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Pavčkovi angeli

»Angeli mojega očeta me preletavajo od dneva, ko očeta ni več, vedno pogosteje in vedno bolj 
zavezujoče. Vsak dan njegove dolge bolezni so ga spremljali in v najbolj težkih trenutkih, ko se 
je telo borilo z bolečino in pljuča s hlastanjem po zraku, se mi je zazrl v oči in njegov kazalec 
mi je pomignil, da mi mora še nekaj važnega povedati, preden bi njegov močni glas zamrl. 
Ničkolikokrat sem se napeta in solzna sklonila k njemu in prisluhnila naročilu, naj poskrbim za 
angele. V strahu, da bi glas potihnil, sem se stisnila čisto blizu obraza in vedno mi je z istim 
žarom, predanostjo in skrbjo naročal, naj jih nesem v tisk. V Mladinsko knjigo, da konča, kjer je 
začel. Naj bo lepa knjiga in naj izide na Prešernov dan 2012. Seveda bom, sem vedno odvrnila, 
prej boš naredil korekture in pregledal ilustracije, pa na predstavitev boš šel. Navadno se je 
nasmehnil in dodal, morda pa res.« Tako je v spremni besedi k poslednji Pavčkovi zbirki 
Angeli zapisala njegova hči Saša Pavček.

na Prešernov dan 2012 smo v knjigarni konzorcij javnosti prvič predstavili poslednjo 
Pavčkovo pesniško zbirko Angeli. Toneta Pavčka ni bilo na predstavitvi zbirke. Dvajsetega 
oktobra 2011 je njegovo srce obstalo, čeprav njegova volja do življenja ni usahnila do 
zadnjega diha, do zadnjega verza:

Ne gre. Nič več ne gre. Samo razširjena opešana srčna mišica 
in vsega konec. Rekel bi Amen, pa nočem. Še hočem živeti, 
še hočem biti, se veseliti bivanja, malih zgodb vsakdanjosti, 
novih zgodbic od tu in tam in potem reči: 
Izpil sem te do konca, srce moje ljubo. 
  (verzi iz Pavčkove zadnje pesmi Angel za srce)

Pavčkovi brezčasni verzi pa ostajajo. od 8. februarja 2012 njegovi Angeli preletavajo številne 
bralce. Zagotovo bodo tudi prihodnje generacije. Angeli so v letu 2012 zaznamovali slovenski 
kulturni prostor in hkrati zakladnico naše založbe. Zato smo ilustracije Danijela Demšarja, 
s katerimi je na svojstven način dopolnil Pavčkovo doživetje napisanega, vtkali tudi v letno 
poročilo Mladinske knjige Založbe d.d. in Skupine Mladinska knjiga za leto 2012.
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PiSMo PreDSeDnika UPrave

Spoštovani delničarji, poslovni partnerji in sodelavci!

Poglabljanje gospodarske krize v Sloveniji in na drugih domicilnih trgih Skupine Mk je 
imelo v letu 2012 izrazito negativen vpliv na efektivno povpraševanje podjetij, sektorja 
»država« in končnih potrošnikov po nenujnih dobrinah, kar se je pri večini družb iz 
Skupine Mk odrazilo v manjših odzivih na prodajne akcije in v znižanju povprečne 
vrednosti nakupov sicer zvestih kupcev. 
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Tržne razmere so se poslabševale vse leto, doseženi obseg konsolidiranih čistih prihodkov 
od prodaje je bil zato v letu 2012 za 14 % nižji glede na leto 2011, pri čemer pa je bil del 
upada prihodkov tudi posledica izločitve dejavnosti maloprodaje iz družbe Mozaik knjiga  
v prvi polovici leta. na zaostajanje prodaje za lansko so se družbe iz Skupine Mk odzvale  
s sprejetjem in izvajanjem dodatnih kratkoročnih protikriznih ukrepov. Ukrepi za doseganje 
dodatne prodaje niso bili v celoti uresničeni, doseženi učinki ukrepov na stroškovnem 
področju pa so presegli predvideni obseg. rezultati matične družbe Mk Založbe so tako 
kljub občutno nižji prodaji v letu 2012 glede na prejšnje leto zaradi hitrega stroškovnega 
prilagajanja na ravni doseženih v letu 2011, podobno velja tudi za konsolidirane rezultate 
Skupine Mk ob izločitvi lanskih slabitev finančnih naložb, smo pa zato zaostali za 
ambiciozno postavljenimi planskimi cilji, saj se predpostavke plana žal niso uresničile. 

v Mk Založbi je upadla prodaja na vseh prodajnih poteh, s protikriznimi ukrepi pa je 
družba pomembno znižala stroške pod planirano in lansko raven in s tem kompenzirala 
vpliv nižje prodaje, zato je bil čisti dobiček na ravni lanskega. Družba se je kot vodilni 
založnik v Sloveniji proaktivno odzivala na spremenjene trende v panogi, povečala je nabor 
e-knjig in začela razvijati lastno e-knjigarno. 

največji zaostanek za lanskimi in planiranimi rezultati je bil v Mk Trgovini. izpad prodaje 
je bil prevelik, da bi ga družba lahko v celoti nadomestila z zniževanjem stroškov in 
izboljšanjem nabavnih pogojev. največji izpad je bil pri prodaji gospodarskih družbam  
in proračunskim porabnikom. grafika Soča je glede na lani ponovno dosegla rast prodaje, 
relativno izboljšanje proizvajalnih stroškov in s tem tudi izboljšanje rezultata. Zaradi 
izgube kupcev na področju komercialnega tiska, ki jih ni mogla v celoti nadomestiti  
z manj donosnimi posli na področju tiska knjig, je družba zaostala za planirano prodajo  
in rezultatom.

na jve trgih so bile gospodarske razmere še bolj zaostrene kot v Sloveniji. v družbi 
Mozaik knjiga je za planom najbolj zaostala prodaja pravnim osebam, v manjši meri pa 
tudi preostale prodajne poti, zato je kljub dodatnim stroškovnim prihrankom ter zaradi 
vpliva maloprodaje (nizka sezona), ki je bila do maja še v sklopu matičnega podjetja, 
celotna izguba presegla planirano. Sredi leta smo v Mozaiku uspešno vključili maloprodajo 
v skupno družbo s Profilom, ki že posluje pozitivno. glede na to, da je nova hčerinska 
družba v polovični lasti obeh partnerjev, je partnerja ne upoštevata v svojih konsolidacijskih 
izkazih. Mk beograd se še vedno sooča s padanjem prodaje na prodajni poti reader's 
Digest, ki je ne more v celoti nadomestiti z rastjo zastopniške prodaje. kljub visokim 
prihrankom na stroškovni strani družba ni mogla v celoti nadomestiti izpada prodaje in 
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predvsem negativnih tečajnih razlik, zato je rezultat slabši od planiranega. Mk Sarajevo 
je ob ponovnem oživljanju zastopniške prodaje poslovala pozitivno. na podlagi dobrih 
lokalnih projektov in uspešne zastopniške prodaje je Mk Skopje tudi v letu 2012 poslovala 
pozitivno.

Tako Mk Založba kot Skupina Mk sta v letu 2012 z optimizacijo obratnih sredstev, zlasti 
zalog, ohranili tekočo likvidnost in finančno trdnost. 

ker v letu 2013 v Sloveniji in na trgih jve evrope realno še ne moremo pričakovati 
izboljšanja gospodarskih razmer, družbe iz Skupine Mk za to leto planirajo doseganje 
podobnega obsega čistih prihodkov od prodaje kot za leto 2012. kljub temu je predvideno 
pomembno izboljšanje rezultatov pri večini družb SMk kot posledica prestrukturiranja 
in prilagajanja zahtevnim razmeram na trgu ter novih stroškovnih racionalizacij, ki se 
bodo v še večjem obsegu kot v letu 2012 nadaljevale tudi v letu 2013. še bolj se bomo 
osredotočili na jedrne dejavnosti, selekcionirali knjižni program in se s tem prilagodili 
realno dosegljivemu obsegu prodaje. Pri produkciji bomo večjo skrb posvetili fazi izbora 
knjižnih naslovov in žanrov ter kasneje, po izidu, v fazi promocije oziroma vstopanja na 
trg, poskrbeli za primerno odmevnost pri ciljni publiki. nadaljevali bomo optimizacijo 
prodajnih poti ter še bolj osredotočili posamezne akcije in aktivnosti na izbrane ciljne 
segmente trga, se izogibali prekrivanju in pospeševali komplementarnost. vse to nam 
omogoča novo programsko orodje z vpogledom v nakupno zgodovino vseh naših 
odjemalcev po izbranih atributih ter možnostmi bolj natančne segmentacije glede na 
produkte/vsebine in prodajne cilje.

ključen poudarek bo na doseganju pozitivnega denarnega toka iz poslovanja, in sicer  
z ustvarjanjem dobička iz poslovanja in zniževanjem potrebnih obratnih sredstev v 
vseh družbah Skupine Mk, ki bo s tem ohranila primerno likvidnost in solventnost, brez 
dodatnega povečanja zadolženosti (izvzeta so običajna sezonska financiranja) in ob 
ohranitvi vseh kreditnih linij v sedanjem obsegu.

razvoj e-vsebin bo šel v smeri razširitve ponudbe e-knjig in izdelave platform, ki bodo 
hkrati pospeševale tudi prodajo »analognih« oziroma klasičnih produktov.

hkrati upamo, da bo postopek prodaje večinskega paketa delnic Mk Založbe strateškemu 
investitorju s strani konzorcija zastavnih upnikov uspešen in bo lahko družba v povezavi  
s strateškim partnerjem realizirala dodatne sinergične učinke ter uspešno kljubovala krizi.
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ob zaključku zahtevnega poslovnega leta bi se v imenu uprave zahvalil vsem sodelavkam 
in sodelavcem v Skupini Mk za pomemben prispevek k doseženim rezultatom. Pred nami 
so novi izzivi v še bolj zahtevnem poslovnem okolju, ko je še posebej pomembno, da 
ohranimo zaupanje v naše sposobnosti in kljub težkim razmeram na trgu najdemo čim več 
poti do kupcev. Ponudba, ki jo pripravljamo zanje, je več kot odlična.

članom nadzornega sveta, sveta delavcev in sindikata, delničarjem, poslovnim partnerjem 
in avtorjem pa bi se ob tej priložnosti zahvalil za njihovo zaupanje in podporo. 

        Peter Tomšič, 
       predsednik uprave MkZ d.d. 
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Poročilo naDZornega SveTa

MlaDinSke knjige Založbe D.D. o reZUlTaTih PreveriTve leTnega 
Poročila MkZ in konSoliDiranega leTnega Poročila SkUPine Mk 
Za leTo 2012

nadzorni svet Mladinske knjige Založbe d.d. podaja skupščini družbe naslednje poročilo o:
• rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d.  

(v nadaljevanju MkZ d.d.) in Skupine Mk za leto 2012,
• rezultatih preveritve predloga za uporabo bilančnega dobička,
• stališču nadzornega sveta do revizijskega poročila družbe in Skupine ter
• o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe in Skupine med letom.
 
 
leTno Poročilo 2012

nadzorni svet je preveril poročilo o poslovanju družbe za leto 2012. Ugotovil je, da je 
bilo poročilo o poslovanju družbe MkZ d.d. za leto 2012 in nekonsolidirano poročilo o 
poslovanju Skupine Mladinska knjiga za leto 2012 izdelano februarja 2013 in ga je nadzorni 
svet obravnaval na sedmi seji, ki je bila dne 22. 2. 2013. revidirano letno poročilo in 
revidirano konsolidirano letno poročilo (revizija je potekala od 18. 3. 2013 do 25. 4. 2013  
za MkZ d.d. ter od 15. 4. 2013 do 25. 4. 2013 za konsolidacijo Skupine Mk) je nadzorni svet 
obravnaval na svoji deveti seji dne 8. 5. 2013.
 
letno poročilo MkZ d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Mk za leto 2012 v skladu 
z zakonom obsegata računovodske izkaze s pojasnili in vse druge zakonsko določene 
obvezne vsebine: poslovno poročilo, bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega 
vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov, gibanje kapitala, pojasnilo k računovodskim 
izkazom ter planske usmeritve za leto 2013.
 
Pojasnila računovodskih izkazov razkrivajo informacije o načelih sestavljanja računovodskih 
izkazov ter o računovodskih usmeritvah in metodah vrednotenja sredstev in virov sredstev 
družbe. Poslovni poročili podajata prikaz nabave, proizvodnje in prodaje ter prikaz 
poslovanja in položaja družbe.
 
Poslovni poročili vsebujeta tudi podatke o pomembnejših poslovnih dogodkih, o delovanju 
povezanih družb ter o načrtovanem razvoju in perspektivah družbe.
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PreDlog Za UPorabo bilančnega Dobička

Uprava je k letnemu poročilu priložila tudi predlog za uporabo bilančnega dobička za 
leto 2012. Uprava predlaga, da bilančni dobiček za leto 2012 v višini 800.636 eUr ostane 
nerazporejen.

nadzorni svet je predlog za oblikovanje in izračun bilančnega dobička po predhodni skupni 
obravnavi z upravo družbe preveril in ugotovil, da vsebuje vse z zakonom predpisane 
podatke ter da je tudi vsebinsko primeren.
 
