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1 UVOD
1.1 Osebna izkaznica
Naziv:
Skrajšan naziv:
Datum in št. vložka v sodni
register:
Sedež:
Kontaktni podatki:

Dejavnost:
Šifra dejavnosti:
Davčna številka:
Matična številka:
Osnovni kapital:
Kapitalski deleži
Certifikati
po
kakovosti:

standardu

Direktor:
Direktorica:
Predsednica skupščine

TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o.
TOSAMA d.o.o.
31.01.1990, 10075000 Okrožno sodišče v Ljubljani
Vir, Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale
Tel.: 01 72 90 100
Fax: 01 72 13 084
e-mail: info@tosama.si
http://www.tosama.si
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
17.220
SI31242588
5033195
9.449.102,83 EUR
99,74601% in 0,25399%
ISO 9001, ISO 13485, okoljski certifikat ISO 14001, ÖKO TEX 100,
GOTS, ISO 13485 CMDCAS, FDA registracije, Canada registracije,
OCS certifikat (Organic Content Standard), IFS HPC
g.Tomaž Brdnik
ga. Mojca Šimnic Šolinc
ga.Tanja Nagode

1.2 O družbi TOSAMA d.o.o. na kratko
Začetek današnje družbe TOSAMA, d.o.o. sega v leto 1923, ko je Franc Kocjančič
skupaj z družabnikom Francem Guttmanom registriral družbo Kocjančič & drug d.z.o.z.
za izdelovanje vate ter obvezil vseh vrst. Ob registraciji je družba zaposlovala tri
delavke. Bila je prva, ki je v tem delu Evrope izdelovala higienske vložke na industrijski
način. Družba je poslovala uspešno in leta 1946, ko je bila nacionalizirana, je
zaposlovala že 70 ljudi. V tem času so jo poznali pod imenom VATA. Proti koncu
petdesetih let preteklega stoletja se je pričelo uporabljati ime TOSAMA (TOvarna
SAnitetnega MAteriala), pod katerim je bilo podjetje uradno registrirano šele leta 1969.
Potreba po izdelkih, kakršni so sodili v proizvodni program podjetja TOSAMA, je nudila
razmeroma ugodno okolje za rast podjetja. Zlasti je to omogočalo razmeroma veliko in
dokaj zaščiteno jugoslovansko tržišče, ki je zelo cenilo izdelke iz Tosame. Tako je
TOSAMA v letu 1989 dosegla največji obseg proizvodnje, pa tudi največ zaposlenih
(okoli 1100 ljudi). Z razpadom Jugoslavije je razpadlo glavno tržišče Tosame, saj je do
takrat prodajala v druge republike bivše SFRJ kar 50% svoje proizvodnje. Z
osamosvojitvijo Slovenije, oz. po letu 1991, se je morala TOSAMA notranje tako
prestrukturirati, da je proizvajala vse več izdelkov, ki so bili sposobni mednarodne
konkurence na širšem Evropskem prostoru. Seveda pa ni šlo brez znižanja obsega
proizvodnje, saj bivšega jugoslovanskega trga ni bilo možno v kratkem času nadomestiti
z drugimi trgi. Manjšemu obsegu proizvodnje je morala prilagoditi tudi število zaposlenih.
To je storila v letih 1993 in 1995. Družba TOSAMA, d.o.o. kljub lastniški spremembi v
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letu 2008 ostaja zvesta svojemu prvotnemu proizvodno-prodajnemu programu:
registrirana je za proizvodnjo sanitetnega in higienskega materiala. V mesecu oktobru
2011 je bila na podlagi sklepa skupščine preoblikovana v družbo z omejeno
odgovornostjo.

1.2.1 Podjetja v lasti TOSAMA d.o.o.
Na dan 31. 12. 2020 je družba Tosama, d.o.o. edini družbenik v naslednjih družbah:
- INTOS, invalidsko podjetje d.o.o., Vir, Republika Slovenija,
- TOSAMA, d.o.o. Zagreb, Republika Hrvaška,
- TOSAMA, d.o.o. Beograd, Republika Srbija,
- TOSAMA TREJD, d.o.o. el. Skopje, Republika Makedonija (v mirovanju).

1.2.2 Povezane družbe
Na dan 31. 12. 2020 so bile povezane osebe:
- podjetja v SKUPINI TOSAMA (točka 1.2.1),
- ostale povezane družbe (TB investicije d.o.o, Schwarz Print d.o.o.).

1.3 Pomembnejši podatki o poslovanju – Tosama d.o.o
Vrsta podatka

2020

2019

Indeks
20/19

41.887
2.967
4.476
4.476

39.416
1.790
3.380
3.380
1.634

106,3
165,8
132,4
132,4

Prihodki iz poslovanja v 000 EUR (kosmati
donos od poslovanja)

Dobiček iz poslovanja v 000 EUR
EBITDA v 000 EUR
EBITDAR v 000 EUR
Čisti poslovni izid pred obdavčenjem in
odloženimi davki v 000 EUR
Čisti poslovni izid v 000 EUR
Čista dobičkonosnost prodaje (ROS)
Dodana vrednost na zaposlenega v EUR
Donosnost kapitala ROE
Donosnost sredstev ROA
Naložbe v opredmetena osnovna sredstva
brez naložb v PUS 000 EUR
Povprečno število zaposlenih na podlagi
vkalk. ur
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2.983
2.461
5,87
34.730
16,31
7,6

1.356
3,44
29.316
9,83
4,29

182,5
181,5
170,7
118,5
166,0
177,3

856

565

151,5

434,04

448,62

96,8

31.12.2020
Kapital v 000 EUR
Sredstva v 000 EUR

20.132
33.370
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31.12.2019 Indeks
20/19
17.770
113,3
31.360
106,4
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1.4 Pomembnejši dogodki leta 2020

Februar:
•

Skupščina daje soglasje k naročilom ND20-00910, ND20-00912, ND20-00914,
ND20-00916, ND20-00918, ND 20-00920 in ND20-00950 za dobavo izdelkov v
juniju, juliju in avgustu 2020, s poslovnim partnerjem ZHENDE MEDICAL CO.,
CHINA, v skupni vrednosti 224.193,22 EUR. Naročila vsebujejo izdelke za
pokritje rednih mesečnih odjemov glede na povprečni odjem zadnjih štirih
mesecev.

April:
•

Skupščina odbobri zamenjeve tlakov v znesku 348.139,59 EUR brez DDV za
potrebe zagotavljanja ustrezne čistoče in ustreznih pogojev skladiščenja v
skladiščnih prostorih v oddelku tkalnic.

Maj:
•
•

Skupščina daje soglasje k nakupu sesalne naprave RUGLLI v Mikalnici v
vrednosti 47.500,00 EUR.
Skupščina daje soglasje za razvoj stroja za izdelavo APL tamponov v vrednosti
650.000,00 EUR za potrebe ameriškega trga.

Junij:
•

Skupščina odobri plačilo izdelave krožnega noža za končni odrez higienskih
vložkov format super, na stroju za izdelavo higienskih vložkov, v oddelku PIOH,
v vrednosti 14.200,00 EUR.

Julij:
•
•

Skupščina potrdi in sprejme Letno poročilo družbe TOSAMA d.o.o. Vir za
poslovno leto 2019.
Skupščina se seznani s Poročilom neodvisnega revizorja o revidiranju
računovodskih izkazov in Letnega poročila družbe TOSAMA d.o.o. Vir za
poslovno leto 2019, ki ga je pripravila pooblaščena revizijska družba DELOITTE
REVIZIJA d.o.o., Ljubljana in nanj nima pripomb.

•

Čisti dobiček v znesku 1.355.783,95 EUR ostane nerazporejen na bilančni
postavki Preneseni dobiček leta 2019.

•

Skupščina družbe TOSAMA d.o.o. potrdi in sprejme Poročilo o odnosih s
povezanimi družbami za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2019.
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•

Skupščina se seznani s Poročilom neodvisnega revizorja o revidiranju Poročila o
odnosih s povezanimi družbami za poslovno leto 2019, ki ga je pripravila
pooblaščena revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Ljubljana in nanj
nima pripomb.

•

Skupščina na podlagi Letnega poročila družbe TOSAMA d.o.o. za leto 2019 in
Poročila o odnosih s povezanimi družbami za leto 2019, potrjuje delo
poslovodstva družbe TOSAMA d.o.o. Vir za leto 2019 in podeljuje razrešnici kot
sledi:
g. Tomaž Brdnik
01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 - direktor

-

-

ga. Mojca Šimnic Šolinc – direktorica
01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 – direktorica

•

Skupščina daje soglasje k rekonstrukciji kompresorske postaje
65.950,00 EUR brez DDV.

•

Skupščina odobri nakup in zamenjavo elimenatorjev ter usmernikov zraka za
klima napravo Tkalnice v vrednosti 13.762,00 EUR brez DDV.

v vrednosti

Avgust:
•

Skupščina daje soglasje za požarno steno v objektu skladišče
36.390,00 EUR brez DDV.

v vrednosti

Oktober:
•

Skupščina odobri Registracijo in ureditev Belih štacunc za izdajo zdravil brez
recepta (OTC). Zagonski stroški projekta znašajo 12.260 EUR brez DDV.

November:
•

Skupščina odobri naročilo ND-20-05661 s poslovnim partnerjem MEDLINE
INTERNATIONAL GmbH, za dobavo zaščitnih sredstev predvidoma do konca
leta 2020, v vrednosti 158.450,25 EUR.

V drugih mesecih ni bilo pomembnejših dogodkov.
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1.5 Pomembnejši dogodki, ki so nastopili po koncu leta
2020
Ocenjujemo, da se po datumu bilance stanja, niso pojavili dogodki, ki bi lahko
pomembno vplivali na računovodske izkaze za leto 2020.
V letu 2021 se nadaljuje stanje epidemije koronavirusa COVID-19, ki je bila v Sloveniji
razglašena 13.3.2020.
Higienski ter organizacijski ukrepi, ki jih je družba sprejela za zajezitev širjenja Corona
virusa, se nadaljujejo tudi v letu 2021. V letu 2021 se nadaljuje opravljanje dela od doma
(režijskih delavcev, kjer narava dela dopušča takšno obliko opravljanja delovnih
obveznosti), dosledno upoštevanje higienskih ukrepov, zagotavljanje vseh zaščitnih
sredstev, s strani zunanjih zdravstvenih delavcev bomo organizirali cepljenje za vse, ki
so se nanj prostovoljno prijavili.
V začetku leta 2021 smo beležili večje število obolelih s korona virusom, vendar je kljub
temu teklo delo v proizvodnji nemoteno. Prav tako smo v letu 2021 beležili odsotnosti
zaradi karantene, višje sile ter izolacije. V mesecu maju, juniju 2021 se število
odsotnosti, zaradi obolelosti oziroma izpostavljenosti okužbi, umirja.
COVID 19 ima v letu 2021 negativni vpliv na poslovanje družbe, predvsem v
zagotavljanju neprekinjene nabavne verige (dostopnost do surovin iz plastičnih mas) ter
v povišanju stroškov prevoza. Konec leta 2020 smo prekinili pogodbo s pomembnim
kupcem, ki jo načrtujemo, do konca leta 2021, nadomestiti z novimi, manjšimi kupci. Če
bi se epidemija nadaljevala in podaljšala v tretji val (druga polovica leta 2021) bi lahko
v primeru poslabšanja v gospodarstvu, zaradi COVIDa 19, to imelo pomemben vpliv na
kreditno tveganje in plačilno sposobnost kupcev.
V letu 2021 so se povečali stroški dela, predvsem iz naslova povečanja minimalne
plače. Na letni ravni ocenjujemo, da bodo stroški dela iz tega naslova višji za 600.000
EUR.
Od januarja do junija 2021 država delno subvencionira povečanje minimalne plače, v
drugi polovici leta bo družba oproščena plačila prispevkov od višje, najnižje osnove za
plačilo prispevkov.
Vsekakor, ima povečanje minimalne plače, v družbi, ki se ukvarja z proizvodno
dejavnostjo, v letu 2021 velik negativni vpliv na poslovanje, doseganje konkurenčnosti
ter ohranjanja prodajnega trga.
Neto realizacija je bila v prvih mesecih pod planirano, posledično je bila tudi nižja
produkcija, ki je ob povečanih stroških rezultirala v negativnem poslovnem izidu.
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V mesecu marcu in aprilu 2021 je bil mesečni poslovni izid že pozitiven, takšen trend
pričakujemo tudi do konca leta.
Plani za leto 2021 so se zaradi izgube večjega kupca in s tem planirane nižje realizacije
na eni strani, ter višjih nabavnih cen surovin (ki so posledica COVID-19 gospodarske
situacije) na drugi strani, na vseh segmentih znižali (stroškovni, investicijski plani)
primerjalno z nadvse uspešno zaključenim letom 2020. Plan poslovnega izida za leto
2021 je še vedno pozitiven in sicer načrtujemo v letu 2021 realizirati čisti dobiček v
znesku 744.254 EUR ter planirani EBITDA v znesku 2.388.588 EUR.

1.6 Poročilo o upravljanju
Upravljanje družbe Tosama, d.o.o. poteka po dvotirnem sistemu upravljanja preko
poslovodstva družbe in skupščine družbe.

1.6.1 Poslovodstvo
Družbo je v obdobju od 1.1.2020 do 31. 12. 2020 vodilo poslovodstvo v sestavi g.
Tomaž Brdnik, direktor in ga. Mojca Šimnic Šolinc, direktorica.

1.6.2 Skupščine
V poslovnem letu 2020 je bilo izvedenih sedemindvajset (27) sej skupščine.
Skupščina potrdi in sprejme Letno poročilo družbe TOSAMA d.o.o. Vir za poslovno leto
2019.
Skupščina se seznani s Poročilom neodvisnega revizorja o revidiranju računovodskih
izkazov in Letnega poročila družbe TOSAMA d.o.o. Vir za poslovno leto 2019, ki ga
pripravlja pooblaščena revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Ljubljana in nanj
nima pripomb.
Čisti dobiček v znesku 1.355.783,95 EUR ostane nerazporejen na bilančni postavki
Preneseni dobiček leta 2019.
Skupščina družbe TOSAMA d.o.o. potrdi in sprejme Poročilo o odnosih s povezanimi
družbami za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2019.
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Skupščina se seznani s Poročilom neodvisnega revizorja o revidiranju Poročila o
odnosih s povezanimi družbami za poslovno leto 2019, ki ga je pripravila pooblaščena
revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Ljubljana in nanj nima pripomb.
Skupščina na podlagi Letnega poročila družbe TOSAMA d.o.o. za leto 2019 in Poročila
o odnosih s povezanimi družbami za leto 2019, potrjuje delo poslovodstva družbe
TOSAMA d.o.o. Vir za leto 2019 in podeljuje razrešnici kot sledi:
- g. Tomaž Brdnik - direktor
02. 01.2019 do 31.12.2019;
- ga. Mojca Šimnic Šolinc – direktorica
02. 01.2019 do 31.12. 2019.

1.7 Lastniška struktura in spremembe v letu 2020
Na dan 31.12. 2020 je lastniška struktura sledeča:
-

družba TB investicije d.o.o. je lastnica 99,746 %-nega deleža družbe
Tosama d.o.o. od 25. 9. 2013 dalje,
fizična oseba je lastnica 0,254 %-nega deleža družbe Tosama d.o.o.
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2 POSLOVNO POROČILO
2.1 Poročilo poslovodstva
V letu 2020 smo dosegli 40,86 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za 6,0 % več
kot v letu 2019 in za 1,4 % več od planiranih čistih prihodkov od prodaje.
Na domačem trgu je Tosama ustvarila 36,9 % svojih prihodkov. Prodaja na domačem
trgu je bila v letu 2020 za 8,1 % višja kot v letu 2019.
V programu Privatne blagovneh znamke (PBZ) smo ustvarili 19,9 mio EUR prodaje, kar
predstavlja 48,7 % celotne prodaje Tosame. V primerjavi z letom 2019 je bila prodaja
programa PBZ višja za 5,5 %, prav tako je bil za 11,6 % presežen prodajni plan za leto
2020. V omenjenem letu smo še povečali prodajo tamponov iz bombaža in organskega
bombaža, in sicer smo skupaj prodali 12,5 mio EUR teh tamponov, kar je 2 mio EUR
več kot v letu 2019. Prodaja tamponov iz bombaža in organskega bombaža predstavlja
62 % realizacije programa.
V programu Lastnih blagovnih znamk (48,8 % čistih prihodkov) smo z Medicinskimi
pripomočki v letu 2020 ustvarili 14,2 mio EUR prodaje, kar predstavlja 34,8 % celotne
prodaje Tosame. Realizirana prodaja je bila za 9,6 % višja v primerjavi z letom 2019. Z
izdelki široke potrošnje smo v letu 2020 ustvarili 5,7 mio EUR prodaje, kar predstavlja
14 % v celotni prodaji Tosame. V primerjavi z letom 2019 je prodaja narasla za 1,8 %.
Pri medicinskih izdelkih smo največjo rast prodaje dosegli v skupinah seti, medicinski
obliži, izdelki za moderno oskrbo rane in pripomočki za nego bolnika. Leto 2020 je tudi
na slovenskem trgu v večini zaznamovala epidemija Covid 19, spremenila se je
struktura prodaje, večje povpraševanje in rast prodaje beležimo na zaščitnih sredstvih.
Tudi v segmentu ŠP je razmere krojila epidemija in spremenjene nakupne navade
potrošnikov. Dosežena prodaja je rezultat lansiranja in vlistavanja izdelkov pri ključnih
kupcih, večanja distribucije obstoječih in novih izdelkov ter novih poslih na TBZ
(bombažni vložki in plenične podloge pod trgovsko blagovno znamko).
Odlične rezultate beležimo v lastni maloprodaji, ki vključuje devet specializiranih
prodajaln in spletno trgovino. Bele štacunce so v letu 2020 dosegle 8,6 % rast.
Konstantno beležimo rast na gotovinski prodaji (9 % rast v letu 2020), ki v strukturi
prometa dosega 88 %.
Na hrvaškem trgu je novi distributer za ŠP leto 2020 zaključil 17 % nad planom in 40 %
nad lanskim letom. V segmentu medicine je poslovanje zaznamovala epidemija in z njo
povezani ukrepi. Zmanjšalo se je število OP posegov, kar je zmanjšalo potrebo po setih.
V Srbiji smo v letu prodajo v letu 2020 skoraj podvojili, rast beležimo v obeh segmentih,
tako v MED kot ŠP, ker pa je bil plan zelo ambiciozen, razmere na trgu pa zaradi
epidemije precej otežkočene, le-tega nismo dosegli. V Črni Gori smo v letu 2020 beležili
povečanje prodaje v vseh segmentih (7 % rast), predvsem s širjenjem distribucije.
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V BiH smo v letu 2020 s prodajo standardnega Tosaminega sortimenta (brez prodaje
zaščitnih sredstev) dosegli 5 % rast neto realizacije. V medicini smo dosegli stabilno
rast 10 % tako v segmentu lekarn in bolnišnic, tudi na račun širitve prodajnih mest in
novih poslov na javnih naročilih. Distributer za ŠP izdelke v BiH je leto 2020 zaključil 10
% pod planom in 2 % pod realizacijo lanskega leta. Razloge lahko najdemo v neizdobavah in posledicah epidemije.
Poslovanje z Makedonijo je tudi v letu 2020 kreirala sanacija terjatev do distributerja in
epidemija, ki je tudi na tem trgu vplivala na strukturo prodaje. Kljub izzivom in 9 % padcu
prodaje ocenjujemo, da je poslovanje na trgu obvladovano, hkrati pa je sanacija terjatev
potekala v okviru planiranih vrednosti.
Velik delež nabavne vrednosti je v Tosami vezan na cene bombaža. Trg bombaža na
borzah se je odzival predvsem na situacijo covid-19. Po padcu cen v začetku leta so se
cene zaradi ponovnega zagona in povpraševanja vztrajno višale. Cene bombaža za
specializirano uporabo na segmentu higienskih in medicinskih izdelkov ostajajo
negotove, predvsem zaradi povečanih globalnih potreb.
V letu 2020 smo izboljšali razpoložljivost pri surovinah (99,87 %), na trgovskem blagu
pa beležimo padec (95,86 % razpoložljivost) zaradi omejitev in daljših dobavnih rokov.
V letu 2020 je Tosama za razvojno raziskovalne projekte namenila preko 230.000 EUR
lastnih sredstev. V sklopu strateškega razvoja je pet skrbnikov za razvoj in upravljanje
z izdelki vodilo 14 internih projektov na področju izdelkov v tehničnih službah pa so
izvajali 2 projekta v smeri novih tehnoloških rešitev robotizacije pakiranja in predelave
reciklaže. Skupni cilj je povečanje prodaje novih in modificiranih izdelkov ter s tem
povečanje donosnosti prodajnega programa.
Proizvodnja je bila osredotočena na nenehno izboljševanje kakovosti izdelkov ter na
stroškovno optimiranje. Med ključnimi izzivi je tudi nenehno prilagajanje obsega
proizvodnje naročilom. Kljub nihanju naročil in oteženemu načrtovanju je proizvodnja
zadovoljivo sledila potrebam trga.
Z organizacijo dela in vodenjem kadrovskih aktivnosti smo v letu 2020 izpolnjevali
trenutne potrebe spreminjajočega se tekočega poslovanja in si prizadevali za čim boljše
delovanje celotne družbe in poslovnega sistema. V letu 2020 je Tosama d.o.o.
zmanjšala število zaposlenih za 13, kar predstavlja 2,8 % padec glede na leto 2019.
V letu 2020 je doseženi poslovni izid iz poslovanja (EBIT) znašal 2,97 mio EUR. Poslovni
izid iz poslovanja pred obrestmi, davki in odpisi vrednosti (EBITDA) je znašal 4,48 mio
EUR, prav tako EBITDAR. Konec leta 2020 je Tosama d.o.o. zaključila s čistim
poslovnim izidom v višini 2,46 mio EUR, kar je za 81 % več v primerjavi z letom 2019.
S pozitivnim poslovnim izidom je leto 2020 zaključilo tudi hčerinsko podjetje Intos d.o.o.
(30,7 tisoč EUR), Tosama d.o.o. Beograd je leto 2020 zaključila z dobičkom v višini 11,2
tisoč EUR in Tosama d.o.o. Zagreb z izgubo v višini 23,7 tisoč EUR.
V letu 2020 smo redno poravnavali vse obveznosti. Skupen obseg finančnih obveznosti
se je v letu 2020 znižal za 0,9 mio EUR in je konec leta znašal 6,7 mio EUR. Večina
znižanja je iz naslova finančnih obveznosti do bank. Dolgoročne finančne obveznosti
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konec leta znašajo 5,7 mio EUR in kratkoročne 0,9 mio EUR. Poslovne terjatve so se v
letu 2020 zmanjšale za 0,7 mio EUR. Zaloge surovin in materiala so se povečale za 0,3
mio EUR, zaloge polproizvodov za 0,2 mio EUR ter zaloge proizvodov in trgovskega
blaga za 1 mio EUR. Kratkoročne poslovne obveznosti ob koncu leta so znašale 4,8 mio
EUR. Še vedno bodo naše aktivnosti usmerjene k podaljšanju plačilnih rokov
dobaviteljem surovin, materiala in storitev ter pospešitvi izterjave plačil kupcev. Poleg
tega bo pomembno obvladovanje vseh vrst zalog.
Na Viru, 30.06.2021
Direktorica:

