 638.882
2.Kratkoročne pos lovne obveznosti  do dobavitel jev 1.781.328 926.210 1.294.489
4.Kratkoročne pos lovne obveznosti  na  podlagi  predujmov 201.083 167.108 167.186
5.Druge kratkoročne pos lovne obveznosti 1.095.884 1.417.832 1.572.941

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 16 3.237.968 3.104.046 3.144.062
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3. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA  

 

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.  

Podatki na dan 31.12.2021 niso v celoti primerljivi s preteklim obdobjem zaradi statusne spremembe 
na dan 1.1.2021, ko je prišlo do oddelitve Tiskarskega središča v samostojno podjetje.   

v evrih Pojasni la 1.1. - 31.12.2021 1.1. - 31.12.2020

1. Čisti  prihodek od prodaje 1 27.878.191 32.332.464
  - prihodki  doseženi  na  domačem trgu 27.268.559 31.877.868
  - prihodki  doseženi  na  tujem trgu 609.632 454.596

2. Spremembe vrednosti  za log proizv. in nedokon.proizvodnje -1.467 -111
3. Usredstveni  las tni  proizvodi 0 0
4. Drugi  pos lovni  prihodki 1 926.586 1.248.433

POSLOVNI PRIHODKI SKUPAJ 28.803.310 33.580.786
5. Stroški  blaga, materia la  in s tori tev 3 15.262.268 16.457.661

a) Nabavna vred.prod.blaga  in materia la , ter poraba materia la 441.327 5.759.640
b) Stroški  s tori tev 14.820.941 10.698.021

6. Stroški  dela  3 12.101.428 13.594.557
a) Stroški  plač 9.019.551 10.254.089
b) Stroški  socia lnih zavarovanj 1.520.080 1.726.784
c) Drugi  s troški  dela 1.561.797 1.613.684

7. Odpis  vrednosti 3 612.086 1.556.537
a) Amortizaci ja 610.235 1.490.724
b) Prevrednotovalni  pos lovni  odhodki  pri  NS in OOS 1.851 9.986
c) Prevrednotovalni  pos lovni  odhodki  pri  obratnih s redstvih 0 55.827

8. Drugi  pos lovni  odhodki 3 161.127 240.318
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 666.401 1.731.713

9. Finančni  prihodki  i z deležev 2 79.847 69
a) Finančni  prihodki  i z deležev v družbah v skupini 0 0
c) Finančni  prihodki  i z deležev v drugih družbah 79.847 69
č) Finančni  prihodki  i z drugih na ložb

10. Finančni  prihodki  i z danih posoji l 2 21 128
b) Finančni  prihodki  i z danih posoji l , danih drugim 21 128

11. Finančni  prihodki  i z pos lovnih terjatev 2 15.933 17.370
a) Finančni  prihodki  i z pos lovnih terjatev do družb v skupini 3.831 1.871
b) Finančni  prihodki  i z pos lovnih terjatev do drugih 12.102 15.499

12. Finančni  odhodki  i z os labi tve in odpisov finančnih na ložb 4 1 138.475
13. Finančni  odhodki  i z finančnih obveznosti 5 13.843 36.607

a) Finančni  odhodki  i z posoji l , prejetih od družb v skupini
b) Finančni  odhodki  i z posoji l , prejetih od bank 13.698 36.509
č) Finančni  odhodki  i z drugih finančnih obveznosti 145 98

14. Finančni  odhodki  i z pos lovnih obveznosti 5 6.025 13.625
a) Finančni  odhodki  i z pos lovnih obveznosti  do družb v skupini 37 117
b) Finančni  odhodki  i z pos lovnih obveznosti  do 
 dobavi tel jev in menične obveznosti 206 347
c) Finančni  odhodki  i z drugih pos lovnih obveznosti 5.782 13.161
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA 742.333 1.560.573

15. Drugi  prihodki 6 35.688 34.689
16. Drugi  odhodki 7 6.614 38.747

CELOTNI POSLOVNI IZID 771.407 1.556.515
17. Davek i z dobička 8 60.157 126.138
18. Odloženi  davki 8 91.983 167.228
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 619.267 1.263.149
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4. IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA  
 

 

 

Presežek iz prevrednotenja v višini 368.951 evrov se nanaša na prevrednotenje naložbene 
nepremični na pošteno vrednost. Naložena nepremičnina je bila prerazvrščena iz OOS. 

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 

  

v evrih
1.1. - 31.12.2021 1.1. - 31.12.2020

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 619.267 1.263.149

Spremembe presežka iz prevrednotenja  neopredmetenih

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 368.951 0

Spremembe presežka iz prevrednotenja  finančnih sredstev

razpoložl jivih za  prodajo 636 72

Aktuarski  dobički  in i zgube od določenih zas lužkov 19.117 -109.432

CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 1.007.971 1.153.789
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5. IZKAZ DENARNIH TOKOV OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021 

 
 
Razlika med končnim stanjem denarnih sredstev na dan 31.12.2020 in začetnim stanjem na dan 
1.1.2021 in predstavljajo sredstva, ki so bila na podlagi statusne spremembe, oddelitve Tiskarskega 
središča, na dan 1.1.2021 prenesena na novo podjetje.  
Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 

v evrih 31.12.2021 31.12.2020

A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Postavke izkaza poslovnega izida 1.084.403 3.038.968

Poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 28.794.333 33.569.601
Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -27.465.759 -30.246.530
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -244.171 -284.103

b) Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja 376.056 3.137.388
Začetne manj končne poslovne terjatve -302.395 99.205
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -34.393 -73.326
Začetne manj končne odložene terjatve za davek 97.470 157.965
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0
Začetne manj končne zaloge 1.467 112.522
Končni manj začetni poslovni dolgovi 416.907 214.468
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 110.456 2.626.554
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 86.544 0

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b) 1.460.459 6.176.356

B. Denarni tokovi pri investiranju
a) Prejemki pri investiranju 25.407 7.160

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje22.201 197
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 3.206 6.963
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0
Prejemki od odtujitve finančnih naložb 0 0

b) Izdatki pri investiranju -297.500 -761.698
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -188.991 -287.778
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -108.509 -343.920
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0
Izdatki za pridobitev finančnih naložb 0 -130.000

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b) -272.093 -754.538

C. Denarni tokovi pri financiranju
a) prejemki pri financiranju 3.000.000 1.500.000

Prejemki od vplačanega kapitala 0 0
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 3.000.000 1.500.000

b) Izdatki pri financiranju -2.743.807 -2.716.607
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -13.772 -36.607
Izdatki za vračila kapitala 0 0
Izdatki za odplačila financnih obveznosti -350.035 -2.300.000
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -2.380.000 -380.000

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b) 256.193 -1.216.607

Č. Končno stanje denarnih sredstev 4.908.551 4.431.557
x) denarni izid v obdobju (seštevek pribitkov Ac,Bc in Cc)Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc) 1.444.559 4.205.211
y) Začetno stanje denarnih sredstev 3.463.992 226.346
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6. IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2021 

 
 
7. IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2020 

 
Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 

Gibanje  kapitala
Osnovni    
kapita l

Kapita lske
rezerve

Zakonske 
rezerve

Revalori - 
zaci jske 
rezerve

Rezerve, 
nastale zaradi 

vrednotenja 
po pošteni 
vrednosti 

Preneseni
čis ti  

dobiček

Čis ti  dobi -
ček pos lov-
nega leta

Skupaj
kapita l

I/1 II I I I/1 IV. V. VI/1 VII/1 VIII
A.1. Stanje 31. december 2020 2.785.278 4.138.025 530.146 0 -359.412 3.888.910 0 10.982.947
a) Preračuni  za  nazaj (popravek napak) 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Oddelitev TS na dan 01.01.2021 -100.000 -4.138.025 0 0 50.170 0 0 -4.187.855
A.2. Stanje 1. januar 2021 2.685.278 0 530.146 0 -309.242 3.888.910 0 6.795.092

B.1.
Spremembe lastniškega kapitala -
transakcije z lastniki

a) Vpis  vpokl icanega kapita la 0 0 0 0 0 0 0 0
g) Izplači lo dividend 0 0 0 0 0 -2.380.000 -2.380.000

0 0 0 0 0 -2.380.000 0 -2.380.000

B.2.
Celoten vseobsegajoč donos 
poročevalskega obdobja

a) Vnos  čis tega pos lovnega izida 0 0 0 0 0 619.267 619.267

b)
Sprememba revalorizaci jskih rezerv i z 
prevrednotenja  opredmetenih 
osnovnih s redstev 0 0 0 368.951 0 0 368.951

c)
Sprememba rezerv, nasta l ih zaradi  
vrednotenja  finančnih naložb po 
pošteni  vrednosti  0 0 0 636 0 0 636

č) Druge sestavine vseobsegajočega 
donosa poročevalskega obdobja 0 0 0 0 19.117 0 0 19.117

0 0 0 368.951 19.753 0 619.267 1.007.971
B.3. Spremembe v kapitalu

a)

Razporeditev preostalega dela  čis tega
dobička  primerja lnega poročevalskega
obdobja  na  druge sestavine kapita la 0 0 0 0 0 0 0 0

č) Poravnava izgube kot odbitne 
sestavine kapita la  0 0 0 0 0 0 0 0

f) Druge spremembe v kapita lu 0 0 0 0 5.803 -5.803 0 0
0 0 0 0 5.803 -5.803 0 0

C. Stanje 31. december 2021 2.685.278 0 530.146 368.951 -283.686 1.503.107 619.267 5.423.063
BILANČNI DOBIČEK 1.503.107 619.267 2.122.374

Gibanje  kapitala
Osnovni    
kapita l

Kapita lske
rezerve

Zakonske 
rezerve

Revalori - 
zaci jske 
rezerve

Rezerve, 
nastale zaradi 

vrednotenja 
po pošteni 
vrednosti 

Preneseni
čis ti  

dobiček

Čis ti  dobi -
ček pos lov-
nega leta

Skupaj
kapita l

I/1 II I I I/1 IV. V. VI/1 VII/1 VIII
A.1. Stanje 31. december 2019 2.785.278 4.138.025 530.146 0 -252.793 3.008.502 0 10.209.158
a) Preračuni  za  nazaj (popravek napak) 0 0 0 0 0 0 0 0

b)
Pri lagoditev za  nazaj (spremembe
računovodskih usmeri tev) 0 0 0 0 0 0 0 0

A.2. Stanje 1. januar 2020 2.785.278 4.138.025 530.146 0 -252.793 3.008.502 0 10.209.158

B.1.
Spremembe lastniškega kapitala -
transakcije z lastniki

a) Vpis  vpokl icanega kapita la 0 0 0 0 0 0 0 0
g) Izplači lo dividend 0 0 0 0 0 -380.000 -380.000