 
STališče Do reviDiranega leTnega Poročila
 
nadzorni svet je pregledal in obravnaval revidirano letno poročilo družbe in konsolidirano 
letno poročilo Skupine, ki vključujeta tudi revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 
2012. revizijski poročili je izvedla na skupščini izbrana revizijska hiša bDo revizija, d. o. o.
 
nadzorni svet je menil, da je revizor pripravil svoji poročili v skladu z zakoni in pravili 
stroke, ter nanju ni dal pripomb. revizor je podal mnenje s pridržkom, in sicer iz razloga 
obstoja subsidiarnega poroštva Mladinske knjige Založbe d.d. za obveznosti, ki jih ima 
družba Zvon ena holding d.d. – v stečaju do družbe hypo alpe-adria-bank d.d. v višini  
1,5 milijona eUr, saj po mnenju revizorja ostaja odprto vprašanje, ali bi morala družba za 
to obveznost oblikovati rezervacijo za dano jamstvo in pripoznati odhodke iz tega naslova 
v isti višini ali gre le za potencialno obveznost, kot je že razkrita v računovodskem poročilu 
družbe. nadzorni svet je ob mnenju revizije s pridržkom, ki zagotavlja, da so računovodski 
izkazi družbe in Skupine v vseh pomembnih pogledih resnična in poštena slika finančnega 
položaja MkZ d.d. in Skupine na dan 31. 12. 2012 ter izidov njunega poslovanja in gibanja 
denarnih tokov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, podal pozitivno stališče 
do obeh revizijskih poročil.
 

način in obSeg Preverjanja voDenja DrUžbe in SkUPine

v letu 2012 je nadzorni svet deloval v dveh različnih sestavah. Do 5. 6. 2012 so nadzorni 
svet sestavljali alojz jamnik (predsednik), ljubo Peče, Franc ješovnik, roman žnidarič, 
Magdalena gregorc in klemen eržen. 
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najpomembnejše točke, o katerih je nadzorni svet razpravljal ter o njih sprejemal sklepe, so bile:
• obravnava in sprejem plana za leto 2012 za Skupino Mladinska knjiga in Mladinsko knjigo 

Založba d.d.
• obravnava in potrditev revidiranega letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d.  

in revidiranega konsolidiranega poročila Skupine Mk za leto 2011 
• sprejem poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe  

Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Mk za leto 2011  
in predloga za uporabo bilančnega dobička

• obravnava predloga sklica 33. redne letne skupščine delničarjev Mladinske knjige  
Založbe d.d. ter določitev dnevnega reda, gradiv in predloga sklepov

• imenovanje revizijske hiše za revizijo v letu 2012
• Mozaik knjiga Zagreb d.o.o. – predstavitev tekočega poslovanja ter strateških usmeritev 

podjetja
• seznanitev z rezultati poslovanja Skupine Mk in Mladinske knjige Založbe d.d. za obdobje 

januar –marec 2012
 
v navedeni sestavi je nadzorni svet opravljal nadzor nad vodenjem poslov v letu 2012 na treh 
rednih sejah in eni korespondenčni seji. 
 
od dne 5. 6. 2012 dalje so nadzorni svet sestavljali branko gregorec (predsednik),  
David Melihen, vladimir anton lukanc, borut Frantar, Magdalena gregorc in klemen eržen. 

najpomembnejše točke, o katerih je nadzorni svet razpravljal ter o njih sprejemal sklepe, so bile:
• seznanitev s poslovno-razvojnimi dokumenti družbe in njihova obravnava
• seznanitev z rezultati poslovanja skupine Mk in Mladinske knjige Založbe d.d. za obdobje 

januar–junij 2012
• seznanitev s poročilom o poteku postopka prodaje delnic MkZ d.d. s strani konzorcija 

zastavnih upnikov
• obravnava in sprejem poročila o poslovanju MkZ in SMk za obdobje januar–september 2012
• seznanitev z oceno poslovanja MkZ in SMk za leto 2012
• obravnava in sprejem plana poslovanja Skupine Mk in Mk Založbe d.d. za leto 2013
• seznanitev z notranjerevizijskim poročilom glede smotrnosti dajanja kreditov in subsidiarnih 

poroštev družbam izven SMk, torej družbam Zvon ena holding d.d. in Zvon dva holding 
d.d. in z njima povezanim družbam od leta 2008 dalje, ter glede ustreznosti zavarovanj teh 
kreditov in poroštev ter z notranjerevizijskim poročilom glede smotrnosti nabave  
in odprodaje vrednostnih papirjev izdajateljev Zvon ena holding d.d. in Zvon dva holding d.d.
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v navedeni sestavi je nadzorni svet opravljal nadzor nad vodenjem poslov v letu 2012 na 
petih rednih sejah. 
 
nadzorni svet je na podlagi poročil uprave in drugih podatkov družbe dobil vpogled v trende 
poslovanja, preglede gibanja prodaje po dejavnostih in prodajnih poteh ter v računovodske 
izkaze poslovanja. nadzorni svet ocenjuje poslovanje družbe in Skupine v letu 2012 za manj 
uspešno od pričakovanega, pri čemer je treba upoštevati tudi slabo splošno ekonomsko in 
finančno situacijo, zlasti na jugovzhodnih evropskih trgih. Družba je dosegla 10 % nižje čiste 
prihodke iz prodaje glede na leto 2011, pri čemer se je prodaja na domačem trgu znižala za 
13 %, izvoz pa se je povečal za 7 %. glede na plan so čisti prihodki iz prodaje nižji za 14 %. 
Skupina Mk je dosegla 14 % nižje konsolidirane čiste prihodke glede na leto 2011.

kljub padcu prodaje, ki je bil glede na težke razmere pričakovan, je družbi z ukrepi na 
praktično vseh poslovnih področjih, zlasti pa z notranjimi optimizacijami in znižanjem 
stroškov, uspelo poslovati s čistim dobičkom v višini 372.877 eUr, medtem ko je zaradi 
sanacije in poslovanja z izgubo v jve družbah ter slabitev finančnih naložb Skupina 
poslovala z izgubo v višini 2.045.866 eUr. 

ZakljUčni PovZeTek vSebine Poročila, STališč in PreDlogov 
naDZornega SveTa

• nadzorni svet je preveril revidirano letno poročilo MkZ d.d. in revidirano konsolidirano 
letno poročilo Skupine Mk za leto 2012. Po preveritvi glede poročil ni imel pripomb oz. 
zadržkov, zato letni poročili potrjuje in ju posreduje skupščini v seznanitev.

• nadzorni svet se je seznanil z revizijskim poročilom družbe MkZ d.d. in Skupine Mk za 
leto 2012. na revizijski poročili nadzorni svet ni imel pripomb in je zato o njima soglasno 
izrekel pozitivno stališče.

• nadzorni svet je preveril predlog uprave družbe o oblikovanju bilančnega dobička ter 
predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička MkZ d.d.  
za leto 2012 po predlogu uprave družbe.

• nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi podatkov letnega poročila 2012 
in tega poročila podeli nadzornemu svetu in upravi družbe razrešnico za leto 2012.

v ljubljani, dne 8. 5. 2013    Mladinska knjiga Založba d.d.
       predsednik nadzornega sveta
        branko gregorec 
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iZjave UPrave 

Uprava v skladu s 60.a členom zakona o gospodarskih družbah zagotavlja, da je letno 
poročilo za leto 2012 družbe Mladinska knjiga Založba in poročilo Skupine Mladinska 
knjiga za leto 2012 sestavljeno in bo objavljeno v skladu z zakonom o gospodarskih 
družbah ter slovenskimi računovodskimi standardi.

ljubljana, 25. april 2013

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave
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UVOD

1 PoMeMbnejši kaZalniki PoSlovanja 
SkUPine Mk in obvlaDUjoče DrUžbe MkZ 

Skupina MK v letu 2012

glavne značilnosti poslovanja Skupine Mk v letu 2012:

• 94.687.192 eUr konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje (14 % manj kot v letu 
2011) kot posledica upadanja kupne moči na domicilnih trgih Skupine Mk, ukinjanja 
nedonosnih poslov in vključitve maloprodaje iz družbe Mozaik knjiga v Profil Mozaik  
(ki ni zajeta v konsolidaciji) v prvi polovici leta 2012,

• uspešno nižanje poslovnih odhodkov (zlasti stroškov dela) in povečanje drugih 
poslovnih prihodkov, zato je bila konsolidirana izguba iz poslovanja za leto 2012  
v višini 1.017.376 eUr za 24 % nižja kot v letu 2011,

• čista izguba v višini 2.045.866 eUr, kar je na ravni rezultata iz prejšnjega leta  
ob izločitvi lanske slabitve finančnih naložb,

• Skupina Mk je v letu 2012 ohranila finančno trdnost in stabilnost ter znižala  
finančno zadolženost,

• 1212 zaposlenih v 8 družbah Skupine Mk konec leta 2012, kar je 191 manj kot  
pred enim letom.
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Pomembnejši podatki za Skupino MK

Skupina MK 2011 2012 I 12/11

Prihodki od prodaje 110.480.997 94.687.192 86

Prihodki od prodaje v Sloveniji 88.148.455 77.950.992 88

Prihodki od prodaje na tujih trgih 22.332.542 16.736.200 75

EBIT – Dobiček iz poslovanja -1.343.392 -1.017.376 76

Čisti dobiček -5.312.580 -2.045.866 39

Konsolidirani kapital 46.644.002 44.863.132 96

Knjigovodska vrednost delnice 37,9 36,4 96

Knjigovodska vrednost delnice (brez lastnih delnic) 39,1 37,7 96

Kapital/obveznosti 1,00 1,00 100

ROE – Donosnost kapitala -11,39% -4,56% 40

Število zaposlenih konec leta 1.403 1.212 86

Število zaposlenih – povprečje 1.299 1.193 92

MK Založba v letu 2012

glavne značilnosti poslovanja Mk Založbe v letu 2012:

• zaradi poslabšanja gospodarskih razmer in upadanja kupne moči so bili čisti prihodki  
od prodaje glede na leto poprej nižji za 10 %,

• nižji prodaji smo se uspešno prilagajali z nižjimi poslovnimi odhodki, ki so bili glede 
 na prejšnje leto nižji za 9 %, zato je bil dobiček iz poslovanja v višini 204.438 eUr nižji 

zaradi nižjih drugih poslovnih prihodkov, čisti dobiček v višini 372.877 eUr pa je bil 
malenkost nižji kot v letu 2011,

• iz knjižnega programa so leto najbolj zaznamovali Pavčkovi angeli in veliki atlas 
Slovenije,

• razmeram na trgu smo se prilagajali z znižanjem števila izdanih naslovov (v sektorju 
knjižno založništvo za 10 % manj glede na prejšnje leto, pri tem pa so bili izdani naslovi 
marketinško in prodajno bolje podprti), poleg ukrepov pospeševanja prodaje so se 
izvajali tudi ukrepi za nižanje prodajnih stroškov, 

• glede na splošne gospodarske razmere smo ohranili stabilno likvidnost in solventnost 
družbe.
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Pomembnejši podatki za MK Založbo

MK Založba 2011 2012 I 12/11

Prihodki od prodaje 37.285.004 33.428.250 90

EBIT – Dobiček iz poslovanja 1.672.033 204.438 12

 % EBIT v prihodkih od prodaje 4,48% 0,61% 14

Rezultat iz financiranja –1.223.179 75.237 -

Čisti dobiček 438.725 372.877 85

Investicijska vlaganja 1.000.583 960.164 96

Kapital 42.149.076 42.744.676 101

Knjigovodska vrednost delnice 34,21 34,69 101

Knjigovodska vrednost delnice (brez lastnih delnic) 35,4 35,9 101

Kapital / dolgovi 1,23 1,28 104

ROE – Donosnost kapitala 1,04% 0,87% 84

Število zaposlenih konec leta 454 414 91

Število zaposlenih – povprečje iz delovnih ur 431 408 95

Čisti dobiček na delnico 0,36 0,30 85

Čisti dobiček na delnico (brez lastnih delnic) 0,37 0,31 85
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2 PoMeMbni DogoDki

2.1 PoMeMbnejši DogoDki v leTU 2012

• v Skupini Mk smo v letu 2012 izdali 927 knjižnih izdaj v skupni nakladi 2,1 mio izvodov,
• uspešno smo izvedli vključitev maloprodajne dejavnosti družbe Mozaik knjiga v novo 

družbo Profil Mozaik, v kateri imata obe družbi polovični lastniški delež,
• v Sloveniji sta bili največji prodajni uspešnici angeli Toneta Pavčka in veliki atlas 

Slovenije, 
• naši avtorji in sodelavci so prejeli devet nagrad, v letu 2012 smo prvič podelili nagrado 

modra ptica, ki jo je prejela Stanka hrastelj za roman igranje, 
• v obliko e-pub smo pretvorili okoli 200 knjižnih naslovov in jih začeli prodajati  

v applovi trgovini,
• odprli smo novo maloprodajno enoto v kragujevcu.

2.2 PoMeMbnejši DogoDki Po ZakljUčkU obračUnSkega 
obDobja

banke – zastavne upnice nadaljujejo v letu 2012 začeti postopek prodaje večinskega paketa 
delnic Mk Založbe; v februarju 2013 je potencialni kupec kompas MTS, d. d., ljubljana, 
izvedel skrbni pregled.