Direktor:
Tomaž Brdnik

Mojca Šimnic Šolinc

2.2 Glavne usmeritve družbe v poslovnem letu 2021
Na domačem trgu, kjer je Tosama ustvarila 36,9 % svojih prihodkov, v letu 2021
pričakujemo 1,1 % rast prihodkov v primerjavi z letom 2020. Na izvoznih trgih je Tosama
d.o.o. ustvarila 63,1 % vrednosti prodaje izdelkov oz. storitev. Vrednost prodaje na tujih
trgih bo letu 2021 predvidoma padla za 12,2 % v primerjavi z letom 2020. Družba
Tosama je v letu 2020 največji delež izvoza ustvarila na nemškem trgu in trgu ZDA, ki
bosta pomembna izvozna trga tudi v letu 2021.
Načrtovana prodaja proizvodov iz osnovne dejavnosti – prodaja programa Lastne
blagovne znamke (LBZ) in programa Privatne blagovne znamke (PBZ) znaša 36,95 mio
EUR in je za 7,3 % nižja od prodaje v letu 2020. Za program Lastne blagovne znamke
načrtujemo 4,5 % rast (od tega Medicinski pripomočki 0,8 % rast, Široka potrošnja 13,7
% rast), pri programu Privatne blagovne znamke je načrtovan 19,1 % padec v primerjavi
z letom 2020.
V letu 2021 načrtujemo 37,87 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 7,3
% padec glede na preteklo leto. Skupni poslovni prihodki bodo znašali 38,33 mio EUR.
Za leto 2021 načrtujemo 2,39 mio EUR poslovnega izida pred obrestmi, davki in odpisi
vrednosti (EBITDA). V primerjavi z letom 2020 to predstavlja padec v višini 46,7 %.
Drugih prihodkov iz naslova prodaje poslovno nepotrebnega premoženja ne
načrtujemo, tako bo poslovni izid pred obrestmi, davki in odpisi vrednosti brez
nepremičnin (EBITDAR) enak EBITDA. Načrtovani čisti poslovni izid poslovnega leta je
0,74 mio EUR čistega dobička ob koncu leta 2021.
Poslovni izid v letu 2021 bo odvisen predvsem od vrednosti prodaje lastnih izdelkov in
trgovskega blaga ter višine stroškov porabljenega materiala, surovin in nabavne
vrednosti trgovskega blaga. Del materialnih stroškov je v veliki meri vezan na gibanje
cen surovin na svetovnih trgih.
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2.3 Poročila po poslovnih področjih
2.3.1 Trženjske operacije
V letu 2020 smo dosegli 40,86 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 6,0 % več
kot v letu 2019. Prodajo vsebinsko zaokrožujeta dva prodajna programa: Lastne
blagovne znamke in Privatne blagovne znake.
V programu Privatne blagovne znamke smo ustvarili 48,7 % čistih prihodkov od prodaje
Tosame oz. 19,9 mio EUR. V letu 2020 je bila prodaja za 5,5 % višja v primerjavi z letom
2019, prav tako je bil za 11,6 % presežen prodajni plan za leto 2020.
V programu Lastnih blagovnih znamk (48,8 % čistih prihodkov) prodajne rezultate
spremljamo za Medicinske pripomočke in izdelke Široke potrošnje. Z izdelki programa
Medicinski pripomočki smo v letu 2020 ustvarili 14,2 mio EUR prodaje, kar predstavlja
34,8 % celotne prodaje Tosame. Realizirana prodaja je bila za 9,6 % višja v primerjavi
z letom 2019 ter za 3,9 % nižja od planirane.
Z izdelki Široke potrošnje smo v letu 2020 ustvarili 5,7 mio EUR prodaje, kar predstavlja
14,0 % v celotni prodaji Tosame. V primerjavi z letom 2019 je prodaja narasla za 1,8 %.
V primerjavi s planom za leto 2020 pa je bila realizirana prodaja nižja za 13,8 %.
2,5 % čistih prihodkov od prodaje Tosame predstavljajo prihodki od prodaje materiala,
storitev in drugi prihodki.
V nadaljevanju so podrobneje opisani razlogi za odstopanja po prodajnih programih.
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PRIVATNE BLAGOVNE ZNAMKE

V programu privatnih blagovnih znamk (PBZ) smo v letu 2020 ustvarili 19,9 mio EUR
prodaje, kar predstavlja 48,7 % celotne Tosamine prodaje. V primerjavi z letom 2019 je
bila prodaja programa PBZ višja za 5,5 %.
Rast prihodkov od prodaje gradimo in dosegamo:
- z znanjem, ki ga premoremo po vseh letih delovanja na tamponskem trgu;
- z zavedanjem, da so za doseženo prodajo potrebni in pomembni kupci, ki nam
zaupajo;
- z našim odličnim servisom;
- z našo fleksibilnostjo;
- z večanjem našega prodajnega asortimana.
Vse to so prednosti Tosame, ki jih program PBZ uspešno širi na trge širom sveta.
Naš največji trg v letu 2020 je bila Nemčija in nato sledijo trgi po velikosti: ZDA, Velika
Britanija, Avstralija, Koreja, Kitajska, Italija, Švedska, Nova Zelandija, Rusija, Bolgarija.
Z našimi higienskimi tamponi smo prisotni v večini evropskih držav in na vseh
kontinentih.
Naš največji kupec v letu 2020 je bil Pelz, Nemčija s 5,4 mio EUR prometa, obseg
prodaje je enak kot v prejšnjem letu.
Drugi največji kupec je Lyv life, ZDA s 3,7 mio EUR prometa. Tudi njegov obseg prodaje
je enak kot leto poprej.
Tretji največji kupec je Yuhan Kimberly, Koreja z 1,2 mio EUR realizacije, kar je za 0,7
mio EUR višji promet kot preteklo leto.
Naš četrti največji kupec je Lil-lets, Velika Britanija z 1 mio EUR realizacije. Tudi njegov
obseg prodaje je ostal enak kot leto poprej.
Z omenjenimi štirimi največjimi kupci smo skupaj ustvarili kar 56 % celotne realizacije
programa PBZ.
V letu 2020 smo še povečali prodajo tamponov iz bombaža in organskega bombaža, in
sicer smo prodali 12,5 mio EUR teh tamponov, kar je 2 mio EUR več kot v letu 2019.
Prodaja tamponov iz bombaža in organskega bombaža predstavlja 62 % celotne
realizacije programa. V kosih smo v letu 2020 prodali 176 mio tamponov, narejenih iz
bombaža in organskega bombaža. Leto poprej pa smo prodali 135 mio kos teh
tamponov.
V letu 2020 se lahko pohvalimo tudi že razmeroma visoko prodajo organskih vložkov, ki
smo jih lansirali v letu 2019. V letu 2020 smo organskih vložkov prodali v vrednosti
600.000 EUR, letu prej pa 290.000 EUR. Tako so organski vložki postali naš pomemben
prodajni asortiman.
Poleg organskih tamponov in vložkov so za nas pomemben prodajni produkt tudi
viskozni tamponi, katere smo v lanskem letu uspeli prodati v skupni vrednosti 6,8 mio
EUR, v letu 2019 pa 8,2 mio EUR. V letu 2020 smo jih v prodali 280 mio kos, v letu 2019
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pa 340 mio kosov. Prodaja viskoznih tamponov v zadnjem letu pada, še vedno pa je
Tosamin pomemben produkt.
Tudi v letu 2021 bomo nadaljevali s strategijo enakomerne izpostavljenosti glede na
prioritetne tržne segmente, kot so strateška partnerstva, svetovno prepoznavne
blagovne znamke, povečanje prodaje pri tamponih z višjo dodano vrednostjo in
dopolnjevanje asortimana našim kupcem še z higienskimi vložki in slipi. V tem letu bomo
dodali v asortiman še aplikatorsko cevko za večkratno uporabo.
Med našimi najpomembnejšimi strateškimi partnerstvi ostaja vodilni partner podjetje
Pelz, Nemčija, ki trži naše tampone na zahodni in severno evropski trg.
Plan Privatnih blagovnih znamk je za leto 2021 nižji kot je realizacija 2020, ker nas je
konec leta 2020 zapustil naš največji kupec v ZDA, Lyv life, s katerim smo realizirali v
letu 2020 3,7 mio EUR prometa.
Na našem največjem trgu - Nemčija, si bomo še naprej prizadevali povečati naš tržni
delež in še povečati prodajo organskih tamponov.
Naš cilj v letu 2021 je zadržanje in povečanje tržnih deležev, se pa zavedamo tudi
nevarnosti na trgih. V zadnjem času tudi čutimo vplive Covid situacije na svetovnem trgu
in se na eni strani soočamo z daljšimi dobavnimi roki surovin, ki so tudi iz dobave v
dobavo dražje. Na drugi strani so naši kupci, ki težko napovedujejo oziroma planirajo
prodajno leto 2021.

LASTNE BLAGOVNE ZNAMKE
Z lastnimi blagovnimi znamkami (v nadaljevanju LBZ) smo v letu 2020 ustvarili 20 mio
EUR prodaje, kar je 7,2 % več kot v letu 2019. S prodajo polizdelkov, surovin in ostalih
storitev smo dosegli skupno realizacijo 21 mio EUR, kar je 6,5 % več kot v letu 2019.
Na distribucijo realizacije je pomembno vplivala epidemija Covid 19, kljub temu pa je
ostala zdravo razpršena med različnimi izdelčnimi skupinami. 73 % prodaje smo ustvarili
z največjimi šestimi izdelčnimi skupinami, ki imajo delež v strukturi med 19 % in 8 %. V
skupini pripomočki za inkontinenco, ki je največja izdelčna skupina v skupni po realizaciji
znotraj LBZ in tudi v svetovnem merilu sodi med najhitreje rastočo skupino, beležimo
manjši padec. Občutno rast smo na medicinskih pripomočkih dosegli v skupinah seti,
medicinski obliži in izdelki za moderno oskrbo rane. Poleg rasti v teh skupinah izdelkov
smo v letu 2020 realizirali največjo rast v skupini pripomočki za nego bolnika. Še vedno
širimo ponudbo komplementarnih izdelkov iz dokupa, ki jih prvenstveno uvrščamo v
ponudbo v lastni maloprodaji. Skupaj je lastna maloprodaja v letu 2020 beležila 8,6 %
rast v primerjavi s predhodnim letom.
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Tudi v letu 2020 je največji delež neto prodaje LBZ (74 %) z MP2 (78 %) ustvarili na
domačem trgu, 24 % neto z 19 % MP2 pa v ostalih državah Adriatic regije (ex YU). MP2
je dosežena razlika med neto realizacijo in proizvajalnimi stroški izdelkov in polizdelkov
oziroma nabavno vrednostjo trgovskega blaga.
Izvoz izven Adriatic regije predstavlja 3 % neto realizacije in v večini predstavlja izdelke
za sodobno oskrbo rane Vivamel in zobne tampone, obe skupini izdelkov pa sta bili
zaradi ukrepov v zdravstvu med manj aktualnimi oz. manj iskanimi. Kljub oteženim
razmeram, smo neto realizacijo izven Adriatic regije v primerjavi z letom 2019 presegli
za 4 %. V skupini Vivamel na teh trgih beležimo 7 % rast prodaje.
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Leto 2020 v segmentu medicine v Sloveniji lahko označimo kot uspešno. Neto
realizacija je bila 12 % višja kot v letu 2019, plan pa smo presegli za 3,7 %. Ravno tako
beležimo rast MP2, ki je v primerjavi z letom 2019 višja za 11,4 %, v primerjavi s planom
2020 pa višja za 3,7 %. Leto 2020 je v večini zaznamovala epidemija Covid 19,
spremenila se je struktura prodaje, največje povpraševanje in rast prodaje tako beležimo
na zaščitnih sredstvih. Podjetje se je na povpraševanje odzivalo uspešno, upoštevajoč
poslovne priložnosti in tveganja. Kot dobavitelja zaščitnih sredstev smo izbrali
obstoječega dobavitelja Medline, predvsem zato, ker trži ustrezne izdelke z ustreznimi
certifikati in nam s svojim evropskim skladiščem omogoča fleksibilnejše upravljanje z
zalogami. Za večje in bolj tvegane dobave direktno od azijskih proizvajalcev se nismo
odločili. Povečali smo tudi lastno proizvodnjo zaščitnih sredstev, predvsem kap in
predpasnikov. Nihanje prodaje medicinskih pripomočkov drugih produktnih skupin je
sledilo predvsem ukrepom za obvladovanje epidemije oz. delu v zdravstvu. Precej
omejeni so bili tudi obiski prodajnih predstavnikov ter predstavljanje izdelkov na
kongresih in strokovnih seminarjih v zdravstvu, ki jih praktično ni bilo.
Večji del rasti smo dosegli v skupini Virteks (zaščitna sredstva), se je pa malenkost
povečala tudi prodaja skupaj v ostalih izdelčnih skupinah. Žal zaradi omejitev nismo
sledili zastavljeni prodajni strategiji in planiranim aktivnostim, smo pa z veliko
prilagajanja v proizvodnji, nabavi in prodaji dosegli dober rezultat, ohranili sloves
zanesljivega dobavitelja in postavili nove osnove za poslovanje v letu 2021.
Tudi v segmentu Široke potrošnje (ŠP) je razmere krojila epidemija: daljši čas so bile
zaprte neživilske trgovine – za Tosamo je to pomenilo izpad prodaje predvsem v
trgovinah za otroke. Ostale trgovine so bile odprte pod določenimi pogoji, kar je pri
potrošnikih spremenilo nakupne navade - svoje nakupe so opravili predvsem v najbližjih
trgovinah, kar je povečalo prodajo v trgovinah, ki ponujajo pretežno živila in povzročilo
padec prodaje v segmentu drogerij.
Z izdelki ŠP smo v letu 2020 dosegli rezultat na ravni predhodnega leta – realizirana
prodaja je rezultat lansiranja in vlistavanja izdelkov (skupaj 45) pri ključnih kupcih,
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večanja distribucije obstoječih in novih izdelkov ter novih poslih na TBZ (trgovska
blagovna znamka - bombažni vložki Tuš in plenične podloge Tuš). Skupno smo povečali
globino ali distribucijo z več kot 150 novimi - dodatnimi prodajnimi mesti. V letu 2020
nam je uspelo zmanjšati ne-izdobave kupcem za več kot ½ v primerjavi s prejšnjim
letom.
Odlične rezultate beležimo v lastni maloprodaji, ki vključuje devet specializiranih
prodajaln in spletno trgovino. Bele štacunce so v letu 2020 dosegle 8,6 % rast.
Konstantno beležimo rast na gotovinski prodaji (9 % rast v letu 2020), ki v strukturi
prometa dosega 88 %. Pri izdaji medicinskih pripomočkov na naročilnico smo v letu
2020 zabeležili 2 % padec, kar je nedvomno posledica omejitev gibanja in posebnega
režima zaradi epidemije. V ta namen smo v novembru zagnali nov projekt »Dostava
medicinskih pripomočkov na dom«, da se še bolj približamo osebam, ki te izdelke
potrebujejo, vendar težko pridejo do njih. Še naprej zasledujemo začrtani osnovni
strategiji: svetovalno prodajo in fleksibilno prilagajanje potrebam kupcev, tako pri lastnih
izdelkih, kot pri trgovskem blagu. Največjo rast je zabeležila spletna trgovina, ki v
strukturi maloprodaje predstavlja 25 % delež.
V letu 2020 smo precej pozornosti namenili strategiji tržne komunikacije. V sklopu
analiziranja naših priložnosti smo re-definirali tudi komunikacijo z uporabniki naših
izdelkov. Osredotočili smo se na digitalno komunikacijo. Urejamo oziroma prilagajamo
spletne strani modernim digitalnim orodjem in medijem, pri čemer se oddaljujemo od
primarne komunikacije lastnosti izdelkov in našim uporabnikom preko vrednot
približujemo zgodbe blagovnih znamk. Aktivirali smo različne digitalne profile,
korporativne in za posamezne blagovne znamke, preko katerih nagovarjamo ciljne
segmente kupcev.

21

V Srbiji smo v letu prodajo v letu 2020 skoraj podvojili, rast beležimo v obeh segmentih,
tako v MED kot ŠP, ker pa je bil plan zelo ambiciozen, razmere na trgu pa zaradi
epidemije precej otežkočene, le-tega nismo dosegli. Na srbskem trgu smo rast dosegli
s prodajo standardnega Tosaminega sortimenta, brez prodaje v segmentu zaščitnih
sredstev. Povečali smo prepoznavnost Tosaminih blagovnih znamk na tem trgu in
zbudili zanimanje za naše blagovne znamke v drogerijskem kanalu, kjer smo dosegli
tudi vidne pozitivne premike v prodaji. V Črni Gori smo v letu 2020 beležili povečanje
prodaje v vseh segmentih (7 % rast), predvsem s širjenjem distribucije.
Novi distributer za ŠP na hrvaškem trgu je leto 2020 zaključil 17 % nad planom in 40 %
nad lanskim letom. V segmentu medicine je poslovanje, kot na vseh trgih, zaznamovala
epidemija in ukrepi vezani na preprečevanje širjenja virusa Covid 19. Zastopnik je rast
prodaje in aktivnosti v letu 2020 planiral predvsem v bolnišnicah, s poudarkom na
sestavljenih setih in operacijskih setih. Žal so bolnišnice pomembno znižale število OP
posegov, kar je zmanjšalo tudi porabo tovrstnega materiala. Kljub izzivom v
medicinskem segmentu, smo se na hrvaškem trgu s pomočjo prilagajanja ponudbe in
aktivnosti približali planu za leto 2020, realizacija v primerjavi z letom 2019 pa je bila
manjša za 4 %.
V BiH smo v letu 2020 s prodajo standardnega Tosaminega sortimenta (brez prodaje
zaščitnih sredstev) dosegli 5 % rast neto realizacije. V medicini smo dosegli stabilno
rast 10 % v segmentu lekarn in bolnišnic, tudi na račun širitve prodajnih mest in novih
poslov na javnih naročilih.
Distributer za ŠP izdelke v BiH je leto 2020 zaključil 10 % pod planom in 2 % pod
realizacijo lanskega leta. Razloge lahko najdemo v ne-izdobavah v višini 19.000 EUR in
posledicah epidemije, ki so jih doletele.
Poslovanje z Makedonijo je tudi v letu 2020 kreirala sanacija terjatev do distributerja in
hkrati epidemija, ki je tudi na tem trgu vplivala na strukturo prodaje. Žal smo v pomladnih
mesecih imeli omejitve izvoza izdelkov za osebno zaščito in OP, kar je dodatno
negativno vplivalo na neto realizacijo in kasnejše prodajne rezultate. Kljub izzivom in 9
% padcu prodaje ocenjujemo, da je poslovanje na trgu obvladovano, hkrati pa je
sanacija terjatev potekala v okviru planiranih vrednosti.
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2.3.2 Nabava in logistika v letu 2020
2.3.2.1 Gibanje cen surovin

Kazalnik gibanja nabavnih cen surovin oziroma materialov za proizvodnjo nam
prikazuje, da so bile nabavne cene v letu 2020 kumulativno za 2,1 % nižje od cen v letu
2019 oziroma, da smo beležili skupno za 266.483 EUR nižje nabavne cene na
surovinah.

2.3.2.2 Gibanje cen trgovskega blaga
Na trgovskem blagu smo v 2020 kumulativno beležili nabavne cene na enaki ravni kot
v letu 2019. Povišanja smo predvsem beležili na segmentu zaščitnih sredstev in izdelkih
vezanih na nestabilno tečajno razliko EUR/USD.
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2.3.2.3 Gibanje cen bombaža

Trg bombaža na borzah se je odzival predvsem na situacijo covid-19. Po padcu cen v
začetku leta so se cene zaradi ponovnega zagona in povpraševanja vztrajno višale.
Cene bombaža za specializirano uporabo na segmentu higienskih in medicinskih
izdelkov ostajajo negotove, predvsem z naslova povečanih globalnih potreb.
2.3.2.4 Nabavni prihranki
V letu 2020 smo skupno na surovinah in trgovskem blagu realizirali za cca. 492.000
EUR prihrankov. Znatni delež realiziranih prihrankov predstavlja poleg nižjih nabavnih
cen na surovinah tudi prehod na dokup.

2.3.2.5 Zaloge surovin in trgovskega blaga

December 2016
December 2017
December 2018
December 2019
December 2020

Vrednost zalog
surovin, EUR

Vrednost zalog trgovskega
blaga, EUR

2.481.212
2.649.820
2.983.275
3.332.678
3.615.633

1.370.709
1.106.682
1.102.945 *
954.081*
2.030.951*

(* navedena vrednost ne upošteva vrednosti zalog trgovskega blaga v maloprodaji –
Bele Štacunce).
Na zalogah surovin beležimo porast za slabih 8 %, od tega predstavljajo 12 % celotne
vrednosti novi materiali.
Na zalogah trgovskega blaga beležimo zgodovinsko vrednost. Celoten delež povišanja
nosi porast zalog na segmentu medicinskih izdelkov. Vzrokov je več, in sicer zmanjšani
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odjemi na področju razpisnih obveznosti (zmanjšanje dejavnosti v bolnišnicah zaradi
covid-19 situacije), prehod na dokup, vzpostavitev dodatnih zalog, povečane zaloge na
zaščitnih sredstvih. Kar 33 % celotne vrednosti zalog na trgovskem blagu predstavljajo
novi izdelki.
2.3.2.6 Druge izboljšave
Leto 2020 je bilo z vidika nabavnih aktivnosti polno izzivov. Razmere zaradi covid-19
situacije so predstavljale predvsem izziv na področju zagotavljanja razpoložljivosti tako
surovin kot trgovskega blaga. V letu 2020 smo uspešno ohranjali stabilnost nabavne
verige. Na surovinah, ki jih naročamo na zalogo, smo v povprečju dosegli 99,87 %
razpoložljivost, na trgovskem blagu pa zaradi restrikcij in daljših dobavnih rokov
beležimo padec razpoložljivosti, in sicer smo dosegli povprečno 95,86 % razpoložljivost.
Na področju kakovosti dobav se nadaljuje trend izboljšav.
2.3.2.7 Področje logistike
V logistiki smo v letu 2020 realizirali večjo obnovo skladišč za surovine v skladu z
zahtevami standardov. Zaradi posledic neurja smo bili primorani v obnovo skladišča za
gotove izdelke. Nekaj dodatnih prostorov smo zagotovili z novim prostorom na lokaciji
Tosame d.o.o.
Dodatne prostore zaradi povišanih zalog na trgovskem blagu in zaradi obnov smo si
zagotovili z najemom dodatnih kapacitet zunanjih skladišč.

2.3.2.8 Plani za leto 2021
Glavni izziv na področju nabave v letu 2021 bo zagotavljnje stabilnosti nabavnih verig.
Nabavni trg surovin se zaradi posledic covid-19 situacije spreminja in je negotov. Zaradi
nižjih kapacitet in povečanega povpraševanja se podaljšujejo dobavni roki.
Na nekaterih segmentih so že razglešene izredne razmere, le-te krojijo razpoložljivost
surovin ali trgovskega blaga. Posledično se bomo soočali s povišanjem nabavnih cen.
Na področju logistike nadaljujemo z obnovami in posodobitvami na lokacijah, ki so tega
potrebne. V skladu s potrebami bomo prilagajali uporabo kapacitet zunanjih skladišč.