0 0 0 0 0 -380.000 0 -380.000

B.2.
Celoten vseobsegajoč donos 
poročevalskega obdobja

a) Vnos  čis tega pos lovnega izida 0 0 0 0 0 1.263.149 1.263.149

c)
Sprememba rezerv, nasta l ih zaradi  
vrednotenja  finančnih naložb po 
pošteni  vrednosti  0 0 0 0 72 0 0 72

č) Druge sestavine vseobsegajočega 
donosa poročevalskega obdobja 0 0 0 0 -109.432 0 0 -109.432

0 0 0 0 -109.360 0 1.263.149 1.153.789
B.3. Spremembe v kapitalu

a)

Razporeditev preostalega dela  čis tega
dobička  primerja lnega poročevalskega
obdobja  na  druge sestavine kapita la 0 0 0 0 0 0 0 0

č) Poravnava izgube kot odbitne 
sestavine kapita la  0 0 0 0 0 0 0 0

f) Druge spremembe v kapita lu 0 0 0 0 2.741 -2.741 0 0
0 0 0 0 2.741 -2.741 0 0

C. Stanje 31. december 2020 2.785.278 4.138.025 530.146 0 -359.412 2.625.761 1.263.149 10.982.947
BILANČNI DOBIČEK 2.625.761 1.263.149 3.888.910
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8. SPLOŠNA RAZKRITJA 
 
Uvodna predstavitev družbe  

• Sedež in pravna oblika podjetja ter država 
DELO Časopisno založniško podjetje d. o. o., Ljubljana  

Sedež družbe v Ljubljani, Likozarjeva 1, Slovenija  

• Narava poslovanja in pomembnejše dejavnosti 

Družba Delo izdaja dva vodilna slovenska dnevna časopisa Delo in Slovenske novice, 
tedenska časopisa Nedelo in Nedeljske novice, revije Suzy in Ona plus , ter redne časopisne 
priloge (Ona, Delo in dom, Vikend, Super 50, Polet, Sobotna priloga, Odprta kuhinja). Bralci 
lahko časopise, priloge in revije berejo na spletnih straneh: delo.si, slovenskenovice.si, 
svetkapitala.delo.si, onaplus.delo.si, deloindom.delo.si, polet.delo.si, slovenskenovice.si, 
odprtakuhinja.delo.si.  

Družba uporablja metode vrednotenja postavk v letnih računovodskih izkazih po 
slovenskih računovodskih standardih 2016 s spremembami in dopolnitvami. V družbi se v 
letu 2021 metode spremljanja, vrednotenja in odpisov niso spreminjale. Metode so 
opredeljene v razkritjih posameznih postavk računovodskih izkazov. 

• Podatki o družbah, v katerih je družba Delo udeležena z najmanj 20-odstotnim 
kapitalskim deležem 

       Družbe, v katerih ima družba na dan 31.12.2021 najmanj 20-odstotni kapitalski delež: 

        
  
      
Družba Delo d. o. o. ne izdeluje konsolidiranih računovodskih izkazov. 

Družba Delo d. o. o. in hčerinski družbi Izberi d. o. o. in Delovnica d. o. o. bosta vključeni v 
konsolidirane računovodske izkaze na družbi KOLEKTOR HOLDING d. d., Vojkova 10, Idrija.  

 

 

 

 

Naziv Sedež Delež
Kapital

31.12.2021
Poslovni izid

leta 2021
Delovnica d.o.o. Dunajska 5, Ljubljana 100,00% 17.755 € 6.550 €
Izberi, d.o.o. Dunajska 5, Ljubljana 59,09% -224.846 € -138.076 €
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Podatki o obvladujočem podjetju  

 
Družba FMR Financiranje in upravljanje naložb d. o. o., Medvedova cesta 17, Ljubljana je 100% 
lastnik družbe Delo d.o.o..  

Konsolidirani računovodski izkazi bodo pripravljeni na nivoju obvladujoče družbe KOLEKTOR 
HOLDING d. d. in jih je mogoče dobiti na sedežu družbe KOLEKTOR HOLDING d. d., Vojkova 10, 
Idrija. 

 

Druga razkritja   

• V skladu s SRS in Pravilnikom o računovodstvu ima družba Delo d. o. o. oblikovane 
rezervacije, ki so opisane v razkritjih postavk bilance stanja. 

• Družba nima nobene obveznosti z rokom zapadlosti v plačilo, daljšim od petih let. 

• Družba ima obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom (zastavo stavbne pravice, 
zastava nepremičnin). Oblika in višina sta razkriti pri posamezni postavki sredstev. 

• Družba Delo d. o. o. je podpisala poroštveno izjavo za zavarovanje kratkoročnega okvirnega 
kredita, ki ga je pridobila povezana družba Maksmail d. o. o., v vrednosti 100.000 evrov.  

• Družba Delo d. o. o. je podpisala korporativno garancijo v vrednosti 330.165 evrov za 
zavarovanje dobro izvedbo del po pogodbi, ki jih je pridobila povezana družba Maksmail d. 
o. o. na javnem razpisu.    

• Družba nima nobenih finančnih obveznosti, pomembnih za oceno finančnega položaja 
družbe, razen tistih, ki so izkazane v bilanci stanja.  

• Družba uporablja metode vrednotenja, ki so primerne glede na značilnosti družbe in so 
dovoljene za sestavitev letnih računovodskih izkazov. 

• Podatki o zaposlenih:  

 Število zaposlenih na dan 31.12.2021 je 247. 

Več o zaposlenih v družbi Delo d. o. o. je opisano v poslovnem delu letnega poročila v poglavju 
8. 
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• Obvladovanje finančnega tveganja  

Kreditno tveganje 

Kreditno tveganje pomeni možnost, da bodo terjatve do kupcev in drugih poslovnih 
partnerjev, ki so nastale zaradi odloženega plačila, plačane delno oziroma sploh ne bodo. 
Izpostavljenost kreditnemu tveganju nastaja pri terjatvah iz prodaje oglasnega prostora in 
prodaje časopisov. Aktivnosti v izterjavi zmanjšujejo kreditno tveganje pri terjatvah iz 
prodaje oglasnega prostora in časopisov. Kreditno tveganje pri prodaji časopisov v 
kolportaži zmanjšujemo z zavezujočimi prodajnimi in plačilnimi pogoji. Ocenjujemo, da je 
tveganje zmerno. 

 

Obrestno tveganje 

Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi 
spremembe tržnih obrestnih mer. Družba ima večji del kreditov z variabilno obrestno mero, 
vezano na euribor.  

Družba je izpostavljena obrestnim tveganjem, v kolikor se spremenijo razmere na trgu 
(euribor).  Družba izpolnjuje vse zaveze na podlagi pridobljenih dolgoročnih prejetih posojil 
pri bankah. Ocenjujemo, da je tveganje nizko.  

 

Tveganje plačilne sposobnosti 

Tveganje plačilne sposobnosti izhaja iz možnosti, da podjetje v določenem trenutku ne bo 
imelo dovolj likvidnih sredstev za poravnavanje svojih tekočih obveznosti. Menimo, da je 
izpostavljenost tveganju plačilne sposobnosti na podlagi naslednjih dejstev povečana: 

• obseg oglasnih prihodkov in naklade še upada, in sicer v primerjavi s preteklimi leti; 

• poslovanje je bilo delno financirano s kratkoročnim kreditom, ki ima zapadlost v 
letu 2022. 

Ocenjujemo, da je tveganje zmerno. 
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8.1 ODDELITEV NA DAN 01. 01.2021 
 

Na dan 1.1.2021 je družba Delo v skladu z določili ZGD-1 oddelila del premoženja z 
ustanovitvijo nove družbe Tiskarsko središče, grafična priprava in tiskarna, d.o.o., ki se je 
ustanovila zaradi oddelitve.  Oddelitev se je izvedla na podlagi delitvenega načrta prenosne 
družbe DELO d.o.o. in sklepa o prenosu podjetja edinega lastnika družbe FMR, ki je sedaj 100% 
lastnik družbe Tiskarsko središče d.o.o.  

V delitvenem načrtu je opredeljeno, da prenosna družba ustanovi prevzemno družbo na dan 
1.1.2021 z oddelitvijo dela osnovnega kapitala prenosne družbe v višini 100.000 EUR.  
Premoženje, ki je predmet prenosa je podrobno navedeno v delitvenem načrtu.  

Pregled oddeljenega premoženja  
 

  

Vrednost premiženja (knjigovodska vrednos na dan obračuna
oddelitve 31.12.2020

v EUR

SREDSTVA  

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 0

Nepremičnine (Zgradba in zemljišče) 1.592.249

Proizvajalne naprave in stroji, ter druga oprema 2.389.264

Odložene terjatve za davek 22.151

Zaloge 1.135.345

Kratkoročne poslovne terjatve 582.678

Denarna sredstva 967.565

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 9.736

SKUPAJ SREDSTVA 6.698.987

OBVEZNOSTI 

Rezervacije in dolgoročne PČR 222.651

Dolgoročne finančne obveznosti 1.225.000

Kratkoročne finančne obveznosti 500.000

Kratkoročne poslovne obveznosti 523.465

Kratkoročne PČR 40.016

SKUPAJ OBVEZNOSTI 2.511.132

SKUPAJ ČISTA VREDNOST ODDELJENEGA PREMOŽENJA 4.187.855
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9. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV 
 
Podlaga za sestavo računovodskih izkazov  
 
Računovodski izkazi v tem poročilu so pripravljeni po računovodskih in poročevalskih zahtevah 
slovenskih računovodskih standardov in zakona o gospodarskih družbah. Pri tem sta 
upoštevani temeljni računovodski predpostavki, nastanek poslovnih dogodkov in časovna 
neomejenost delovanja.   

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so 
predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Računovodski izkazi so 
sestavljeni v evrih. 

Družba nima opredeljenih ne področnih ne območnih odsekov, družba ustvari malo več kot 98 
odstotkov vseh prihodkov na območju Slovenije, prav tako je njena glavna dejavnost izdajanje 
časopisov in prilog.  

Družba razkriva posamezno sredstvo in dolg najmanj takrat, ko ta presega deset odstotkov 
bilančne vsote oziroma kadar poslovodstvo presodi, da so pomembni za prikaz poštene slike 
poslovanja. 

Družba ima na dan 31.12.2021 presežek kratkoročnih obveznosti nad kratkoročnimi sredstvi.  
Vir za poplačilo so denarni tok tekočega leta, podaljšanje obstoječih kratkoročnih posojil ali 
najetje novi bančnih virov.   

Funkcionalna in predstavitvena valuta  

 
Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov, evro pa je tudi 
funkcionalna valuta družbe. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko prihaja do 
nepomembnih odstopanj v seštevkih v preglednicah. 

 

Bilanca stanja 

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazani stanje 
sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku. Bilanca stanja ima obliko 
dvostranske uravnotežene bilance stanja. Razčlenjena je po zahtevah zakona o gospodarskih 
družbah. 
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Izkaz poslovnega izida   

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan 
poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera je sestavljen. Izkaz poslovnega 
izida ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza poslovnega izida. 