Matična družba je v februarju dokapitalizirala odvisno družbo Mozaik na hrvaškem,  
in sicer v višini 2 mio eUr. Družba je bila dokapitalizirana v skladu z določili hrvaškega 
Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi zaradi zagotovitve kapitalske 
ustreznosti družbe Mozaik.

nS je na seji 25. 3. 2013 iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov pred potekom mandata z 
dnem 31. 3. 2013 odpoklical celotno upravo ter imenoval novo upravo v sestavi: predsednik 
uprave Peter Tomšič ter namestnik predsednika uprave Marko ručigaj; njun mandat 
traja 4 leta, in sicer od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2017. nova člana uprave sta pred imenovanjem 
nadzornemu svetu predstavila seznam dodatnih protikriznih ukrepov, s katerimi se bo 
SMk prilagodila morebitnemu padcu planiranih čistih prihodkov prodaje SMk v letu 2013, 
kar bo omogočilo pozitivno poslovanje SMk.
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3 PreDSTaviTev obvlaDUjoče DrUžbe 
MlaDinSka knjiga Založba D.D. in SkUPine 
MlaDinSka knjiga

3.1 PreDSTaviTev obvlaDUjoče DrUžbe Mk Založba D.D. 

Mladinska knjiga Založba (MkZ) je bila ustanovljena v letu 1945. iz založnice otroške in 
mladinske literature se je razvila v splošno založbo, ki ima v svojem programu leposlovje, 
priročnike in enciklopedije, učbenike, revije in druge nosilce besede, slike in zvoka.  
od samega začetka ima v knjižnem programu posebno mesto izvirna otroška slikanica z 
ilustracijami najboljših slovenskih avtorjev. že zelo zgodaj je začela izdajati dela iz domače 
in svetovne književnosti za odrasle. o tem pričajo najstarejše knjižne zbirke kondor, lirika, 
nova slovenska knjiga, ki so še danes uspešne in priljubljene med bralci. Z revijami cicido, 
ciciban, cici zabavnik, Moj planet, Mali Moj planet, Pil, Plus, gea in z revijo reader’s 
Digest se uvršča tudi med pomembne revijalne založnike v Sloveniji. večina knjižnih izdaj 
je namenjena slovenskemu trgu, del pa tudi jugovzhodnim trgom, zlasti hrvaškemu. 

ves ta čas je MkZ razvijala tudi svoje prodajne poti ter temu prilagajala svoj založniški 
program. leta 1974 je ustanovila prvi slovenski knjižni klub Svet knjige, kasneje še ciciklub 
za najmlajše bralce, leta 2004 pa je sklenila poslovno partnerstvo z založniško hišo 
reader’s Digest in s tem nadgradila metode direktnega trženja. 

MkZ je kot nosilna in obvladujoča družba v Skupini Mladinska knjiga (SMk) v svojem 
preteklem razvoju izvedla številne zelo uspešne razvojne premike. S sredstvi, ki so 
izvirala v glavnem iz uspešne založniške in knjigotrške dejavnosti kot temeljne poslovne 
dejavnosti MkZ, je realizirala prevzeme nekaterih pomembnih založb v Sloveniji, ene od 
dveh najpomembnejših knjigotrških mrež v državi ter z nakupom skladiščno-transportnega 
centra Slovenijalesa postavila temelje logistiki, ki je s tem postala ena od njenih dejavnosti, 
njeno skladišče pa je med vodilnimi v Sloveniji tako po velikosti kot tudi po opremljenosti. 

blagovno znamko Mladinska knjiga odlikuje široka prepoznavnost v slovenskem in tudi 
mednarodnem prostoru. Dolgoletna tradicija in prepoznavnost blagovne znamke sta 
odlična temelja, na katerih gradimo sodobno, razvojno naravnano podjetje.

MkZ je tudi v letu 2012 ohranila položaj največje založbe v slovenskem prostoru ter kot 
kapitalski in vsebinski nosilec Skupine Mk položaj enega najpomembnejših založnikov  
in knjigotržcev v regiji jve. 
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3.1.1 vizija

Mk Založba bo imela na področju založniške in knjigotrške dejavnosti vodilni položaj  
v Sloveniji, med vodilnimi družbami pa bo tudi na drugih trgih nekdanje jugoslavije.  
Svoj položaj bo utrjevala s širitvijo svoje dejavnosti na druga področja, povezana z vzgojo, 
izobraževanjem in razvedrilom, ter s proizvodnjo izdelkov, katerih vsebina je povezana  
z blagovnimi znamkami Mk Založbe.

 
3.1.2 osnovni podatki o družbi

naziv družbe: Mladinska knjiga Založba d.d.
Sedež družbe: Slovenska 29, 1000 ljubljana
Matična številka: 5049130
Davčna številka: 61753181
Transakcijski račun: 02922 – 0013116626 pri nlb, d. d.
Dejavnost: izdajanje knjig
šifra dejavnosti: 58.110
leto ustanovitve: 1945
lastniška oblika: delniška družba 
število zaposlenih na dan 31. 12. 2012: 414
velikost podjetja po ZgD: velika

3.1.3 Podatki o delnici in delničarjih Mk Založbe d.d.

 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Število delnic 1.232.025 1.232.025

Knjigovodska vrednost delnice v EUR 34,69 34,21

Knjigovodska vrednost delnice v EUR (brez lastnih delnic) 35,87 35,37

Število delničarjev 579 579

Struktura lastništva v % 100,00 100,00

Zvon Dva Holding d.d. oz. banke kot zastavne upnice 69,04 69,04

Lastne delnice 3,29 3,29

Drugi delničarji 27,67 27,67
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3.1.4 organizacijska struktura družbe Mk Založba d.d.
(na dan 31. 12. 2012)
 

Oddelek za raziskave 
in razvoj

Oddelek prejema, 
hrambe in notranjega 

transporta

Oddelek 
komisioniranja

Sektor Poslovna 
informatika

Služba Informacijska 
infrastruktura

Služba Storitveni 
center informatike

Služba kotrolinga

Področje 
INFORMATIKA  

IN KONTROLING

Področje 
FINANCE IN 

RAČUNOVODSTVO

Sektor 
Računovodstvo

Sektor Finance

Sektor Prodaja 
pravnim osebam

Sektor Prodaja 
fizičnim osebam 

in Klubi

Sektor 
Reader's Digest

Sektor Prodaja revij 
in promocija 

izobraževalnih vsebin

Služba Klicni center

Sektor Nabava

Služba za nabavo tiska  
in trgovskega blaga

Služba za avtorske 
pravice

Sektor Knjižno 
založništvo

Sektor Izobraževalno 
založništvo

Področje 
PRODAJA

UPRAVA
predsednik uprave in člana uprave

Področje 
LOGISTIKA

Uredništvo učbenikov

Uredništvo revij

Uredništvo priročnikov

Uredništvo leposlovja

Služba  
Računovodstvo MKT

Oddelek 
obračuna plač

Služba izterjave

Služba operative

Kadrovska služba

Splošna služba

Pravna služba

Področje 
ZALOŽNIŠTVO

Likovno tehnično 
uredništvo

Služba za odnose  
z javnostmi

Služba 
oskrbe kupcev

Služba Marketing 
in oglasno trženje

Služba Računovodstvo 
MKZ in CZZ

Služba Poslovna 
informatika - trgovina

Služba razvoj 
informacijskega sistema

Služba Poslovna 
informatika - založništvo

Oddelek odpreme 
in prevozov
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3.1.5 vodstvo 

Uprava MKZ:
Predsednik uprave: Peter Tomšič
član uprave: Marko Ručigaj 
član uprave: Andrej Cunder (do 31. 03. 2013)

Glavni urednik in direktorji področij:
Področje založništvo; glavni urednik: Bojan Švigelj
Direktor oddelka za raziskave in razvoj, svetovalec uprave: Miha Kovač
Direktorica področja Prodaja: Polona Stepišnik
Direktorica področja Finance in računovodstvo: Valerija Kokošar 
Direktorica področja informatika in kontroling: Sava Zibler
Direktor področja logistika: Igor Rojnik 
vodja pravne službe: Katja Potisk
vodja kadrovske službe: Katja Klobučar
vodja splošne službe: Goran Hudin

3.1.6 nadzorni svet

Predsednik: 
Branko Gregorec, finančni svetovalec v Sektorju investicijsko bančništvo v nlb, d. d.

člani:
David Melihen, vodja oddelka gospodarjenja s finančnimi instrumenti v abanka vipa, d. d.
Borut Frantar, Slovenska odškodninska družba 
Vladimir Anton Lukanc, direktor agencije za prenovo podjetij, d. o. o.
Magdalena Gregorc, predstavnica Sveta delavcev MkZ
Klemen Eržen, predstavnik Sveta delavcev MkZ 

3.2 PreDSTaviTev SkUPine MlaDinSka knjiga

3.2.1 Predstavitev 

Skupina Mk je v vrhu vodilnih založniških skupin v jv evropi. Svoje družbe ima v petih 
državah – v Sloveniji, hrvaški, Srbiji, bosni in hercegovini in Makedoniji – in zaposluje  
več kot 1.200 ljudi. 
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Skupino sestavljajo lastniško medsebojno povezane družbe. obvladujoča družba 
je Mladinska knjiga Založba d.d., odvisne družbe pa so: Mladinska knjiga Trgovina, 
cankarjeva založba, grafika Soča, Mozaik knjiga Zagreb, Mladinska knjiga Sarajevo, 
Mladinska knjiga beograd in Mladinska knjiga Skopje. 

glavne dejavnosti Skupine Mk so: založništvo, knjigotrštvo, trgovina s papirniškimi, 
pisarniškimi in šolskimi potrebščinami ter logistične in tiskarske storitve.

3.2.2 vizija 

Skupina Mk bo vodilna na področju založništva, knjigotrštva in papirništva v Sloveniji, 
na izbranih trgih jv evrope pa bo med prvimi. odlikovale jo bodo ustvarjalnost, razvojna 
naravnanost, trdnost, racionalnost in poslovna odličnost. Usmerjena bo v zadovoljstvo 
zaposlenih, avtorjev in kupcev.

3.2.3 Poslanstvo

v Skupini Mk ustvarjamo in tržimo izdelke in storitve za izobraževalne, kulturne in 
razvedrilne namene. Zagotavljamo odličnost na vseh ravneh naše dejavnosti v zadovoljstvo 
in korist naših strank, sodelavcev in lastnikov.

3.2.4 organizacijska shema Skupine Mladinska knjiga
 

 

MLADINSKA KNJIGA  
DOOEL. SKOPJE

MLADINSKA KNJIGA 
D.O.O. BEOGRAD

MLADINSKA KNJIGA 
D.O.O. SARAJEVO

MOZAIK KNJIGA D.O.O. 
ZAGREB

SVIJET KNJIGE D.O.O. 
ZAGREB

DRUŽBE V TUJINI

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

DRUŽBE V SLOVENIJI

CANKARJEVA ZALOŽBA - 
ZALOŽNIŠTVO D.O.O.

GRAFIKA SOČA D.O.O.
MLADINSKA KNJIGA 

TRGOVINA D.O.O.
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POSLOVNO POROČILO  
ZA DRUŽBO MKZ, D. D.

4 Pogoji PoSlovanja v leTU 2012

v letu 2012 so se gospodarske razmere v Sloveniji poslabšale, saj je bruto domači proizvod 
upadel za 2 %. Prvič je izrazito upadla domača potrošnja, od tega investicije za 0,9 %, 
zasebna potrošnja za 3 %, državna potrošnja pa kar za 3,4 %. ob upadu domače potrošnje 
se je občutno poglobil medletni padec uvoza. ob upočasnitvi gospodarske aktivnosti v 
glavnih trgovinskih partnericah se je po daljšem času nekoliko znižal tudi izvoz, do sedaj 
glavni dejavnik sicer šibkega gospodarskega okrevanja.

občutno se je poslabšalo tudi razpoloženje potrošnikov. razmere na trgu dela so se 
dodatno zaostrile, saj se je število brezposelnih povečalo s 112.754 konec leta 2011 na 
118.061 konec leta 2012. Povprečna rast cen življenjskih potrebščin je bila v letu 2012 2,7 %.

5 analiZa USPešnoSTi PoSlovanja  
v leTU 2012

5.1 PoSlovanje SkUPine MlaDinSka knjiga

Za leto 2012 so prvotne makroekonomske napovedi predvidevale okrevanje gospodarske 
aktivnosti in s tem tudi postopno rast kupne moči, dejansko pa so se gospodarske razmere 
poslabševale iz meseca v mesec, poglabljanje recesije pa je od vseh družb Skupine Mk 
zahtevalo veliko sprotnega prilagajanja razmeram na trgu in stroškovnih racionalizacij. 
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Skupina Mk je v letu 2012 ustvarila 94.687.192 eUr konsolidiranih čistih prihodkov od 
prodaje, kar je 14 % manj kot v enakem obdobju lani. Prodaja na domačem trgu je bila 
nižja od lanske za 12 %, na tujem trgu pa za 25 %. nižji indeks pri prodaji na tuje trge je 
delno tudi posledica vključitve maloprodaje družbe Mozaik knjiga v Profil Mozaik. 

konsolidirani poslovni odhodki so se v primerjavi z letom 2011 zmanjšali za 13 %, kar  
je sorazmerno zmanjšanju kosmatega donosa. Stroški blaga, materiala in storitev so se  
v primerjavi z letom 2011 znižali za 14 %, stroški dela pa za 11 %. Skupina Mk je v letu  
2012 ustvarila izgubo iz poslovanja v višini 1.017.376 eUr, kar je za 24 % nižja izguba  
iz poslovanja kot v letu 2011. 