2.3.3 Raziskave in razvoj
Ritem razvojnega cikla nam narekuje pravočasno prepoznavanje tržnih priložnosti, ki jih
udejanjamo preko izvedbenih projektov za enega ali več končnih kupcev. Pri tem je
sodelovanje vseh zaposlenih bistvenega pomena, saj se le z lastno inovativnostjo in
fleksibilnostjo vseh snovalcev novega proizvoda lahko izogibamo patentnim preprekam
globalnih ponudnikov in zagotovimo uspešen vstop naših izdelkov na zahtevne
mednarodne trge.
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Ciljni usmeritvi znotraj najpomembnejših strateških projektov družbe TOSAMA sta že
vrsto let zaporedoma NARAVNO in UČINKOVITO, kar zajema tako izvor osnovnih
surovin kot tudi neškodljivost razgradnje v naravnem okolju.
Znanje in najnovejša dognanja slovenskih in tujih strokovnjakov, vključenih v skupne
projekte, oplemenitimo z dolgoletnimi izkušnjami in udejanjamo v inovativnih izdelkih,
pri čemer ves čas pazimo, da so varni in prijazni do okolja.
Skupni imenovalec vseh navedenih aktivnosti je pridobivanje znanja in izkušenj,
potrebnih za celovito obvladovanje produktov, pri čemer varnost in učinkovitost
dokazujemo preko rednih certifikacij v skladu z najzahtevnejšimi svetovnimi standardi,
tako za medicinske, kot tudi za higienske izdelke tj. tampone in vložke.
V letu 2020 je Tosama za razvojno raziskovalne projekte namenila preko 230.000 EUR
lastnih sredstev. V sklopu strateškega razvoja je pet skrbnikov za razvoj in upravljanje
z izdelki vodilo 14 internih projektov na področju izdelkov, v tehničnih službah pa so
izvajali 2 projekta v smeri novih tehnoloških rešitev robotizacije pakiranja in predelave
reciklaže. Skupni cilj je povečanje prodaje novih in modificiranih izdelkov ter s tem
povečanja donosnosti prodajnega programa. Z mednarodnimi patenti podprta
inovativnost bistveno pripomore k Tosamini uveljavitvi na zahtevnih svetovnih trgih.
Vložena sta bila dva nova patenta na področju higienskih tamponov in PCT prijava
patenta na treh dimenzijah biorazgradljivih organskih vložkov. Razvita je bila nova
oblika aplikatorske cevke za večkratno uporabo in biološko razgradljiv bombažni tampon
z organsko bombažno povrhnjico. V okviru triletnega eksternega raziskovalnega
projekta smo na področju zdravilnih učinkov kostanjevega medu uspešno izkoriščali
raziskovalno infrasktruro Biotehnične fakultete in Inštituta Josef Štefan.

2.3.4 Proizvodnja
Proizvodnja je bila osredotočena na nenehno izboljševanje kakovosti izdelkov ter na
stroškovno optimiranje. Med ključnimi izzivi v letu 2020 je bilo prilagajanje obsega
proizvodnje naročilom. Kljub nihanju naročil in oteženemu načrtovanju je učinkovita
organiziranost proizvodnje sledila potrebam trga.

2.3.4.1 Nove tehnologije
V letu 2020 nismo investirali v nove tehnologije. Planirana sredstva smo namenili za
obnovitev oziroma vzdrževanje obstoječih proizvodnih tehnologij.
2.3.4.2 Dvig produktivnosti in stroškovno optimiranje
Dvig produktivnosti in stroškovno optimiranje smo delno dosegli z analiziranjem
zastojnih časov preko lastno razvite programske opreme. Tako smo se lahko
osredotočali na zastoje, ki so predstavljali maksimalne izgube z vidika
produktivnosti. Veliko pozornosti smo namenili tudi vzdrževanju, saj smo imeli
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povečano lastno produkcijo in s tem porabo nadomestnih delov. Z usmerjenim
izobraževanjem vzdrževalcev nam je uspelo zmanjšati število zastojev in s tem izboljšati
produktivnost na aplikatorskih strojih. Obvladovanje stroškov je bilo ravno tako
usmerjeno v uvajanje cenejših komponent, ki so še vedno zagotavljale nemoteno
proizvodnjo ter zahtevane lastnosti proizvodov.

2.3.5 Zagotavljanje kakovosti

Kakovost naših izdelkov dokazujemo skladno z že vzpostavljenimi sistemi, certifikati in
registracijami kot so:
• ISO 9001:2015 (Vodenje kakovosti),
• ISO 13485:2016 (Vodenje kakovosti za medicinske pripomočke),
• CE certifikati po MDD (za medicinske pripomočke),
• ISO 14001:2015 (Ravnanje z okoljem),
• MDSAP za higienske tampone in vložke, katere želimo prodajati v Kanadi,
Ameriki ter ostale trge, kjer so tamponi medicinski pripomoček,
• Nordic Ecolabelling za higienske tampone za skandinavske države s poudarkom
na varovanju okolja – registracija z licenčno številko kot uradni znak za okolje v
skandinavskih državah, poudarek na dodatkih v proizvodnem procesu v obliki
kemikalij, lepil, barvil, … ter uporaba biorazgradljivih materialov.
• GOTS (Global Organic Textile Standard) in OCS (Organic Content Standard)
standarda, s katerim dokazujemo, da so naši izdelki narejeni iz certificiranega
organskega bombaža in s tem zagotoviti status ekološkega tekstila od nabiranja
surovin, preko okoljsko in družbeno odgovorno proizvodnjo do označevanja za
končnega uporabnika,
• IFS HPC certifikat za higienske tampone, kjer je poudarek na zagotavljanju varnih
živil po postopkih HACCP in dobri proizvodni praksi in dosegamo vrhunski
rezultat skladnosti.
• Dermatesti za higienske tampone in izdelke široke potrošnje, s katerim jamčimo
dermatološko in ginekološko ustreznost naših izdelkov testiranih na neodvisnih
inštitucijah in izvedeni patch testi na uporabnicah in ne na živalih,
• OEKO TEX standard 100, s katerim jamčimo, da so naši izdelki iz tekstilnih
surovin narejeni brez snovi, ki so škodljive za človeško življenje od surovin do
naših končnih izdelkov,
• Obstoječe FDA registracije,
• Obstoječe Kanada registracije.
Njihovo skladnost vsakoletno preverjamo z izvajanji zunanjih, notranjih ter kupčevih
presoj.
Vse presoje in inšpekcije uspešno izvedemo, nekatere celo brez neskladij. Vsekakor pa
neskladja in priporočila obravnavamo kot priložnosti za izboljšave in s tem rast podjetja.
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Kakovost izdelkov se preverja z izvajanjem vhodne, procesne in končne kontrole. Z
natančnim nadzorom zagotavljamo in vzdržujemo visoko raven kakovosti. Meja
kakovosti, ki jo želimo doseči, se določi za posamezne izdelke, na osnovi le-te se
mesečno in letno vrednoti doseganje ciljev kakovosti. V proizvodnih oddelkih se držimo
tudi načel Dobre Proizvodne Prakse in to nam dodatno omogoča lažje doseganje dobre
kakovosti končnih izdelkov. Izpopolnili smo mikrobiološke analize, s katerimi
zagotavljamo sanitarno neoporečno proizvodnjo.

2.3.6 Organiziranost in zaposleni
Tosama je trenutno v fazi, ko se optimizira delovanje, zato se število zaposlenih
zmanjšuje. Ta trend je bil opažen že v letu 2019, iz istega razloga se veliko pozornosti
namenja temu, da zaposleni napredujejo, tako po znanju kot tudi po delovnih mestih.
Zaradi interesov zaposlenih in skladno s potrebami po novih zaposlenih se izvajajo tudi
premestitve med oddelki, takih primerov je bilo v letu 2020 štirideset (40). Trudimo se,
da organiziranost sledi sodobnim trendom in zagotavlja čim boljše delovanje celotne
družbe in poslovnega sistema.
V letu 2020 je Tosama d.o.o. zmanjšala število zaposlenih za 13 oz. 2,8 % glede na leto
poprej; na dan 31.12.2020 je znašalo število zaposlenih 463.
Skupno smo v letu 2020 zaposlili 55 novih sodelavcev. Največ novih zaposlitev je bilo
zaradi nadomeščanja začasno oz. trajno odsotnih delavcev ter povečevanja obsega
dela. Večina novih zaposlitev je bila v proizvodnji (19), sledi maloprodaja (16), prodaja
(7), preostali novi zaposleni so v tehničnih službah, v oddelkih varovanje, logistika,
kontrola kakovosti in zagotavljanje kakovosti izdelkov.
Tosamo je v letu 2020 zapustilo 68 sodelavcev, velika večina odhodov je bilo
sporazumnih oz. ob poteku pogodbe za določen čas, več odhodov zaradi redne oz.
invalidske upokojitve, družba je izdala 4 redne odpovedi in 2 izredni odpovedi, 1
zaposleni je umrl. Trem (3) sodelavcem smo zaradi nastanka invalidnosti poiskali
ustrezno delo v hčerinskem podjetju INTOS d.o.o.
Indeks fluktuacije izračunan po formuli 𝑆𝑓 =
O število odhodov
P število prihodov
Z število zaposlenih ob koncu leta

∑(0+𝑃)
∑𝑍

𝑥 100 pri čemer pomeni

je v letu 2020 znašal 26,5 in se je glede na leto 2019 povečal za 3,5 odstotne točke.
Začasne potrebe po kadrih smo med letom zapolnjevali tudi s fleksibilnimi oblikami dela
kot so dijaki in študenti, agencijski delavci in s sodelovanjem z drugimi invalidskimi
podjetji. Glavnina teh del se je vršila na proizvodnih in vzdrževalnih opravilih, v kontroli
kakovosti, na terenu v obliki promotorstva naših izdelkov, pomoč v spletni trgovini, v
manjši meri tudi kot pomoč zaradi povečanega obsega dela v podpornih in tehničnih
službah ter v oskrbi/logistiki. Njihovo število je variralo od 7 navzgor v posameznem
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mesecu, največ jih je bilo poleti zaradi nadomeščanja zaposlenih na letnem dopustu, do
30.

2.3.6.1 Struktura zaposlenih
V strukturi zaposlenih Tosame po spolu predstavljajo 72 % ženske in 28 % moški.
Od vseh zaposlenih Tosame je bilo sedem (7) zaposlenih s statusom invalida. Invalidsko
kvoto sicer Tosama izpolnjuje preko hčerinske družbe Intos d.o.o.
Povprečna starost zaposlenih je 44 let, torej 3 leta manj kot je bila v letu 2019.
Ocenjujemo, da je to učinek upokojevanja in nadomeščanja z mlajšimi delavci.
Delavci Tosame imajo v povprečju 25 let delovne dobe, od tega povprečno 15 let v
Tosami.
Za nedoločen čas je zaposlenih 87 % delavcev, kar je na enaki ravni že več let.
Izobrazbena struktura zaposlenih je predstavljena na sliki:

Izobrazbena struktura Tosame na dan
31.12.2020
5,8%

25,3%

5,2%

0,9%

6,3%

21,4%

0,2%

3,0%

28,7%
3,2%

7 UNIV., MAG. STR.., SPEC. PO VISOKO
8/1 MAG.ZNA., SPEC. PO UNIV.
8/2 DR.
II OŠ
IV POKLICNA ŠOLA

6/1 VIŠJEŠOLSKA
6/2 VISOKOŠOLSKA, UNIV., SPEC.
I NEDOK. OŠ
III POKLICNA DVOLETNA
V SREDNJA ŠOLA

18 % zaposlenih ima višjo izobrazbo kot je srednja šola, kar je za 1 odstotno točko več
kot v letu prej.
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2.3.6.2 Izobraževanja in ugodnosti zaposlenih
V letu 2020 so se zaposleni v Tosami izobraževali v povprečju 6,5 ur letno. Delavce smo
usposabljali za kvalitetnejše opravljanje dela in upoštevanje dobre proizvodne prakse.
Poleg tega zaposlene redno seznanjamo s standardi kakovosti, ki se uvajajo, ter z
usposabljanji skrbimo za ohranitev skladnosti z zakonodajnimi zahtevami in standardi.
Poleg tega so bile posamezne skupine deležne specifičnih izobraževanj za njihova
področja dela. Izobraževanja za skupine večinoma potekajo interno, posameznike pa
napotimo na seminarje zunanjih institucij. V letu 2020 je bilo zaradi specifične situacije
(epidemija) več izobraževanj izvedenih na daljavo oz. jih je bil več v obdobju brez
epidemije (januar-februar, junij-avgust 2020), kar je pripomoglo k nekoliko manjšemu
številu izobraževanj.
Vsem zaposlenim še vedno omogočamo letovanje v naših počitniških kapacitetah v
toplicah (Slovenija) in na morju (Hrvaška). Tudi na tem področju smo zaznali vpliv
epidemije, saj večino leta ni bilo možno letovati. Prav tako zagotavljamo kakovostno in
raznovrstno toplo prehrano za vse zaposlene in zunanje sodelavce, malica je
omogočena tudi delavcem v nočni izmeni. Delavcem, ki zaradi zdravstvenih razlogov te
hrane ne uživajo, družba zagotavlja denarno nadomestilo za prehrano.
V primeru nastanka invalidnosti posameznega delavca si družba vedno prizadeva za
ohranitev zaposlitve delavca, aktivno iščemo primerno zaposlitev, bodisi znotraj družbe
ali v invalidskem podjetju Intos.
Družba ima s sindikatom podpisano Podjetniško kolektivno pogodbo družb Tosama
d.o.o. in Intos d.o.o., ki delavcem zagotavlja višje pravice od tistih, ki so določene v
Zakonu oz. panožni kolektivni pogodbi.

2.3.6.3 Organizacija
V letu 2020 smo ustanovili novo delovno mesto Strokovni sodelavec za prodajo zdravil,
kar predstavlja manjšo organizacijsko spremembo in se na makro nivoju ne odraža. Na
tem delovnem mestu zaposlili 3 osebe. Aktualna makro organizacijska shema družbe je
predstavljena na spodnji sliki:
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2.3.6.4 Zdravje in varnost pri delu
Skrb za varnost in zdravje zaposlenih ima v družbi Tosama d.o.o. že dolgo tradicijo.
Bistvo sistema varnosti in zdravja pri delu je, da se vsi zaposleni skupaj z odgovornimi
osebami področja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu zavedamo, da je varnost
vrednota, ki se ne zagotavlja samo s tehničnimi, organizacijskimi, administrativnimi in
drugimi ukrepi. Varnost se zagotavlja z zagotavljanjem ustreznega vedenja o varnem
delu na posameznih delovnih mestih. Ustrezno vedenje o varnem delu pomeni
preprečitev, da bi prišlo do zmanjšanja varnosti in posledično do nesreče pri delu ali
okvar zdravja. Veliko pozornosti tako namenjamo kvalitetnim teoretičnim in praktičnim
usposabljanjem zaposlenih za varno in zdravo delo.
Nadaljujemo z izboljšanjem delovnih pogojev, predvsem pri delih s povečanim obsegom
fizičnih aktivnosti in izboljševanju mikro klimatskih razmer, kjer naj bi bilo ključno to, da
so zaposlenim zagotovljeni takšni pogoji za delo, da delavec po preteku delovne dobe
ne bo prizadet zaradi posledic nezdravih delovnih pogojev. Večjo pozornost posvečamo
delovnim mestom, kjer iz ocene tveganja izhaja, da gre za večjo nevarnost nastanka
nesreč pri delu. Hkrati se delavcem zagotavlja ustrezna zahtevana osebna varovalna
oprema glede na nevarnosti, ki izhajajo iz dela. Skladno z zdravstvenim delom ocene
tveganja pa v predpisani periodiki pošiljamo delavce na preventivne zdravstvene
preglede.
Nadaljujemo tudi z aktivnostmi s področja promocije zdravja na delovnem mestu. Za
zaposlene organiziramo: planinske pohode, pod strokovnim nadzorom pripravljamo
kandidate za maraton, enkrat v letu organiziramo izlet s kolesom, z nakupom smučarske
karte nudimo smučanje v celi smučarski sezoni na smučiščih Krvavec in Rogla, s
prenosno celoletno karto omogočamo celoletno kopanje v vodnem mestu Atlantis. Žal
pa je bilo zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju države
in posledično zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja okužb nekaj planiranih
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aktivnosti onemogočenih oz. je bilo prepovedano izvajanje le-teh. Bomo pa s temi
aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnjem letu.
Za sistem varnosti in zdravje pri delu je zelo pomembno tudi sodelovanje s
pooblaščenim izvajalcem medicine dela, prometa in športa, s katerim uspešno
sodelujemo.

2.3.7 Informatika
Oddelek Informatike je v letu 2020 izvedel projekte iz področja sprememb organizacije
dela zaradi COVID-19 situacije. Tekom leta smo pripravljali projekt prenove celotne
strežniške infrastrukture in v četrtem kvartalu tudi začeli z izvajanjem projekta. Skozi
celotno leto smo z vsemi oddelki v podjetju sodelovali in nudili podporo uporabnikom,
tako iz vsebinskega, kot tudi iz tehničnega področja pri izvajanju različnih projektov, ter
reševanju težav, povezanih s procesi dela, vezano na informacijsko/komunikacijske
tehnologije.

2.4 Vizija, poslanstvo in strateške usmeritve
2.4.1 Vizija
Tosama, d.o.o. bo svetovno prepoznaven, inovativen in cenjen ponudnik higienskih in
medicinskih izdelkov pod lastnimi ali tujimi blagovnimi znamkami.

2.4.2 Poslanstvo
Tosama je podjetje, ki izdeluje in trži izdelke za naravno higiensko in zdravstveno
oskrbo ljudi, s katerimi ljudem zagotavlja izboljšano kakovost življenja v vseh življenjskih
obdobjih.

2.4.3 Strateške usmeritve
Glavne strateške usmeritve družbe Tosama, d.o.o. so naslednje:
-

postati vodilni dobavitelj medicinskih proizvodov na domačem in EU trgu s
poudarkom na sodobni oskrbi rane,
postati ključni dobavitelj medicinskih in higienskih proizvodov na trgih JV Evrope,
postati inovativen proizvajalec izdelkov za nego pod lastno blagovno znamko na
domačem trgu,
postati pomemben proizvajalec higienskih tamponov na svetu,
uravnotežen razvoj in trženje lastnih, trgovskih in »private label« blagovnih
znamk,
zagotavljanje varne in donosne naložbe za lastnike družbe.
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2.5 Obvladovanje tveganj
Poslovanje družbe Tosama, d.o.o. je povezano z različni vrstami tveganj.
Izpostavljenost tveganjem zmanjšujemo z ustreznim pravočasnim ukrepanjem.
Kot pomembnejša tveganja ocenjujemo strateška, poslovna in finančna tveganja.
Posebno pozornost zaradi proizvodnega procesa namenjamo tudi požarnemu tveganju.
Strateška tveganja: družba Tosama, d.o.o. s spremljanjem vpliva zunanjih in notranjih
dejavnikov poslovanja poskuša prepoznavati tveganja in sprejemati odločitve, vezane
na dolgoročni obstoj družbe. Sprejemanje investicijskih odločitev glede investiranja v
posamezne programe in področja je glede na zelo raznoliko dejavnost programov
ključnega strateškega pomena. Sistem vodenja in upravljanja je prilagojen razvoju in
rasti posameznih programov ter doseganju zahtevane donosnosti. Vse projekte, ki so
smiselni zaradi sinergijskih učinkov, se izvajajo in koordinirajo na ravni poslovodstva
družbe. Gre predvsem za R&D projekte, projekte uvajanja tehnoloških rešitev ter druge
projekte, pomembne za razvoj podjetja. Tveganja na tem področju družba zmanjšuje z
načrtovanjem in stalnim spremljanjem poteka projektov.
Poslovna tveganja: družba usmerjeno deluje v smeri prepoznavanja in obvladovanja
tveganj, vezanih na poslovanje družbe. Kot poslovno tveganje opredeljujemo tveganje
patentnih tožb. S pridobitvijo dveh mednarodnih patentov na področju higienskih
tamponov v letu 2011 smo tveganja s tem v zvezi bistveno znižali. V letu 2016 je bil
podeljen patent za aplikatorsko cevko in v letu 2017 podeljen mednarodni patent za
»plavalni tampon«. V letu 2018 je bil podeljen patent za medicinsko oblogo s
kostanjevim medom - Vivamel plus in sproženi postopki za vzdrževanje vseh patentov
na prevladujočih Tosaminih trgih. V letu 2019 so bili vloženi trije patenti, in sicer dva na
higienskih tamponih ter eden na organskih biorazgradljivih higienskih vložkih. Skladno
s strategijo so bile podaljšane zaščite najpomembnejših Tosaminih blagovnih znamk.
Med nabavnimi tveganji se srečujemo predvsem z nepredvidljivostjo cen na trgu
surovin.
Finančna tveganja: najpomembnejša finančna tveganja, s katerimi se pri poslovanju
družba vsakodnevno srečuje, so:
-

-

-

Likvidnostna tveganja: obvladovanje likvidnostnih tveganj izvajamo s pomočjo
rednega spremljanja in načrtovanja denarnih tokov družbe. Poseben poudarek
namenjamo usklajevanju ročnosti obveznosti in terjatev družbe.
Valutna tveganja: Družba ima nekaj obveznosti do poslovnih partnerjev v USD,
zato tudi mesečno spremljamo gibanje tečaja USD/EUR. V primeru neugodnega
gibanja tečaja valutno tveganje obvladujemo z ustreznimi ukrepi.
Komercialna tveganja: kot najvišja ocenjujemo tveganja na področju terjatev do
tujih kupcev. Družba ima večino terjatev zavarovanih pri komercialni
zavarovalnici, s čimer omenjeno tveganje znižujemo, prav tako tudi s pomočjo
prodajne politike, ki je usmerjena v zagotavljanje vnaprejšnjih plačil, zahteve po
ustreznih zavarovanjih (garancije, akreditivi). Terjatve do družb v Sloveniji
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-

obvladujemo poleg zavarovanja tudi s stalnim spremljanjem finančnega stanja
posamezne družbe.
Obrestna tveganja: zaradi velike odvisnosti od dolžniškega kapitala spremembe
obrestne mere za našo družbo predstavljajo veliko tveganje. Obrestno tveganje
v tem obdobju, zaradi negativnega EURIBORa, kljub velikemu dolgoročnemu
kreditu, ni veliko.