Izkaz poslovnega izida sestavlja družba po različici I v skladu s SRS 21. 

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa vsebuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso 
pripoznani v poslovnem izidu, vplivajo pa na velikost kapitala. 

 

Izkaz denarnih tokov 

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno 
predstavljene spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto ali medletna obdobja, za 
katera je sestavljen. V izkazu denarnih tokov so razvidni denarni tokovi v obdobju, nastali pri 
poslovanju, naložbenju in financiranju. Izkaz denarnih tokov ima obliko zaporednega izkaza in 
je sestavljen po posredni metodi (različica II), iz podatkov bilance stanja na dan 31. december 
2020, iz podatkov bilance stanja na dan 31. december 2021, iz podatkov izkaza poslovnega 
izida za leto 2021 in iz dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev prejemkov in izdatkov 
ter za ustrezno razčlenitev pomembnejših postavk. 

 

Izkaz gibanja kapitala 

Izkaz gibanja kapitala je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno 
prikazane spremembe sestavin kapitala za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera je 
sestavljen. Izkaz gibanja kapitala prikazuje spremembe vseh sestavin kapitala, zajetih v bilanci 
stanja. 

 

Preračunavanje v tuje valute 

Preračuni sredstev in obveznosti v tujih valutah se v funkcionalno valuto opravijo po 
menjalnem tečaju na dan posameznega poslovnega dogodka. Pozitivne in negativne tečajne 
razlike, nastale iz takih poslov, in prevrednotenja denarnih sredstev in obveznosti, izraženih v 
tujih valutah, na dan bilance stanja v funkcionalno valuto se pripoznajo v izkazu poslovnega 
izida.  

Denarne postavke v tujih valutah so pretvorjene po referenčnih tečajih Evropske centralne 
banke ali tečajnici Banke Slovenije (za valute, za katere Evropska centralna banka ne objavlja 
referenčnih tečajev) na zadnji dan leta. Nedenarne postavke, ki so izmerjene po nabavni 
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vrednosti v tuji valuti, so pretvorjene po tečaju na dan posla, nedenarne postavke, ki so 
izmerjene po pošteni vrednosti v tuji valuti, pa so pretvorjene po tečaju na dan, ko je bila 
poštena vrednost določena. 

 

Neopredmetena sredstva 

Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne avtorske pravice, licence 
in blagovne znamke. Neopredmetena sredstva so merjena po modelu nabavne vrednosti, 
zmanjšane za enakomerno časovno obračunano amortizacijo. Dobe koristnosti so končne. 
Neopredmetena sredstva se slabijo, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, skladni s slovenskimi 
računovodskimi standardi. 

 

Opredmetena osnovna sredstva  

Opredmetena osnovna sredstva so merjena po modelu nabavne vrednosti, zmanjšana za 
enakomerno časovno obračunano amortizacijo. Nabavne vrednosti sestavljajo nakupna cena, 
uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški usposobitve za nameravano uporabo, 
predvsem stroški dovoza in namestitve, ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in 
obnovitve. 

Stroški, ki pozneje nastajajo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, zvišujejo njegovo 
nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi. 

Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali 
ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene 
stopnje učinkovitosti sredstev. Pripoznajo se kot stroški. 

Opredmetena osnovna sredstva se slabijo, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, skladni s 
slovenskimi računovodskimi standardi. 

 

Naložbene nepremičnine 

Družba je v letu 2021 prerazvrstila del opredmetenih osnovnih sredstev v naložbene 
nepremičnine. Med naložbene nepremičnine družba uvršča nepremičnine, ki jih oddaja v 
poslovni najem in jih ne uporablja za opravljanje svoje dejavnosti. 

Za merjenje naložbenih nepremičnin družba uporablja model poštene vrednosti in jih ne 
amortizira. 
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Amortizacija 

Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetenega sredstva se 
znižujeta z amortiziranjem. 

Amortizacija se obračunava posamično z metodo enakomernega časovnega amortiziranja. 
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, po tem, 
ko je razpoložljivo za uporabo.  

Neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti se začne amortizirati, ko je na voljo za 
uporabo. 

 

Amortizacijske stopnje znašajo v letih 2021 in 2020: 

 

 

Finančne naložbe 

Skladno s SRS družba dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe razvršča v štiri skupine 
finančnih naložb: 

Prva skupina: finančne naložbe po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. 

Druga skupina: finančne naložbe v posesti do zapadlosti. 

Tretja skupina: posojila in terjatve. 

Četrta skupina: za prodajo razpoložljive finančne naložbe. 

Vse skupine finančnih naložb se pripoznajo po datumu trgovanja. 

Ob pripoznanju se finančna naložba izmeri po pošteni vrednosti. Če gre za finančno naložbo, 
merjeno po odplačni vrednosti, in finančne naložbe, merjene po pošteni vrednosti prek rezerv 
nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, ter naložbe, merjene po nabavni vrednosti, 
se pošteni vrednosti prištejejo še stroški posla, ki so neposredno povezani s pridobitvijo 
finančne naložbe. Vrednotenje finančne naložbe je odvisno od tega, v katero skupino je 
posamezna finančna naložba razvrščena. 

Neopredmetena  sredstva                                                            od 10,0% do 33,3%
Gradbeni objekti                                        od 1,3% do 5,0%
Oprema                                                        od 5,0% do 25,0%
Računalniška oprema                                    od 33,0% do 50,0%
Motorna vozila                                              od 12,5% do 25,0%
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Finančne naložbe, razvrščene v prvo in četrto skupino, so vrednotene po pošteni vrednosti. To 
je tržno določena vrednost (enotni borzni tečaj delnic, objavljena dnevna vrednost enote 
premoženja vzajemnega sklada, enotni tečaj obveznice, …). Sprememba poštene vrednosti za 
finančne naložbe v prvi skupini se pripozna v izkazu poslovnega izida kot finančni prihodek 
oziroma odhodek. Spremembe poštene vrednosti za finančne naložbe v četrti skupini se 
pripoznajo v rezervah, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti oziroma drugem 
vseobsegajočem donosu. Finančni prihodek kot posledica odprave rezerv, nastalih zaradi 
vrednotenja po pošteni vrednosti za finančne naložbe v četrti skupini, se pripozna ob prodaji 
finančne naložbe oziroma odpravi njenega pripoznanja. 

Finančne naložbe razvrščene v drugo  in tretjo  skupino so vrednotene po odplačni vrednosti. 
To je znesek, s katerim se finančna naložba izmeri ob začetnem pripoznanju, zmanjšan za 
odplačila glavnice, povečan oziroma zmanjšan za amortizacijo diskonta oziroma premije (po 
metodi veljavnih obresti) ter zmanjšan za morebitne oslabitve. 

Finančne naložbe v netržne vrednostne papirje, uvrščene v četrto skupino, so merjene po 
nabavni vrednosti. 

Dolgoročne finančne naložbe v odvisna podjetja se vrednotijo po nabavni vrednosti. Nakazani 
deleži v dobičku povečujejo finančne prihodke. Če obstajajo nepristranski dokazi, da je to 
sredstvo dolgoročno oslabljeno, se oslabitev pripozna v izkazu poslovnega izida kot finančni 
odhodek. 

Dolgoročne finančne naložbe v kapital ali lastniške vrednostne papirje drugih podjetij se ob 
začetnem pripoznanju izmerijo po pošteni vrednosti. Začetni vrednosti se prištejejo stroški 
posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa, razen pri naložbi, ki je uvrščena v skupino finančne 
naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. 

Finančne naložbe v kapitalske instrumente, za katere ni objavljena cena na delujočem trgu in 
poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, se izmerijo po nabavni vrednosti. 

Naložbe v delnice in deleže družba obravnava kot finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo. 
Dokazani dobički ali dokazana izguba se pri finančnih sredstvih, razpoložljivih za prodajo, 
pripozna neposredno v kapitalu kot povečanje ali zmanjšanje rezerv, nastalih zaradi 
vrednotenja po pošteni vrednosti.  

Naložbe v vzajemne sklade družba obravnava kot finančna sredstva, izmerjena po pošteni 
vrednosti prek poslovnega izida. Dokazani dobiček ali dokazana izguba se pri finančnih 
sredstvih, izmerjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, pripozna v poslovnem izidu 
prek finančnih prihodkov ali odhodkov. 

Finančne naložbe prevrednotimo najmanj na datum poročanja. Zadnje prevrednotenje je bilo 
na dan bilance stanja, 31. 12. 2021. 
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Na vsak dan bilance je treba oceniti, ali obstaja kakšen nepristranski dokaz o morebitni 
oslabljenosti finančne naložbe ali skupine naložb. Če takšen dokaz obstaja, je treba finančno 
naložbo prevrednotiti zaradi oslabitve. 

Zaloge  

Zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni ceni, 
ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni 
stroški nabave.  

Zaloge gotovih izdelkov se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po proizvajalnih stroških v 
širšem pomenu. 

Zaloge materiala za tisk in zaloge rezervnih delov se vodijo po metodi zaporednih cen (FIFO).  

Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotijo, če knjigovodska vrednost, skupaj s tisto po zadnjih 
dejanskih nabavnih cenah oziroma stroškovnih cenah, presega čisto iztržljivo vrednost.  

 

Terjatve 

Različne terjatve se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo 
poplačane. Prvotne terjatve se lahko pozneje povečajo ali pa glede na prejeto plačilo ali 
drugačno poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo. 

Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo. Dani 
predujmi za opredmetena osnovna sredstva so v isti skupini kot opredmetena osnovna 
sredstva, dani predujmi za zaloge pa so sestavni del zalog.  

Terjatve in obveznost za odloženi davek se pobotajo, če ima podjetje zakonsko pravico pobotati 
odmerjene terjatve za davek. Terjatve in obveznosti za odloženi davek se nanašajo na davek iz 
dobička, ki pripada isti davčni osnovi. 

Za terjatve, o katerih se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem 
znesku, se oblikujejo popravki vrednosti. 

Popravki vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev se oblikujejo, ko družba pričakuje, da ne 
bo sposobna izterjati celotnega zneska zapadlih terjatev. Višina popravkov vrednosti se 
oblikuje na podlagi starostne strukture terjatev in izkušenj iz preteklih obdobij. Prav tako se 
individualno presoja tveganje pri posameznih večjih terjatvah do kupcev. Popravki vrednosti 
drugih terjatev se oblikujejo v absolutnem znesku posamezne terjatve glede na oceno 
izterljivosti. Oblikovanje popravka vrednosti terjatev se pripoznajo kot prevrednotovalni 
poslovni odhodki v izkazu poslovnega izida. 
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Denarna sredstva 

Denarna sredstva so gotovina, knjižni denar in denar na poti. Denarno sredstvo se ob začetnem 
pripoznanju izkaže v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine. Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, 
se preračuna v domačo valuto po referenčnem tečaju ECB na dan prejema. Prevrednotenje se 
pojavi le v primeru denarnih sredstev, izraženih v tuji valuti. Tečajna razlika, ki se pri tem pojavi, 
je redni finančni prihodek oziroma odhodek. 