Doseženi finančni prihodki v letu 2012 so bili glede na leto 2011 zaradi večjih finančnih 
prihodkov iz deležev višji za 10 %, finančni odhodki pa zaradi lanske slabitve finančne 
naložbe v Zvon ena holding nižji za 59 %. 
 
čista konsolidirana izguba za leto 2012 je znašala 2.045.866 eUr in je bila nižja kot  
v letu 2011 zaradi lanske slabitve finančne naložbe v Zvon ena holding in nižje izgube  
iz poslovanja v letu 2012.

5.2 PoSlovanje obvlaDUjoče DrUžbe MlaDinSka knjiga 
Založba D.D.

5.2.1 izkaz poslovnega izida za leto 2012 ter primerjava z 2011 

2011 2012 I 12/11

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 37.285.004 33.428.250 90

a. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 32.519.862 28.333.986 87

b. Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 4.765.142 5.094.264 107

2. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 39.869.217 34.893.731 88

3. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 23.865.707 21.629.243 91

4. STROŠKI DELA 12.567.307 11.260.954 90

5. ODPISI VREDNOSTI 1.613.738 1.635.559 101

6. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 150.432 163.537 109

7. DOBIČEK IZ POSLOVANJA 1.672.033 204.438 12

8. REZULTAT IZ FINANCIRANJA -1.223.179 75.237 -

9. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 438.725 372.877 85
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Mk Založba je v letu 2012 ustvarila 33.428.250 eUr čistih prihodkov od prodaje (10 % manj 
kot v letu 2011). na domačem trgu je bila prodaja v primerjavi z letom 2011 nižja za 13 %,  
v tujini pa višja za 7 %. v čistih prihodkih od prodaje je prodaja na tuje trge udeležena  
s 15,21 %, navedeni delež se je v primerjavi z letom 2011 povečal za 2,4 odstotne točke. 

Drugi poslovni prihodki v višini 2.212.056 eUr so iz naslova prejetih subvencij, odpisa 
zastaranih obveznosti, izterjanih odpisanih terjatev in odprave slabitve zalog. v primerjavi 
z letom 2011 so nižji za 649.609 eUr (na razliko so vplivala prevrednotenja naložbenih 
nepremičnin v letu 2011 in dobiček od prodaje nepremičnine na nazorjevi).

konec leta 2012 je bilo stanje zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje na podobni 
ravni kot konec leta 2011.

Poslovni odhodki v višini 34.689.293 eUr so v primerjavi z letom 2011 nižji za 9 %. Stroški 
blaga, materiala in storitev sestavljajo v strukturi kosmatega donosa 61,96 %, v letu 2011 
pa je bil njihov delež za dve odstotni točki nižji. Stroški dela so bili v primerjavi z letom 
2011 nižji za 10 %. Med odpisi vrednosti so bili v letu 2012 glede na leto 2011 stroški 
amortizacije višji za 1 %, bistveno nižje pa so bile slabitve terjatev in zalog. 

Dobiček iz poslovanja za leto 2012 v višini 204.438 eUr je bil zaradi že prej omenjenih 
nižjih drugih poslovnih prihodkov nižji kot v letu 2011. 

Vseh finančnih prihodkov je bilo 2.304.107 eUr, kar je zaradi nižje prejete dividende od Mk 
Trgovine za 996.533 eUr manj kot v letu 2011. Finančnih odhodkov je bilo 2.228.870 eUr,  
kar je za 2.294.949 eUr manj kot v letu 2011. na razliko je vplivala slabitev finančne naložbe 
v Zvon ena holding v letu 2011.

Mk Založba je v letu 2012 ustvarila čisti dobiček v višini 372.877 eUr, kar je malenkost 
manj kot v letu 2011, zaradi dodatnih slabitev finančnih naložb pa manj od planiranega.
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5.2.2 Sredstva in obveznosti do virov sredstev konec leta 2012 in konec leta 2011

 2011 struktura 2012 struktura I 12/11

SREDSTVA (A + B + C) 76.362.986 100% 75.652.954 100% 99

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 56.832.217 74,42% 55.415.850 73,25% 98

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 19.494.621 25,55% 20.203.152 26,71% 104

C.
KRATKOROČNE AKTIVNE  
ČASOVNE RAZMEJITVE

36.148 0,05% 33.952 0,04% 94

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  
(A + B + C + Č + D)

76.362.986 100% 75.652.954 100% 99

A. KAPITAL 42.149.076 55,30% 42.744.676 56,50% 101

B.
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 
PASIVNE RAZMEJITVE

639.246 0,80% 545.913 0,72% 85

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 13.303.414 17,30% 13.296.311 17,58% 100

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 18.725.017 24,50% 18.154.156 24,00% 97

D. 
KRATKOROČNE PASIVNE  
ČASOVNE RAZMEJITVE

1.546.233 2,00% 911.899 1,21% 59

na dan 31. 12. 2012 je bila bilančna vsota Mk Založbe 75.652.954 eUr (1 % nižja kot na 
dan 31. 12. 2011). Delež dolgoročnih sredstev v celotnih sredstvih je bil 73,25 %, delež 
kratkoročnih sredstev pa 26,71 %. Delež dolgoročnih sredstev se je zaradi nižjega zneska 
investicij od zneska amortizacije v primerjavi z letom 2011 zmanjšal za 1,15 odstotne točke, 
medtem ko so se zaradi povečanja kratkoročnih poslovnih terjatev za enak delež povečala 
kratkoročna sredstva. 

v primerjavi z 31. 12. 2011 so se zaloge zmanjšale za 7 % in denarna sredstva za 29 %, 
zaradi povečanja terjatev do družb v Skupini Mk pa so se kratkoročne poslovne terjatve 
povečale za 19 %, kratkoročne finančne naložbe so padle za 5 %. 

Premoženje družbe smo konec leta 2012 financirali s kapitalom v višini 42.744.676 eUr. 
v strukturi virov financiranja se je v primerjavi z 31. 12. 2011 delež kapitala zaradi znižanja 
bilančne vsote družbe v letu 2012 povečal na 56,50 %. 

Dolgoročne obveznosti družbe se v letu 2012 niso povečale. 

Kratkoročne obveznosti so se v letu 2012 znižale za 3 %, pri čemer so se kratkoročne 
finančne obveznosti povečale za 2 %, kratkoročne poslovne obveznosti pa zmanjšale za 9 %.
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Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so se zaradi nižjih še odprtih subskripcij 
zmanjšale za 41 %.

5.2.3 Denarni tok v letu 2012 in v letu 2011

 2011 2012 I 12/11

 Denarni tokovi pri poslovanju 2.597.686 -686.959 -

 Denarni tokovi pri naložbenju 2.393.028 1.113.222 47

 Denarni tokovi pri financiranju -5.799.430 -611.787 11

 Končno stanje denarnih sredstev 634.247 448.723 71

 Denarni izid v obdobju -808.716 -185.524 23

 Začetno stanje denarnih sredstev 1.442.963 634.247 44

v letu 2012 je bil denarni tok Mk Založbe iz postavk poslovanja negativen v višini  
686.959 eUr zaradi zvišanja poslovnih terjatev, poslovnih dolgov ter zmanjševanja 
pasivnih časovnih razmejitev. 

Denarni tok pri naložbenju je bil pozitiven v višini 1.113.222 eUr zaradi prejemkov  
iz naslova prejete dividende od Mk Trgovine, ki so presegli izdatke za investicije.

Denarni tok pri financiranju je predvsem zaradi izdatkov za dane obresti za financiranje 
negativen v višini 611.787 eUr. 
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5.2.4 Finančni kazalniki poslovanja Mk Založbe 

1. FINANCE 2011 2012 I 12/11

PR
O

FI
TA

BI
LN

O
ST

ROCE Rentabilnost angažiranega kapitala 2,91% 0,36% 12

dobiček iz poslovanja 1.672.033 204.438 12

angažirani kapital (sredstva - kratkoročne 
obveznosti), povprečno stanje

57.374.323 57.527.952 100

ROE Rentabilnost lastniškega kapitala 1,04% 0,88% 84

čisti dobiček 438.725 372.877 85

povprečni kapital 42.190.667 42.446.876 101

PRFM Dobičkonosnost prodaje 4,48% 0,61% 14

dobiček iz poslovanja 1.672.033 204.438 12

čisti prihodki od prodaje 37.285.004 33.428.250 90

ROS Rentabilnost prodaje 1,18% 1,12% 95

čisti dobiček 438.725 372.877 85

čisti prihodki od prodaje 37.285.004 33.428.250 90

U
Č

IN
KO

VI
TO

ST
 S

RE
D

ST
EV

LIKV1 Pokritost kratkoročnih obveznosti 1,04726965 1,076427988 103

kratkoročna sredstva, povprečno stanje 22.651.273 19.848.887 88

kratkoročne obveznosti, povprečno stanje 21.628.883 18.439.587 85

LIKV2 Pospešeni koeficient likvidnosti 0,464651585 0,520171754 112

denar + kratkoročne terjatve, povprečno stanje 10.049.895 9.591.752 95

kratkoročne obveznosti, povprečno stanje 21.628.883 18.439.587 85

CCC Denarni tok 276,48 272,31 98

dnevi, potrebni za prodajo zalog 252 249 99

dnevi poplačila terjatev 85 94 112

dnevi poplačila obveznosti 60 72 120

NWC Neto obratni kapital (kratkoročna sredstva - 
kratkoročne obveznosti)

1.022.390 1.409.301 138

kratkoročna sredstva, povprečno stanje 22.651.273 19.848.887 88

kratkoročne obveznosti, povprečno stanje 21.628.883 18.439.587 85

KZAL Koeficient obračanja zalog 1,45 1,46 101

čista nabavna vrednost prodanega TB in LP 11.180.239 10.486.766 94

stanje zalog, povprečno stanje 7.712.572 7.166.596 93

ST
RU

KT
U

RA
 

ST
RO

ŠK
O

V W % Stroški dela v bruto dodani 
vrednosti

79,27% 85,96% 108

stroški dela 12.567.307 11.260.954 90

bruto dodana vrednost 15.853.078 13.100.951 83
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rentabilnost lastniškega kapitala in rentabilnost prodaje Mk Založbe sta bila tudi v letu 
2012 na enakem nivoju kot v predhodnem letu zaradi čistega dobička v podobni višini 
v obeh letih. ker je bil v letu 2012 dobiček iz poslovanja zaradi nižjih drugih poslovnih 
prihodkov nižji kot v prejšnjem letu, pa sta bila v letu 2012 nižja rentabilnost angažiranega 
kapitala in dobičkonosnost prodaje.

Zaradi večjega znižanja kratkoročnih obveznosti od kratkoročnih sredstev sta se izboljšala 
pokritost kratkoročnih obveznosti in pospešeni koeficient likvidnosti. Povprečna vrednost 
zalog se je v letu 2012 glede na prejšnje leto znižala, prav tako nabavna vrednost prodanih 
lP in Tb. koeficient obračanja zalog se je povečal za 1 %. na daljši cikel denarnega 
toka v letu 2012 glede na leto 2011 sta poleg počasnejšega obračanja zalog vplivala tudi 
počasnejše obračanje terjatev in obveznosti.

Masa bruto dodane vrednosti se je zaradi nižje prodaje in posledično nižjega dobička iz 
poslovanja v letu 2012 glede na leto 2011 znižala bolj, kot so se znižali stroški dela, zato se 
je delež stroškov dela v bruto dodani vrednosti pri primerjavi navedenih let zvišal za 8 %.

5.3 PoSlovanje oDviSnih DrUžb 

MK Trgovina: v letu 2012 je Mk Trgovina dosegla čiste prihodke od prodaje v višini 
56.200.840 eUr, kar pomeni indeks 89 na leto 2011. Prevrednotili smo naložbene 
nepremičnine v višini 1 mio eUr. razlogi za manjšo prodajo so bili predvsem v 
gospodarski situaciji, ki je močno vplivala na potrošnjo podjetij pravnih oseb in javnih 
institucij ter s tem na nižjo veleprodajo, v zadnjem kvartalu pa tudi na rezultate blagajniške 
prodaje. 

v maloprodaji je vse leto potekalo intenzivno šolanje prodajalcev za izboljšanje prodajne 
storitve, prodajni papirniški program smo še bolj diferencirali v primerjavi z nakupovalnimi 
centri, kljub temu pa je bil indeks prodaje 91 glede na leto 2011. veleprodaja je zaradi 
izpada predvsem proračunskih kupcev realizirala prodajo z indeksom 87 glede na lani. 
kljub temu smo bili na področju javnih naročil uspešni, izstopa razpis za vladne službe 
(MjU) za obdobje dveh let, na katerem smo uspešno kandidirali, vendar pa porabniki  
za zdaj zaradi varčevanja naročajo manj.
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Uspešni smo bili pri pridobivanju novih nabavnih virov, vendar smo zaradi pospeševanja 
prodaje morali večino dodatno pridobljenih bonitet prenesti na kupce, zato je bila stopnja 
razlike v ceni za leto 2012 na ravni leta 2011. izpad razlike v ceni smo delno kompenzirali 
z zniževanjem prodajnih in drugih stroškov. Da bi znižali stroške najemnin in logistične 
stroške, smo preselili veleprodajno skladišče v ljubljani, skladišče center oxford in del 
komercialnih služb. Pridobili smo standard kakovosti iSo 9001:2008, ki omogoča večjo 
konkurenčnost na javnih razpisih.

leto smo zaključili s čistim dobičkom v višini 286.664. 