2.6 Družbena odgovornost
Ravnanje z okoljem je sestavni del vodenja družbe Tosama, s čimer želimo prispevati
svoj delež k trajnostnemu razvoju lokalne in širše družbe. Pri tem upoštevamo temeljna
načela odgovornega ravnanja na področju okolja in se zavezujemo, da bomo odgovorno
uporabljali naravne vire ter varovali okolje, da bo v korist in dobro današnjim in jutrišnjim
generacijam.
To svojo odgovornost in zavezanost do trajnostnega razvoja dokazujemo:
z uporabo okolju prijaznih materialov in tehnoloških postopkov,
s sodelovanjem pri lokalnih okoljskih projektih,
z varnimi in zdravju neškodljivimi delovnimi pogoji za zaposlene,
z izdelki, ki so opredeljeni za naravno,
z okoljsko politiko,
z vzpostavljenimi sistemi ISO 9001, ISO 13485, MDD 93/42/EEC, ISO 14001,
FSC, Oeko-Tex standard 100.
- s sponzoriranjem in donacijami na lokalnem, zdravstvenem in humanitarnem
področju.
-

V Tosami se dobro zavedamo, da smo soodvisni tako od družbe kot tudi od okolja, v
katerem delamo in živimo, zato smo družbeno odgovornost vgradili v svoje poslanstvo.
Razumemo jo tudi kot eno ključnih orodij za doseganje trajnostnega razvoja, ki v našem
podjetju zadnja leta predstavlja višji cilj in temeljno zavezo. Zato načela odgovornega
odnosa do ljudi in narave oziroma skrb za družbo in okolje vključujemo v vsa področja
svojega poslovanja in v celoten sistem strateškega vodenja.
Z osredotočanjem na ekološki vidik in odgovorno ravnanje z okoljem smo se zavezali,
da bomo v vseh procesih delovanja podjetja iskali načine, kako jih voditi in spremljati
skozi učinkovito rabo energetskih virov, preprečevanje onesnaževanja, zmanjšanje
količine odpadkov in recikliranje. Prepričani smo namreč, da je to edini način, da podjetje
- poleg stremljenja k finančni, poslovni in ekonomski uspešnosti – na sodobnem,
zahtevnem trgu povečuje svoje konkurenčne prednosti, hkrati pa povečuje tudi svoj
ugled in spodbuja zaupanje v javnosti.
Leto 2020 sta v smislu zavzemanja za družbeno odgovornost v našem podjetju
zaznamovala dve pomembni dejstvi: tri četrtine leta trajajoča epidemija oz. pandemija
in v sklopu projekta Eko viharnica intenzivno iskanje ekoloških rešitev na vseh področjih
delovanja podjetja.
Ključni projekti, ki smo jih znotraj razburkanega dogajanja v tem letu zastavili in izpeljali,
so bili:
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Uspešna in nemotena proizvodnja v času korone: uresničili smo našo zavezo, da
poskrbimo za nemoteno oskrbo prebivalstva, tudi preko lastne maloprodaje, in
zdravstvenih zavodov.
Ukrepi, ki so zagotovili, da smo ves čas proizvajali: skrbno načrtovanje ukrepov za
zajezitev širjenja epidemije v proizvodnji, omogočanja dela od doma, urejanje
pogodbenih obveznosti.
Ohranjanje delovnih mest: z ohranjanjem proizvodnje smo poskrbeli za ohranjanje
delovnih mest zaposlenih, s tem pa tudi možnosti za dostojno preživetje lokalne
skupnosti.
Podpora in sodelovanje z različnimi družbenimi skupinami in institucijami: kljub
izrednim razmeram nismo odpovedali sklenjenih sponzorskih in donacijskih pogodb
športnim društvom, javnim zavodom, humanitarnim organizacijam in dobrodelnim
organizacijam.
Donacije: poskrbeli smo, da so bile občutljive družbene skupine in posamezniki deležni
donacij v obliki naših izdelkov, predvsem v primerih, ko ni bilo mogoče pomagati s
finančnimi sredstvi (Društvo vesele nogice, Sonček, ZPMS).
Oskrbovanje ključnih institucij in prebivalstva: kljub temu, da je epidemija zahtevala
povečano oskrbo z zaščitnimi sredstvi in so bile vse obstoječe dobavne poti porušene,
smo izpolnili pogodbene obveznosti.
Oblikovali smo osnovni cilj eko strategije: do jubilejnega leta 1923, ko bo podjetje
praznovalo 100-letnico, bomo zmanjšali porabo plastike za dve tretjini.
Zavezanost zdravju in naravnemu smo že pred desetletji vgradili v našo strategijo – v
zadnjih letih je ta odgovornost postala rdeča nit Tosaminih tako razvojnih, kot tudi
prodajnih aktivnosti. Razvojna snovanja vedno vodita dve zahtevi: na prvem mestu je
skrb za brezkompromisno varnost in zdravje naših uporabnikov, takoj zatem pa naša
zaveza, da morajo izdelki biti kar se da naravni.

2.7 Podružnice
Družba nima podružnic v Sloveniji, niti v tujini.

2.8 Varstvo okolja
Družba Tosama pri svojem poslovanju spoštuje veljavno zakonodajo in okoljske
standarde, ki jih je sprejela. Pri poslovanju družbe Tosama d.o.o. ne prihaja do kršitev
zakonodaje s področja varstva človekovih pravic in s področja varovanja okolja.
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2.9 Poročilo o odnosih do povezanih družb in izjava
poslovodstva
Družba Tosama, d.o.o. je do odvisnih družb v položaju nadrejene družbe. Na podlagi
545. člena Zakona o gospodarskih družbah podaja poslovodstvo družbe naslednje
poročilo o odnosih do povezanih družb. Med povezanimi družbami so potekali naslednji
posli:
-

nakup in prodaja materiala in proizvodov
izvajanje proizvodnih in drugih storitev
najem poslovnih prostorov in opreme
zagotavljanje finančnih sredstev za nemoteno poslovanje družb.

Povezane družbe so razkrite v točki 1.2.1. in 1.2.2.
V skladu s 545. členom Zakona o gospodarskih družbah je bilo sestavljeno Poročilo o
odnosih s povezanimi družbami, ki je bilo tudi revidirano s strani pooblaščenega
revizorja.

2.9.1 Izjava o upravljanju družbe
Družba Tosama ni pristopila k nobenemu javno objavljenemu Kodeksu, ker imamo to
urejeno z internimi akti (Statut, Akt o ustanovitvi, Družbena pogodba).
Družba ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v
povezavi s postopkom računovodskega poročanja.
Sistem notranjih kontrol je skupek različnih usmeritev in politik, ki jih vzpostavi in
sprejme poslovodstvo z namenom, da bi kar najbolje upravljalo s tveganji, povezanimi
z računovodskim poročanjem. Namen notranjih kontrol je zagotoviti učinkovitost in
uspešnost delovanja, zanesljivost računovodskega poročanja in skladnost z veljavnimi
zakoni ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi.
Pravilnost, popolnost in resničnost računovodskega poročanja zagotavljamo z
izvajanjem naslednjih notranjih kontrol:
• kontrola pravilnosti računovodskih podatkov, ki jih zagotavljamo na različne
načine, kot na primer z usklajevanjem postavk s kupci in dobavitelji,
• kontrole popolnosti zajemanja podatkov (npr. zaporedje dokumentacije,
številčenje dokumentov),
• kontrola razmejitev dolžnosti in odgovornosti (npr. o izvajanje evidentiranja in
plačevanja),
• kontrola omejitve dostopa (pravice dostopa do računovodskih evidenc so
selektivno dodeljene),
• kontrola nadziranja.
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Proces računovodenja je informacijsko podprt, zato so vse zgoraj naštete notranje
kontrole povezane tudi s kontrolami, vgrajenimi v okvir informacijske tehnologije, ki
obsegajo tako kontrole omejitev dostopa do omrežja, podatkov, aplikacij kot tudi
kontrole točnosti in popolnosti zajemanja in obdelovanja podatkov.
Upravljanje družbe je opisano že v točki 1.6., in sicer predstavitev poslovodstva v točki
1.6.1., delovanje skupščine pa v točki 1.6.2.
Izjava o upravljanju je del Letnega poročila, ki je objavljeno na spletnih straneh AJPES.

2.9.1.1 Politika raznolikosti
Družba TOSAMA se zaveda zagotavljanja enakih možnosti za vse zaposlene, ne glede
na spol, raso, vero, narodno pripadnost in druge razlike. Načelo enakih možnosti se
zagotavlja tudi v procesu izbire novih zaposlenih in v etičnem odnosu do zaposlenih,
honorarnih sodelavcev in do vseh soljudi v okolju, v katerem deluje.
Tako poslovodstvo družbe kot člani srednjega menedžmenta se močno razlikujejo po
spolu, starosti in doseženi izobrazbi. V družbi delujeta tudi Svet delavcev in sindikat,
katerega predstavniki so voljeni in izhajajo iz različnih oddelkov znotraj družbe ter se
med sabo pomembno razlikujejo glede na delovna mesta, staž v podjetju, spol, starost,
izobrazbo, itd.. Družba ima sprejet etični kodeks, ki je javno objavljen in so delavci z
njim seznanjeni. Zaradi zagotavljanja kakovosti različne tuje inštitucije vsaj enkrat letno
tudi preverjajo upoštevanje zakonskih norm in standardov s področja človekovih pravic.
Vir, 30.06.2021
Direktorica:
Mojca Šimnic Šolinc

Direktor:
Tomaž Brdnik
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2.9.2 Izjava poslovodstva
Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za leto končano 31. decembra 2020 in
uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom.
IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo letnega poročila tako, da računovodski izkazi
predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega
poslovanja za leto 2020.
Poslovodstvo potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske
usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega
gospodarjenja. Poslovodstvo tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili
izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno
zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi.
Poslovodstvo je tudi odgovorno za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem
ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar
in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.
Vir, 30.06.2021
Direktorica:
Mojca Šimnic Šolinc

Direktor:
Tomaž Brdnik
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO
3.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2020
v EUR

Vrsta postavke

Pojasnila

31. 12. 2020

31. 12. 2019

SREDSTVA

33.370.303

31.360.161

A. Dolgoročna sredstva

13.806.666

13.897.221

1.159.519
103.616
0

1.100.530
109.426
0

1.055.607

989.859

296

1.245

12.152.112

12.759.641

10.102.013
7.022.596
3.079.417

11.036.079
7.022.596
4.013.483

1.405.485
33.193

1.457.719
31.534

611.422

234.309
234.309
0

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
1. Dolgoročne premož. pravice (patenti, licence in dr. pravice)
3. Predujmi za neopredmetena sredstva

1

4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
6. Druga neopredmetena sredstva
II. Opredmetena osnovna sredstva

2

1. Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
III. Naložbene nepremičnine
1. Naložbene nepremičnine
2. Naložbene nepremičnine v pridobivanju

3

611.422
0
458.985
458.985
0

IV. Dolgoročne finančne naložbe

4

36.050

37.050

36.050

37.050

36.050
0

36.050
1.000

0

0

0

0

19.500.551

17.418.461

10.804.894

8.953.019

3.482.667
1.786.529
5.108.508
427.190

3.199.695
1.569.378
4.141.580
42.366

77.565

40.000

77.565

40.000

77.565

0

0

40.000

6.609.755

7.290.252

139.970

204.691

6.154.616

6.831.978

315.169

253.583

8

2.008.337

1.135.189

9
16

63.085
8.364.475

44.480
8.660.885

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
c) Druge delnice in deleži
2. Dolgoročna posojila
b) Dolgoročna posojila drugim
B. Kratkoročna sredstva
II. Zaloge
1.
2.
3.
4.

5

Material
Nedokončana proizvodnja, polproizvodi
Proizvodi in trgovsko blago
Predujmi za zaloge

III. Kratkoročne finančne naložbe

6

2. Kratkoročna posojila
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
b) Kratkoročna posojila drugim
IV. Kratkoročne poslovne terjatve

7

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V. Denarna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Zunajbilančna evidenca*
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v EUR

Vrsta postavke

Pojasnila

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

31. 12. 2020

31. 12. 2019

33.370.303

31.360.161

20.132.436

17.769.673

I. Vpoklicani kapital

9.449.103

9.449.103

1. Osnovni kapital

9.449.103

9.449.103

III. Rezerve iz dobička

944.910

944.910

1. Zakonske rezerve

944.910

944.910

0

0

2.772.335

2.772.335

A. Kapital

10

5. Druge rezerve iz dobička
IV. Revalorizacijske rezerve
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

(128.106)

VI. Preneseni čisti dobiček

4.633.517

VIII. Čisti dobiček poslovnega leta
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

2.460.676

1.355.784

1.018.453

1.010.523

999.418

1.000.771

19.035

9.752

6.105.184

7.028.793

5.739.727

6.667.493

5.504.057

6.299.824

235.671

367.669

0

0

0

0

13

365.457

361.300

14

5.782.951

5.185.467

953.082
0
795.767

949.793
0
795.767

157.314

154.026

4.829.869

4.235.674

11

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. Dolgoročne obveznosti
I. Dolgoročne finančne obveznosti

12

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek
Č. Kratkoročne obveznosti

(149.104)
3.396.645

II. Kratkoročne finančne obveznosti
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

231.938

189.003

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

3.192.741

2.833.413

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

1.261.864

1.035.669

143.327

177.589

331.279
8.364.475

365.706
8.660.885

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Zunajbilančna evidenca*

15
16

Razkritja in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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3.2 Izkaz poslovnega izida za leto 2020
v EUR
Bilančna postavka

Pojasnila

2019

2020

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZV.IN NEDOK.PROIZVODNJE

17
18

40.859.964
233.267

38.547.016
551.807

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

19

172.926

222.246

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotoval.posl.prih.)

20

621.240

95.340

5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

21

26.602.826

26.092.450

20.214.222

19.682.348

6.388.604

6.410.102

a) Nabavna vred.prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala
b) Stroški storitev
6. STROŠKI DELA

10.638.356

9.772.112

a) Stroški plač
b) Stroški socialnega zavarovanja
c) Stroški pokojninskega zavarovanja (prisp.ZPIZ delodaj.in dod.pok.zav.)

7.770.005
547.365

7.032.986
537.414

689.353

688.039

č) Drugi stroški dela
d) Rezervacije za jub. nagrade, odpravn. ob upokojitvi in odškodnine

1.569.930
61.703

1.450.133
63.540

1.508.946

1.589.905

1.147.279
11.419

1.075.116
14.152

350.249

500.637

170.202

172.189

170.202

172.189

-

2

-

2

25

15.664

12.101

26

15.664
1.000

12.101
50.000

1.000

50.000
-

148.401

179.770

22

23

7. ODPISI VREDNOSTI
a) Amortizacija
b) Prevred.posl.odh.pri neopr. dolg.sred.in opredm.osnov. sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
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8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI
b) Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida , izdatki za varstvo
okolja in drugi stroški
10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
12. FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE FINANČNIH NALOŽB
a) Finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložb do družb v skupini
b) Finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložb do drugih
13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI
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a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI

28

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

-

472

134.765

161.328

13.636

17.970

40.884

25.368

25.872
15.012

15.672

9.696

15. DRUGI PRIHODKI

29

200.993

101.787

16. DRUGI ODHODKI

30

10.543

14.462

17. DAVEK IZ DOBIČKA

31

518.489

343.620

18. ODLOŽENI DAVKI

32

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

33

(3.730)
2.460.676

Razkritja in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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65.362
1.355.784

3.2.1 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
v EUR
Bilančna postavka

2020

2019

1

2

2

19. Čisti dobiček ali izguba
20. Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev
21. Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti (aktuarski dobiček, aktuarska izguba)
22. Dobički in izgube zaradi vplivov sprememb deviznih tečajev
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa
24. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS (19+20+21+22+23)

42

2.460.676

1.355.784

-

-

20.998

(40.639)

-

-

(18.911)

(9.972)

2.462.763

1.305.173

3.3 Izkaz denarnih tokov za leto 2020
v EUR

2020

2019

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

3.755.964

2.636.333

41.685.050
(37.406.867)
(522.219)

38.717.756
(35.803.165)
(278.258)

(616.041)
680.497
(18.605)
(1.851.875)
594.195
(24.410)
4.157
3.139.923

(603.158)
699.472
(7.331)
(709.936)
(497.919)
(22.082)
(65.362)
2.033.175

a) Prejemki pri investiranju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve finančnih naložb
b) Izdatki pri investiranju

26.934
14.499
12.435
(1.103.711)

76.942
2
38.487
38.452
(844.302)

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev finančnih naložb
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)

(198.050)
(855.661)
(50.000)
(1.076.777)

(278.150)
(526.152)
(40.000)
(767.360)

a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti
b) Izdatki pri financiranju

(1.189.998)

7.161.905
7.161.905
(9.217.737)

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)

(149.751)
(940.247)
(100.000)
(1.189.998)

(194.907)
(9.022.830)
(2.055.832)

Č. Končno stanje denarnih sredstev

2.008.337

1.135.189

x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc)
y) Začetno stanje denarnih sredstev

873.148
1.135.189

(790.018)
1.925.206

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obvezn.
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
b) Spremembe čistih obrat. Sreds. (in časov. razmejitev, rezerv. ter odlož. terjatev in obvezn.
za davek ) poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)
B. Denarni tokovi pri investiranju

C. Denarni tokovi pri financiranju

Razkritja in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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3.4 Izkaz gibanja kapitala
3.4.1 Izkaz gibanja kapitala v letu 2020
v EUR

Gibanje kapitala

A.1. Stanje 31. decembra 2019
A.2. Začetno stanje 1. januarja 2020
B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki
i) Druge spremembe lastniškega kapitala
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
č) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja

Osnovni
kapital
I/1
9.449.103
9.449.103

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

II

Druge
rezerve
iz dobička

III/1
944.910
944.910

0
0

III/5

Rezerve,
nastale
Revalorizacijske zaradi vred.
rezerve
po pošt.vred.
IV
V
0
2.772.335
-149.104
0
2.772.335
-149.104

Čista izguba ali
dobiček poslovnega
leta
VII/1, VII/2
1.355.784
1.355.784

-100.000

0

9.449.103

0

944.910

0

0
2.772.335

-128.106

Skupaj
kapital
VIII
17.769.673
17.769.673
-100.000

2.460.676
20.998
20.998

B.3. Spremembe v kapitalu
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora
f) Druge spremembe v kapitalu
C. Stanje 31. decembra 2020

Prenesena
izguba
oz.dobiček
VI/1, VI 2
3.396.645
3.396.645

-100.000

2.460.676

2.460.676
20.998
2.381.674

1.355.784

-1.355.784

0

-18.911
1.336.873
4.633.518

-1.355.784
2.460.676

-18.911
-18.911
20.132.436

3.4.2 Izkaz gibanja kapitala v letu 2019
v EUR

Gibanje kapitala

A.1. Stanje 31. decembra 2018
A.2. Začetno stanje 1. januarja 2019
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
č) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja

Osnovni
kapital
I/1
9.449.103
9.449.103

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

II

Druge
rezerve
iz dobička

III/1
944.910
944.910

0
0

III/5

Rezerve,
nastale
Revalorizacijske zaradi vred.
rezerve
po pošt.vred.
IV
V
0
2.772.335
-108.465
0
2.772.335
-108.465

1.355.784
0

9.449.103

0

944.910

0

0
2.772.335

-149.104

Skupaj
kapital
VIII
16.464.500
16.464.500

1.355.784

1.355.784
-40.639
1.315.145

1.061.103

-1.061.103

0

-9.972
1.051.131
3.396.645

-1.061.103
1.355.784

-9.972
-9.972
17.769.673

-40.639
-40.639

B.3. Spremembe v kapitalu
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora
f) Druge spremembe v kapitalu
C. Stanje 31. decembra 2019

Prenesena
Čista izguba ali
izguba
dobiček poslovnega
oz.dobiček
leta
VI/1, VI 2
VII/1, VII/2
2.345.514
1.061.103
2.345.514
1.061.103

Razkritja in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.

3.4.3 Bilančni dobiček za leto 2020
BILANČNI DOBIČEK 31. 12. 2020

v EUR

a) čisti dobiček poslovnega leta

2.460.676,15

b) preneseni čisti dobiček

4.633.517,28

c) dolgoročno odloženi stroški razvijanja

1.055.607,21

e) = bilančni dobiček

6.038.586,22
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3.5 Pojasnila in razkritja postavk v računovodskih izkazih
po 69. členu ZGD
Pojasnila in razkritja postavk v računovodskih izkazih so razdeljena na spodnje
vsebinske sklope:
splošna razkritja;
računovodske usmeritve in razkritja postavk v bilanci stanja;
računovodske usmeritve in razkritja postavk v izkazu poslovnega izida;
računovodske usmeritve in razkritja postavk v izkazu denarnih tokov;
računovodske usmeritve in razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala;
druga razkritja.

3.5.1 Splošna razkritja
Družba upošteva pri pripravi računovodskih izkazov splošna pravila o vrednotenju:
časovno neomejenost delovanja, dosledno stanovitnost in nastanek poslovnega
dogodka. Računovodske informacije morajo biti pripravljene tako, da kažejo resnično in
pošteno sliko poslovanja družbe.
Računovodsko obravnavanje ekonomskih kategorij je jasno opredeljeno v Pravilniku o
računovodstvu in se ne more spreminjati glede na trenutne poslovne koristi družbe.
Računovodstvo obravnava spremembe ekonomskih kategorij skladno z nastankom
poslovnih dogodkov. Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporabljajo
slovenski računovodski standardi, razen pri vrednotenju postavk, pri katerih dajejo
standardi družbi možnost izbire med različnimi načini vrednotenja.
Poslovodstvo družbe upošteva pri izbiranju računovodskih usmeritev in odločanju o njih
uporabi ter pri pripravljanju ih računovodskih izkazov štiri zahteve: razumljivost,
ustreznost, zanesljivost in primerljivost.
Računovodski izkazi so sestavljeni za poslovno leto, končano 31. decembra 2020 in se
nanašajo na družbo TOSAMA d.o.o. Družba TOSAMA d.o.o. sestavi Letno poročilo za
družbo TOSAMA d.o.o. Letno poročilo bo objavljeno na spletni strani družbe TOSAMA
www.tosama.si, možno pa ga bo dobiti tudi na sedežu družbe:

TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o.
Šaranovičeva cesta 035, Vir
1230 Domžale
Slovenija
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Družba TOSAMA d.o.o. (v nadaljevanju družba) je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani pod številko registrskega vložka 061/10075000. Spada med velike družbe in je
zavezana letni reviziji.
Po standardni klasifikaciji dejavnosti, veljavni za leto 2020, je družba razvrščena v
skupino 17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja.
S proizvodi in trgovskim blagom, ki so namenjeni medicinskim potrebam, je bilo v letu
2020 realizirano 34,8 % prihodkov od prodaje (v letu 2019 33,7 %), s proizvodi, ki sodijo
v programsko skupino široke potrošnje 14,0 % prihodkov od prodaje (v letu 2019 14,6
%) in s proizvodi, ki so v programski skupini privatnih blagovnih znamk 48,7 % (v letu
2019 48,9 %). Ostali poslovni prihodki, ki znašajo 2,5 % prihodkov od prodaje, so bili
doseženi z najemninami (vključno z zaračunanimi obratovalnimi stroški) in prodajo
materiala ter storitev.
S prodajo proizvodov, trgovskega blaga, materiala, prihodki od najemnin in ostalih
storitev je družba v letu 2020 realizirala na domačem trgu 36,9 % prihodkov (v letu
2019 36,2 %), na trgih bivše YU 6,3 % (v letu 2019 6,2 %), na trgih EU 32,9 % (v letu
2019 34,4 %) in na ostalih tujih trgih 23,8 % prihodkov (v letu 2019 23,2 %).
S prodajo proizvodov in trgovskega blaga je družba v letu 2020 realizirala na domačem
trgu 35,8 % prihodkov (v letu 2019 34,8 %), na trgih bivše YU 6,5 % (v letu 2019 6,4
%), na trgih EU 33,5 % (v letu 2019 35,2 %) in na ostalih tujih trgih 24,3 % prihodkov (v
letu 2019 23,7 %).
V postavkah računovodskih izkazov družbe TOSAMA d.o.o. so vključene tudi
knjigovodske postavke Predstavništva Tosama v BiH Sarajevo in Predstavništva
Tosama Beograd.
Pri preračunavanju ekonomskih kategorij v domačo valuto se v vseh primerih uporablja
referenčni tečaj na dan poslovnega dogodka, v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi pa so bili izvedeni preračuni določenih bilančnih postavk na referenčni tečaj
ECB na dan 31.12. 2020.
Podatki o številu zaposlenih in po skupinah glede na izobrazbo so razkriti v posebnem
poglavju poslovnega dela letnega poročila, ki je namenjeno poročanju o kadrih. Na
zadnji dan leta 2020 je bilo v družbi TOSAMA d.o.o. zaposlenih 463 delavcev in dva
delavca na Predstavništvu TOSAMA v Sarajevu, na podlagi delovnih ur pa je bilo v
povprečju v letu 2020 zaposlenih 434,04 delavcev, v letu poprej pa 448,62 delavcev.
Družba spremlja za potrebe notranjega poročanja poslovanje po področnih odsekih
(programska skupina Lastne blagovne znamke (medicina in široka potrošnja) in
programska skupina Privatne blagovne znamke).
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3.5.2 Računovodske usmeritve in razkritja postavk v bilanci
stanja
Bilanca stanja je sestavljena v skladu s SRS 20 – Oblike bilance stanja za zunanje
poslovno poročanje. Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih
virov. Postavke v njej so prikazane po neodpisani vrednosti kot razliki med celotno
vrednostjo in popravkom vrednosti. Kategorije so prikazane v stolpcih; v prvem so
podatki na dan 31.12.2020, v drugem pa so podatki na dan 31.12. 2019. Zneski so
izraženi v domači valuti v evrih brez centov.
V preteklem obračunskem obdobju, je v skladu s spremembami SRS 2016, ki so stopile
v veljavo s 1.1.2019 na področju najemov, družba izvedla ustrezen prehod in
prilagoditve. Z letom 2019 se je namreč izenačila obravnava poslovnih in finančnih
najemov pri najemnikih. V obračunskem obdobju se po bruto načelu pripoznavajo
stroški dela, ki so nastali zaradi protikoronskih ukrepov in jih dobi družba refundirane s
strani ZRSZ (Zavoda RS za Zaposlovanje). Takšni stroški dela so stroški nadomestila
zaradi karantene, višje sile. Vse ostale refundacije (bolniška nad 30 dni, nega, darovanje
krvi, bolniška do 3 dni, izolacija) se pripoznavajo po neto načelu, direktno na terjatvah
do državnih organov, tako kot v vseh predhodnih obračunskih obdobjih.
V skladu z internim aktom družba pripravi dodatne informacije, ki niso predpisane v
obrazcu bilance stanja v primeru, da vrednosti presegajo za do odstotek vrednosti vseh
sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev na dan bilance stanja in so za pošteno
predstavitev potrebne.
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne aktivne
časovne razmejitve: 1.159.519 EUR
Neopredmeteno dolgoročno sredstvo se pripozna v knjigovodskih razvidih in bilanci
stanja, če a) je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, in b)
je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Neopredmetena dolgoročna
sredstva se na začetku ovrednotijo po nabavni vrednosti.
Družba samostojno določa amortizacijske stopnje, pri obračunu amortizacije uporablja
metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava
posamično, uporabljena je 20 % amortizacijska stopnja, razen pri dolgoročno odloženih
stroških razvijanja, kjer je uporabljena 10 % amortizacijska stopnja.
Neopredmetena dolgoročna sredstva so razdeljena na tri skupine in sicer na:
dolgoročne premoženjske pravice (licenčni računalniški programi, druge pravice),
dolgoročno odložene stroške razvijanja ter druga neopredmetena dolgoročna sredstva.
Družba ne razpolaga z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi z nedoločljivo dobo
amortiziranja.
V preglednici neopredmetenih dolgoročnih sredstev je prikazano stanje in gibanje
posameznih postavk neopredmetenih sredstev.
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3.5.2.1 Preglednica gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev
v EUR
Dolgoročne Odloženi stroški
premož.pravice razvijanja

Nabavna vrednost
Stanje 31.12.2019
Nove nabave
Pridobitve
Prenosi v uporabo
Odtujitve-odpisi
Stanje 31.12.2020

753.315
0
39.074
0
-20.762
771.627

338.298
158.976
0
-253.017
0
244.256

Popravek vrednosti
Stanje 31.12.2019
Odtujitve-odpisi, prodaja
Amortizacija
Stanje 31.12.2020

Dolgoročne Odloženi stroški
premož.pravice razvijanja
643.889
0
-20.762
0
44.884
0
668.011
0

Neodpisana vrednost
Stanje 31.12.2019
Stanje 31.12.2020

Dolgoročne Odloženi stroški
premož.pravice razvijanja
109.426
338.298
103.616
244.256

Ostali razvojni
projekti na
razpolago za
uporabo

Druga
neopredm.dolgor. Investicije v teku
sredstva
in predujmi

834.038
219.302
0
0
0
39.074
253.017
0
0
0
0
-39.074
0
0
0
1.087.055
219.302
0
Ostali razvojni
projekti na
Druga
razpolago za neopredm.dolgor.
uporabo
sredstva
Investicije v teku
182.477
218.057
0
0
0
0
93.227
949
0
275.704
219.006
0
Ostali razvojni
projekti na
Druga
razpolago za neopredm.dolgor.
uporabo
sredstva
Investicije v teku
651.562
1.245
0
811.351
296
0

Skupaj
2.144.953
198.050
292.091
-292.091
-20.762
2.322.240

Skupaj
1.044.423
-20.762
139.060
1.162.721

Skupaj
1.100.530
1.159.519

Odloženi stroški razvijanja se nanašajo na razvoj lastnih proizvodov s področja
medicinskih pripomočkov ter osebne nege in so ugotovljeni na podlagi obračunov
stroškov po posameznih razvojnih projektih. Neopredmetena OS niso zastavljena.

2. Opredmetena osnovna sredstva: 12.152.112 EUR
Opredmeteno osnovno sredstvo se pripozna, če a) je verjetno, da bodo pritekale
gospodarske koristi, povezane z njim in b) je mogoče njegovo nabavno vrednost
zanesljivo izmeriti. Pripoznanje opredmetenega osnovnega sredstva se odpravi, če a)
se odtuji; b) se trajno ne uporablja in od njegove odtujitve ni mogoče pričakovati nobenih
gospodarskih koristi.
Družba na začetku ovrednoti osnovna sredstva po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo
nakupna cena osnovnega sredstva, uvozne in nevračljive dajatve ter stroški, ki jih je
mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi. Nabavno vrednost osnovnega
sredstva povečujejo kasneje nastali stroški, če gre za povečanje bodočih koristi
sredstva.
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Kot odhodki se pripoznajo stroški popravil in vzdrževanja, ki so namenjeni obnavljanju
ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi. Pripoznanje opredmetenega osnovnega
sredstva v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se odpravi, če se odtuji ali se trajno
izloči iz uporabe.
Za merjenje po pripoznanju opredmetenega osnovnega sredstva je družba izbrala
model nabavne vrednosti, razen pri vrednotenju zemljišč, kjer je bil v letu 2010
uporabljen model prevrednotenja (revaloriziranja). Zadnja cenitev poštene vrednosti
zemljišč je bila opravljena na 31.12.2020. Indikatorjev pomembnih sprememb poštene
vrednosti do 31.12.2020 nismo zaznali.
V skladu s spremembami SRS 2016 se je z letom 2019 izenačila obravnava poslovnih
in finančnih najemov pri najemnikih. Na podlagi najemnih pogodb najemniki v bilanci
stanja najeta sredstva izkazujejo med osnovnimi sredstvi kot sredstva iz pravic do
uporabe v povezavi z obveznostmi iz najemov. Vrednosti najetih sredstev kot pravice
do uporabe se preko amortizacije prenaša v stroške, ob tem pa nastajajo še stroški
financiranja, ki bremenijo finančne odhodke.
Spremembe SRS 2016 omogočajo izjeme pri pripoznanju, in sicer se kot stroški
najema še naprej lahko izkazujejo kratkoročni najemi do največ 12 mesecev, najemi
malih vrednosti (do 10.000 EUR) in najemi IT opreme (tiskalniki, licence, računalniški
programi).
Družba samostojno določa amortizacijske stopnje glede na dobo koristnosti
posameznega osnovnega sredstva. V primerih, ko osnovna sredstva spadajo med
zgradbe in imajo pomembnejšo vrednost, je določena preostala vrednost največ do 1 %
nabavne vrednosti.
Pri obračunu amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev se uporablja metoda
enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava posamično. Med
opredmetena osnovna sredstva se šteje tudi drobni inventar in nadomestni deli večjih
vrednosti.
Uporabljene amortizacijske stopnje so v okviru davčno dovoljenih amortizacijskih
stopenj. V letu 2020 ni prišlo do sprememb amortizacijskih stopenj.
Najpomembnejše amortizacijske stopnje so naslednje:
Amortizacijske
stopnje
v%

industrijske zgradbe iz betona
industrijske zgradbe iz lesa in drugih materialov
montažni objekti
zunanja ureditev zgradb
proizvajalna oprema
tovornjaki
osebni avtomobili
pohištvo
računalniška oprema
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2,5
4,0
2,0 do 10,0
0 do 8,0
20,0
20,0
20,0
5,0 do 12,5
37,5

opredmeteni drobni inventar
druga vlaganja
pravica do uporabe sredstev

33,3
10,0
20,0
33,3

-

3.5.2.2 Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev
v EUR

Nabavna vrednost
Stanje 31.12. 2019
Nove nabave
Pridobitve
Prenosi v uporabo
Prenosi med naložbene nepremičnine
Inventurni primanjkljaj
Izločitev iz uporabe PUS (prekinitev najemne pogodbe)
Odtujitve (prodaja)
Odtujitve (odpisi)
Stanje 31.12. 2020

Zemljišča
7.022.596
0
0
0
0
0
0
0
0
7.022.596

Popravek vrednosti
Stanje 31.12. 2019
Povečanja - slabitev, doknjižba do NV pri izločitvi
Prenosi med naložbene nepremičnine
Inventurni primanjkljaj
Izločitev iz uporabe PUS (prekinitev najemne pogodbe)
Odtujitve (prodaja)
Odtujitve (odpisi)
Amortizacija
Stanje 31.12. 2020

Zemljišča

Neodpisana vrednost

Zemljišča

Stanje 31.12. 2019
Stanje 31.12. 2020

0
0
0
0
0
0
0
0
0

7.022.596
7.022.596

Investicije v
Investicije v teku teku pravica
Proizvajalne Pravica do
pravica do do uporabe
Pravica do uporabe naprave, stroji in uporabe (najem Druge naprave Investicije v uporabe (najem (najem
oprema
opreme) in oprema (DI) teku
zgradb)
opreme) Skupaj
Zgradbe (najem zgradb)
22.757.641
546.492
30.305.177
142.614
266.578 234.309
0
0 61.275.405
0
0
0
0 855.661
-2.249
48.255 901.667
101.600
-2.249
347.307
48.255
29.641
0
524.554
0
0
0 -478.548
2.249
-48.255 -524.554
-2.386.338
0
0
-2.386.338
0
0
-286
0
-286
0
-38.664
0
0
0
-38.664
0
-31.461
-12.000
-1.363
0
-44.824
0
-201.522
-1.754
0
-203.276
20.472.903
505.579
30.419.500
178.869
292.815 611.422 Investicije v teku0 Investicije v 0 59.503.684
Pravica do
pravica do teku pravica
Pravica do uporabe Proizvajalne uporabe (najem Druge naprave Investicije v uporabe (najem do uporabe
zgradb)
(najem
Skupaj
Zgradbe (najem zgradb) naprave in stroji opreme) in oprema (DI) teku
19.199.447
91.203
28.915.872
74.200
235.044
0
0
48.515.765
0
1.251
0
0
1.251
-1.880.021
-1.906.962
0
0
-286
0
0
-286
0
-10.275
0
0
0
0
-10.275
0
-30.373
-11.601
-1.363
0
0
-43.336
0
-190.657
-1.754
0
0
-192.411
380.884
117.828
401.469
33.973
26.732
0
0
987.827
17.700.309
198.756
29.096.311
96.573
259.623
0
0
47.351.573
Investicije v teku
Pravica do
pravica do
Pravica do uporabe Proizvajalne uporabe (najem Druge naprave Investicije v uporabe (najem
teku
zgradb)
Skupaj
Zgradbe (najem zgradb) naprave in stroji opreme) in oprema

3.558.194
2.772.594

455.289
306.823

1.389.305
1.323.189
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68.414
82.296

31.534
33.192

234.309
611.422

0
0

0 12.759.641
0 12.152.112

Strokovna komisija je preverila višino preostale vrednosti, ki je določena pri
pomembnejših zgradbah in ugotovila, da le-ta ustreza tržnim razmeram.
Poslovni najem za najem poslovnih prostorov za maloprodajne trgovine družba izkazuje
od 1.1.2019, po spremembi SRS 2016, med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, pod
zgradbami. V letu 2020 se je višina najemnine po eni najemni pogodbi znižala, eno
najemno pogodbo smo prekinili.
Amortizacijska stopnja je vezana na predvideno dobo najema poslovnih prostorov.
Poslovodstvo je to dobo ocenilo na 5 let, amortizacijska stopnja za PUS je 20% oziroma
se upošteva doba najema, kjer je to v pogodbi določeno (3 pogodbe so določne;
amortizacijska stopnja za PUS 33,33%).
Računalniška in pisarniška oprema, licence, programi se tudi v letu 2020 zaradi majhne
vrednosti posameznih enot ali v primeru enkratnosti še vedno izkazujejo v stroških
najema.
Po spremembi SRS 2016 se od 01.01.2019 izenačujejo poslovni in finančni najemi. Obe
obliki se pripoznavata v bilanci stanja pod pravico do uporabe sredstev. Družba je v letu
2020 sklenila nove tri pogodbe za nakup osebnih vozil (oprema) z obliko financiranja
finančnega najema.
Na koncu leta 2020, družba ne izkazuje predujmov, ki se nanašajo na pridobitev
proizvajalne opreme. Prevrednotovalni poslovni odhodki od odpisanih in prodanih
opredmetenih osnovnih sredstev so znašali 10.517 EUR, od slabitev vrednosti le-teh pa
902 EUR.
Po končnem obračunu amortizacije imajo zgradbe še 14,7 % neodpisane vrednosti,
oprema pa 4,7 %. Na nepremičninah je za zavarovanje najetega dolgoročnega
bančnega posojila v višini 7.161.905 EUR ter kratkoročnega revolving posojila v višini
750.000,00 EUR, zastavljena pravica v znesku 7.911.905 EUR, kar je evidentirano v
zunajbilančni evidenci. Hipoteka je vknjižena tudi v zemljiški knjigi.
Nabave opredmetenih osnovnih sredstev so financirane z lastnimi sredstvi v znesku
855.661 EUR, nabava treh osebnih vozil je bila financirana s finančnim najemom v
znesku 48.255 EUR. Ob koncu leta so znašale obveznosti do dobaviteljev za nakup
opredmetenih osnovnih sredstev 25.296 EUR.
V letu 2020 so bila prodana opredmetena osnovna sredstva, katerih nabavna vrednost
je znašala 44.824 EUR, popravek vrednosti 43.336 EUR, pri tem pa je bil realiziran
dobiček od prodaje v vrednosti 12.810 EUR.
3. Naložbene nepremičnine: 458.958 EUR
Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino
in/ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe.
Naložbena nepremičnina se pripozna kot sredstvo, če je:
a) verjetno, da bodo v organizacijo pritekale prihodnje gospodarske koristi, povezane
z njo;
b) njeno nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti.
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Naložbena nepremičnina, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem
pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njena nakupna cena in
stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno nakupu. Takšni stroški vključujejo
zaslužke za pravne storitve, davke od prenosa nepremičnine, stroške izposojanja in
druge stroške posla.
Stroški izposojanja v zvezi s pridobitvijo naložbene nepremičnine se vštevajo v
nabavno vrednost naložbene nepremičnine do njene usposobitve za uporabo, če ta
nastaja dlje kot eno leto.
Naložbene nepremičnine se merijo po modelu nabavne vrednosti.
Pri obračunu amortizacije naložbenih nepremičnin se uporablja metoda
enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava posamično.
Amortizacijske
stopnje
v%

industrijske zgradbe iz betona
industrijske zgradbe iz lesa in drugih materialov
zunanja ureditev zgradb

2,5
4,0
5,0

Družba je v letu 2020 prerazvrstila del zgradb, ki se oddajajo v poslovni najem
povezani družbi ter drugi družbi, iz opredmetenih osnovnih sredstev - zgradbe med
naložbene nepremičnine, po enaki nabavni vrednosti, enakem popravku in posledično
po enaki sedanji vrednosti, na dan 01.01.2020. Vrednost naložbenih nepremičnin je
izračunana iz deležev (izračun: površina nepremičnine dana v najem/površina
nepremičnine) posamične nepremičnine, dane v poslovni najem po najemni pogodbi.
Z istim deležem so izračunani neposredni poslovni odhodki (obratovalni stroški, stroški
tekočega vzdrževanja, popravil) izvirajoči iz naložbenih nepremičnin.
Vpliva na poslovni izid 2020 zaradi prenosov na konte nepremičnin ni bilo.
Vse razvrščene naložbene nepremičnine so v obdobju 2020 prinašale prihodke od
najemnin in sicer:
Prihodki od najemnin od povezane družbe :
Prihodka od najemnin od druge družbe :
Neposredni poslovni odhodki (obratovalni stroški) izvirajoči iz NN:
NPO (stroški vzdrževanja, stroški popravil)
izvirajoči iz NN:
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286.417 EUR
31.900 EUR
133.639 EUR
1.125 EUR

3.5.2.3 Preglednica gibanja naložbenih nepremičnin
v EUR
Naložbene
nepremičnine
Zgradbe

Nabavna vrednost

Stanje 31.12. 2019

0

Prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev
Stanje 31.12. 2020

2.386.338
2.386.338
Naložbene
nepremičnine
Zgradbe

Popravek vrednosti
Stanje 31.12. 2019
Prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev 01.01.2020
Amortizacija
Stanje 31.12. 2020

0
1.880.021
47.332
1.927.353
Naložbene
nepremičnine
Zgradbe

Neodpisana vrednost
Stanje 31.12. 2019
Stanje 31.12. 2020

0
458.985

4. Dolgoročne finančne naložbe: 36.050 EUR
Finančne naložbe se ob začetnem pripoznanju razvrstijo v eno od skupin in sicer:
- finančne naložbe po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
- finančne naložbe v posesti do zapadlosti,
- finančne naložbe v posojila,
- za prodajo razpoložljiva sredstva.
Tiste finančne naložbe v kapitalske instrumente, za katere ni objavljena cena na
delujočem trgu in katerih poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, se merijo po
nabavni vrednosti.
Finančne naložbe v odvisne ali pridružene družbe se merijo po modelu nabavne
vrednosti.
Finančne naložbe, razvrščene v skupino finančne naložbe po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida in v skupino sredstva, razpoložljiva za prodajo, se izmerijo po pošteni
vrednosti. Ta je borzna cena, ki velja za finančni instrument na organiziranem trgu ali
poštena vrednost, ugotovljena po modelih merjenja po SRS 16.
Finančne naložbe, razvrščene v skupino finančne naložbe v posojila v posesti do
zapadlosti, se merijo po odplačni vrednosti. Za diskontiranje se uporabi efektivna
obrestna merea, lahko pa tudi predpostavljena obrestna mera, ki velja za izposojanje.
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Finančne naložbe, merjene po pošteni vrednosti, se ob zaključku vsakega poslovnega
leta preračunajo po borznem tečaju. Učinki se pripoznajo med finančnimi prihodki ali
finančnimi odhodki.
Prevrednotenje se lahko pojavi predvsem kot prevrednotenje finančnih naložb na
pošteno vrednost, prevrednotenje finančnih naložb zaradi oslabitve ali prevrednotenje
finančnih naložb zaradi odprave oslabitve.
Finančna naložba se odpravi, kadar potečejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz
nje ali kadar se finančno sredstvo prenese in tako prenese tudi skoraj vsa tveganja in
koristi, ki izhajajo iz lastništva finančne naložbe.
v EUR

Dolgoročne finančne naložbe
Naložbe v delnice
podjetij v skupini

in

deleže

- Tosama d. o. o. Zagreb
- Tosama
mirovanju)

d.o.o.el.

Skopje

(v

- Tosama d.o.o. Beograd
- INTOS
podjetje)

d.o.o.

Vir

(invalidsko

Druge naložbe v delnice in deleže,
izmerjene po nabavni vrednosti
- delnice in deleži v drugih družbah
Skupaj

2020

2019

36.050

36.050

0

0

580

580

0

0

35.470

35.470

0

1.000

0
36.050

1.000
37.050

Vse naložbe v podjetja v skupini so vrednotene po nabavni vrednosti.
Odvisne družbe so v letu 2020 poslovale takole:
Družba

Čisti dobiček, izguba za
leto 2020
30.666
-23.694

Kapital na dan
31.12.2020
805.535
-314.805

% lastništva

INTOS d.o.o.
100,00
Tosama d.o.o.
100,00
Hrvaška
Tosama d.o.o.
11.216
-93.589
100,00
Bg.
Zaradi negativnega kapitala obeh družb iz tujine, je družba TOSAMA že v preteklih
obračunskih obdobjih slabila finančne naložbe.
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V družbi TOSAMA d.o.o. Beograd se že kažejo učinki reorganizacije poslovanja. V letu
2020 je poslovala z dobičkom, s katerim so pokrivali natečeno izgubo ter zmanjšali
negativni kapital.
3.5.2.4 Preglednica gibanja dolgoročnih finančnih naložb
v EUR

Stanje DFN na 31.12.2019
Povečanje
Zmanjšanje
Stanje DFN na 31.12.2020

Naložbe v delnice in del. v
skupini po nab. vred.
36.050
0
0
36.050

Druge naložbe v delnice in
deleže, izmerj. po nab.
Skupaj
1.000 37.050
0
0
1.000
1.000
0 36.050

Zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb se nanaša na slabitev in odpis naložbe v
zavod Center odličnosti Polimat zaradi izstopa družbe TOSAMA iz lastništva (po statutu
zavoda je vložek ustanoviteljev trajen).