Denarni ustrezniki so naložbe, ki jih je mogoče pretvoriti v vnaprej znani znesek denarnih 
sredstev najpozneje v treh mesecih. 

Kapital 

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, rezerve 
zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, revalorizacijske rezerve, preneseni čisti dobiček iz 
prejšnjih let in prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček poslovnega leta. 

 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  

Rezervacije se oblikujejo za sedanje zaveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se 
bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih velikost 
je mogoče zanesljivo oceniti. Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi se 
oblikujejo na podlagi aktuarskega izračuna, ki se naredi najmanj vsaka tri leta. Učinek 
oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine je v izkazu poslovnega izida, razen v 
delu, ki se nanaša na aktuarski dobiček/izgubo pri rezervacijah za odpravnine, ki se izkazuje 
prek kapitala v bilanci stanja.   

Družba Delo oblikuje rezervacije tudi za tožbene zahtevke, ki jih družba nima zavarovanih. 
Višina zneska tako oblikovanih rezervacij se presodi na podlagi vloženih tožb, mnenja odvetnika 
in strokovnih služb v podjetju.  

Dolgoročni in kratkoročni dolgovi 

Dolgoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je 
treba v obdobju, daljšem od leta dni, vrniti oziroma poravnati.  

Dolgoročni dolgovi so lahko finančni ali poslovni. Dolgoročni finančni dolgovi so dobljena 
dolgoročna posojila na podlagi posojilnih pogodb.  

Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je 
treba najpozneje v letu dni vrniti oziroma poravnati. Kratkoročni dolgovi so lahko finančni ali 
poslovni.  
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Kratkoročni finančni dolgovi so dobljena kratkoročna posojila na podlagi posojilnih pogodb.  

Kratkoročni poslovni dolgovi so kratkoročni dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali kupljene 
storitve, kratkoročne obveznosti do zaposlencev za opravljeno delo, kratkoročne obveznosti do 
države iz naslova davkov (tudi obračunanega davka na dodano vrednost) ter kratkoročne 
obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida. Posebna vrsta kratkoročnih poslovnih dolgov 
so obveznosti do kupcev za dobljene predujme in prejete kratkoročne varščine. 

Kratkoročne časovne razmejitve 

Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po 
predvidevanju pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena. 
Kratkoročne časovne razmejitve so lahko usredstvene (aktivne) kratkoročne časovne 
razmejitve ali udolgovljene (pasivne) kratkoročne časovne razmejitve. 

Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma 
kratkoročno odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke, ki se izkazujejo 
posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste. 

Udolgovljene (pasivne) kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno vnaprej 
vračunane stroške oziroma kratkoročno vnaprej vračunane odhodke in kratkoročno odložene 
prihodke, ki se izkazujejo posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste.  

 

Davek od dohodka pravnih oseb in odloženi davki   

Obveznost oziroma terjatev za tekoče davke za sedanje in pretekla obdobja je izmerjen v 
znesku, ki ga družba pričakuje, da ga bo plačala oziroma dobila povrnjenega od davčne uprave. 
Obveznosti ali terjatve za tekoče davke se izmerijo na podlagi davčnih stopenj (in davčnih 
predpisov), veljavnih na dan bilance stanja. 

Odloženi davek je prikazan v celoti z upoštevanjem metode obveznosti zaradi začasnih razlik, 
ki se ugotovijo s primerjavo knjigovodskih vrednosti sredstev in obveznosti z ustreznimi 
davčnimi vrednostmi v računovodskih izkazih. Odloženi davek je izračunan z uporabo davčne 
stopnje (in zakonodaje), ki je zakonsko določena in veljavna na dan bilance stanja in za katero 
se pričakuje, da bo uporabljena, ko bo terjatev za odloženi davek realizirana oziroma obveznost 
za odloženi davek poravnana. 

Obveznosti za odloženi davek so načeloma pripoznane na podlagi vseh začasnih razlik, medtem 
ko so terjatve za odloženi davek pripoznane le do takšne višine odbitnih začasnih razlik, za 
katere je verjetno, da bodo v prihodnosti na podlagi zadostnih obdavčljivih dobičkov tudi 
koriščene.  
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Družba izkazuje obveznosti za odloženi davek iz naslova prevrednotenja naložbenih 
nepremičnin na pošteno vrednost. 

Terjatve za odloženi davek se preverjajo ob vsaki pripravi računovodskih izkazov in so 
pripoznane, če je verjetno, da se bo v prihodnosti pojavil razpoložljiv obdavčljivi dobiček, iz 
katerega bo mogoče koristiti začasne razlike.  

Odložene terjatve za davek izhajajo iz oblikovanih rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in 
jubilejne nagrade, iz popravkov vrednosti terjatev in iz naslova davčnih izgub. 

Odložene terjatve za davek je družba obračunala za začasne razlike med knjigovodsko in 
davčno vrednostjo sredstev in obveznosti z uporabo davčne stopnje 19 %.  

 

Prihodki in odhodki  

Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju kot povečanje sredstev ali 
zmanjšanje dolgov. Prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.   

Prihodki od prodaje so tisti, ki izhajajo iz pogodb s kupci o prodaji blaga ali storitev. Prihodki 
od prodaje odražajo prenose (dobave) pogodbeno dogovorjenega blaga ali storitev kupcem, in 
sicer v višini pričakovanih nadomestil, do katerih bo organizacija upravičena v zameno za to 
blago ali storitve. Razčlenjujejo se na prihodke od prodaje lastnih poslovnih učinkov 
(proizvodov in storitev) ter prihodke od prodaje trgovskega blaga in materiala.  

Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih 
cen, navedenih v računih ali drugih listinah, znižanih za popuste, odobrene ob prodaji ali 
pozneje. 

Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih prihodkov, 
se merijo po prodajnih cenah dokončanih storitev ali po prodajnih cenah nedokončanih 
storitev glede na stopnjo njihove dokončanosti, navedenih v računih ali drugih listinah. 

Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, 
kompenzacije, premije in podobni prihodki. Prihodki povezane z refundacijami, so prikazane 
po bruto načelu. 

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano 
s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. 

Organizacija pripozna prihodek od prodaje, ko izpolni (ali izpolnjuje) pogodbeno obvezo. 
Pogodbena obveza je izvršitvena obveza organizacije, da kupcu dobavi ali opravi pogodbeno 
dogovorjeno (obljubljeno) blago ali storitve. Izvršitveno obvezo organizacija izpolni (ali 
izpolnjuje) s prenosom pogodbeno dogovorjenega blaga ali storitve kupcu. 
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Blago oziroma storitev je prenesena, ko ga/jo kupec pridobi (ali pridobiva) v obvladovanje. 

Prihodki od prodaje se pripoznajo v znesku, ki odraža transakcijsko ceno, ki se razporedi na 
samostojno izvršitveno obvezo. Transakcijska cena je znesek nadomestila, do katerega 
organizacija pričakuje, da bo upravičena v zameno za prenos blaga ali storitev na kupca, razen 
zneskov, ki se zbirajo v imenu tretjih oseb. 

Poslovni prihodki, ki se nanašajo na dobljene subvencije, dotacije, regrese, kompenzacije, 
premije in podobno, se upoštevajo, če: a) obstaja razumna gotovost, da bo organizacija 
izpolnila pogoje v zvezi z njimi in jih bo tudi prejela; ali b) jih je že prejela in razmejila med 
odloženimi prihodki ter je že nastala potreba po njihovem prenosu zaradi pokrivanja ustreznih 
stroškov. 

 

Odhodki so zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanja 
sredstev ali povečanja dolgov. Prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. Pri običajnem 
vrednotenju zalog proizvodov po proizvajalnih stroških se upoštevajo poslovni odhodki, 
sestavljeni iz proizvajalnih stroškov, ki se zadržujejo v zalogah, pa tudi v obračunskem obdobju 
obračunani stroški nakupovanja in stroški prodajanja ter splošni stroški. 

Dane obresti se pojavljajo med finančnimi odhodki v znesku, ki se obračuna v istem 
obračunskem obdobju.  

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje, 
ne glede na njihov vpliv na poslovni izid.  

Drugi prihodki so predvsem odškodnine in podobni prihodki. Druge odhodke sestavljajo 
neobičajne postavke (izredni odhodki) in preostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid.   
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10. RAZČLENITVE IN POJASNILA K BILANCI STANJA 31. 12. 2021 
 
Pojasnilo 1 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR leta 2021               606.980 EUR 

 

 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR leta 2020               578.047 EUR 

 

Neopredmetena sredstva pomenijo materialne pravice za uporabo programske opreme. Nove 
investicije v letu 2021 se predvsem nanašajo na zamenjavo informacijskega sistem za obračun plač in 
kadrovsko evidenco, prenovo spletnih strani in nadgradnja obstoječih informacijskih sistemov.  

Družba nima neopredmetenih sredstev v finančnem najemu.                 

v evrih Mat. pravice Investicije v teku
Dolgoročne 

AČR Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31.12.2020 4.109.180 19.920 1.103 4.130.203
Oddelitev TS 01.01.2021 -348.218 0 0 -348.218
Stanje 01.01.2021 3.760.962 19.920 1.103 3.781.985
Neposredna povečanja 163.991 25.000 9.809 198.800
Prenos iz investicij v teku 19.920 -19.920 0 0
Zmanjšanja 0 0 -3.230 -3.230
Stanje 31.12.2021 3.944.873 25.000 7.682 3.977.555

Popravek vrednosti
Stanje 31.12.2020 3.552.156 0 0 3.552.156
Oddelitev TS 01.01.2021 -348.218 0 0 -348.218
Stanje 01.01.2021 3.203.938 0 0 3.203.938
Amortizacija 166.637 0 0 166.637
Oslabitev 0 0 0 0
Zmanjšanja 0 0 0 0
Stanje 31.12.2021 3.370.575 0 0 3.370.575

Neodpisana vrednost 
Stanje 31.12.2020 557.024 19.920 1.103 578.047
Oddelitev TS 01.01.2021 0 0 0 0
Stanje 01.01.2021 557.024 19.920 1.103 578.047
Stanje 31.12.2021 574.298 25.000 7.682 606.980

Dolgoročne 
v evrih Mat. pravice Investicije v teku AČR Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2020 3.729.151 112.171 1.161 3.842.483
Neposredna povečanja 267.858 19.920 1.059 288.837
Prenos iz investicij v teku 112.171 -112.171 0 0
Zmanjšanja 0 0 -1.117 -1.117
Stanje 31.12.2020 4.109.180 19.920 1.103 4.130.203

Popravek vrednosti
Stanje 01.01.2020 3.400.952 0 0 3.400.952
Amortizacija 151.204 0 0 151.204
Oslabitev 0 0 0 0
Zmanjšanja 0 0 0 0
Stanje 31.12.2020 3.552.156 0 0 3.552.156

Neodpisana vrednost 
Stanje 01.01.2020 328.199 112.171 1.161 441.531

Stanje 31.12.2020 557.024 19.920 1.103 578.047

47



48 
 

Pojasnilo 2 

Opredmetena osnovna sredstva leta 2021                         3.345.868 EUR 

 

 

Opredmetena osnovna sredstva leta 2020                       10.255.544 EUR 

 

Največji del opredmetenih osnovnih sredstev so gradbeni objekti z zemljišči. Povečanja v letu 
2021 se nanašajo predvsem na nakup računalniške in druge opreme.  