CZ Založništvo: Zaradi varčevalnih ukrepov na ravni države so knjižnice odkupile manj 
subvencioniranih naslovov kot v prejšnjih letih. izdali smo 35 novih naslovov v skupni 
nakladi 53.635 izvodov in ponatisnili 8 naslovov v skupni nakladi 9.288 izvodov. Uspeha 
knjige Tito in tovariši iz leta 2011 nam ni uspelo ponoviti, smo se mu pa vsaj delno 
približali z uspehom biografije o hitlerju. Uspešna je bila tudi knjiga o radi borisa  
Pahorja. šest knjig se je uvrstilo na mesečne lestvice naj 10 v slovenskih knjigarnah,  
ki jo pripravljajo na gospodarski zbornici Slovenije. 

čisti prihodki od prodaje so v letu 2012 znašali 517.195 eUr, čisti dobiček poslovnega leta 
pa 7.556 eUr. 

Grafika Soča: v težkih razmerah se je kot pravilna izkazala usmeritev podjetja v visoko 
kakovost storitve, ki jo v celoti opravi v lastni proizvodnji in s tem ohrani sloves zanesljive 
tiskarne. S tem smo omilili izpad prometa zaradi nižjih naklad, manjšega števila naslovov 
novo izdanih knjig in varčevanja pri katalogih in novoletnem programu (kar je močno 
vplivalo na rezultat družbe v zadnjem kvartalu). glede na leto 2011 se je spremenila 
struktura proizvodnje – manj je komercialnega tiska in tiska etiket (predvsem za podjetja 
iz živilsko-predelovalne industrije), povečuje pa se delež knjig, katerih proizvodnja je 
zahtevnejša. v strukturi prodaje je nekoliko zrasla prodaja družbam Skupine Mk  
(za 1,8 odstotne točke), poleg tega smo povečali prodajo na tuji trg. 

čisti prihodki od prodaje so nekoliko višji od preteklega leta (indeks 101). v letu 2012 smo 
še vedno poslovali negativno, vendar je izguba v višini 137.117 eUr bistveno nižja kot v letu 
2011 (217.292 eUr). 

Mozaik knjiga Zagreb: brez upoštevanja maloprodajnih podatkov (zaradi vključitve 
maloprodaje v Profil Mozaik) je družba v letu 2012 glede na prejšnje leto v eUr ustvarila  
za 2 % nižjo prodajo. 
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v sektorju prodaje fizičnim osebam je bil zaostanek predvsem na zastopniški prodaji zaradi 
premajhnega števila zastopnikov in tudi prodaja velikega atlasa hrvatske je bila slabša od 
naših pričakovanj. 

Sektor prodaje pravnim osebam je kljub rasti glede na leto 2011 (rast prodaje Profil 
Mozaiku) zaostal za planom zaradi slabše prodaje trgovskim podjetjem. v sektorju 
reader's Digest smo zaradi slabe prodaje ukinili revijo, dobro pa so se prodajali izbrani 
romani. Dobri trendi so tudi pri internetni prodaji, kjer pa so absolutne vrednosti še nizke.

racionalizacija stroškov se je tudi v letu 2012 nadaljevala v vseh sektorjih. število 
zaposlenih se je zmanjšalo največ (96) zaradi izločitve maloprodaje, dodatno (24) pa 
zaradi optimizacije poslovanja. Preselili smo skladišče in upravne prostore. glede na leto 
2011 smo uspešno znižali zaloge (za 13 %). Zaradi nižje prodaje od planirane je celotna 
izguba v višini 1.141.354 eUr presegla planirano izgubo.

Prodaja Profil Mozaika je za planom zaostala za 15 %; predvsem zaradi daljših postopkov 
pri prenosu komercialnih pogodb ob formiranju novega podjetja, zaradi boljše ustvarjene 
razlike v ceni pa je družba leto zaključila z minimalnim dobičkom.

MK Beograd: Zaradi upadanja kupne moči je bil padec prodaje družbe glede na leto 2011 
20-odstoten. Prodajna pot reader's Digest je zaradi slabših odzivov kupcev na akcije 
zaostala za prodajo iz leta 2011 in za planirano prodajo. v zadnjem kvartalu smo ustavili 
investicijske aktivnosti, v prodajo vključili lokalni projekt ter prenehali izdajati revijo in 
s tem izboljšali profitabilnost prodajne poti. na zastopniški prodaji nam kljub številnim 
motivacijskim prijemom ni uspelo povečati števila zastopnikov in tako nismo dosegli 
prometa iz leta 2011 in tudi ne ambiciozno postavljenega plana, čeprav se nova nacionalna 
projekta (Srpske Slave, blago Srbije) dobro prodajata. Prodaja v trgovini je bila višja kot 
v letu 2011 zaradi nove maloprodajne enote v kragujevcu, ki pa še ne dosega planiranih 
prihodkov. Družba je za izboljšanje položaja poleg ukrepov za znižanje prodajnih stroškov 
izpeljala še znižanje splošnih stroškov (nižji stroški najemnin, kar je povezano s selitvijo 
v cenejše skladiščne in upravne prostore, in svetovalnih storitev), znižanje stroškov dela, 
reorganizacijo in s tem povezano dodatno racionalizacijo števila zaposlenih. 

celotna izguba v višini 242.925 eUr vključuje tudi 120.000 eUr negativnih tečajnih razlik. 

MK Sarajevo: v prejšnjem letu izpeljana prodajna in finančna sanacija podjetja je dala 
ugodne rezultate. čisti prihodki iz prodaje so minimalno zaostali za načrtovanimi, družba 
je dosegla 5.051 eUr čistega dobička. v letu 2012 smo investirali v razvoj zastopniške 
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prodaje v republiki Srpski, kar je bistveno prispevalo k preseganju planskih in lanskih 
rezultatov na področju zastopniške prodaje. Uspešno smo prodajali srbski knjigi Srpske 
Slave in Domaća kuvarica, ki sta tudi sicer najbolje prodajana naslova v Mk Sarajevo. 
Telefonska prodaja in prodaja podjetjem nista bili uspešni in sta zaostali za lanskimi 
rezultati. v letu 2012 smo se intenzivno ukvarjali tudi s prodajo starih zalog (vendar nam 
je zaradi novih knjig z višjimi faktorji kljub temu uspelo dvigniti razliko v ceni) in izterjavo 
neplačanih terjatev iz preteklih obdobij.

MK Skopje: Družba je tudi v letu 2012 poslovala uspešno, glede na leto 2011 je dosegla 
višjo prodajo in višji dobiček. odločitev za domačo produkcijo se je obrestovala – z 
domačimi knjigami nam je uspelo dvigniti razliko v ceni in povečati promet, izboljšali 
smo plačljivost kupcev in s tem dvignili likvidnost. ključni projekt leta je bila domača 
knjiga čudežna Makedonija, saj ima kar 30-odstotni delež v letni prodaji. nasprotno pa 
pričakovanj niso uresničile grimmove pravljice. konec leta je družba iz ljubljane uvozila 
še zadnji kontingent zaloge, namenjene makedonskemu trgu. Strateško najpomembnejša 
naloga ostaja ohranitev močne vodstvene strukture v zastopniški mreži in njeno širjenje  
ter dobro izbran knjižni program z nacionalnimi projekti.

čisti prihodki so znašali 745.963 eUr, čisti dobiček pa 50.251 eUr. 
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6 ProDaja

6.1 ProDaja v Mk Založbi

kljub makroekonomskim napovedim smo glede na dosežene rezultate v 2011 za leto 2012 
planirali ambiciozno rast prodaje domačih proizvodov in trgovskega blaga z indeksom 104 
glede na leto 2011. Zaradi poslabšanja gospodarskih razmer smo bili priča poostrenim 
varčevalnim ukrepom na vseh segmentih, padcu kupne moči in posredno tudi padcu 
prodaje knjig, ki so bile kot nenujna dobrina temu še toliko bolj izpostavljene. 

Zaradi izrazitega padca prodaje smo izvajali številne aktivnosti in ukrepe za izboljšanje 
učinkovitosti poslovanja na vseh prodajnih poteh, del njihovih učinkov se prenaša tudi  
v leto 2013.

Sektor Prodaja fizičnim osebam in Klubi

Prodaja fizičnim osebam je dosegla indeks 76 glede na plan in 79 glede na realizacijo leta 
2011. kljub številnim aktivnostim na področju pridobivanja novih zastopnikov v letu 2012 
na tem področju nismo zaznali vidnejšega napredka. Manj smo prodali tudi v prodaji po 
pošti in telefonski prodaji. razlogi za to so bili predvsem v manjši odzivnosti na direktne 
prodajne aktivnosti, povečanju erozije aktivne baze ter znižanju povprečne vrednosti 
nakupa v primerjavi z letom 2011, ko smo aktivno prodajali luksuzni projekt neskončni 
leonardo. kljub investicijam v pridobivanje novih kontaktov in reaktivacijo bivših kupcev 
smo bili pri tem manj uspešni kot v prejšnjem letu.

najbolj uspešni projekti so bili: veliki atlas Slovenije, ki smo ga razprodali, Umetnost – 
velika ilustrirana enciklopedija in Slovenika – slovenska nacionalna enciklopedija. v letu 
2012 smo sicer poskušali z drugimi večjimi projekti tekočega leta nadomestiti uspešno 
prodajo luksuznega projekta neskončni leonardo, ki je zaznamoval leto 2011, vendar nam 
razlike ni uspelo v celoti nadomestiti. 

na prodajni poti klubi smo glede na leto 2011 pri prihodkih dosegli indeks 86, glede na 
plan pa 85. indeks prihodkov pri ciciklubu je bil 120, pri Svetu knjige pa 81. število članov 
cicikluba je v letu 2012 naraslo, število članov Sveta knjige pa se je zmanjšalo. največ 
novih članov smo pridobili z zastopniško mrežo, sledi telefonski studio in pridobivanje 
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v klubskih centrih. žal nam s pridobivanjem novih članov ni uspelo nadomestiti izpisov 
članov. Poleg upada skupnega števila članov je k slabšemu rezultatu prispevalo predvsem 
neopravljanje nakupov, medtem ko je povprečna vrednost nakupa ostala na približno enaki 
ravni. 

najbolje prodajana knjiga četrtletja je bil Dvosmerni ugankarski slovar, najbolje prodajana 
knjiga sezone pa Poti za vse dni. Drugi naslovi, ki so pomembno prispevali k rezultatu, so 
bili 100 družinskih izletov, Ti povem zgodbo?, angeli in čudovite torte. Prodaja trgovskega 
blaga se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšala.

vzporedno s prodajnimi aktivnostmi smo se intenzivno posvečali tudi izboljšanju 
učinkovitosti poslovanja – optimizaciji procesov, selekciji prodajnih akcij in optimalnejši 
uporabi baz kupcev. Posledično smo oblikovalce in tekstopisce združili v eno skupino, 
konec leta 2012 pa smo zaprli telefonski studio v dislocirani enoti ter ustanovili novo 
prodajno pot klubi in prodaja po pošti z enotnim vodstvom.

Sektor Prodaja pravnim osebam

leto 2012 smo v sektorju Prodaja pravnim osebam zaključili z indeksom 91 glede na plan 
oziroma indeksom 94 glede na realizacijo leta 2011. 

na prodajni poti knjigotrštvo smo izvedli vse zastavljene aktivnosti (vrednostno 
najuspešnejša aktivnost je bila novoletna sezona). Z lastno knjigotrško mrežo nam 
je uspelo ohraniti obseg prometa na ravni leta 2011, večji upad prometa pa je bil pri 
knjigotrški mreži DZS. Poleg optimizacije procesov obvladovanja naročil smo zasnovali 
nov koncept zvezd, ki omogoča več izpostavljenih naslovov ter večjo fleksibilnost pri 
izpostavitvah. 

na prodajni poti Prodaja trgovskim centrom nam je z obučbeniško zbirko brihtna 
glavca uspelo prodreti v vse trgovske centre. vse leto smo se borili tudi z velikimi pritiski 
konkurence nizkocenovnih knjig.

Tudi na prodajni poti šole in institucije smo zaostali za načrtovanim. razlog za zaostanek 
je predvsem v omejevanju sredstev šol za nakup gradiv. v zadnjem četrtletju smo pri 
promociji izobraževalnih vsebin v šolah in vrtcih v še večji meri izkoristili sinergije sektorja 
Prodaja revij in promocija izobraževalnih vsebin.
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Sektor Reader's Digest

v letu 2012 smo aktivnosti reader's Digest izvajali na slovenskem, hrvaškem in srbskem trgu.

v Sloveniji smo za planom zaostali za 26 % oziroma za 20 % glede na leto 2011. Prodaja je 
najbolj padla pri knjigah in kataloški prodaji (indeks na plan 70, na leto 2011 76), najmanjši 
padec pa smo realizirali pri prodaji revij (indeks na plan 91, na leto 2011 97). Produktna 
linija izbrani romani je imela v začetku leta zelo dober start z visokim odzivom, vendar 
so se rezultati pri nadaljnjih aktivnostih zaradi nadpovprečno velikega števila vračil in 
odpovedi serije poslabšali. Tako je ta produktna linija za planom zaostala z indeksom 83, 
glede na prejšnje leto pa z indeksom 86. Tudi pri drugih prodajnih aktivnostih smo zaznali 
povečanje odstotka zavrnjenih pošiljk. 
 
na hrvaškem smo v letu 2012 zaostali za planom za 14 %. v prvem polletju so bili odzivi 
na prodajne akcije dokaj dobri, saj smo v januarju zelo uspešno izvedli veliko akcijo za 
pridobivanje novih naslovnikov z odzivom 3,6 %. To je dalo dobro osnovo za nove kupce 
v nadaljnjih akcijah. žal so se odzivi v zadnjem delu leta nekoliko poslabšali, tako da je bil 
končni rezultat prodaje pod pričakovanji. Zaradi upadanja naročnikov na revijo reader's 
Digest hrvaška in finančne neučinkovitosti te produktne linije (ni prihodkov iz prodaje 
oglasnega prostora, visoki prodajni in servisni stroški) smo se odločili, da z marcem 2013 
revijo postopno ugasnemo. 

v Srbiji je prodajni rezultat leta 2012 kar za 34 % slabši od predhodnega leta, za letnim 
planom pa zaostaja za 21 %. v letu 2012 smo izvedli manj aktivnosti za pridobivanje baze, 
smo pa vzdrževali nakupe obstoječih strank in odprodajali zaloge iz preteklih obdobij.  
v zadnjem četrtletju smo prenehali izdajati revijo reader's Digest Srbija. 