5. Zaloge: 10.804.894 EUR
Zaloge so sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju proizvodov
ali pri opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru
rednega poslovanja. Stvar v zalogi se pripozna, če a) je verjetno, da bodo pritekale
gospodarske koristi, povezane z njo, in b) je mogoče njeno nabavno vrednost oziroma
stroškovno vrednost zanesljivo izmeriti.
V obravnavanem obračunskem obdobju so bile uporabljene enake metode vrednotenja
kot v prejšnjih obračunih.
Za zmanjševanje količin materiala, polproizvodov, dokončanih proizvodov in trgovskega
blaga v zalogi se uporablja metoda drsečih povprečnih cen.
Družba vrednoti količinsko zalogo materiala po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna
cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave; kupna cena se zmanjša za dobljene
popuste, poveča pa se za davek na dodano vrednost v primerih, ko se davek ne povrne.
V skladu z internimi določili glede slabitve vrednosti zalog surovin in materiala,
trgovskega blaga, polproizvodov in proizvodov, je bila izvedena oslabitev vrednosti
zalog, ki so bile v obravnavanem obračunskem obdobju brez gibanja, ali pa so nastali
tehtni razlogi za prevrednotenje zalog (opustitev proizvodnje, sprememba designa,
zastarelost zalog, spremembe predpisov s področja sestavin materialov, nizka
prodajljivost proizvodov in trgovskega blaga).
Pri letnem popisu zalog surovin in materiala, embalaže in nadomestnih delov so bili
ugotovljeni primanjkljaji v vrednosti 847 EUR ter presežki v vrednosti 213 EUR.
Ugotovljeni primanjkljaji drobnega inventarja v zalogah znašajo 282 EUR (črpanje
popravka 278 EUR). Od primanjkljajev je bil obračunan in plačan tudi pripadajoči DDV.
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Odpisi nekurantnih zalog surovin, materiala, embalaže ter nadomestnih delov so
znašali 187.764 EUR (od tega 42.432 EUR v breme prevrednotovalnih poslovnih
odhodkov, 145.332 EUR pa v breme popravkov vrednosti zalog).
v EUR

Zaloge materiala na dan 31. 12.

osnovni material – preja
osnovni material – bombaž, vlakna
ostali osnovni material
pomožni material
material za vzdrževanje
(obr.nadom.deli)
obratni material, material na poti,
drugo
embalaža
Skupaj
predujmi za zaloge

2020

2019

696.002
500.401
672.389
1.087.037

538.555
402.445
756.463
967.803

152.735

156.933

154.313

151.551

219.790
3.482.667
427.190

225.945
3.199.695
42.366

Družba spremlja skupine zalog polproizvodov v proizvodnih oddelkih in skladišču,
zaloge dokončanih proizvodov ter zaloge trgovskega blaga. Zaloge polproizvodov in
proizvodov se vrednotijo po proizvajalnih stroških. Proizvajalne stroške predstavljajo
neposredni stroški materiala, neposredni stroški dela, neposredni stroški storitev in
posredni proizvajalni stroški. Posredni proizvajalni stroški so stroški materiala, storitev,
dela in amortizacije opreme, ki so obračunani v okviru proizvajalnega procesa in so na
podlagi posebnih ključev razporejeni na proizvedene polproizvode in proizvode v
obračunskem mesecu.
Količinska enota zaloge trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po
nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena ter neposredni stroški nabave. Nakupna
cena se zmanjša za dobljene popuste.
Primanjkljaji dokončanih izdelkov in polproizvodov so znašali 34.714 EUR, presežki pa
29.092 EUR. Inventurna razlika je bremenila poslovne odhodke.
Primanjkljaji trgovskega blaga so znašali 78.126 EUR, presežki pa 43.694 EUR.
Inventurna razlika je bremenila poslovne odhodke.
Od vseh primanjkljajev je bil obračunan in plačan pripadajoči DDV.
Med letom so bili na podlagi predloga strokovnih služb izvedeni odpisi neuporabnih
zalog polproizvodov in dokončanih proizvodov v znesku 127.659 EUR. V breme
poslovnih odhodkov je bilo odpisanih za 113.881 EUR nekurantnih zalog polproizvodov
in dokončanih proizvodov, v breme oblikovanih popravkov vrednosti pa je bilo odpisanih
za 13.778 EUR polproizvodov in dokončanih proizvodov.
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Odpis nekurantnih zalog trgovskega blaga je znašal 40.017 EUR in sicer v breme
poslovnih odhodkov 18.867 eur, v breme oblikovanih popravkov vrednosti pa je bilo
odpisanega trgovskega blaga v znesku 21.150 EUR.
Zaloge niso zastavljene.
v EUR

Zaloge polproizvodov in proizvodov ter trgovskega blaga na dan
31. 12.
2020
2019
polproizvodi
1.786.529
1.569.378
proizvodi
2.446.387
2.535.296
trgovsko blago
2.662.121
1.606.284
Skupaj
6.895.037
5.710.958

Družba sproti ugotavlja uporabnost surovin in materiala, polproizvodov in proizvodov na
zalogi po postopku, ki ga opravi posebna strokovna komisija. Preverjajo se roki
uporabnosti posameznih vrst zalog, pa tudi zaloge, ki niso več uporabne v proizvodnem
procesu zaradi ukinitve proizvodnje, preverja se tudi iztržljivost manj zanimivih
proizvodov.
Oslabitev vrednosti zalog se v večjem delu nanaša na zaloge, ki so ostale zaradi
spremembe designa, ukinitve naročil kupca, pretečenega roka uporabe, izgube prvotnih
lastnosti ipd. Vrednosti zalog v bilanci stanja so izkazane v neto vrednosti (bruto
vrednost, zmanjšana za oslabitev vrednosti). Poslovodstvo ocenjuje, da so zaloge
(razen tistih, za katere je opravljena oslabitev vrednosti), iztržljive. Vrednost zalog tako
ne presega njihove iztržljive vrednosti.
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3.5.2.5 Preglednica gibanja oslabitve (popravka vrednosti) zalog

v EUR

Gibanje oslabitve (popravka vrednosti) zalog in DI
Vrsta zaloge
Stanje popr.
vred.
1.01.2020
Surovine, material,
material za vzdrževanje, drobni
784.089
inventar in embalaža v uporabi
Polproizvodi
62.518
Dokončani proizvodi
100.718
Trgovsko blago
Skupaj

Črpanje

Odprava
popravka
vred. zalog

Novo oblikovanje

Stanje popr.
vrednosti
31.12.2020

145.332

0

147.732

786.488

2.917
10.861

0
0

90.819
14.206

150.420
104.063

63.188

21.150

0

37.409

79.448

1.010.513

180.259

0

290.166

1.120.420

6. Kratkoročne finančne naložbe: 77.565 EUR
Kratkoročne finančne naložbe se v začetku pripoznajo po nabavni vrednosti, ki ji
ustrezajo plačana denarna sredstva ali njihovi ustrezniki. Dana kratkoročna posojila pa
se pripoznajo po plačanem znesku, ki je glavnica posojila. Kratkoročna finančna naložba
je finančna naložba, ki naj se ne bi obdržala več kot leto dni in s katero naj bi se trgovalo.
Kratkoročne finančne naložbe iz naslova danih kratkoročnih posojil drugim so
ugotovljene v vrednosti 77.565 EUR.
V letu 2020 je družba odobrila nepovezani družbi kratkoročno posojilo v višini 50.000
EUR ter prejela 12.435 EUR vrnjenih sredstev iz tega naslova.
3.5.2.6 Preglednica gibanja kratkoročnih finančnih naložb
v EUR

Kratk. fin.
naložbe
- drugi
Skupaj

Stanje 1.1.2020

Povečanje

40.000
40.000

50.000
50.000

Zmanjšanje
12.435
12.435

Stanje
31.12.2020
77.565
77.565

7. Terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve: 6.609.755 EUR
Terjatev se pripozna kot sredstvo, če a) je verjetno, da bodo pritekale gospodarske
koristi, povezane z njo, in b) je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti.
Terjatve se na začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da bodo plačane. Kasnejša povečanja terjatev povečujejo ustrezne
poslovne prihodke ali finančne prihodke. Obresti od terjatev so finančni prihodki.
Terjatve se vodijo po odplačni vrednosti.
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Terjatve, ki so v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo na novo vrednost po
srednjem tečaju Banke Slovenije.
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v
celotnem znesku, se štejejo za dvomljive oziroma sporne. Zanje se v skladu z internimi
pravili izvede oslabitev vrednosti. Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev, ki so postale
sporne oz. dvomljive, se izračuna glede na starost takšne terjatve oz. glede na vzrok, ki
je posledica dvoma, da bo terjatev poplačana.
Za terjatve, ki so postale sporne oz. dvomljive v obračunskem obdobju, se oblikuje 20
% popravka vrednosti terjatev, za terjatve starejše od enega leta 50 %, starejše od dveh
let pa 100 % popravka vrednosti terjatev. V primerih, ko so nastale terjatve do kupca,
kjer je začet postopek prisilne poravnave, se takoj oblikujejo popravki vrednosti terjatev
v višini 80 % vrednosti, če je začet stečajni postopek pa v višini 100 % vrednosti terjatve.
Za terjatve, ki so postale sporne oz. dvomljive na tujih trgih, se izračuna oslabitev
vrednosti terjatve za posamičnega kupca na podlagi ocene izterljivosti.
Oslabitve (popravki vrednosti) dvomljivih in spornih terjatev bremenijo prevrednotovalne
poslovne odhodke v zvezi s terjatvami. Odpisi terjatev se pokrijejo v breme tako
oblikovanih popravkov vrednosti terjatev.
Med letom smo za odpise neizterljivih terjatev črpali za 629 EUR že oblikovanih
popravkov vrednosti terjatev iz preteklih let. Na podlagi ocene izterljivosti spornih in
dvomljivih terjatev je bilo na bilančni presečni dan dodatno oblikovanih popravkov za
15.127 EUR. V letu 2020, je bilo poplačanih že slabljenih terjatev (črpanje popravka
vrednosti terjatev) iz preteklih let, v višini 3.009 EUR.
Sporne in dvomljive terjatve do kupcev znašajo na bilančni presečni dan 691.904 EUR,
zanje pa so na podlagi oslabitve vrednosti terjatev oblikovani popravki vrednosti v
znesku 691.047 EUR, kar je 99.88 % celotne vrednosti tovrstnih terjatev do kupcev.
Sporne in dvomljive terjatve se nanašajo na obdobje od leta 2013 do vključno leta 2020,
glavni razlog za oblikovanje popravkov pa so stečaji, prekinitev poslovnega
sodelovanja, starost in velikost terjatve glede na prejeta plačila, ki niso izvedena v
dogovorjenih rokih, majhna možnost izterljivosti zaradi poslovnih težav kupca ipd.
Terjatve, ki izvirajo iz prodaje na domačem trgu, trgih držav OECD in držav bivše
Jugoslavije, so v večji meri zavarovane po pogodbi o zavarovanju terjatev do višine
odobrenih limitov na posameznega dolžnika. V nekaterih primerih je pri prodaji na tujih
trgih odprt akreditiv pri banki. Pri kupcih, s katerimi se ne posluje redno, se običajno
zahteva predplačilo.
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v EUR

Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31. 12.
2020

2019

Kratkoročne poslovne terjatve do
kupcev
kratkoročne terjatve do kupcev v
državi
sporne kratkoročne terjatve do
kupcev v državi
kratkoročne terjatve do kupcev v
tujini
sporne kratkoročne terjatve do
kupcev v tujini
kratkoročne terjatve do kupcev
bivše Jug.
sporne kratkoročne terjatve do
kupcev bivše Jug
oslabitev vrednosti terjatev do
kupcev

6.154.616

6.831.978

1.987.175

2.202.500

31.222

35.614

1.330.897

1.889.310

238.924

238.923

2.835.686

2.738.811

108.758

106.379

-378.047

-379.559

Kratkoročne posl. terjatve do
podjetij v skupini
kratkoročne terjatve do INTOS
d.o.o.
kratkoročne terjatve do Tosame
d.o.o. Zg.
kratkoročne terjatve do Tosame
d.o.o. Bg.
sporne kratkoročne terjatve do
Tosama d.o.o. Bg.
sporne kratkoročne terjatve do
Tosama d.o.o. Hrvaška
oslabitev vrednosti terjatev do
podjetij v skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do
drugih
terjatve za vstopni DDV
druge kratk. terj. do državnih
inštitucij in drugih
ostale kratkoročne terjatve

139.970

204.691

30.685

47.841

4.378

36.829

104.907

120.021

0

0

313.000

300.000

-313.000

-300.000

315.169

253.583

156.000
126.993

160.435
53.233

32.177

39.915

6.609.755

7.290.252

Skupaj kratkoročne
terjatve

poslovne
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v EUR

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v državi - razdelitev po
ročnosti

terjatve, ki še niso zapadle

2020

2019

1.798.063

1.903.791

terjatve, ki so zapadle do 30
167.130
249.935
dni
terjatve, ki so zapadle v plačilo
35.473
87.701
od 31 do 90 dni
terjatve, ki so zapadle v plačilo
17.337
10.271
nad 90 dni
Skupaj kratkoročne terjatve
2.018.003
2.251.698
do kupcev v državi
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v tujini - razdelitev po
ročnosti

terjatve, ki še niso zapadle
terjatve, ki so zapadle do 30
dni
terjatve, ki so zapadle v plačilo
od 31 do 90 dni
terjatve, ki so zapadle v plačilo
nad 90 dni
Skupaj kratkoročne terjatve
do kupcev v tujini
Terjatve niso zastavljene.
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2020

2019

2.715.940

3.407.079

602.329

632.508

608.910

505.192

349.404

240.192

4.276.583

4.784.971

3.5.2.6 Preglednica gibanja oslabitve (popravka vrednosti) terjatev
v EUR

Gibanje oslabitve (popravka vrednosti) terjatev
Stanje popr.
Sporne oz.
Zmanjšanje
vred.
Črpanje
dvomljive
popravka
(odpis
1.01.2020
terjatve
vred. terj.
terjatve)
Domači trg
34.257
407
3.009
Trg
držav
106.379
0
bivše Jug.
Trg povezane
300.000
0
0
osebe
Tuji trg –
238.923
223
0
ostali svet
Skupaj
679.559
629
3.009

Novo
oblikovanje

Stanje popr.
vrednosti
31.12.2020

238

31.079

1.666

108.045

13.000

313.000

223

238.923

15.127

691.047

8. Denarna sredstva: 2.008.337 EUR
Denarno sredstvo se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna, če a) je verjetno,
da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, in b) je mogoče njegovo
nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Denarno sredstvo se v knjigovodskih razvidih in
bilanci stanja pripozna na podlagi ustreznih listin, ki ga dokazujejo in na podlagi katerih
se začnejo obvladovati nanj vezane pravice. Denarna sredstva so gotovina, knjižni
denar in denar na poti.
v EUR

Denarna sredstva na dan 31. 12.
evrska sredstva v blagajni
denarna sredstva na računih,
razen deviznih
devizna sredstva na računih
kratkoročni depozit na odpoklic
Skupaj

2020
4.791

2019
18.386

1.958.861

1.061.377

44.174
511
2.008.337

54.915
511,29
1.135.189

Stanja deviznih sredstev na računih so bila preračunana na novo vrednost po srednjem
tečaju ECB na dan 31. 12. 2020.
9. Aktivne časovne razmejitve: 63.085 EUR
Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke
ter kratkoročno nezaračunane prihodke. Kratkoročno odloženi stroški so zneski, ki še
ne bremenijo dejavnosti in še ne vplivajo na poslovni izid.
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Aktivne časovne razmejitve za obravnavano obračunsko obdobje predstavljajo vnaprej
zaračunane zavarovalne premije za leto 2021 v znesku 7.131 EUR, vnaprej zaračunane
stroške, ki se nanašajo na leto 2021 v znesku 49.305 EUR (licence, članarine, katalogi,
pristojbine za sejme ter drugi stroški) ter kratkoročno nezaračunane prihodke, za dobave
izvršene v letu 2020, v znesku 6.649 EUR.

10. Kapital: 20.132.436 EUR
Celotni kapital družbe je kapital, s katerim lastniki financirajo podjetje. Sestavljajo ga
vpoklicani kapital, rezerve iz dobička, revalorizacijske rezerve, rezerve, nastale zaradi
vrednotenja po pošteni vrednosti, preneseni čisti poslovni izid in čisti dobiček
poslovnega leta.
Osnovni kapital, vpisan v sodni register znaša 9.449.103 EUR in je razdeljen na dva
deleža. Podatki o začetnem stanju, spremembah med letom in končnem stanju
posameznih postavk kapitala so razvidni iz izkaza gibanja kapitala, kateremu so dodana
tudi pojasnila.
11. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve: 1.018.453 EUR
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih
dogodkov in se bodo po predvidevanjih družbe poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo
določeno, ter katerih velikost je mogoče zanesljivo izmeriti.
Med dolgoročne pasivne časovne razmejitve se štejejo predvsem državne podpore in
donacije, ki jih družba prejme za pridobitev osnovnih sredstev oziroma za pokrivanje
amortizacije teh opredmetenih osnovnih sredstev in nekaterih drugih stroškov.
Povečanje rezervacij pomeni povečanje stroškov oziroma odhodkov na eni strani in
povečanje rezervacij na drugi strani; zmanjšanje ali odprava rezervacij pa pomeni
zmanjšanje rezervacij in povečanje prihodkov.
v EUR

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezerv. za
odpravnine
Stanje rezerv. 1.1.2020
Črpanje - poraba
rezervacij med letom
Zmanjšanje - odprava
rezervacij
Povečanje rezervacij
Stanje 31.12. 2020

Rezerv.za jubilejne Rezerv. iz držav. Druge rezerv. In dolg.
nagrade
Subvencij
PČR

Skupaj

842.388

158.383

0

9.752

1.010.523

69.049

7.699

383.897

3.821

464.466

1.175

144

0

0

1.319

59.312
831.477

17.402
167.942

383.897
0

13.103
19.035

473.715
1.018.453
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Odpravnine, ki so bile izplačane zaposlenim v letu 2020 so zmanjšale rezervacije za
69.049 EUR, jubilejne nagrade, ki so bile zaposlenim izplačane tekom leta 2020 pa so
zmanjšale znesek rezervacij iz prejšnjih let v vrednosti 7.699 EUR.
Ob koncu leta je bil za zaposlene za nedoločen čas sestavljen preračun potrebnih
rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v skladu s SRS10. Izračun
potrebnih rezervacij je bil izveden s posebnim aktuarskim programom. Pri izračunu so
bile uporabljene sledeče predpostavke:
izbrani so bili osnovni parametri za izračun jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi
po kolektivni in /ali individualni pogodbi,
izbrane so bile vrste delovnih dob v podjetju ali celotne delovne dobe zaposlenca,
izbrane so bile modificirane slovenske tablice umrljivosti 2000 do 2002,
določen je bil letni odstotek rasti plač v podjetju (1,5 %),
določen je bil letni odstotek rasti plač zaradi napredovanj zaposlencev v podjetju (0,1
%),
določena je bila diskontna stopnja za izračun sedanje vrednosti bodočih obveznosti
podjetja iz naslova jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi (1,5 %),
upoštevana je bila starost ob upokojitvi glede na upokojitvene pogoje ZPIZ-a,
upoštevani so bili zgornji mejni zneski jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi brez
obračunanih prispevkov in davkov po zadnji veljavni panožni pogodbi za tekstilno
dejavnost. Za višje priznane odpravnine in jubilejne nagrade od mejnih zneskov so bili
obračunani prispevki delodajalca na bruto 1.
v izračun niso bile vključene odpravnine za krajšo delovno dobo od 5 let pri zadnjem
delodajalcu.
fluktuacija zaposlenih je bila določena na osnovi podatkov o številu zaposlenih v
začetku leta in številu prenehanj delovnega razmerja po volji zaposlenih. Fluktuacija
znaša 5 %.
Pri rezervacijah za odpravnine je prišlo do odprave rezervacij v znesku 1.175 EUR, pri
jubilejnih nagradah pa je prišlo do odprave rezervacij v znesku 144 EUR. Po aktuarskem
izračunu so se ob koncu leta rezervacije za odpravnine povečale za 59.312 EUR,
jubilejne nagrade pa za 17.402 EUR.
V letu 2020 je družba evidentirala odstopljene prispevke za PIZ IZ in NA plače za
obdobje od 13.3.2020 do vključno 31.05.2020 na subvencije od države, v znesku
383.897 EUR. Prispevkov za PIZ družbi ni bilo potrebno plačati zaradi sprejetih
protikoronskih ukrepov, ki so predstavljali pomoč družbam pri preprečevanju
likvidnostnih težav. Istočasno je družba pripoznala druge poslovne prihodke ter črpanje
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te subvencije, ter s tem izničila stroške dela. Odstopljeni prispevki za PIZ so se knjižili
po bruto načelu. Zakonodajalec je pogojeval na drugi strani izplačilo kriznega dodatka,
kar je družba tudi izvršila.
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se glavna postavka nanaša na
prejeta osnovna sredstva (mobilni telefoni) po znižani ceni 1,00 EUR, za katera
evidentiramo razliko do poštene vrednosti. Dolgoročne PČR črpamo v višini amortizacije
za omenjena osnovna sredstva, črpanje povečuje druge poslovne prihodke.V letu 2020
smo evidentirali povečanje DPČR iz razlik do poštene vrednosti v višini 3.821 EUR.
12. Dolgoročne finančne obveznosti: 5.739.727 EUR
Dolgovi so glede na zapadlost v plačilo lahko dolgoročni ali kratkoročni. Dolgovi so lahko
finančni ali poslovni.
Dolgoročni ali kratkoročni dolg se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot
obveznost, če a) je verjetno, da se bodo zaradi njegove poravnave zmanjšali dejavniki,
ki omogočajo gospodarske koristi, in b) je znesek za njegovo poravnavo mogoče
zanesljivo izmeriti. Dolgoročni dolgovi, ki so že zapadli v plačilo (a še niso poravnani) in
dolgoročni dolgovi, ki bodo zapadli v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, se v
bilanci stanja izkazujejo kot kratkoročni dolgovi.
Knjigovodska vrednost dolgoročnih ali kratkoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni
vrednosti, zmanjšani za odplačila glavnice in prenose med kratkoročne dolgove.
Dolgoročni dolgovi, ki so izraženi v tuji valuti, se prevrednotijo na novo vrednost po
srednjem tečaju ECB.
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v EUR

Dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.
2020

2019

Dolgoročne
finančne
obveznosti do bank

5.504.057

6.299.824

Druge
dolgoročne
finančne obveznosti

235.671

367.669

Skupaj
dolgoročne
finančne obveznosti

5.739.727

6.667.493

6.299.824

6.490.476

0

7.161.905

0

6.490.476

0

0

Prenos
anuitet
na
kratk.finančne obveznosti

795.767

862.081

Stanje dolgoročnega FO
iz posojila 31.12.2020

5.504.057

6.299.824

367.669

49.624

48.255

745.981

0

353

28.886

172.796

Sprememba
zneska
najemnin v tekočem letu

-2.249

0

Prenos dolg.dela dolga iz
najema na kratk. obvez. iz
najema

149.118

254.787

Stanje
dolg.
FO
najema 31. 12. 2020

235.671

367.669

tržna obr. mera na dan
sklenitve pogodbe

tržna obr. mera na dan
sklenitve pogodbe

Obrestna mera Banka
Slovenije za nefinančne
družbe; tržna obr.mera na
dan sklenitve pogodbe

Obrestna mera Banka
Slovenije za nefinančne
družbe; tržna obr.mera na
dan sklenitve pogodbe

30.11.2028

30.11.2028

Dodatni
podatki
dolgoročnem posojilu

o

Stanje
dolgoročnega
posojila od bank 1.1.2020
Nova
bank

posojila

v

letu

od

Odplačila v letu
Odplačilo
anuitete
dec.20, izplač.jan.2021

Dodatni podatki
obvez. iz najema

o

za

dolg.