Proizvajalna Druga Investicije Predujmi za
v evrih Zemljišča Gradb.objekti oprema oprema v teku OOS Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31.12.2020 802.113 20.694.761 20.458.799 5.153.257 45.455 0 47.154.385
Oddelitev TS 01.01.2021 -802.113 -8.032.100 -20.404.815 -924.469 0 0 -30.163.497
Stanje 01.01.2021 0 12.662.661 53.984 4.228.788 45.455 0 16.990.888
Povečanja 0 40.657 0 103.995 3.110 0 147.762
Prenos iz invest.v teku 0 45.455 0 0 -45.455 0 0
Prevrednotenje 0 0 0 0 0 0 0
Zmanjšanja 0 -6.489.872 0 -125.275 0 0 -6.615.147
Stanje 31.12.2021 0 6.258.901 53.984 4.207.508 3.110 0 10.523.503

Popravek vrednosti
Stanje 31.12.2020 0 14.258.393 18.118.964 4.521.484 0 0 36.898.841
Oddelitev TS 01.01.2021 0 -7.241.964 -18.064.980 -875.041 0 0 -26.181.985
Stanje 01.01.2021 0 7.016.429 53.984 3.646.443 0 0 10.716.856
Amortizacija 0 212.624 0 230.974 0 0 443.598
Zmanjšanja 0 -3.859.368 0 -123.451 0 0 -3.982.819
Stanje 31.12.2021 0 3.369.685 53.984 3.753.966 0 0 7.177.635

Neodpisana vrednost 
Stanje 31.12.2020 802.113 6.436.368 2.339.835 631.773 45.455 0 10.255.544
Oddelitev TS 01.01.2021 -802.113 -790.136 -2.339.835 -49.428 0 0 -3.981.512
Stanje 01.01.2021 0 5.646.232 0 582.345 45.455 0 6.274.032
Stanje 31.12.2021 0 2.889.216 0 453.542 3.110 0 3.345.868

Proizvajalna Druga Investicije Predujmi za
v evrih Zemljišča Gradb.objekti oprema oprema v teku OOS Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2020 802.113 20.591.441 20.653.740 5.325.777 18.281 2.443 47.393.795
Povečanja 0 103.320 107.400 108.469 27.174 0 346.363
Prenos iz invest.v teku 0 0 0 0 0 0 0
Zmanjšanja 0 0 -302.341 -280.989 0 -2.443 -585.773
Stanje 31.12.2020 802.113 20.694.761 20.458.799 5.153.257 45.455 0 47.154.385

Popravek vrednosti
Stanje 01.01.2020 0 13.604.515 17.984.442 4.543.708 0 0 36.132.665
Amortizacija 0 653.878 436.863 248.779 0 0 1.339.520
Zmanjšanja 0 0 -302.341 -271.003 0 0 -573.344
Stanje 31.12.2020 0 14.258.393 18.118.964 4.521.484 0 0 36.898.841

Neodpisana vrednost 
Stanje 01.01.2020 802.113 6.986.926 2.669.298 782.069 18.281 2.443 11.261.130
Stanje 31.12.2020 802.113 6.436.368 2.339.835 631.773 45.455 0 10.255.544
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Podjetje ima hipoteko na zgradbah in pripadajočih zemljiščih (sedanja vrednost 2.602.908 
evrov) za zavarovanje prejetih bančnih kreditov. Družba nima sredstev v finančnem najemu. 
Stanje obveznosti do dobaviteljev iz naslova opredmetenih osnovnih sredstev znaša 40.196 
evrov.  

 

Pojasnilo 3 

Naložbene nepremičnine                  3.086.000 EUR 

 

 

Naložbena nepremičnina je bila v letu 2021 prerazvrščena iz opredmetenih osnovnih sredstev 
in je vrednotena po modelu poštene vrednosti. 

Družba je za namen računovodskega evidentiranja  pridobila tudi cenitev pooblaščenega 
cenilca vrednosti nepremičnin. 

Naložbena nepremičnina ima hipoteko na zgradbi in pripadajočem zemljišču za zavarovanje 
prejetega kredita.  

 

 

 

 

 

v evrih
Naložbena 

nepremičnina
Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2021 0
Prerazvrstitev iz OOS 2.630.505
Prevrednotenje na pošteno vrednost 455.495
Zmanjšanja 0
Stanje 31.12.2021 3.086.000

Popravek vrednosti
Stanje 01.01.2021 0
Amortizacija 0
Zmanjšanja 0
Stanje 31.12.2021 0

Neodpisana vrednost 
Stanje 01.01.2021 0
Stanje 31.12.2021 3.086.000
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Pojasnilo 4 

Dolgoročne finančne naložbe leto 2021                                        539.946 EUR 

 

Dolgoročne finančne naložbe leto 2020                                        481.644 EUR 

 

 

Naložbe v odvisne družbe predstavlja 100-odstotni delež v družbi Delovnica in 59,09-odstotni 
delež v družbi Izberi d. o. o. Kapital družbe Izberi d.o.o. na dan 31.12.2021 je negativen in znaša 
-224.846 EUR, poslovni izid (izguba) leta 2021 znaša – 138.076 EUR.  

Največji del skupine Druge delnice in deleži predstavlja 10% delež v družbi Gorenjski glas d.o.o. 
Preostale delnice v vrednosti 3.250 evrov kotirajo na borzi in pomenijo manjši del omenjene 
skupine.  

Naložbe v Druge delnice Druge dolgoročne
v evrih odvisne  družbe in deleži finančne naložbe Skupaj
Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2021 537.754 194.992 414.343 1.147.089
Povečanje-nakup 0 0 0 0
Zmanjšanje 0 0 0 0
Prevrednotovanje 0 635 57.667 58.302
Stanje 31.12.2021 537.754 195.627 472.010 1.205.391

Popravek vrednosti
Stanje 01.01.2021 522.754 142.691 0 665.445
Povečanje 0 0 0 0
Zmanjšanje 0 0 0 0
Stanje 31.12.2021 522.754 142.691 0 665.445

Knjigovodska vrednost 1.1.2021 15.000 52.301 414.343 481.644
Knjigovodska vrednost 31.12.2021 15.000 52.936 472.010 539.946

Naložbe v Druge delnice Druge dolgoročne
v evrih odvisne  družbe in deleži finančne naložbe Skupaj
Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2020 407.754 194.919 422.818 1.025.491
Povečanje-nakup 130.000 0 0 130.000
Zmanjšanje 0 0 0 0
Prevrednotovanje 0 73 -8.475 -8.402
Stanje 31.12.2020 537.754 194.992 414.343 1.147.089

Popravek vrednosti
Stanje 01.01.2020 392.754 142.691 0 535.445
Povečanje 130.000 0 0 130.000
Zmanjšanje 0 0 0 0
Stanje 31.12.2020 522.754 142.691 0 665.445

Knjigovodska vrednost 1.1.2020 15.000 52.228 422.818 490.046
Knjigovodska vrednost 31.12.2020 15.000 52.301 414.343 481.644
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Druge dolgoročne finančne naložbe so naložbe v vzajemne sklade, ki jih v kratkoročnem 
obdobju ne nameravamo prodati. Gre za finančne naložbe, razporejene in izmerjene po 
pošteni vrednosti prek poslovnega izida iz prve skupine. Naložbo smo prevrednotili na 
vrednost enote premoženja na dan 31. 12. 2021 za 57.667 evrov navzgor.  

Zadnje prevrednotenje dolgoročnih finančnih naložb je bilo izvedeno na dan 31. 12. 2021. 

 

Pojasnilo 5 

Odložene terjatve za davek              2.246.600 EUR  

 

 

Pregled gibanja odloženih terjatev za davek 

 

Leta 2021 so se terjatve za odloženi davek znižale v višini 97.470 evrov. Znižanje terjatev za 
odloženi davek kot posledica koriščenja davčne izgube znaša 81.293 evrov, iz naslova odpravnin 
ob upokojitvi za 5.655 evrov, iz naslova popravka vrednosti terjatev za 10.560 evrov, povišale 
pa so se terjatve za odloženi davek iz jubilejnih nagrad in sicer za 38 evrov. 

Učinek znižanja terjatev za odložene davke se izkazuje v izkazu poslovnega izida v višini 91.983 
evrov ter 5.487 evrov v kapitalu na podlagi izračuna aktuarskih izgub za rezervacije iz odpravnin 
ob upokojitvi.   

 

 

 

v evrih 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2020

Odpravnine ob upokoji tvi 112.679 118.334 137.437
Jubi lejne nagrade 13.127 13.088 16.136
Popravek vrednosti  terjatev 23.008 33.568 33.568
Davčna izguba 2.097.786 2.179.080 2.179.080

Skupaj 2.246.600 2.344.070 2.366.221

v evrih
Odpravnine 

ob upokoji tvi
Jubi lejne 
nagrade

Popravek 
vrednosti  
terjatev

Davčna 
i zguba Skupaj

Stanje 31.12.2020 137.437 16.136 33.568 2.179.080 2.366.221
Oddel i tev TS 01.01.2021 -19.103 -3.048 0 0 -22.151
Stanje 01.01.2021 118.334 13.088 33.568 2.179.080 2.344.070
Povečanje 39 0 0 39
Zmanjšanje 5.655 0 10.560 81.294 97.509
Stanje 31.12.2021 112.679 13.127 23.008 2.097.786 2.246.600
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Pojasnilo 6 

Zaloge                              0 EUR   

 

Zaloge materiala in rezervnih delov so se z letom 2021 prenesle na oddeljeno družbo Tiskarsko 
središče d. o. o..  
 
Letni inventurni popis zalog je bil izveden na dan 30.11.2021.  

 

Pojasnilo 7 

                                                                                                                                                                                                                                        
Kratkoročne poslovne terjatve              2.211.587 EUR 

 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev na domačem trgu vključujejo tudi terjatve do 
odvisnih družb v višini 669.834 evrov in v preteklem letu v višini 536.813 evrov ter se nanašajo 
na hčerinski družbi Delovnica d. o. o. in Izberi d. o. o. ter družbo Maksmail d. o. o., ki je 
hčerinska družba družbe Izberi. 