Sektor Prodaja revij in promocija izobraževalnih vsebin
 
v sredini leta 2012 smo sektor Prodaja revij in promocija izobraževalnih vsebin vsebinsko 
umestili v področje Prodaja, s čimer smo zagotovili koncentracijo prodaje na enem mestu, 
večje sodelovanje med prodajnimi potmi in večjo učinkovitost. na prodajni poti Prodaja 
revij smo leto 2012 zaključili z indeksom 90 glede na leto 2011. največji padec smo zaznali 
pri revijah cicido in Mali Moj planet. Z aktivnostmi v prvih šestih mesecih nam je uspelo 
nadomestiti vse odjave, še zlasti ob polletju, ključni izpad pa se je zgodil ob jesenski akciji. 
v letu 2012 smo selekcionirali vse prodajne aktivnosti in dali velik poudarek polletni in 
jesenski akciji. 
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Prodaja povezanim družbam v tujini

Pri prodaji povezanim družbam v tujini smo v letu 2012 dosegli indeks 83 glede na plan 
in 99 glede na leto 2011. največji izpad je nastal na programu reader's Digest, kjer smo 
prodajne aktivnosti prilagodili splošni neugodni situaciji na trgu in omejili predvsem 
akvizicijske aktivnosti. 

6.2 PoDročje logiSTika

Slabšanje gospodarskih razmer v Sloveniji se je odražalo na manjšem obsegu hrambe 
zaradi zmanjševanja zalog ter manjših odpremnih količin in s tem povezanih prevozih. 
nekateri partnerji so svojo logistiko preselili v tujino, nekatera podjetja pa so zaradi upada 
poslovanja ponovno sama prevzela izvajanje logistike. izpad prihodkov na tem področju 
smo kompenzirali s posli, povezanimi z izvozom in tranzitom na zahodnoevropske 
trge, kjer so gibanja ugodnejša. Ti posli krajši čas obremenjujejo skladišče, saj gre 
po večini za hiter preklad blaga, večino prihodkov tako sestavljajo prevozi, pri katerih 
pa je dobičkonosnost nižja. To pomeni, da smo z vidika prihodkov ustvarjali dobre 
rezultate, medtem ko je dobičkonosnost poslovanja upadla. Ta zasuk je pomenil veliko 
organizacijskega dela, večjo fleksibilnost poslovanja, večjo vpletenost špedicije in carinskih 
postopkov ter daljši odpiralni čas skladišča. naši novi klienti so postala tuja podjetja ali 
njihova podjetja v Sloveniji. Ustvarili smo dobre razmere za poslovanje v prihodnje, sklenili 
nekaj dolgoročnejših pogodb (cargo-Partner, gefco …), na novo uredili in oddali v najem 
preko 400 m² pisarniških prostorov, z oddajo v celoti izkoristili zunanji del neasfaltiranih 
površin (parkiranje tovornih vozil).

v letu 2012 smo ustvarili čiste prihodke od prodaje v višini 3.803.706 eUr in s tem dosegli 
indeks 99 glede na plan in indeks 101 glede na leto 2011. izpad prihodkov s Skupino Mk 
(indeks 90 glede na lani in na plan) smo kompenzirali z zunanjimi poslovnimi partnerji 
(indeks 109 glede na leto 2011 in 107 glede na plan). Delež prihodkov, ki smo jih ustvarili 
z zunanjimi klienti, je z lanskih 48 % narasel na letošnjih 52 %. Primerjava prihodkov po 
dejavnostih glede na leto 2011 pokaže izpad prihodkov od hrambe in komisioniranja ter 
izrazit porast od prevozov. 
     
na stroškovni strani smo bili osredotočeni predvsem na stroške dela; zmanjšali smo tako 
število zaposlenih kot študentov.



47Letno poročilo 2012

6.3 ProDaja v SkUPini Mk

Čisti prihodki od prodaje po družbah

Čisti prihodki od prodaje
nekonsolidirano v € 2011 2012

 
I 12/11

MK Založba 37.285.004 33.428.250 90

MK Trgovina 63.040.321 56.200.840 89

Mozaik knjiga 15.245.762 10.828.148 71

MK Beograd 5.875.979 4.717.697 80

Grafika Soča 3.704.078 3.751.332 101

MK Sarajevo 765.446 753.618 98

MK Skopje 723.774 745.963 103

CZ Založništvo 812.062 517.195 64

SKUPAJ SMK 127.452.427 110.943.043 87

SMK Slovenija 104.841.465 93.897.617 90

SMK tujina 22.610.962 17.045.425 75

Najbolje prodajani naslovi v letu 2012 (po vrednosti)

MK Založba

 Naslov

1 VELIKI ATLAS SLOVENIJE

2 SLOVENIKA – SLOVENSKA NACIONALNA ENCIKLOPEDIJA

3 UMETNOST – VELIKA ILUSTRIRANA ENCIKLOPEDIJA

4 ZLATE GRIMMOVE PRAVLJICE

5 ANGELI

 
RD v MK Založbi (brez prodaje povezanim družbam na JVE)

Naslov

1 1001 DOMAČE ZDRAVILO

2 IZBRANI ROMANI 15

3 OSTANIMO ZDRAVI

4 NAJVEČJE UGANKE SVETA

5 IZBRANI ROMANI 14
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Cankarjeva založba

Naslov

1 HITLER

2 KNJIGA O RADI

3 OKUSI SREDOZEMLJA

4 TITO IN TOVARIŠI

5 FOJBE

Mozaik knjiga

Naslov

1 VELIKI ATLAS HRVATSKE

2 1000 KUĆNIH LIJEKOVA

3 UMJETNOST – VELIKA ILUSTRIRANA ENCIKLOPEDIJA

4 STARE MUDROSTI

5 TAJANSTVENA HRVATSKA

MK Beograd

Naslov

1 SRPSKE SLAVE 

2 BLAGO SRBIJE

3 DOMAČA KUVARICA

4 UMETNOST

5 ŽIVOT BEZ BOLESTI

 

MK Skopje

Naslov

1 ČUDESNA MAKEDONIJA

2 SOVETNIK ZA ZDRAVJETO

3 GRIMOVI BAJKI

4 UMETNOST

5 OKEAN
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7 Založniški PrograM

v Skupini Mk smo v letu 2012 izdali 927 knjižnih izdaj v skupni nakladi 2,1 mio izvodov. 
največji delež teh izdaj nosi Mk Založba s 621 knjižnimi naslovi. Mozaik knjiga je izdala 
156 novih naslovov in 89 ponatisov, med njimi so bili največji projekti Umjetnost, veliki 
atlas hrvatske in velika ilustrirana kuharica. Mk beograd je izdala 31 novih naslovov in 
22 ponatisov; med lokalnimi projekti so bili najbolj uspešni Srpske Slave, blago Srbije 
in Domaća kuvarica. v Mk Skopje je bil največji del prodaje dosežen z dvema lokalnima 
projektoma čudesna Makedonija in Sovetnik za zdravjeto.

Za Skupino Mk smo kupili pravice za 132 izdaj, za uvoz in tranzit pa za 117 izdaj. 
Za prodajo pravic naših izdaj v tujino smo sklenili 17 pogodb.

v Mk Založbi smo v letu 2012 v sektorju knjižno založništvo izdali 380 novih naslovov 
in 99 ponatisov, v sektorju izobraževalno založništvo pa 53 novosti in 89 ponatisov, 
skupaj torej 621 naslovov. leto so najbolj zaznamovali Pavčkovi angeli in veliki atlas 
Slovenije. angeli so bili največja knjižna uspešnica knjigarniškega trga, atlas pa je absolutni 
zmagovalec med večjimi projekti, namenjenimi predvsem direktni prodaji. To je tudi 
knjiga, ki nam je vrednostno prinesla največ. Po vrednosti prodaje med novostmi sledijo 
Umetnost, Zlate grimmove pravljice in angeli, med izdajami iz prejšnjih let pa so še vedno 
na vrhu Slovenika, neskončni leonardo in biblija.

Pregled izdaj MKZ v letu 2012

 Št. naslovov Prva izdaja Ponatisi

SKUPAJ KNJIŽNE IZDAJE 2012 621 433 188

SKUPAJ KNJIŽNE IZDAJE 2011 654 481 173

INDEKS 2012/2011 95 90 109

v letu 2012 smo prvič podelili nagrado modra ptica, ki jo je prejela Stanka hrastelj 
za roman igranje. Spet se je potrdilo tudi, da imamo veliko kakovostnih avtorjev in 
sodelavcev, saj so prejeli devet nagrad.

omeniti je treba tudi obiske tujih avtorjev, v letu 2012 izpostavljamo izraelskega pisatelja 
amosa oza in argentinskega terapevta in pisatelja jorgeja bucaya. knjiga slednjega  
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Ti povem zgodbo? je bila druga najbolje prodajana naša knjiga v slovenskih knjigarnah  
in najbolj uspešna lanska zvezda. 

Uspešnost prodaje v knjigarnah dokazuje tudi lestvica najbolje prodajanih knjig, ki jo 
pripravlja zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev. na lestvici knjig za odrasle imamo 
prvo in četrto mesto, na otroški pa je kar šest naših knjig med prvimi desetimi.

na področju učbenikov nam je uspelo zadržati vrednostni obseg prodaje kljub nadaljnjemu 
padcu prodaje obveznih učbenikov. izpad smo nadomestili z obučbeniškimi gradivi. Prvič 
smo za obučbeniško gradivo prejeli nagrado zlata hruška (glasbena antologija Pojemo, 
pojemo 4) in prvič smo z obučbeniškimi naslovi sodelovali na frankfurtskem knjižnem 
sejmu. na področju obveznih učbenikov je posodobitev učnih načrtov zahtevala vnovični 
pregled vseh obstoječih učbenikov pri Strokovnem svetu. nova učbenika za srednjo 
šolo – Fiziko 1 in kemijo 1 – smo s priloženim DvD-jem zasnovali že interaktivno, kar 
je omogočilo razvoj prvih interaktivnih učbenikov za srednjo šolo na interaktivnem 
izobraževalnem portalu Ucimte.com. Do konca leta smo za portal Ucimte.com pripravili 
predstavitev celotnega programa uredništva, zasnovali smo pripravo interaktivnih delovnih 
zvezkov za prvi razred. 

na področju revij so se padajoči trendi še nekoliko poslabšali, ker se starši čedalje teže 
odločajo za dodatne stroške, povezane s šolo. Medtem ko smo lahko stroške pri vseh 
drugih revijah prilagodili in je rvc še vedno sprejemljiv, nam to ni uspelo pri reviji Plus,  
ki jo bomo konec šolskega leta 2012/13 ukinili.
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8 nabava 

S 1. 11. 2012 smo izvedli reorganizacijo nabave, ki je iz službe prerasla v sektor. Združili 
smo namreč vse nabavne funkcije v okviru Mk Založbe in tako dosegli večjo preglednost  
in stroškovno učinkovitost. 

Sektor nabava ima dve službi: Službo za nabavo tiska in trgovskega blaga ter Službo za 
avtorske pravice. Službo nabave v področju Založništvo in nabavne funkcije, razpršene v 
različnih področjih, sektorjih in prodajnih poteh v podjetju, smo združili. Služba nabave se 
je do sedaj ukvarjala z nabavo tiska knjig, revij, učbenikov in propagandnih materialov, z 
novo organizacijo pa skrbi tudi za nabavo trgovskega blaga za vse prodajne poti v podjetju. 
Preimenovala se je v Službo za nabavo tiska in trgovskega blaga. Z novo organizacijo smo 
več nabavnih poti v hiši združili v eno, da bi tako imeli enoten nadzor in pregled nad vsemi 
dobavami. cilj je zmanjšanje dobaviteljev in doseganje boljših nabavnih pogojev, hkrati 
pa vpliv na odločanje o konkretnih artiklih, kjer je to smiselno, in razbremenitev prodajne 
službe, ki se ji ni treba ukvarjati z nabavo trgovskega blaga. 

Druga služba pa je Služba za avtorske pravice, ki je združila dve službi, in sicer službo za 
domače avtorske pravice in službo za tuje avtorske pravice. Prva služba je bila podporna 
služba uredništvu, druga pa se je dejansko ukvarjala z nabavo avtorskih pravic iz tujine in 
naročili za koprodukcijske tiske. Združitev obeh služb bo v letu 2013 prinesla kadrovsko 
racionalizacijo, skupen pregled nad vsemi avtorskimi pravice in koprodukcijami. 
 
razmere na grafičnem trgu storitev so v Sloveniji zelo spremenljive, gospodarska kriza 
je pripomogla k temu, da je v zadnjih nekaj letih zaprlo vrata kar nekaj tiskarn. v sektorju 
nabava se ves čas srečujemo z izzivi, kako doseči najboljše nabavne pogoje, kar pomeni, 
da je poleg kakovosti in hitrih dobavnih rokov najpomembnejša postavka cena. 