Stanje dolga 1. 1. 2020
Novi dolgoročni
najema

dolgovi

iz

Odplačila v letu
Prekinitev
pogodb

najemnih

iz

Obrestna mera banke

Obrestna
najemodajalci

Rok
posojila

vračila

mera

bančnega

28.02.2022 (3x)

Ostale
dolg.
obveznosti (najemi)

Zavarovanje

fin. 28.06.2022 (4x)
31.12.2023 (10x)
09.06.2025 (3x)

28.02.2022 (3x)
28.06.2022 (4x)
31.12.2023 (11x)

zastavne pravice na
nepremičninah

zastavne pravice na
nepremičninah

menice lizingojemalca

menice lizingojemalca

7.911.905 EUR

7.911.905 EUR

(hipoteka)

Zavarovanje najemi
Menice lizingojemalca
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Menice lizingojemalca

Anuitete, ki zapadejo v plačilo v letu 2021, so bile prenesene na kratkoročne finančne
obveznosti do banke v znesku 795.767 EUR, na kratkoročne obveznosti iz najema v
znesku 149.118 EUR.
Dolgoročna finančna obveznost do bank je znašala ob koncu leta 5.504.057 EUR,
dolgoročna obveznost iz najema je znašala ob koncu leta 235.671 EUR.
Dolgoročna finančna obveznost do banke zapade 30.11.2028, dolgoročne obveznosti
iz najema opreme zapadejo v začetku leta 2022 (3 najemne pogodbe), na sredini leta
2022 (4 najemne pogodbe), na sredini leta 2025 (3 najemne pogodbe) ter 10 najemnih
pogodb za zgradbe na 31.12.2023. Znesek dolgoročnega kredita, ki zapade čez pet let
(v letih 2026 do 2028), znaša 2.320.990 EUR.
13. Odložene obveznosti za davek: 365.457 EUR
Družba pripozna odložene terjatve in obveznosti za davek na podlagi zneska, za
katerega se pričakuje, da bo povrnjen od finančne uprave, izračunanih z uporabo
davčnih stopenj oziroma davčnih predpisov, veljavnih na dan bilance stanja.
Odložene terjatve za davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih
obdobjih glede na odbitne začasne razlike, vendar le če je verjetno, da bo v prihodnosti
na razpolago obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti odbitne
začasne razlike.
Odložene terjatve za davek in obveznosti za davek se med seboj pobotajo, tako da se
v bilanci stanja izkažejo le odložene terjatve oziroma odložene obveznosti za davek.
Pri izračunu terjatev za odložene davke smo ocenili črpanje rezervacij v prihodnjih letih
in pri tem upoštevali veljavno davčno stopnjo v višini 19 %.
v EUR

Odložene terjatve in obveznosti za davek
Odložene obveznosti za davek
prevrednotenje
pošteno vrednost

zemljišč

na

Odložene terjatve za davek
popravki vrednosti terjatev
rezervacije
slabitev finančne naložbe TOSAMA
d.o.o. Hrvaška
slabitev finančne naložbe MOJA
DELNICA
popravki vrednosti terjatev Tosama
d.o.o. Hrvaška
slabitev finančne naložbe TOSAMA
d.o.o. Beograd
Skupaj
neto
odložene
obveznosti za davek
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2020

2019

650.301

650.301

650.301

650.301

284.844
34.474
102.897

289.001
34.728
109.270

77.661

77.661

842

842

59.470

57.000

9.500

9.500

365.457

361.300

3.5.2.7 Preglednica gibanja terjatev in obveznosti za odložene davke
v EUR

Terj.za odl.
Terj. za odl. dav.
Terj.za odl. dav. dav. od
od slabitve
od popr.vred. terj. rezerv.za odpr. fin.naložb
in ostalo
Stanje terjatev za odložene
davke 1.1.2020
Povečanje
Zmanjšanje
Stanje 31.12. 2020
Stanje
obveznosti
za
odložene davke 1.1. 2020
Povečanje
Zmanjšanje
Stanje 31.12. 2020
Neto odložene obveznosti za
davek

Obvez.za odl.
davke od
prevrednotenja
zemljišč

Skupaj

91.729

109.270

88.003

289.001

2.470
254
93.945

7.288
13.662
102.896

0
0
88.003

9.758
13916
284.844
650.301
0
0
650301

650.301
0
0
650.301
365.457
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14. Kratkoročne obveznosti: 5.782.951 EUR
Kratkoročne finančne obveznosti:

953.082 EUR

Kratkoročne poslovne obveznosti: 4.829.869 EUR
v EUR

Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti na dan 31.12.
2020

2019

0

0

795.767

795.767

795.767

795.767

0

0

157.315

154.026

10.796

12.146

146.519

141.880

953.082

949.793

3.192.741

2.833.413

1.829.440

2.088.194

1.363.301

745.218

Kratkoročne poslovne
obveznosti do družb v skupini

231.938

189.003

kratkoročne obveznosti do
družb v skupini v državi

224.938

182.203

7.000

6.800

1.261.864

1.035.669

20.054

38.835

480.171

447.525

161.662

151.205

67.104

59.890

123.148

70.982

119.581

114.651

271.064

32.839

17.565

20.039

1.515
0

16.806
82.897

143.327

177.589

4.829.869

4.235.674

Kratkoročne finančne
obveznosti do družb v skupini
Kratkoročne finančne
obveznosti do bank
Banka I (anuitete iz dolg.
Kredita)
Banka I (kratkoročno revolving
posojilo)
Druge kratkoročne finančne
obveznosti
Kratkoročne obveznosti za
obresti
Kratkoročne obveznosti za obv.
iz najema
Skupaj kratkoročne finančne
obveznosti
Kratkoročne poslovne
obveznosti do dobaviteljev
- kratkoročne obveznosti do
dobav. v državi
- kratkoročne obveznosti do
dobav. v tujini

kratkoročne obveznosti do družb
v skupini v tujini
Kratkoročne poslovne
obveznosti do drugih
- kratkoročne obveznosti do
uvoznikov
- obveznosti za čiste plače in
nadomestila plač
- obveznosti za prisp. iz bruto
plač in nadomestil
- obveznosti za davke iz bruto
plač in nadom. plač
- obvez.za druge prejemke iz
delovnega razmerja
- obveznosti za prispevke
izplačevalca
- obvez. do državnih in drugih
inštitucij
- obvez. na podlagi odteglj. od
plač in nadom. plač
- ostale kratk. obveznosti
- obveznosti do drugih
Kratkoročne poslovne
obveznosti na podlagi
predujmov
Skupaj kratkoročne poslovne
obveznosti
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v EUR

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v državi - razdelitev
po ročnosti
2020
obveznosti,
zapadle

še

ki

niso

2.053.823

2.250.748

554

16.769

0

3.634

0

0

2.054.377

2.271.151

obveznosti, ki so zapadle
do 30 dni
obveznosti, ki so zapadle v
plačilo od 31 do 90 dni
obveznosti, ki so zapadle v
plačilo nad 90 dni
Skupaj
kratkoročne
obveznosti
do
dobaviteljev v državi

2019

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v tujini - razdelitev po
ročnosti
2020
obveznosti,
zapadle
obveznosti,
do 30 dni

še

ki
ki

so

niso

zapadle

2019

1.346.306

729.721

22.750

21.543

obveznosti, ki so zapadle v
plačilo od 31 do 90 dni

0

obveznosti, ki so zapadle v
plačilo nad 90 dni
Skupaj
kratkoročne
obveznosti
do
dobaviteljev v tujini

1.246

0

1.370.302

751.264

v EUR

Dodatni podatki o kratkoročnih posojilih, kratkoročnih fin. obv iz finančnega najema in kratkoročnih
fin.obv iz pravice do uporabe sredstev

795.767
0

PUS (pravica do
uporabe
sredstev)
20.141
121.739
0
0

795.767

38.058

Pravna oseba
(družba v skupini)
Stanje dolga 1.1. 2020
Nova posojila v letu
Prenos iz dolg.FO na kratkoročne
FO
Odplačila v letu 2020
Stanje dolga 31.12.2020
Anuitete

Obr. m. 2020

Leasingodajalec I,
II in III

Banka I

0
0

0
0

795.767
795.767
66.314

0

tržna obr. mera na dan
sklenitve pogodbe

Rok vračila

dolg.posojilo 04.11.2024
refinancirano z novim
posojilom 30.11.2028 ,
anuitete 31.12. prenos na
kratk.fin.obveznosti

Zavarovanje

Zastavne pravice na
nepremičninah, bianco menice
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111.061

28.711
115.769
29.488
117.031
268
0
Leasingodajalec I
Euribor-6 mes., Obr. Mera Banke
Leasingodajalec II
Slovenije za
Euribor - 3 mes.,
posojila
leasingodajalec III
nefinančnim
Euribor - 3
družbam
mes.+4% letno
28.02.2022 (3x),
28.06.2022 (4x)
09.06.2025 (3x)

bianco menice

2023

brez zavarovanja

15. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve : 331.279 EUR
Postavke na kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitvah se nanašajo na vnaprej
vračunane stroške v znesku 10.000 EUR, vkalkulirane stroške neizkoriščenega dopusta
tekočega leta v znesku 313.507 EUR, vkalkuliranih stroškov nagrad vodstvenemu kadru
6.081 EUR ter na DDV od danih predujmov v znesku 1.691 EUR.
16. Zunajbilančne evidence: 8.364.475 EUR
Postavke na zunajbilančnih kontih znašajo na bilančni dan 8.364.475 EUR, pri čemer
so evidentirane izdane hipoteke v zvezi z dolgoročnim in kratkoročnim revolving
bančnim posojilom v znesku 7.911.905 EUR, ostale zunajbilančne evidence pa se
nanašajo na izdane bančne garancije in limit pri banki za poslovno kartico mastercard v
znesku 141.494 EUR, za zaloge materiala in osnovnih sredstev, ki so last kupca v
znesku 311.075 EUR ter na prejete garancije v zavarovanje plačil od kupcev v znesku
25.000 EUR, kot odbitna postavka.

3.5.3 Računovodske usmeritve in razkritja postavk v izkazu
poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida je sestavljen po različici I SRS 21 – Oblike izkaza poslovnega
izida za zunanje poslovno poročanje. Vsebuje vse razčlenitve, ki so predpisane z
zakonom o gospodarskih družbah in določili navedenega standarda.
Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke in odhodke, davek iz dobička, odložene davke
in čisti poslovni izid obračunskega obdobja. Kategorije so prikazane v stolpcih; v prvem
so podatki za leto 2020, v drugem pa za leto 2019. Zneski so izraženi v domači valuti v
evrih brez centov.
V obravnavanem obračunskem obdobju so bile uporabljene iste računovodske
usmeritve in metode kot v zadnjem letnem računovodskem izkazu.
17. Čisti prihodki od prodaje: 40.859.964 EUR
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s
poslovnimi učinki. Drugi poslovni prihodki so subvencije, dotacije, prihodki od
odpravljenih dolgoročnih rezervacij in podobni prihodki.
Prihodki od prodaje proizvodov, storitev, trgovskega blaga in materiala se merijo na
podlagi prodajnih cen, navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za popuste,
odobrene ob prodaji ali kasneje.
V izkazu poslovnega izida so prikazani prihodki, doseženi s prodajo na domačem trgu,
na tujem trgu in prihodki, ki so nastali s poslovanjem s podjetji v skupini. Prihodki, ki so
nastali na domačem trgu iz razmerja z družbo v skupini, predstavljajo opravljene storitve
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v zvezi z najemnino poslovnih in proizvodnih prostorov ter opreme, in storitve, ki so
povezane s stroški obratovanja družbe v skupini.
Družba TOSAMA d.o.o. posluje od leta 2020 z družbo TOSAMA d.o.o. Beograd
izključno na storitvah zastopništva in ne dosega nobenih prihodkov. Družba TOSAMA
d.o.o. Hrvaška je v postopku likvidacije, poslovanja med družbama v letu 2020 ni bilo.

v EUR

Čisti prihodki od prodaje
Čisti prihodki od prodaje
čisti prih. od prodaje na dom.trgu iz razmerij do družb v
skupini
čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
čisti prih. od prodaje na tujem trgu iz razm. do družb v
skupini
čisti prihodki od prodaje na tujem trgu

2020
40.859.964

2019
38.547.016

365.305

341.389

14.712.148

13.609.455

0

156.289

25.782.511

24.439.883

Čisti prihodki od prodaje so bili na določenih skupinah trgov doseženi v sledečih zneskih:
v EUR

Čisti prihodki od prodaje
2020
40.859.964
15.077.453
13.453.836
9.741.530
2.587.145

Čisti prihodki od prodaje
- domači trg
- trg EU
- ostali svet
- trg držav bivše Jug.

2019
38.547.016
13.950.844
13.258.671
8.949.930
2.387.571

Celotni prihodki od prodaje so bili v obravnavanem obračunskem obdobju večji od
predhodnega obdobja za 6,0 %.
Prihodki na domačem trgu so bili v primerjavi z letom poprej večji za 8,1 %, prihodki na
trgu EU so bili večji za 1,5 %, prihodki na ostalih tujih trgih so bili večji za 8,9 %, za 8,4
% pa so se bili večji prihodki na trgih držav bivše Jugoslavije.
Delež čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu predstavlja 36,9 %( v letu 2019
36,2 %) vseh prihodkov od prodaje, delež čistih prihodkov od prodaje na trgu EU 32,9
% ( v letu 2019 34,4 %), delež čistih prihodkov od prodaje na ostalih tujih trgih 23,8 %
(v letu 2019 23,2 %) in na trgih bivše Jugoslavije 6,3 % ( v letu 2019 6,2 %) vseh
prihodkov od prodaje.

18. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedok. proizvodnje: 233.267 EUR
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje je izračunana kot
razlika med končnim vrednostnim stanjem na dan 31.12. 2020 in začetnim vrednostnim
stanjem zalog polproizvodov in proizvodov na dan 1.1.2020.

19. Usredstveni lastni proizvodi in storitve: 172.926 EUR
Usredstveni lastni proizvodi in storitve se nanašajo na razvojne projekte, ki so se
izvajali v letu 2020 na področju razvoja novih proizvodov.

72

20. Drugi poslovni prihodki: 621.240 EUR
v EUR

Drugi poslovni prihodki
2020
621.240

Drugi poslovni prihodki
(s prevrednotovalnimi
poslovnimi prihodki)
prihodki od odprave dolg.
rezervacij
prihodki od črpanja
dolg.časov.razmejitev
drugi
poslovni
prihodki
(odškodnine, drugi prih.)
prihodki iz naslova odstopljenih
prispevkov za PIZ IZ in NA
plačo - protikoronski ukrep
prihodki iz naslova refundacij
karanten,
višje
sile,
kriznega
dodatka
izterjane odpisane terjatve, odpis
obveznosti,
odprava
slabitve
terjatev
dobiček od prodaje osnovnih
sredstev v skupini
dobiček od prodaje osnovnih
sredstev, DI

2019
95.340

1.483

9.047

3.821

5.083

1.032

11.177

383.897

0

79.275

0

138.922

31.547

0

0

12.810

38.487

Drugi poslovni prihodki so se v letu 2020, bistveno povečali, primerjalno s predhodnim
obdobjem in sicer zaradi bruto načela pripoznavanja stroškov dela v segmentu sprejetih
protikoronskih ukrepov (predvidevamo, da so ti ukrepi vezani na leti 2020 in 2021) kot
so: odstopljeni prispevki PIZ IZ in NA plačo, refundacija stroškov nadomestila za
odsotnost od dela, iz razloga prejema odločbe za karanteno, iz razloga višje sile ter
izplačilo kriznega dodatka v mesecu decembru 2020, ki je bil v letu 2021 iz proračuna
tudi refundirano. Prav tako so vplivali na večje pripoznavanja drugih poslovnih
prihodkov, odpisi obveznosti iz prejšnjih let iz naslova prejetih avansov s strani kupcev
(odstop od prodajnih pogodb, zavez) ter iz naslova odpisa zastaranih obveznosti od
neizplačanih delnic, še iz naslova statusnega preoblikovanja družbe iz leta 2009 (iz
delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo).
21. Stroški blaga, materiala in storitev: 26.602.826 EUR
Poslovni odhodki so sestavljeni iz proizvajalnih stroškov, ki se ne zadržujejo več v
zalogah, poslovnih stroškov prodajanja in poslovnih stroškov splošnih dejavnosti.
Metode glede vrednotenja posameznih postavk v zvezi s surovinami in materialom ter
polproizvodi in proizvodi so predstavljene že pri pojasnilih, ki se nanašajo na zaloge.
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v EUR

Stroški materiala in storitev
Nabavna vred. prodanega
blaga in materiala ter stroški
porabljenega materiala
Nabavna
vrednost
prodanega
blaga in materiala
Stroški materiala (osnovni in
pom.mat.,embalaža..)
Stroški energije
Stroški nadom. delov ter material
za vzdrževanje
Stroški pisarn. materiala in
strokov. literature
Drugi stroški materiala
Stroški storitev
Proizvodne storitve izvršene po
drugih (agencije, študentski
servis, storitve družbe v skupini)
Prevozi za proizvode, hitra pošta
in ptt storitve
Stroški tekočega in
investicijskega vzdrževanja
Najemnine
Povračila stroškov zaposlencem
v zvezi z delom, stroški
Stroški plač. prometa, banč. stor.
in zavarov. premij
Stroški intelektualnih in osebnih
storitev
Stroški sejmov, promocij,
oglaševanja in reprezentance
Stroški storitev fizičnih oseb
(nadzorni svet, avtorski
honorarji, inovacije)
Stroški komunalnih storitev
Stroški inozemskih zastopnikov
Stroški pogodbenih bonitet,
trženjske analize, vstop v
trgovske verige…

2020
20.214.222

2019
19.682.348

7.271.825

6.381.710

11.398.594
864.903

11.745.093
960.337

533.927

463.833

28.364
116.609
6.388.604

26.922
104.453
6.410.102

1.781.061

1.731.303

841.785

764.385

824.323
93.533

800.523
83.490

51.516

126.765

275.364

272.183

162.372

175.568

223.729

367.055

319
146.752
243.225
235.379

3.494
184.618
337.540

264.378

Stroški režijskih storitev zunanjih
izvajalcev
Drugi stroški storitev (stroški
carinskega posredovanja, stroški
testiranj, kliničnih raziskav,
zaščite intelekt.last., varstva pri
delu, članarine….)

1.321.477
1.154.762

187.769

144.038

Stroški surovin in materiala predstavljajo v vseh prihodkih od prodaje 31,7 %, nabavna
vrednost prodanega blaga in materiala 17,8 % in stroški storitev 15,6 %.
V skupini stroškov proizvodnih storitev izvršenih po drugih so zajeti tudi stroški storitev,
ki se nanašajo na opravljeno delo agencijskih delavcev. V letu 2020 so agencijski
delavci opravili 5.115 ur proizvodnega dela, kar vrednostno predstavlja 56.232 EUR.
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Med stroški režijskih storitev zunanjih izvajalcev so prav tako zajeti tudi stroški
agencijskih delavcev, ki so v letu 2020 opravili 15.816 ur, kar znaša 209.031 EUR.
Storitve so bile izvedene predvsem na področju vzdrževanja proizvajalne opreme.
V stroških najemnine družba izkazuje, v skladu s SRS 2016, kratkotrajne najeme,
najeme manjših vrednosti (do 10.000 EUR) ter računalniško in programsko opremo ter
variabilni del najemnih pogodb, ki so v fiksnem delu pripoznane v opredmetenih
osnovnih sredstvih. Stroški najemnin so v letu 2020 znašali 93.533 EUR.
Stroški po funkcionalnih skupinah

v EUR
Vrsta postavke

2020

2019

1

2

2

VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV
STROŠKI USREDSTVENIH LASTNIH PROIZVODOV IN LASTNIH STORITEV

20.908.845
-

20.245.943
-

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

7.271.825

6.381.710

361.668

514.789

STROŠKI PRODAJANJA

4.373.392

4.600.694

STROŠKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI (vključno z amortizacijo in stroški na nivoju družbe)
SKUPAJ STROŠKI PRODAJANJA IN SPLOŠNIH DEJAVNOSTI

5.771.095
10.144.487

5.331.713
9.932.407

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (osnov.sred., terjatev in zalog)

22. Stroški dela: 9.772.112 EUR
Stroški dela se pripoznajo na podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno delo in druge
podlage za obračun plač v bruto znesku oziroma upravičenost do nadomestila plač in
plačam sorodnih postavk, pa tudi odpravnin ter ustreznih dajatev.
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v EUR

Stroški dela

Plače zaposlencev
Nadomestila plač zaposlencev
Krizni dodatek
Stroški socialnih zavarovanj
Stroški ostalih pokojninskih zavarovanj
Odpravnine
Regres za letni dopust
Prevozi na delo in z dela
Prehrana med delom, močnejša prehrana
Drugi stroški dela (sejnine zaposl.,
str.zdrav., kolekt. zavarov, odškodn. za
neizkoriščeni dopust)
Rezervacije za jubilejne
odpravnine

2020
10.638.356
6.315.028
1.218.210
236.767
547.365
689.353
7.576
663.653
492.572

2019
9.772.112
5.766.494
1.266.492
0
537.414
688.039
5.005
521.451
484.099

386.889

387.994

19.240

51.584

61.703

63.540

nagrade in

V vseh prihodkih od prodaje predstavljajo stroški dela 26,0 % (v letu 2019 25,3 %). V
primerjavi z letom poprej so se povečali za 0,7 odstotne točke, delno zaradi povečanja
plač na podlagi določb podjetniške kolektivne pogodbe, zaradi večjega zneska regresa,
ter zaradi izplačil kriznega dodatka.
Družba, je v skladu z Interventnim zakonom izplačala krizni dodatek vsem delavcem, za
čas dela za mesec marec, april in maj 2020, stroške dela za krizni dodatek je družba
pokrivala z obračunanimi a neplačanimi odstopljenimi prispevki za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje NA in IZ plače. Prav tako je v mesecu decembru izplačala krizni
dodatek, ki ga je država refundirala v letu 2021. Stroške dela iz naslova začasnih,
protikoronskih ukrepov, družba pripoznava po bruto načelu (istočasno pripoznava
terjatev do države ter druge poslovne prihodke).