Največja postavka v kratkoročnih poslovnih terjatvah do drugih pomeni terjatev za davek na 
dodano vrednost v tekočem letu v višini 236.559 evrov ter v preteklem letu v višini 219.270 
evrov. 

Kratkoročne poslovne terjatve so se v primerjavi s preteklim letom (stanje 01.01.2021) zvišale 
za 302.395 evrov. Kratkoročne terjatve do kupcev so višje za 235.712 evrov, ostale terjatve pa 
za 66.683 evrov. Družba je v letu 2021 znižala popravek vrednosti terjatev do kupcev v višini 
55.578 evrov. 

Kratkoročne poslovne terjatve niso zavarovane.  

v evrih 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2020
Materia l 0 0 498.374
Rezervni  del i 0 0 636.971
Proizvodi  in trgovsko blago 0 1.467 1.467

Skupaj 0 1.467 1.136.812

v evrih 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2020
Kratkoročne pos lovne terjatve do kupcev 1.876.626 1.640.914 2.209.094
- Na domačem trgu 1.871.857 1.779.992 2.293.883
- Na tujem trgu 113.296 25.157 79.446
- Popravek vrednosti -108.527 -164.235 -164.235

Kratkoročne pos lovne terjatve do drugih 334.961 268.278 282.776
- Predujmi 1.831 2.549 2.549
- Terjatve za  obresti 4.664 7.487 9.498
- Terjatve do zapos lenih 2.214 3.360 3.365
- Druge kratkoročne terjatve 344.758 276.211 290.704
- Popravek vrednosti -18.506 -21.329 -23.340

Skupaj 2.211.587 1.909.192 2.491.870
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Pregled kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev doma in v tujini po starosti 

 

  Zneski ne vključujejo popravka vrednosti terjatev. 

 

Pregled gibanja popravkov vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev 

 

 

Pojasnilo  8 

Denarna sredstva                   4.908.551 EUR 

Pregled denarnih sredstev 

 

 

Pojasnilo 9 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve                                                   230.269 EUR 

Pregled aktivnih časovnih razmejitev 

  

Kratkoročno odloženi stroški so predvsem odloženi stroški iz licenčnin za leto 2022 in 2023 ter 
drugi stroški vezani na poslovno leto 2022. 

Prehodno nezaračunani prihodki se nanašajo na kolportažno prodajo časopisov, za katere 
račun še ni bil izstavljen do 31. 12. 2021.  

v evrih 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2020
Kratkoročne terjatve do kupcev doma in v tujini  1.985.153 1.805.149 2.373.329
- Nezapadle terjatve 1.703.350 1.458.261 1.991.817
- Zapadle terjatve do 90 dni 192.238 180.373 211.452
- Zapadle terjatve od 91 do 365 dni  17.315 31.525 35.070
- Zapadle nad 365 dni  72.250 134.990 134.990

v evrih 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2020
Stanje 01.01.2021 164.235 169.132 169.132
Dokončen odpis  terjatev -58.716 -29.009 -29.009
Odprava popravka vrednosti  v letu  0 0
Obl ikovanje popravkov vrednosti  v letu 3.008 24.112 24.112
Stanje 31.12.2021 108.527 164.235 164.235

v evrih 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2020
Sredstva na računih 4.908.551 3.463.992 4.431.557
Stanje 31.12.2021 4.908.551 3.463.992 4.431.557

v evrih 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2020
Kratkoročno odloženi  s troški 170.356 154.365 164.102
Prehodno nezaračunani  prihodki 44.428 42.724 42.724
DDV od prejetih predujmov 15.485 5.367 5.367
Skupaj 230.269 202.456 212.193
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Pojasnilo 10 

Kapital                                              5.423.063 EUR 

Pregled kapitala 

 

 

Nominalna višina osnovnega kapitala je 2.685.278 evrov. Zaradi oddelitve Tiskarskega središča 
se je znižal za 100.000 evrov.   

Kapitalske rezerve so se v celoti prenesle na Tiskarsko središče.  

Zakonske rezerve so bile oblikovane ob lastninskem preoblikovanju podjetja v delniško družbo.  

Revalorizacijske rezerve predstavljajo prevrednotenje zgradbe na pošteno vrednost, ki smo jo 
prerazvrstili na naložbeno nepremičnino.  

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, predstavljajo prevrednotenje delnic 
na pošteno vrednost ter aktuarska izguba iz naslova rezervacij za odpravnine ob upokojitvi na 
podlagi aktuarskega izračuna za leta 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 in 2013.   

Aktuarska izguba v višini 5.803  evrov se pokrije v breme prenesenega dobička. 

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 znaša 2.122.374  evrov.  

v evrih 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2020

Osnovni  kapita l 2.685.278 2.685.278 2.785.278
Kapita lske rezerve 0 0 4.138.025
Zakonske rezerve 530.146 530.146 530.146
Revalorizaci jske rezerve 368.951 0 0
Rezerve, nasta le zaradi  vrednotenja  po pošteni  vrednosti-283.686 -309.242 -359.412
Preneseni  čis ti  pos lovni  i zid 1.503.107 2.625.761 2.625.761
Čisti  dobiček pos lovnega leta 619.267 1.263.149 1.263.149
Skupaj 5.423.063 6.795.092 10.982.947
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Pojasnilo 11 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve             1.286.462 EUR  

Pregled sprememb rezervacij in dolgoročnih PČR 

  

Družba ima skladno z zakonskimi predpisi in kolektivnimi pogodbami oblikovane dolgoročne 
rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Rezervacije so oblikovane na 
podlagi aktuarskega izračuna.  

Aktuarski izračun temelji na podlagi metod, ki jih zahteva mednarodni računovodski standard 
(MRS 19) in uporabljeni 0,95-odstotni diskontni stopnji, kolikor je konec decembra 2021 
znašala donosnost desetletnih podjetniških obveznic z visoko boniteto v območju z evrom.  

 

Pojasnilo 12 

Dolgoročne finančne obveznosti                 279.689 EUR  

Pregled dolgoročnih finančnih obveznosti 

 

Stanje dolgoročnih posojil (vključno s kratkoročnim delom) na dan 31. 12. 2021 znaša 537.465 
evrov. Leta 2022 zapade v plačilo 287.490 evrov, v letih 2023 in 2024 po 99.990 evrov in leta 
2025 49.995 evrov. Kratkoročni del posojila v znesku 287.490 evrov je prikazan med 
kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. Družba nima finančnih obveznosti z zapadlostjo nad 5 
let. 

Obrestna mera za posojila je tržna obrestna mera.    

Dolgoročna posojila so zavarovana z menicami in hipotekami na nepremičninah.  

 

Odpravnine ob Jubi lejne Skupaj
v evrih upokoji tvi nagrade
Stanje 31. december 2020 1.371.024 169.857 1.540.881
Oddel i tev TS 01.01.2021 -190.566 -32.085 -222.651
Stanje 01.01.2021 1.180.458 137.772 1.318.230
Povečanje - obl ikovanje (IPI) 63.085 10.656 73.741
Povečanje - obl ikovanje  preko PPK (BS) -3.051 0 -3.051
Zmanjšanje - črpanje 19.559 3.907 23.466
Zmanjšanje - odprava (IPI) 51.092 6.346 57.438
Zmanjšanje - odprava preko PPK (BS) 21.554 0 21.554
Stanje 31. december 2021 1.148.287 138.175 1.286.462

v evrih 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2020
Dolgoročno posoji lo pri  banki  249.975 537.500 1.762.500
Druge dolgoročne finančne obveznosti 29.714 0 0
Skupaj 279.689 537.500 1.762.500
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Pojasnilo 13 

Odložene obveznosti za davek                         86.544 EUR  

 

 V letu 2021 je bila oblikovana odložena obveznost za davek v višini 86.544 evrov, ki izhaja iz 
pripoznanja presežka iz prevrednotenja ob prerazvrstitvi opredmetenih osnovnih sredstev na 
naložbeno nepremičnino. 

Pojasnilo 14 

Kratkoročne finančne obveznosti                             3.295.136 EUR 

Pregled kratkoročnih finančnih obveznosti 

 

Družba ima posojila zavarovana z menicami in hipoteko na nepremičnini.   

Obrestna mera za posojilo je tržna obrestna mera.  

Pojasnilo 15 

Kratkoročne poslovne obveznosti                 3.566.939 EUR  

Pregled kratkoročnih poslovnih obveznosti 

 

Obveznosti do dobaviteljev se plačujejo v rokih zapadlosti.  

Kratkoročni prejeti predujmi vključujejo tudi 180.715 evrov pogodbenih obveznosti do kupcev. 

Kratkoročne obveznosti do države so v letu 2021 predvsem davek na dodano vrednost v višini 
89.268 evrov in prispevki delodajalca na decembrske plače v višini 118.596 evrov.  

v evrih 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2020
Naložbena nepremičnina 86.544 0 0
Skupaj 86.544 0 0

v evrih 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2020
Kratkoročni  del  dolgoročnega posoji la  pri  banki  287.490 350.000 850.000
Druge kratkoročne finančne obveznosti 3.007.646 0 0
Skupaj 3.295.136 350.000 850.000

v evrih 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2020
Kratkoročne obveznosti  do dobavitel jev 2.269.972 1.565.092 1.933.371
- Kratkoročne obveznosti  do dobavitel jev doma 2.217.842 1.542.109 1.878.386
- Kratkoročne obveznosti  do dobavitel jev v tujini 52.130 22.983 54.985
Kratkoročni  prejeti  predujmi 201.083 167.108 167.186
Kratkoročne pos lovne obveznosti  do drugih 1.095.884 1.417.832 1.572.941
- Kratkoročne obveznosti  do delavcev 805.963 862.279 990.925
- Kratkoročne obveznosti  do države 234.348 501.490 521.608
- Druge kratkoročne obveznosti  55.573 54.063 60.408
Skupaj 3.566.939 3.150.032 3.673.498
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Pojasnilo 16 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve               3.237.968 EUR  

Pregled pasivnih časovnih razmejitev 

 

Kratkoročne pogodbene obveznosti do kupcev predstavljajo predvsem predplačila za 
časopisno naročnino za leto 2021 v vrednosti 2.799.254 evrov. Največji znesek med 
kratkoročnimi vnaprej vračunanimi stroški je neizkoriščen dopust v znesku 156.597 evrov. 

 

v evrih 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2020
Kratkoročne pogodbene obveznosti  do kupcev 2.969.683 2.843.340 2.843.492
Kratkoročno vnaprej vračunani  s troški  in odhodki 268.285 260.607 300.471
DDV od danih predujmov 0 99 99
Skupaj 3.237.968 3.104.046 3.144.062
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11. RAZČLENITVE IN POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA  
 

Podatki na dan 31.12.2021 niso v celoti primerljivi s preteklim letom zaradi oddelitve 
Tiskarskega središča v samostojno podjetje. 