Skupini Mk se je leta 2008 pridružila tudi tiskarna grafika Soča, s katero smo v petih letih 
sodelovanja vzpostavili močan partnerski odnos. od začetnega minimalnega sodelovanja 
smo vse napore vložili v to, da je grafika Soča v letu 2012 postala največji dobavitelj 
grafičnih storitev Mk Založbe ob tem, da delajo po konkurenčnih cenah in zagotavljajo 
ustrezno kakovost. v grafiki Soča tiskamo vse učbenike, večino revij, propagandne 
materiale ter trdo in mehko vezane knjige.
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9 raZvoj 

v letu 2012 smo v oddelku za razvoj v e-pub pretvorili okoli 200 knjižnih naslovov in jih 
pričeli prodajati v applovi trgovini. če smo ob koncu tretjega kvartala ugotavljali, da smo 
prodali le 26 knjižnih naslovov, se je do konca leta ta številka povečala na 134 naslovov, 
tedensko prodajno povprečje pa z dveh prodanih naslovov na teden na dva prodana 
naslova na dan, s čimer pa smo za zdaj ustvarili zanemarljiv promet.

v letu 2012 smo se v drugi polovici znova začeli intenzivno ukvarjati z razvojem lastne 
e-trgovine, saj so se pogoji na trgu bistveno spremenili: če je še na začetku leta veljalo,  
da je lastna bralna naprava nujen predpogoj delovanja e-knjigarne, je v drugi polovici  
leta postalo jasno, da se na svetovni ravni razvoj usmerja v izdelavo bralnih aplikacij,  
s pomočjo katerih je mogoče brati na tabličnih računalnikih in na pametnih telefonih. 
Tak razvoj je stroške za pripravo lastne e-trgovine znižal za več kot desetkrat, zato smo v 
zadnjem kvartalu 2012 začeli v sodelovanju s tujimi partnerji sami pripravljati e-trgovino. 
ocena je, da bi lastna e-knjigarna lahko polno zaživela jeseni 2013. 

v oddelku za razvoj smo v tretjem kvartalu pripravili vloge za dva razpisa (na razpis 
za infrastrukturna sredstva, kot člani dveh konzorcijev pa tudi na razpis za mobilne 
tehnologije). januarja 2013 smo bili obveščeni, da smo bili uspešni na razpisu za 
infrastrukturna sredstva, kar nam bo omogočilo razvoj slovenske znanstvene e-knjigarne,  
ki naj bi zaživela konec leta 2014, rezultati razpisov za mobilne tehnologije pa konec 
januarja 2013 še niso bili znani. 

v letu 2012 smo končali pripravo prvih dveh e-učbenikov (za fiziko in kemijo), ki smo 
ju v celoti razvili v hiši. Zagnali smo tudi izobraževalni portal ucimte.com, s čimer smo 
postavili temelje za nadaljnji razvoj e-učbenikov. 
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10 naložbe

Prikaz investicij v Skupini MK v letu 2012 v EUR

2011 2012 I 12/11

MK Založba 1.000.583 960.164 96

MK Trgovina 413.237 206.281 50

Grafika Soča 779.059 92.241 12

Mozaik knjiga 181.535 105.629 58

MK Beograd 52.558 148.012 282

Druge družbe SMK 8.320 43.199 519

SKUPINA MK 2.435.293 1.555.526 64

v letu 2012 smo v Skupini Mk za investicije namenili 1.555.526 eUr, kar je za 36 % manj 
kot v prejšnjem letu.

Prikaz investicij v MK Založbi v letu 2012

2011 2012 I 12/11

Investicije v nepremičnine 32.404 353.382 1.091

Investicije v računalniško programsko in strojno opremo 611.798 533.993 87

Druge investicije 356.381 72.789 20

SKUPAJ 1.000.583 960.164 96

v Mk Založbi so bile investicije v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 nižje za 4 %. 
največ smo investirali v računalniško opremo, kjer je bil največji del namenjen vpeljavi 
podatkovnega skladišča in nadgradnji spletnega portala emka. Pri nepremičninah smo 
investirali v preureditev dela skladiščnih prostorov na brnčičevi in pisarniških prostorov  
v 2. nadstropju na Slovenski 29, oboje povezano s selitvijo Mk Trgovine.

Pod navedenimi zneski investicij niso vključena vlaganja v razvoj prodajnih poti, v baze 
kupcev in v e-knjige, ker jih vodimo pod tekočimi stroški.
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11 UPravljanje Tveganj

Sistem obvladovanja tveganj v Skupini Mk zajema obvladovanje poslovnih, operativnih 
in finančnih tveganj. Poslovna in operativna tveganja obvladujemo decentralizirano v 
okviru odgovornosti in pooblastil posameznih organizacijskih enot in družb v Skupini Mk. 
Finančna tveganja spremlja področje Finance in računovodstvo v matični družbi in jih 
centralizirano obvladuje na ravni Skupine. Tudi komercialna zavarovanja so centralizirano 
koordinirana na ravni Skupine.

11.1 PoSlovna Tveganja

Poslovna tveganja so povezana s sposobnostjo zagotavljanja konkurenčnosti, 
kratkoročnega in dolgoročnega ustvarjanja poslovnih prihodkov, obvladovanja poslovnih 
stroškov, obvladovanja poslovnih obveznosti in ohranjanja vrednosti poslovnih sredstev. 
kot glavna poslovna tveganja opredeljujemo:

Tveganja v zvezi z oblikovanjem prodajnega programa vsebujejo tveganja izbora ustreznih 
prodajnih artiklov oziroma vsebin za posamezne trge. izpostavljenost tem tveganjem je 
ocenjena kot visoka, obvladujemo pa jo s programskimi kolegiji, na katerih uskladimo 
nabavo oziroma prodajo za posamezen trg in prodajni kanal, z rednimi analizami 
strukture prodaje in zalog ter s tržnimi analizami (analiza prodajnih lestvic in programa 
konkurence). 

Tveganje razvojno tehnološkega zaostajanja pri razvoju novih tehnologij v založništvu 
(predvsem e-knjiga). izpostavljenost navedenemu tveganju se glede na trende na 
svetovnem trgu ocenjuje kot visoka. Mk Založba navedeno tveganje, zlasti v povezavi 
z uvedbo e-knjige, obvladuje z vzpostavljanjem infrastrukture za trženje e-vsebin, s 
kupovanjem e-avtorskih pravic in postopnim pretvarjanjem vsebin v e-obliko. hitrost 
uvedbe novih tehnologij je odvisna predvsem od ocene rentabilnosti njihovega trženja 
oziroma prodajno-poslovnega modela.

Strateška tveganja so tveganja, povezana z obvladovanjem in zagotavljanjem načrtovanega 
razvoja družb, z uresničevanjem zastavljenih poslovnih ciljev in z varovanjem poslovnih 
skrivnosti. obvladujemo jih s tekočim spremljanjem poslovanja ter sprejetim sistemom 
vodenja in upravljanja družb in Skupine Mk. Pomemben del strateških tveganj je vezan  
na primerno in stabilno lastniško strukturo.
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Politična tveganja in tveganja spremembe makroekonomskih pogojev poslovanja 
Makroekonomski pogoji poslovanja so se v letu 2012 poslabševali v vseh državah, v katerih 
poslujejo družbe iz Skupine Mk, kar je vplivalo na upadanje kupne moči potencialnih 
kupcev. To se je izrazilo v obsegu prodaje družb iz Skupine Mk, na kar so se družbe 
odzvale s pripravo in izvajanjem programov protikriznih ukrepov. Poleg tega so družbe 
Skupine Mk na trgih jugovzhodne evrope izpostavljene tudi potencialnim tečajnim 
razlikam in nevarnosti poslabšanja zakonodaje v zvezi s pridobivanjem osebnih podatkov. 
Zato izpostavljenost navedenemu tveganju ocenjujemo kot visoko, obvladujemo pa ga  
z ukrepi za prilagajanje spreminjajočim se razmeram.

Tveganja v zvezi z naložbami v založniške projekte so največja pri razvoju večjih projektov, 
kot so atlasi, enciklopedije in drugi veliki projekti, ki nastajajo več let in zahtevajo velika 
vnaprejšnja vlaganja. Možnost nepričakovanih zapletov se s časom in obsegom povečuje. 
izpostavljenost tem tveganjem je zmerna, obvladujemo jih s primernim projektnim 
vodenjem, z ustrezno pripravljenimi pogodbami, prodajno-programskimi odbori in  
z drugimi mehanizmi, prilagojenimi konkretnim projektom. 

Tveganje v zvezi s prodajno ceno Tveganja postavitve ustrezne oziroma optimalne višine 
cen obvladujemo s testiranjem cen za velike projekte, s tržnimi raziskavami in poslovnimi 
odločitvami, ki upoštevajo tudi izkušnje iz preteklih obdobij, zato izpostavljenost 
ocenjujemo kot zmerno.

Tveganja z zvezi z zanesljivostjo dobaviteljev vključujejo tveganje nepravočasnih dobav, 
neustrezne kakovosti in nekonkurenčnih cen, vrednostno najbolj pomembna pa so pri 
naročanju tiska in storitev. obvladujemo jih s sistematičnim spremljanjem kvalitete 
storitev dobaviteljev, s politiko več ponudb, s sodelovanjem z uveljavljenimi tiskarnami  
in s sklepanjem ustreznih pogodb, zato je izpostavljenost tem tveganjem zmerna.

Tveganja v zvezi s kadri obsegajo predvsem tveganje izgube ključnih kadrov in tveganje 
zagotavljanja primernega nabora in strukture ključnih vodstvenih in strokovnih kadrov. 
izpostavljenost tem tveganjem je zmerna, obvladujemo pa jih s strokovnim kadrovanjem, 
sodobnimi pristopi pri vodenju zaposlenih, stalnim vlaganjem v izobraževanje in graditvijo 
pripadnosti podjetju in Skupini Mk. 

Tveganja v zvezi z intelektualno lastnino so v založniški dejavnosti pomembna tveganja, 
saj pri izdajanju knjig in drugih publikacij poslujemo s številnimi avtorji, od katerih 
odkupujemo njihovo intelektualno lastnino. Pri upravljanju teh tveganj imamo dolgoletno 
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tradicijo in specializirana znanja, zato je izpostavljenost tem tveganjem nizka. Tveganja 
obvladujemo z oblikovanjem primernih pogodb in doslednim upoštevanjem veljavne 
zakonodaje.

Investicijska tveganja so povezana z zagotavljanjem načrtovane ekonomike naložb, 
usklajenostjo investicij s strateškimi usmeritvami družbe in uspešnim uvajanjem novih 
tehnologij. navedena tveganja obvladujemo z ustreznim ekonomskim načrtovanjem, 
nadziranjem učinkov investicij ter izboljšavami pri pripravi in izvedbi investicijskih 
projektov, zato je izpostavljenost tem tveganjem nizka.

11.2 oPeraTivna Tveganja 

operativna tveganja so tveganja delovanja, povezana s sposobnostjo načrtovanja, izvajanja 
in nadziranja poslovnih procesov in poslovnih dejavnosti za dosego zastavljenih ciljev. kot 
glavna operativna tveganja opredeljujemo:

Tveganje v zvezi z nakladami in zalogami obvladujemo s skrbnim planiranjem izidov knjig 
ter periodičnim usklajevanjem le-teh s prodajo in z natančnejšim planiranjem naklad 
glede na pričakovani kratkoročni obseg prodaje, saj so stroški ponatisov pogosto precej 
nižji od stroškov, ki so povezani z nekurantnimi zalogami. večje projekte prodajamo 
tudi v prednaročilu. izvajamo posebne prodajne akcije, dosledno in v skladu s sprejetimi 
standardi odpisujemo zaloge, zato smo tem tveganjem zmerno izpostavljeni.

Tveganje neustreznih baz kupcev obvladujemo z urejanjem baz in njihovim ažuriranjem 
s svežimi podatki. Tveganje pretiranega izkoriščanja baz s strani več prodajnih poti 
obvladujemo tako, da prodajne poti usklajeno uporabljajo baze kupcev. navedenim 
tveganjem je Skupina zmerno izpostavljena.

Tveganja v zvezi z informatiko se nanašajo na zagotavljanje kakovostne uporabe 
programske in strojne opreme, na zagotavljanje varnosti podatkov in na uvedbo novih 
informacijskih rešitev, ki morajo v predvidenem roku in v predvideni predračunski 
vrednosti optimalno podpreti poslovne procese. izvedba informacijskih projektov je 
vezana na lastne kadre Mk Založbe in na sodelovanje z zunanjimi izvajalci. informacijski 
projekti so vodeni projektno v skladu s plani aktivnosti in predračuni projektov, vodenje 
posameznih projektov pa spremljajo nadzorni odbori teh projektov, zato je izpostavljenost 
tem tveganjem zmerna.
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Tveganja v zvezi s številom izdanih naslovov Premalo naslovov lahko pomeni slabšanje 
strateškega položaja založbe in težave pri pokrivanju fiksnih stroškov, ob preveliki 
produkciji pa lahko nastopijo težave z obvladovanjem variabilnih stroškov in zalog.  
To tveganje obvladujemo s spremljanjem tržnih gibanj v založništvu in knjigotrštvu ter 
s stalnim usklajevanjem naklad in produkcije s prodajnimi pričakovanji (napovedmi) 
po različnih programskih segmentih ter glede na gibanje konkurence. Skupina je tem 
tveganjem zmerno izpostavljena.