23. Odpisi vrednosti: 1.508.946 EUR
Stroški amortizacije so zneski nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki v posameznih obračunskih obdobjih prehajajo
iz teh sredstev v nastajajoče poslovne učinke.
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Stroški amortizacije se pripoznavajo na podlagi doslednega razporejanja amortizirljivih
zneskov opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev po
posameznih obračunskih obdobjih, v katerih izhajajo iz njih gospodarske koristi.
Neodpisana vrednost sredstva, ki ni več koristno, se obravnava kot prevrednotovalni
poslovni odhodek, in ne kot strošek amortizacije.
Glavna postavka v tej skupini stroškov je obračunana amortizacija od neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Drugi del stroškov se nanaša
na odtujena osnovna sredstva, ki so imela še nekaj neodpisane vrednosti. V tej skupini
stroškov pa so tudi prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih, ki so nastali
v zvezi z odpisi vrednosti nekurantnih zalog, dodatno oslabitvijo zalog ter spornih oz.
dvomljivih terjatev.
Podrobnejša pojasnila v zvezi z odpisi nekurantnih zalog materiala, polproizvodov,
proizvodov ter oslabitvijo zalog surovin in materiala, polproizvodov in proizvodov ter
trgovskega blaga, so obravnavana že v razkritjih o zalogah. Prav tako so tudi pojasnila
o oslabitvi vrednosti spornih in dvomljivih terjatev zaradi neizterljivosti natančnejše
prikazana v razkritjih o terjatvah.
v EUR

Stroški amortizacije in prevrednotovalnih poslovnih odhodkov
2020
1.508.946
139.061
407.825

2019
1.589.905
107.441
458.861

117.828

119.313

4.825

27.231

457.348

362.270

Amortizacija naložbenih nepremičnin

20.391

0

Odpisi osnovnih sredstev in izguba pri prod. OS

11.419

14.152

14.904

304.917

3.649

19.949

331.696

175.771

Odpisi vrednosti
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Amortizacija zgradb
Amortizacija pravice do uporabe sredstev (najem
zgradb)
Amortizacija pravice do uporabe sredstev (najem
opreme)
Amortizacija opreme, nadom. delov in drobnega
inventarja

Prevrednotovalni poslovni odhodki (oslabitev in odpis
terjatev do kupcev)
Prevrednotovalni poslovni odhodki (odpisi danih
predujmov in ostalih terjatev)
Prevrednotov. poslovni odhodki zalog materiala,
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24. Drugi poslovni odhodki: 170.202 EUR
Drugi poslovni odhodki predstavljajo v glavnem dajatve, ki niso odvisne od poslovnega
izida, izdatke, ki so povezani z dotacijami društvom ter donacijami za humanitarne
namene ter druge davčno nepriznane odhodke.
v EUR

Drugi poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki
Nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča, vodni
prispevek, taksa za obremenjevanje vode
Ostali stroški (dotacije društvom, sindikatu,
davčno nepriz. odhodki, neodbiti DDV, donacije
za humanitarne namene, DDV od primanjkljajev,
druge rezervacije)

2020
170.202

2019
172.189

99.960

101.092

70.242

71.097

25. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev: 15.664 EUR
Finančni prihodki, ki so vključeni v to postavko, izhajajo iz prevrednotenj terjatev in
dolgov že med letom, ob koncu leta pa se povečajo še zaradi preračuna odprtih terjatev
in obveznosti na srednji tečaj Banke Slovenije. Pozitivne tečajne razlike znašajo 15.600
EUR, ostalo so prihodki od obresti iz naslova denarnih stanja na transakcijskih računih.
26. Finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložb: 1.000 EUR
Finančni odhodki iz oslabitve finančne naložbe v kapital; v delež druge družbe v višini
1.000 EUR.
Finančna naložba je bila ob začetnem pripoznanju merjena po nabavni vrednosti.
Po pregledu dokumentacije in izpisa iz sodnega registra druge družbe je poslovodstvo
družbe ugotovilo, da je družba TOSAMA že pred časom izstopila iz lastniške strukture
druge družbe (Zavoda). Iz statuta te družbe izhaja, da se ustanovitveni vložki ob izstopu
družbenikom ne izplačajo, ostanejo zavodu. Finančna naložba v to družbo je bila v letu
2020 slabljena in tudi odpisana v skladu s SRS 17 – Oslabitev opredmetenih osnovnih
sredstev in neopredmetenih sredstev (SRS 17.28).
Izgubo zaradi oslabitve je družba pripoznala kot finančne odhodke, ki jih ne more
razveljaviti, saj gre za dokončno slabitev finančne naložbe. Finančni odhodki iz tega
naslova so davčno nepriznani.
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27. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti: 148.401 EUR
v EUR

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki za obresti in iz drugih
obveznosti
Obresti
družb

iz

posojil,

prejetih

od

2020

2019

148.401

179.770

0

472

134.765

160.328

0
3.100

1.001
3.553

10.536

14.416

povezanih

Obresti iz dolg. posojila, prejetega od banke
Obresti iz kratk. posojil, prejetih od bank
Obresti iz naslova finančnega najema
Obresti iz najema - pravice do uporabe
sredstev MSRP 16

Skupina finančnih odhodkov se nanaša na del odhodkov, ki se nanašajo na diskontirane
najemne pogodbe poslovnih objektov (pravica do uporabe sredstev) in del odhodkov, ki
so nastali zaradi najetega dolgoročnega bančnega posojila. Obresti od dolgoročnega
posojila so nižje zaradi precejšnjega dela že odplačanega kredita, predvsem pa zaradi
ugodnejše obrestne mere po novi, refinancirani pogodbi za dolgoročni kredit pri isti
banki.
28. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti: 40.884 EUR
v EUR

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
2020
Finančni odhodki za
obresti iz poslovnih
obveznosti in drugi
40.884
fin.odh.
iz
posl.obveznosti
Negativne
tečajne
25.629
razlike
Obresti po aktuarskem
preračunu jubilejnih
15.012
nagrad in odpravnin
Zamudne obresti do
243
dobaviteljev

2019

25.368

9.686
15.672
10

Negativne tečajne razlike, so nastale pri uvozu materiala in pri prodaji proizvodov in
trgovskega blaga v tuji valuti. V letu 2020 smo v tuji valuti poslovali v večjem obsegu
glede na primerjalno leto 2019 in posledično je tudi večji znesek finančnih odhodkov iz
tega naslova. Del obresti se nanaša na aktuarskih preračun jubilejnih nagrad ter
odpravnin, ostali del obresti so zamudne obresti do dobaviteljev.
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29. Drugi prihodki: 200.993 EUR
Drugi prihodki so nastali na podlagi neobičajnih poslovnih dogodkov. V obračunskem
obdobju so bili ugotovljeni v vrednosti 200.993 EUR, nanašajo pa se na prejeto
zavarovalnino iz požarnega zavarovanja za uničenje zalog ter delov nepremičnine
(strehe), ki je bila posledica neurja in toče.

30. Drugi odhodki: 10.543 EUR
Drugi odhodki so prav tako nastali na podlagi neobičajnih poslovnih dogodkov. V
obračunskem obdobju so bili ugotovljeni v vrednosti 10.543 EUR, nanašajo pa se na
donacije društvom (2.522 EUR), donacije sindikatu družbe TOSAMA (4.996 EUR),
odškodnine, ki niso povezane s poslovnimi učinki (2.949 EUR) ter druge odhodke (77
EUR).
31. Davek iz dobička: 518.489 EUR
Poslovni izid pred obdavčitvijo in odloženimi davki izkazuje dobiček v znesku
2.982.895 EUR.
Razmerje med računovodskim in davčnim dobičkom:
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v EUR

Računovodski in davčni dobiček
Računovodski dobiček pred davki
Popravek prihodkov na raven davčno priznanih
prihodkov- zmanjšanje
Popravek prihodkov na raven davčno priznanih
prihodkov-povečanje
Popravek odhodkov na raven davčno priznanih
odhodkov-zmanjšanje
Popravek odhodkov na raven davčno priznanih
odhodkov-povečanje
Sprememba dav.osnove zaradi prehoda na nov
način računovodenja iz naslova rezervacij za
odpravnine in jubilejne nagrade
Povečanje davčne osnove zaradi prodaje OS
pred predpisanih rokom
Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave
Davčna osnova
Davek (19,0% davčna stopnja)

2020
2.982.895

2019
1.634.042

1.665

4.603

0

12.508

250.611

656.077

3.914

6.281

-62.313

-62.672

1.006
437.732
2.728.889
518.489

0,33
420.544
1.808.526
343.620

32. Odloženi davki: - 3.730 EUR
Odloženi davki znižujejo poslovni izid obračunskega obdobja, nanašajo pa se na
odložene davke iz naslova rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ter odložene
davke iz naslova popravkov vrednosti terjatev do kupcev.
33. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja: 2.460.676 EUR
Poslovni izid iz rednega poslovanja (EBIT) predstavlja dobiček v vrednosti 2.967.067
EUR, v letu poprej pa 1.789.753 EUR. Celotni dobiček pred obdavčitvijo znaša
2.982.895 EUR, v letu 2019 pa 1.634.042 EUR. Čisti dobiček leta 2020 znaša 2.460.676
EUR in je za 81,5 % (za 1.104.892 EUR) večji od dobička predhodnega leta.
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3.5.4 Računovodske usmeritve in razkritja postavk v izkazu
denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno
prikazane spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto, za katero se sestavlja.
izkaz denarnih tokov ima obliko zaporednega izkaza.
Družba sestavlja izkaz denarnih tokov v skladu s SRS 22 Oblike izkaza denarnih tokov
kot različico II (uporaba posredne metode). V prvem stolpcu so prikazani podatki za leto
2020, v drugem pa za leto 2019. Pri ugotavljanju posameznih postavk izkaza denarnih
tokov so se uporabile postavke iz izkaza poslovnega izida za leto 2020 in sprememb
postavk obratnega kapitala iz bilance stanja na dan 31.12. 2020 in na dan 31.12. 2019.
Iz izkaza denarnih tokov so razvidni podatki o denarnih tokovih pri poslovanju, denarnih
tokovih pri investiranju, denarnih tokovih pri financiranju ter denarni izid v obdobju s
prikazom začetnega in končnega stanja denarnih sredstev. Za vsako od teh skupin so
prikazani prejemki in izdatki na podlagi podatkov iz izkaza poslovnega izida, bilance
stanja in drugih evidenc, ki se s posebnimi prilagoditvami čimbolj približajo dejanskim
prejemkom in izdatkom.
Podatki za sestavitev izkaza denarnih tokov so pridobljeni iz bilance stanja, izkaza
poslovnega izida in drugih evidenc, ki se nanašajo na leto 2020. Denarna sredstva
predstavljajo evrska sredstva v blagajni, evrska sredstva na transakcijskem računu in
devizna sredstva na računih pri bankah.
Denarni tokovi pri poslovanju so izkazani v podbilanci A in so povezani z opravljanjem
glavne dejavnosti, ki ustvarja poslovni izid. Poslovni prihodki in poslovni odhodki iz
izkaza poslovnega izida so popravljeni za spremembe čistih obratnih sredstev
(spremembe med začetnim in končnim stanjem terjatev, aktivnih časovnih razmejitev,
zalog, poslovnih dolgov, rezervacij in pasivnih časovnih razmejitev) z namenom, da se
približajo prejemkom in izdatkom pri poslovanju. Pozitivni denarni izid pri poslovanju
znaša 3.139.923 EUR.
Denarni tokovi pri investiranju so razvidni iz podbilance B in so povezani s prejemki in
izdatki pri investiranju. Prejemki in izdatki pri investiranju izkazujejo povečanja in
zmanjševanja denarnih sredstev zaradi odtujevanja in pridobivanja neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter finančnih naložb.
Podbilanca investiranja izkazuje negativni denarni izid v znesku 1.076.777 EUR, kar je
posledica investiranja predvsem v opredmetena osnovna sredstva.
Podbilanca izkaza denarnih tokov C prikazuje denarne tokove pri financiranju. Prejemki
in izdatki pri financiranju so povezani s povečanjem oziroma zmanjšanjem denarnih
sredstev zaradi prejemkov od dobljenih dolgoročnih in kratkoročnih posojil in izdatkov
za odplačila dolgoročnih in kratkokoročnih posojil ter plačil obrokov iz finančnega
najema ter plačil finančnih obveznosti iz naslova pravice do uporabe sredstev.
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Družba ni v letu 2020 prejela novih kreditov, zato tudi nima iz tega naslova prejemkov
od povečanja finančnih obveznosti.
Izdatki pri financiranju so ugotovljeni v vrednosti 1.189.998 EUR, nastali pa so zaradi
odplačila 795.767 EUR kratkoročnega dela dolgoročnega bančnega posojila (12
obrokov v znesku 66.314 EUR), plačila bančnih obresti za dolgoročni kredit v znesku
149.751 EUR ter plačila kratkoročnih finančnih obveznosti iz najema v znesku 144.480
EUR.
Denarni tok pri financiranju izkazuje negativni denarni izid v znesku 1.189.998 EUR.
Družba je v letu 2020 ustvarila pozitivni denarni izid (seštevk vseh podbilanc) v znesku
873.148 EUR.
Končno stanje denarnih sredstev je ugotovljeno v podbilanci Č izkaza denarnih tokov
kot seštevek denarnega izida posameznih podbilanc prejemkov in izdatkov ter
začetnega stanja denarnih sredstev na dan 1.1.2020.
Po tem obračunu je tako ugotovljeni znesek denarnih sredstev izkazan v vrednosti
2.008.337 EUR, kar je enako postavki denarnih sredstev v bilanci stanja na dan 31. 12.
2020.

3.5.5 Računovodske usmeritve in razkritja postavk v izkazu
gibanja kapitala
Izkaz gibanja kapitala je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno
prikazane spremembe sestavin kapitala za poslovno leto, za katero se sestavlja. Družba
sestavlja izkaz gibanja kapitala v skladu s SRS 23 Oblike izkaza gibanja kapitala. Iz
izkaza gibanja kapitala so razvidne posamezne postavke kot začetno stanje, premiki v
kapital, premiki iz kapitala, končno stanje posameznih postavk in bilančni dobiček.
Pojasnila sprememb v izkazu gibanja kapitala so prikazana za posamezne postavke
izkaza gibanja kapitala.
Osnovni kapital: 9.449.103 EUR
Osnovni kapital predstavlja znesek kapitala, ki je vpisan v sodni register in je sestavljen
iz dveh deležev. V letu 2013 je prišlo do spremembe lastništva večinskega deleža.
Družba TB investicije d.o.o., s sedežem na Koprski ulici 106 D, Ljubljana, je z dnem 25.
9. 2013 postala lastnica 99,74601 % deleža v družbi TOSAMA d.o.o. Vir, manjšinski
lastnik – fizična oseba pa je tudi po tej spremembi ostal lastnik 0,25399 % deleža.
Poslovna deleža sta na podlagi refinancirane kreditne pogodbe za najem dolgoročnega
posojila zastavljena.
Revalorizacijske rezerve: 2.772.335 EUR
Revalorizacijske rezerve v znesku 3.422.635 EUR se nanašajo na prevrednotenje
zemljišč in so zmanjšane za odloženi davek v znesku 650.300 EUR.
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Čisti dobiček leta 2020: 2.460.676 EUR
Čisti dobiček leta 2020 je ugotovljen v znesku 2.460.676 EUR. Podrobnejša razlaga te
postavke je že pri razkritjih postavk iz izkaza poslovnega izida.
Bilančni dobiček na dan 31.12.2020: 6.038.586 EUR
Bilančni dobiček na dan 31.12. 2020 je izračunan na podlagi sledečih postavk:
preneseni dobiček iz prejšnjih let
+ dobiček obračunskega obdobja
- dologoročno odloženi stroški razvijanja
na bilančni presečni dan
skupaj bilančni dobiček

+ 4.633.517,28 EUR
+ 2.460.676,15 EUR
- 1.055.607,21 EUR
6.038.586,22 EUR

Poslovodstvo predlaga, da bilančni dobiček ostane nerazporejen. O njegovi uporabi bo
odločala skupščina družbe.

3.5.6 Druga razkritja
3.5.6.1 Upravljanje tveganj
Družba pri poslovanju obvladuje različna tveganja, ki so razdeljena na poslovna
tveganja in finančna tveganja. V okviru finančnih tveganj je veliko pozornosti namenjeno
kreditnemu in tržnemu tveganju ter tveganju plačilne nesposobnosti, ki obsega
kratkoročno in dolgoročno tveganje nesposobnosti pravočasnega poravnavanja
obveznosti.
Družba je izpostavljena poslovnim tveganjem zaradi vpliva gospodarske krize, kar se
odraža tudi v vse težjem pridobivanju novih poslovnih partnerjev in po drugi strani tudi
zadržanju oz. povečanju prodaje z obstoječimi.
Kreditna tveganja zajemajo tveganja, ki so povezana s poravnavanjem obveznosti
poslovnih partnerjev. Družba ima oblikovano politiko aktivnega upravljanja kreditnega
tveganja, pri čemer dnevno spremlja odprte terjatve do kupcev, omejuje izpostavljenost
posameznemu kupcu prek sistema limitov, zaračunava zamudne obresti in v končni
izterjavi poskuša doseči plačilo tudi s tožbami. Terjatve zavaruje prek zavarovalnice,
limiti se opredelijo enkrat letno glede na boniteto kupca in ocenjeni letni promet.
V primeru novih kupcev se preverjajo bonitete prek ustreznih institucij. Prodaja kupcu
se ustavi, če je presežen limit, če ima kupec blokiran transakcijski račun, če je
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poslovodstvo pridobilo druge informacije, ki kažejo na riziko poslovanja. Odstopanja so
dopustna le v primeru odobritve poslovodstva.
Tržno tveganje zajema valutno tveganje in obrestno tveganje. Pri valutnem tveganju se
zaradi spremembe tečaja posamezne valute lahko zmanjšajo gospodarske koristi
družbe, pri obrestnem tveganju pa nihajo obresti od najetih posojil. Glede na to, da je
večina nabave in prodaje v domači valuti, družba nima posebnih postopkov za
uravnavanje valutnega tveganja.
Izpostavljenost obrestnemu tveganju je velika, saj so dolžniški viri vezani na
spremenljivo obrestno mero Euribor. Družba ne uporablja instrumentov za varovanje
pred obrestnimi tveganji.
Plačilno sposobnostno tveganje se nanaša na zagotavljanje plačilne sposobnosti
družbe, saj so finančne obveznosti iz dolgoročnega posojila velike. S stalnimi
aktivnostmi na področju zagotavljanja likvidnosti, družba v pogodbenih rokih redno
odplačuje glavnico in pripadajoče obresti, povezane z dolgoročnim posojilom. Poleg
finančnih obveznosti v rokih poravnava tudi vse poslovne obveznosti tako do
dobaviteljev kot tudi do države in zaposlenih.
Aktivnosti, ki se nanašajo na zagotavljanje plačilne sposobnosti se nanašajo na
optimiziranje nabave, izboljševanje plačilnih pogojev, stalno zmanjševanje stroškov,
doseganje krajših plačilnih rokov pri kupcih in možnosti koriščenja skontov.
Poleg dolgoročnega posojila, ki zagotavlja dolgoročno finančno in likvidno stabilnost
družbe ter vir financiranja za investicije, ima družba še odobren revolving kredit v višini
750.000 EUR (nekoriščen) kar prav tako predstavlja vir financiranja za investicije.
3.5.6.2 Transakcije s povezanimi osebami
Povezane osebe vključujejo odvisne družbe in fizične osebe, kot jih opredeljuje MRS
24, na katerega uporabo se sklicujejo Slovenski računovodski standardi.
Poslovanje med matično družbo in odvisnimi družbami se v glavnem nanaša na nakup
in prodajo trgovskega blaga, proizvodne in režijske storitve ter zagotavljanje plačilne
sposobnosti. Pri medsebojnih transakcijah se uporabljajo tržne cene. Pri posojilih se
uporablja priznana obrestna mera za povezane osebe.
Transakcije med povezanimi družbami so razkrite že pri posameznih vrstah
računovodskih postavk (prihodki, odhodki, terjatve, obveznosti).
V skladu s 545. členom Zakona o gospodarskih družbah je bilo sestavljeno Poročilo o
odnosih s povezanimi družbami, ki je bilo tudi revidirano s strani pooblaščenega
revizorja.
Razkritja v zvezi s sestavo poslovodstva družbe TOSAMA d.o.o. in skupščine družbe
TOSAMA d.o.o. so predstavljena v poglavju Poročilo o upravljanju.
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Poslovnih terjatev do članov poslovodstva, skupščine in lastnika v obravnavanem
obračunskem obdobju ni bilo.
Prejemki in povračila stroškov, ki so jih za opravljanje funkcij oziroma nalog v
poslovnem letu 2020 prejele skupine oseb so razkriti skladno z 294. členom ZGD-1 I
(Ur. l. 55/15) in so sledeči:
Bruto plače

Prejemniki

Ostale
bonitete
uporaba
služb. vozil
in ostalo

Poslovodstvo
(2)

Ostali
zaposleni
po
individualn
ih
pogodbah
Skupaj

201.600

Zavarov.
premije
(boniteta)
prostov .zdr.
zav., kolekt.
nezg.zav.,
zav.na sl.poti

11.055

Bruto
plače

Nagrade

Ostale
bonitete

493.396

4.676

1.531

nagrade, regres za
letni dopust,
poslovna uspešnost

164

Zavarov.
premije
(boniteta)

Povračila
stroškov

Drugi
prejemki

3.213

Regres za letni
dopust, jubilejne
nagrade, poslovna
uspešnost

282 16.833

dnevnice, nočnine,
stroški prehrane, stroški
po potnih nalogih ipd.

1.772

Dnevnice, nočnine,
prevozi na delo,
kilometrina,
reprezent.stroški, str.
prehrane, stroški po
potnih nalogih ipd.
25.797

(11)

Prejemki so prikazani v bruto zneskih. Od vseh prejemkov so bile obračunane in plačane
pripadajoče dajatve.

3.6 Stroški revidiranja, dogodki po datumu bilance stanja
Stroški revidiranja in davčnega svetovanja
Družba je za revidiranje računovodskih izkazov in Letnega poročila družbe TOSAMA
d.o.o. za leto 2020 porabila 13.000 EUR (brez DDV). V tem znesku je upoštevana tudi
preiskava računovodskih izkazov družb Tosama d.o.o. Zagreb in Tosama d.o.o.
Beograd za leto 2020 ter pregled poročila o odnosih do povezanih družb v skladu z 545.
členom ZGD-1.
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Dogodki po datumu bilance stanja
Ocenjujemo, da se po datumu bilance stanja, niso pojavili dogodki, ki bi lahko
pomembno vplivali na računovodske izkaze za leto 2020.
V letu 2021 se nadaljuje stanje epidemije koronavirusa COVID-19, ki je bila v Sloveniji
razglašena 13.3.2020.
Higienski ter organizacijski ukrepi, ki jih je družba sprejela za zajezitev širjenja Corona
virusa, se nadaljujejo tudi v letu 2021. V letu 2021 se nadaljuje opravljanje dela od doma
(režijskih delavcev, kjer narava dela dopušča takšno obliko opravljanja delovnih
obveznosti), dosledno upoštevanje higienskih ukrepov, zagotavljanje vseh zaščitnih
sredstev, s strani zunanjih zdravstvenih delavcev bomo organizirali cepljenje za vse, ki
so se nanj prostovoljno prijavili.
V začetku leta 2021 sm beležili večje število obolelih s korona virusom, vendar je kljub
temu teklo delo v proizvodnji nemoteno. Prav tako smo v letu 2021 beležili odsotnosti
zaradi karantene, višje sile ter izolacije. V mesecu maju, juniju 2021 se število
odsotnosti, zaradi obolelosti oziroma izpostavljenosti okužbi, umirja.
COVID 19 ima v letu 2021 negativni vpliv na poslovanje družbe, predvsem v
zagotavljanju neprekinjene nabavne verige (dostopnost do surovin iz plastičnih mas) ter
v povišanju stroškov prevoza. Konec leta 2020 smo prekinili pogodbo s pomembnim
kupcem, ki jo načrtujemo, do konca leta 2021, nadomestiti z novimi, manjšimi kupci. Če
bi se epidemija nadaljevala in podaljšala v tretji val (druga polovica leta 2021) bi lahko
v primeru poslabšanja v gospodarstvu, zaradi COVIDa 19, to imelo pomemben vpliv na
kreditno tveganje in plačilno sposobnost kupcev.
V letu 2021 so se povečali stroški dela, predvsem iz naslova povečanja minimalne
plače. Na letni ravni ocenjujemo, da bodo stroški dela iz tega naslova višji za 600.000
EUR.
Od januarja do junija 2021 država delno subvencionira povečanje minimalne plače, v
drugi polovici leta bo družba oproščena plačila prispevkov od višje, najnižje osnove za
plačilo prispevkov.
Vsekakor, ima povečanje minimalne plače, v družbi, ki se ukvarja z proizvodno
dejavnostjo, v letu 2021 velik negativni vpliv na poslovanje, doseganje konkurenčnosti
ter ohranjanja prodajnega trga.
Neto realizacija je bila v prvih mesecih pod planirano, posledično je bila tudi nižja
produkcija, ki je ob povečanih stroških rezultirala v negativnem poslovnem izidu.
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V mesecu marcu in aprilu 2021 je bil mesečni poslovni izid že pozitiven, takšen trend
pričakujemo tudi do konca leta.
Plani za leto 2021 so se zaradi izgube večjega kupca in s tem planirane nižje realizacije
na eni strani, ter višjih nabavnih cen surovin (ki so posledica COVID-19 gospodarske
situacije) na drugi strani, na vseh segmentih znižali (stroškovni, investicijski plani)
primerjalno z nadvse uspešno zaključenim letom 2020. Plan poslovnega izida za leto
2021 je še vedno pozitiven in sicer načrtujemo v letu 2021 realizirati čisti dobiček v
znesku 744.254 EUR ter planirani EBITDA v znesku 2.388.588 EUR.

Odobritev Letnega poročila za objavo
Poslovodstvo družbe TOSAMA d.o.o.Vir je dne 30.06.2021 sprejelo sklep o odobritvi
Letnega poročila za objavo in s tem predajo javnosti.
Na Viru, 30.06.2021

Direktorica:
Mojca Šimnic Šolinc

Direktor:
Tomaž Brdnik
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3.7 Poročilo neodvisnega revizorja
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4 POROČILO SKUPŠČINE O PREVERITVI IN
POTRDITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE
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