 
Pojasnilo 1 

Prihodki iz poslovanja               28.804.777 EUR  

Analiza prihodkov iz poslovanja po glavnih izdelkih 

 

Drugi prihodki so predvsem prihodki od prodaje blaga in materiala, najemnine, prihodki iz 
naslova refundiranih boleznin ter drugo.  

V pregled niso vključeni prihodki iz naslova spremembe vrednosti zalog. 

 

Pregled prejete državne pomoči za odpravo posledic epidemije COVID-19 

 

V letu 2021 državnih pomoči nismo prejeli. 

 

 

 

 

 

v evrih 2021 2020
Časopis Delo, Nedelo in Slovenske novice 25.285.651 25.333.103
Priloge in ostali časopisi 2.568.985 2.655.255
Drugi proizvodi 0 48
Storitve  tiska 0 4.416.708
Drugi prihodki 950.141 1.175.783

Skupaj 28.804.777 33.580.897

v evrih 2020
Državna pomoč - oproščeni prispevki PIZ 493.575
Državna pomoč - krizni dodatek 10.188
Državna pomoč - boleznine COVID-19 16.181

Skupaj 519.944
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Pojasnilo 2 

Finančni prihodki                      95.801 EUR  

Pregled finančnih prihodkov 

 

Finančne prihodke iz deležev v letu 2021 predstavljajo dividende družb, ki kotirajo na borzi in 
izplačilo dobička družbe Gorenjski glas. Prihodke od obresti predstavljajo obresti iz terjatev do 
kupcev. 

 

 

Pojasnilo 3 

Stroški po funkcionalnih skupinah    

Pregled stroškov po funkcionalnih skupinah za leto 2021         28.138.376 EUR  

 

 

 

v evrih 2021 2020
Finančni prihodki na podlagi deležev 79.847 69
- Prihodki povezana družba Izberi d.o.o. 0 0
- Prihodki drugi 79.847 69
Finančni prihodki iz danih posojil  21 128
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 15.933 17.370
- Prihodki od obresti 15.275 17.360
- Pozitivne tečajne razlike 658 10

Skupaj 95.801 17.567

Proizvajalni Stroški Stroški splošnih 
v evrih stroški prodajanja dejavnosti Skupaj
Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga 20.118 0 0 20.118
Stroški materiala in surovin 377.681 13.559 29.969 421.209
 - od tega material za tisk 0 0 0 0
 - od tega energija 300.258 0 5.488 305.746
Stroški storitev 9.993.311 4.321.287 506.343 14.820.941
 - od tega stroški tiska 5.134.528 5.134.528
 - od tega raznos in prevoz časopisov 3.653 2.606.892 0 2.610.545
 - od tega stroški zunanjih sodelavcev 1.584.038 0 27.138 1.611.176
 - od tega strošek poštnine 118.059 1.297.822 3.273 1.419.154
Amortizacija 332.214 10.459 267.562 610.235
Stroški dela 8.995.167 1.104.833 2.001.428 12.101.428
Spremembe vrednosti zalog 1.334 133 0 1.467
Drugi poslovni odhodki 126.293 12.138 22.696 161.127
Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih 
 in opredmetenih osnovnih sredstev 740 0 1.111 1.851
Prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev 0 0 0 0
Skupaj 19.846.858 5.462.409 2.829.109 28.138.376
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Pregled stroškov po funkcionalnih skupinah za leto 2020         31.849.184 EUR  

 

 

Pregled stroškov dela vseh zaposlenih 

 

Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali zaradi oddelitve in prenosa 
zaposlenih na novo družbo Tiskarsko središče. 

 

Pregled stroškov napotenih delavcev preko agencije  

 
 
Povprečno število napotenih delavcev v letu 2020 je bilo 0,29, na podlagi opravljenih 
delovnih ur v letu 2020 je 0,3.  

V letu 2021 napotenih delavcev preko agencije ni. 

 

  

Proizvajalni Stroški Stroški splošnih 
v evrih stroški prodajanja dejavnosti Skupaj
Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga 114.433 0 0 114.433
Stroški materiala in surovin 5.600.207 10.084 34.916 5.645.207
 - od tega material za tisk 4.751.839 0 0 4.751.839
 - od tega energija 697.245 0 5.555 702.800
Stroški storitev 5.863.886 4.348.859 485.276 10.698.021
 - od tega raznos in prevoz časopisov 45.335 2.726.062 0 2.771.397
 - od tega stroški zunanjih sodelavcev 1.720.907 0 16.198 1.737.105
 - od tega strošek poštnine 17.815 1.238.682 4.378 1.260.875
Amortizacija 1.226.329 32.756 231.639 1.490.724
Stroški dela 10.674.274 1.035.569 1.884.714 13.594.557
Spremembe vrednosti zalog 69 42 0 111
Drugi poslovni odhodki 201.094 8.241 30.983 240.318
Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih 
 in opredmetenih osnovnih sredstev 9.546 0 440 9.986
Prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev 21.985 0 33.842 55.827
Skupaj 23.711.823 5.435.551 2.701.810 31.849.184

v evrih 2021 2020
Stroški plač 9.019.551 10.254.089
Stroški pokojninskih zavarovanj 856.853 977.320
Stroški socialnih zavarovanj 663.227 749.464
Drugi stroški dela 1.561.797 1.613.684
Skupaj 12.101.428 13.594.557

v evrih 2021 2020
strošek storitev agencijskih delavcev 0 3.771
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Pojasnilo 4 

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb          1 EUR  

Pregled finančnih odhodkov iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 

 

 

Pojasnilo 5 

Finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti     19.868 EUR  

Pregled finančnih odhodkov iz finančnih in poslovnih obveznosti 

 

 

Pojasnilo 6 

Drugi prihodki           35.688 EUR  

Pregled drugih prihodkov 

 

Pojasnilo 7 

Drugi odhodki             6.614 EUR 

Pregled drugih odhodkov 

 

Drugi odhodki se v glavnini nanašajo na izplačane odškodnine. 

v evrih 2021 2020
Slabitev naložbe Izberi 0 130.000
Slabitev dolgoročnih finančnih naložb 1 8.475
Skupaj 1 138.475

v evrih 2021 2020
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 13.843 36.607
- Odhodki iz posojil  13.698 36.509
- Odhodki iz drugih finančnih obveznosti 145 98
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 6.025 13.625
Skupaj 19.868 50.232

v evrih 2021 2020
Prejete odškodnine 1.148 8.345
Donacije 2.000 0
Drugi izredni prihodki 32.540 26.344
Skupaj 35.688 34.689

v evrih 2021 2020
Odškodnine 6.603 38.733
Drugi izredni odhodki 11 14
Skupaj 6.614 38.747
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Pojasnilo 8 

Davek od dohodka pravnih oseb                    60.157 EUR  

Pregled davka iz dobička 

 

  

Odloženi davki 

 

2021 2020

1. Pos lovni  i zid pred davki 771.407 1.556.514
2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih -50.899 -28.209
3. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih 193.851 370.121
4. Popravek odhodkov za  odhodke prevrednotenj terjatev in 
finančnih naložb -53.890 -37.891
5. Uporaba davčnih ola jšav -111.244 -233.257
6. Uporaba davčnih izgub -427.861 -897.144
7. Drugo -4.747 -66.247

Skupaj davčna osnova 316.617 663.887

Davčna stopnja 19% 19%
Davek od dobička 60.157 126.138

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2020 2021 2020

Odložene terjatve za davek

  1. Prenesene davčne izgube 2.097.786 2.179.080 2.179.080 -81.294 -170.457
  2. Popravki  vrednosti  finančnih naložb 0 0 0 0 0
  3. Popravki  vrednosti  terjatev 23.008 33.568 33.568 -10.560 1.298
  4. Rezervaci je 125.806 131.422 153.573 -129 1.931

Skupaj odložene terjatve za davek 2.246.600 2.344.070 2.366.221 -91.983 -167.228

31.12.2021 01.01.2021 2020

1. Začetno s tanje 39.463 45.834 36.571
2. Spremembe terjatev za  odložene davke pripoznane v kapita lu -5.488 0 9.263
3. Spremembe - oddel i tev TS (1.1.2021) 0 -6.371 0
Skupaj stanje odloženih davkov pripoznanih v kapitalu 33.975 39.463 45.834

Gibanje davčnih izgub 31.12.2021 2020

1. Začetno s tanje prenesenih davčnih i zgub 11.468.841 12.365.985

-427.861 -897.144

Skupaj stanje prenesenih davčnih izgub 11.040.980 11.468.841

4. Popravek vrednosti  prenesenih davčnih i zgub

5. Davčna s topnja  19% 19%

2.097.786 2.179.080

Bilanca stanja Izkaz poslovnega izida

Gibanje odloženih davkov pripoznanih v kapitalu

2. Dodatno nasta la  davčna izguba v obračunskem obdobju

Skupaj stanje davčnih izgub pripoznanih kot odložene terjatve za davek

3. Porabl jena davčna izguba v obračunskem obdobju
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12. DRUGA RAZKRITJA 
 
• Znesek prejemkov, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejele skupine oseb: 
 

Prejemki članov poslovodstva:  

 

V druge prejemke so vključeni regres in bonitete.  

Drugi delavci družbe, zaposleni na podlagi pogodbe, za katere ne velja tarifni del kolektivne 
pogodbe: 349.413 evrov (bruto).  

Družba ni odobrila predujmov, posojil in ne poroštev članom poslovodstva, drugim delavcem 
družbe, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.  

 

Stroški revizije za leto 2021:  

- revizija računovodskih izkazov          28.200 evrov  
- pregled poročila o odnosih s povezanimi osebami           1.000 evrov  

 

Drugih storitev (dajanje zagotovil, davčno svetovanje, druge nerevizijske storitve), izplačanih 
temu revizorju, v letu 2021 ni bilo. 

Pogojne obveznosti:  

Družba na dan 31. 12. 2021 ne izkazuje pogojnih obveznosti.  

 

Zabilančna evidenca:  

Družba na dan 31. 12. 2021 v zabilančni evidenci izkazuje neizkoriščen revolving kredit v 
višini 2.000.000 evrov in dano garancijo povezani družbi v višini 456.700 evrov. 

Fiksni del Drugi Povračila Skupaj 
 prejemkov prejemki stroškov prejemki

Ime in priimek (bruto) (bruto) (bruto)

Andrej Kren       - glavni direktor od 1.11.2017direktor 143.000 53.198 1.704 197.902

Nataša Luša     direktorica 143.000 50.150 1.576 194.726

Skupaj 286.000 103.348 3.280 392.628
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13. POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI 

 

Med povezanim osebami največ prometa ustvarimo z družbama Izberi d. o. o. in Tiskarsko 
središče d. o. o.. Na prihodkovnem delu gre v glavnem za kolportažno prodajo edicij Dela, ki 
jo izvaja podjetje Izberi d. o. o.. Na strani odhodkov so najvišji stroški tiska časopisov s strani 
Tiskarskega središča d. o. o..   

Prihodki s povezanimi osebami
v evrih 2021 2020
Izberi  d.o.o. 3.880.068 3.945.708
FMR-media  za ložnišvo,publ ikaci je in promoci ja  d.o.o. 10.320 25.744
Dom upokojencev Idri ja  d.o.o. 2.946 2.759
Kolektor s is teh d.o.o. 436 2.226
Kolektor group d.o.o. 7.656 5.320
Kolektor kol ing inženiring, insta laci je,proizvodnja  d.o.o. 50.177 327
FMR d.o.o. 18.156 16.496
Kolektor EVT s is temi  d.o.o. 3.988 3.475
Kolektor orodjarna  d.o.o. 0 121
Kolektor holding d.d. 2.449 553
Nebesa  d.o.o. 0 291
Kolektor avtomobi lski  in tehnični  proizvodi  d.o.o. 2.490 0
Kolektor etra  d.o.o. 11.293 0
Kolektor prokos  d.o.o. 1.457 379
Kolektor CPG d.d. 50.000 0
Kolektor s ikom d.o.o. 436 850
Tiskarsko središče d.o.o. 485.283 0
Maksmai l  d.o.o. 13.452 14.383
Delovnica  d.o.o. 7.345 12.337
Skupaj PRIHODKI 4.547.952 4.030.969

Odhodki s povezanimi osebami
v evrih 2021 2020
Izberi  d.o.o. 2.738.561 2.843.750
FMR d.d. 0 98
Kolektor EVT s is temi  d.o.o. 16.218 18.920
Kolektor Sikom d.o.o. 116 3.000
Maksmai l  d.o.o. 0 0
Delovnica  d.o.o. 272.669 364.591
Tiskarsko središče d.o.o. 5.078.971 0
Skupaj ODHODKI 8.106.535 3.230.359
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Stanje terjatev in obveznosti pri povezanih osebah
v evrih 31.12.2021 31.12.2020

Terjatve iz poslovanja do povezanih oseb
Izberi  d.o.o. 668.247 533.553
FMR-media  za ložnišvo,publ ikaci je in promoci ja  d.o.o. 0 6.217
Kolektor s is teh d.o.o. 0 1.753
Kolektor group d.o.o. 199 0
Kolektor kol ing inženiring, insta laci je,proizvodnja  d.o.o. 4.068 0
Kolektor CPG d.d. 6.100 0
Tiskarsko središče d.o.o. 68.160 0
Maksmai l  d.o.o. 2.081 2.371
Delovnica  d.o.o. 848 2.473
Skupaj 749.703 546.367

Obveznosti iz poslovanja do povezanih oseb
v evrih 31.12.2021 31.12.2020
Izberi  d.o.o. 444.957 598.926
Kolektor EVT s is temi  d.o.o. 2.296 4.282
Kolektor holding d.d. 4 0
Tiskarsko središče d.o.o. 517.957 0
Delovnica  d.o.o. 43.687 39.955
Skupaj 1.008.901 643.163
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14. POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO 31. 12. 2021 
 

Po datumu bilance stanja pa do sprejema letnega poročila s strani poslovodstva niso bili 
ugotovljeni poslovni dogodki, ki bi vplivali na računovodske izkaze.  
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15. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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Poročilo neodvisnega revizorja 
Lastniku družbe               
DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o. 

Mnenje
Revidirali smo priložene računovodske 
izkaze družbe DELO Časopisno založniško 
podjetje d.o.o. (»družbe«), ki vključujejo: 

- bilanco stanja na dan 31. decembra 
2021; 

in za leto od 1. januarja do 31. decembra 
2021: 

- izkaz poslovnega izida; 
- izkaz drugega vseobsegajočega 

donosa; 
- izkaz gibanja kapitala; 
- izkaz denarnih tokov; 

ter 

- povzetek bistvenih računovodskih 
usmeritev in druge pojasnjevalne 
informacije. 

Po našem mnenju so priloženi 
računovodski izkazi resničen in pošten 
prikaz finančnega položaja družbe na dan 
31. decembra 2021 in njene finančne 
uspešnosti ter denarnih tokov za tedaj 
končano leto v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi (2016).
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Podlaga za mnenje
Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi 
standardi revidiranja (MSR). Naše 
odgovornosti na podlagi teh standardov so 
opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva 
odgovornost za revizijo računovodskih izkazov. 
V skladu s Kodeksom etike za računovodske 
strokovnjake (vključujoč Mednarodne 
standarde neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor 
za mednarodne standarde etike za 

računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) 
ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na 
revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, 
potrjujemo svojo neodvisnost od revidirane 
družbe. Potrjujemo tudi, da smo izpolnili vse 
druge etične zahteve v skladu s temi 
zahtevami in Kodeksom IESBA. Verjamemo, 
da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in 
ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Druge informacije
Za druge informacije je odgovorno 
poslovodstvo. Druge informacije obsegajo 
poslovno poročilo, ki je sestavni del letnega 
poročila. Druge informacije ne vključujejo 
računovodskih izkazov in našega revizorjevega 
poročila o njih. 

Naše mnenje o računovodskih izkazih ne 
vključuje drugih informacij, in, razen v obsegu, 
ki je drugače izrecno naveden v našem 
poročilu, o njih ne izražamo nikakršnega 
zagotovila. 

V povezavi z opravljeno revizijo računovodskih 
izkazov je naša odgovornost prebrati druge 
informacije in pri tem presoditi, ali so druge 
informacije pomembno neskladne 
z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami 
ali našim poznavanjem, pridobljenim pri 
revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot 
pomembno napačne. 

Vezano na poslovno poročilo smo presodili ali 
vključuje razkritja, kot jih zahteva Zakon 

o gospodarskih družbah, veljaven od 4. maja 
2006 (Uradni list RS št. 42/2006 s 
spremembami in dopolnitvami - v nadaljevanju 
»zakonska določila«). Na osnovi postopkov, ki 
smo jih opravili pri reviziji računovodskih 
izkazov in na osnovi zgoraj opisanih postopkov 
menimo: 

- da so informacije v poslovnem poročilu za 
poslovno leto, za katero so pripravljeni 
računovodski izkazi, v vseh pomembnih 
pogledih skladne z informacijami v 
računovodskih izkazih; ter 

- da je bilo poslovno poročilo v vseh 
pomembnih pogledih pripravljeno v skladu 
z zakonskimi določili. 

Poleg tega smo v luči poznavanja in 
razumevanja družbe in okolja, v katerem ta 
posluje, ki smo ga pridobili pri opravljanju 
revizije, dolžni poročati, če bi zaznali 
pomembno napako v poslovnem poročilu. V 
zvezi s tem nimamo o čem poročati.

Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze
Poslovodstvo je odgovorno, da pripravi 
računovodske izkaze, ki podajajo resničen in 
pošten prikaz v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi (2016) in za tàko 
notranje kontroliranje, kot je v skladu 
z odločitvijo poslovodstva potrebno, da 
omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne 
vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi 
prevare ali napake. 

Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih 
izkazov odgovorno za oceno sposobnosti 
družbe, da nadaljuje kot delujoče podjetje, 
razkritje zadev, povezanih z delujočim 
podjetjem in uporabo predpostavke delujočega 
podjetja kot osnove za računovodenje, razen 
če namerava poslovodstvo podjetje likvidirati 
ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge 
možnosti, kot da napravi eno ali drugo. 

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov
Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo 
o tem ali so računovodski izkazi kot celota brez 
pomembno napačne navedbe zaradi prevare 
ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki 
vključuje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo 
je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, 
da bo revizija, opravljena v skladu z MSR, 

vedno odkrila pomembno napačno navedbo, 
če ta obstaja. Napačne navedbe lahko izhajajo 
iz prevare ali napake ter se štejejo za 
pomembne, če je upravičeno pričakovati, da 
posamično ali skupaj vplivajo na gospodarske 
odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh 
računovodskih izkazov. 
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Med izvajanjem revidiranja v skladu z MSR 
uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo 
poklicno nezaupljivost. Prav tako: 

- prepoznamo in ocenimo tveganja
pomembno napačne navedbe v
računovodskih izkazih, bodisi zaradi
napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo
revizijske postopke kot odzive na ocenjena
tveganja ter pridobimo zadostne in
ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo
podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne
bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz
prevare, je višje od tistega, povezanega
z napako, saj prevara lahko vključuje
skrivne dogovore, ponarejanje, namerno
opustitev, napačno razlago ali izogibanje
notranjim kontrolam;

- se seznanimo z notranjimi kontrolami,
pomembnimi za revizijo z namenom
oblikovanja revizijskih postopkov, ki so
okoliščinam primerni, vendar ne
z namenom izraziti mnenje o učinkovitosti
notranjih kontrol družbe;

- presodimo ustreznost uporabljenih
računovodskih usmeritev in razumnost
računovodskih ocen ter z njimi povezanih
razkritij poslovodstva;

- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov
o obstoju pomembne negotovosti glede
dogodkov ali okoliščin, ki zbujajo dvom v
sposobnost družbe, da nadaljuje kot
delujoče podjetje, sprejmemo sklep
o primernosti poslovodske uporabe
predpostavke delujočega podjetja, kot
podlage računovodenja. Če sklenemo, da
obstaja pomembna negotovost, smo dolžni
v revizorjevem poročilu opozoriti na
ustrezna razkritja v računovodskih izkazih
ali, če so taka razkritja neustrezna,
prilagoditi mnenje. Naši sklepi temeljijo na
revizijskih dokazih, pridobljenih do datuma
izdaje revizorjevega poročila. Kasnejši
dogodki ali okoliščine lahko povzročijo
prenehanje družbe kot delujočega
podjetja;

- ovrednotimo splošno predstavitev,
strukturo in vsebino računovodskih izkazov
vključno z razkritji ter ovrednotimo ali
računovodski izkazi predstavljajo zadevne
posle in dogodke na način, da je dosežena
poštena predstavitev.

Poslovodstvo med drugim obveščamo 
o načrtovanem obsegu in času revidiranja in
pomembnih revizijskih ugotovitvah vključno
z morebitnimi pomanjkljivostmi notranjih
kontrol, ki jih zaznamo med našo revizijo.

V imenu revizijske družbe 

KPMG SLOVENIJA, 
podjetje za revidiranje, d.o.o.

Hedvika Hribšek Danilo Bukovec 
pooblaščena revizorka pooblaščeni revizor 

strokovni direktor 
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