Tveganje glede varnosti pri delu obsega predvsem nevarnost nastanka poškodb in nezgod 
na delovnem mestu. obvladujemo ga z izobraževanjem s področja varstva pri delu, 
zavarovanjem poškodb pri delu ter s predpisi, pravili in njihovim izvajanjem. 

11.3 Finančna Tveganja 

Finančna tveganja so povezana s sposobnostjo ustvarjanja finančnih prihodkov, 
obvladovanja finančnih odhodkov, ohranjanja vrednosti finančnih sredstev ter obvladovanja 
finančnih obveznosti. kot glavna finančna tveganja opredeljujemo:

Tveganje sprememb deviznih tečajev se nanaša na spremenljivost tečajev hrk, rSD in 
gbP, zaradi katerih se lahko zmanjšajo gospodarske koristi podjetja. odvisni družbi v 
Srbiji in na hrvaškem sta izpostavljeni nihanju tečaja eUr/rSD oziroma eUr/hrk, ker 
imata poslovne in finančne obveznosti pretežno v eUr. valutno tveganje zmanjšujemo 
z večanjem deleža domačih dobaviteljev pri nabavi v teh družbah in z zmanjševanjem 
obveznosti teh družb v eUr. Tveganje sprememb tečaja gbP iz naslova uvoza učbenikov 
in druge literature založbe oxford oUP ščitimo s terminskimi forward posli. Tveganje 
ocenjujemo kot zmerno do visoko.

Kreditno tveganje je tveganje zaradi plačilne nesposobnosti naših poslovnih partnerjev, 
tako pravnih kot fizičnih oseb, in neizpolnjevanja njihovih pogodbenih obveznosti. Zaradi 
narave prodajnega programa in široke baze kupcev, med katerimi je največ fizičnih oseb, 
Skupina Mk ni izpostavljena znatnejšemu tveganju do posameznega kupca. Pri kupcih – 
fizičnih osebah vodimo sistematično opominjanje ter zunajsodno in sodno izterjavo 
zapadlih terjatev v skladu z internimi pravilniki. Pri pravnih osebah se pomemben del 
terjatev nanaša na terjatve do povezanih družb. Z izboljševanjem izterjave kupcev v 
povezanih družbah se je izboljšala tudi plačilna sposobnost teh družb do matične družbe. 
Pri drugih pravnih osebah s pomočjo notranje informacijske podpore in zunanjih virov 
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bonitetnih informacij sproti preverjamo njihovo boniteto, višino in starostno strukturo 
terjatev in določamo meje izpostavljenosti do posameznih kupcev, redno nadziramo 
njihovo finančno stanje, izvajamo medsebojne in verižne kompenzacije in druge finančne 
pogodbe. Družba nima zavarovanih terjatev s finančnimi instrumenti za kreditna tveganja. 
Zaradi primernega obvladovanja izpostavljenost kreditnemu tveganju ocenjujemo kot 
zmerno. 

Tveganje sprememb obrestnih mer v letu 2012 je bila večina najetih posojil vezana na 
spremenljivo obrestno mero eUribor, ki je bila vse leto nizka, glede na slabe makro 
ekonomske napovedi pa ocenjujemo, da se tudi v letu 2013 ne bo bistveno dvignila. 
Zato izpostavljenost temu tveganju v letu 2013 ocenjujemo kot zmerno. glede na to, 
da imamo večino posojil dolgoročnih, bomo v letu 2013 za povečanje zaščite pred 
obrestnim tveganjem z izvedenimi finančnimi instrumenti začeli ščititi najmanj 25 % vseh 
bančnih posojil. Dolgoročna likvidnost in finančna stabilnost ob upoštevanju zaostrenih 
gospodarskih razmer ostaja eden najpomembnejših ciljev Skupine Mk.

Tveganje plačilne sposobnosti je tveganje, povezano s primanjkljajem razpoložljivih 
finančnih virov in posledično nesposobnostjo skupine, da v dogovorjenih rokih poravna 
svoje obveznosti. na ravni Skupine Mk imamo vzpostavljen sistem uravnavanja 
kratkoročne likvidnosti z učinkovitim letnim, četrtletnim in mesečnim načrtovanjem, 
spremljanjem in usklajevanjem denarnih tokov ter prerazporejanjem viškov finančnih 
sredstev. Z medsebojnim poravnavanjem terjatev in obveznosti v Skupini in ob 
upoštevanju usklajene ročnosti tako dosegamo večjo finančno propustnost znotraj Skupine 
Mk. Poleg tega imamo vzpostavljene standarde za obvladovanje obratnih sredstev. glede 
na sprejete ukrepe za obvladovanje tveganja izpostavljenost Skupine Mk tveganju plačilne 
sposobnosti ocenjujemo kot zmerno in obvladljivo.
 
Zavarovanje gradbeni objekti, oprema, zaloge in vozila so v Skupini Mk zavarovani za 
primer nastopa požarnih, strojelomnih in drugih nevarnosti glede na vrsto izpostavljenosti. 
Zavarovanje odgovornosti je sklenjeno za škode, povzročene tretjim osebam in zaposlenim 
ter na stvareh. Tveganja iz naslova vseh vrst zavarovanj periodično ocenjujemo, določili 
smo vrste in višine zavarovalnih kritij ter interno standardizirali postopke sklepanja 
zavarovanj in uveljavljanja zavarovalnin. Tveganje primerno obvladujemo, zato je 
izpostavljenost nizka.
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12 TrajnoSTni raZvoj

12.1 ZaPoSleni

12.1.1 Zaposleni v Skupini Mk

na kadrovskem področju so bile ključne aktivnosti usmerjene v pomoč organizacijskim 
enotam v Skupini Mk in znotraj te še posebej v Mk Založbi pri optimizaciji procesov 
ter povečanju učinkovitosti zaposlenih in njihove uspešnosti, vključno z iskanjem 
najboljših rešitev. Druga ključna aktivnost je bila usmerjena v dvig kakovosti prodajnih 
storitev v naših maloprodajnih poslovnih enotah. aktivno smo sodelovali pri oblikovanju 
metodologije in usposabljanja zaposlenih za projekt najboljša storitev. kadrovska služba je 
opravljala svetovalno vlogo na kadrovskem področju za vse odvisne družbe v Skupini Mk 
in skrbela za prenos dobrih praks med družbami. 

na področju izobraževanja smo veliko pozornosti namenili usposabljanjem in treningom 
za projekt najboljša storitev ter aplikaciji znanj in veščin v vsakodnevno delo s strankami. 
Drugi sklop usposabljanj je bil namenjen ciljni skupini za prepričljivo prezentacijo knjig 
Mk Založbe našim poslovnim enotam s ciljem dobrega poznavanja naših knjig za boljšo 
prodajo strankam. S temi aktivnostmi smo pomembno prispevali k večji prepoznavnosti  
in uspešnosti naše prodajne mreže. 

Število zaposlenih po stanju konec leta po družbah Skupine MK

Zaposleni –  
stanje na dan

31. 12. 2011 31. 12. 2012 
plan

31. 12. 2012 I 12/11 I 12/P 12 Struktura 
31. 12. 2012

MK Založba 454 442 414 91 94 34,16 %

MK Trgovina 463 457 433 94 95 35,73 %

CZ – Založništvo 5 5 6 120 120 0,50 %

Grafika Soča 71 69 67 94 97 5,53 %

Mozaik knjiga Zagreb 279 259 159 57 61 13,12 %

MK Beograd 105 125 108 103 86 8,91 %

MK Sarajevo 13 14 14 108 100 1,16 %

MK Skopje 13 10 11 85 110 0,91 %

SKUPINA MK 1.403 1.381 1.212 86 88 100,00 %

SKUPINA MK Slovenija 993 973 920 93 95 75,91 %

SKUPINA MK tujina 410 408 292 71 72 24,09 %
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v letu 2012 smo upoštevajoč zmanjšan obseg poslovanja ter reorganizacije število 
zaposlenih v vseh družbah Skupine Mk glede na lani zmanjšali za 14 %. v slovenskem delu 
Skupine Mk smo število zaposlenih zmanjšali za 7 % , kar pomeni 73 zaposlenih manj kot 
v letu 2011, v družbah jve pa za 29 % oziroma za 118 zaposlenih (od tega zaradi izločitve 
Mozaikove maloprodaje za 96).

Izobrazbena struktura zaposlenih v Skupini MK

Stopnja izobrazbe 31. 12. 2011 31. 12. 2012 I 12/11

I.–III. 108 97 90

IV. 486 365 75

V. 380 346 91

VI. 116 102 88

VII 300 289 96

VIII. + 13 13 100

SKUPAJ 1403 1212 86

 
12.1.2 Zaposleni v družbi Mk Založba d.d.

Število in struktura zaposlenih v MK Založbi na dan 31. 12. 2012

 31. 12. 2011 31. 12. 2012 I 12/11

Redno zaposleni 375 344 92

Zastopniki, tel. svetovalci 79 70 87

SKUPAJ 454 414 91

število zaposlenih v Mk Založbi se je v letu 2012 znižalo za 9 %, kar pomeni 40 zaposlenih 
manj kot v letu 2011. večina se je upokojila oziroma jim je pogodba o zaposlitvi prenehala 
iz poslovnih razlogov ali ob izteku časa, za katerega je bila pogodba sklenjena. ključna 
razloga za zmanjšanje števila zaposlenih sta bila optimizacija poslovnih procesov ter 
prilagajanje števila zaposlenih zmanjšanemu obsegu poslovanja.
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Izobrazbena struktura zaposlenih v MK Založbi v letu 2012

Izobrazbena struktura  31. 12. 2011  31. 12. 2012 I 12/11

I.–III. 61 50 102

IV. 50 44 88

V. 144 128 95

VI. 48 44 66

VII 141 137 125

VIII. 10 10 100

IX. 0 1 0

SKUPAJ 454 414 91

izobrazbena struktura v Mk Založbi kaže na ohranjanje visoke stopnje dosežene izobrazbe, 
saj ima 45 % zaposlenih višjo ali visoko izobrazbo oziroma magisterij ali doktorat.

Spolna struktura zaposlenih v MK Založbi v letu 2012
    

Spol  31. 12. 2011 31. 12. 2012 I 12/11
Struktura

31. 12. 2012

Moški 162 147 91 36 %

Ženski 292 267 91 64 %

SKUPAJ 454 414 91 100 %

v Mk Založbi je 64 % zaposlenih žensk, 36 % moških; povprečna starost zaposlenih  
je 43 let.

v letu 2012 smo zabeležili razmeroma visoko stopnjo fluktuacije – 11,02 %, kar je posledica 
optimizacij ter prilagajanja števila zaposlenih manjšemu obsegu poslovanja. 
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12.2. koMUniciranje

Zaradi večje povezanosti in nadgradnje sodelovanja je bil v zadnjem kvartalu 2012 
Marketing umeščen v področje Prodaja, Služba za odnose z javnostmi pa v področje 
Založništvo. ne glede na organizacijsko umeščenost smo svoje aktivnosti nadgrajevali 
tako, da smo kar najbolj izkoristili sinergije Mladinske knjige. najbolj uspešno smo 
sodelovali pri odmevnejših projektih (na primer: hitler i. kershawa, angeli T. Pavčka, 
nadomestne volitve j. k. rowling), pri vseh zvezdah in biserih, obiskih tujih avtorjev, 
prazniku otroških knjig in Slovenskem knjižnem sejmu. 

v letu 2012 je bil marketinško najpomembnejši projekt veliki atlas Slovenije, aktivnosti  
so bile tako vsebinsko kot časovno usklajene s Prodajo po pošti. Medijsko pojavnost smo 
povečali s pokroviteljstvom, veliko izkoriščali lastne medije in internet, v dveh vrhuncih  
pa projekt oglaševali tudi na televiziji.

Pri številnih projektih je bilo v ospredju sodelovanje Mk Založbe in Mk Trgovine. izstopali 
sta zvezdi Ti povem zgodbo? in 30 minut za kosilo jamieja oliverja. v povezavi z blagovno 
znamko jamie oliver smo sredi novembra začeli tudi program zvestobe. akcija je usklajeno 
potekala na vseh prodajnih poteh Mk Založbe in Mk Trgovine. 

komuniciranje z novinarji še naprej ostaja pomembna pot promocije knjižnih novosti. 
na splošno so mediji zelo naklonjeni poročanju o knjigah, kar se kaže tudi v medijski 
pojavnosti. Zaznali smo trend večjega števila objav v spletnih medijih, vendar so najbolj 
učinkovite objave še vedno v tiskanih medijih z velikimi dosegi in v elektronskih medijih, 
kot sta radio in televizija. Promocijo knjig smo uspešno nadgradili s turnejami domačih 
avtorjev in gostovanji štirih tujih avtorjev: j. bucaya, a. oza, S. e. Phillips in l. bormansa. 
ob tej priložnosti smo organizirali tiskovne konference, predavanja, srečanja z bralci, 
literarne pogovore. 

osnova internega komuniciranja so bili sestanki po področjih, sestanki uprave s svetom 
delavcev in sindikatom ter intranet in interni časopis. 
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12.3. varovanje okolja

odgovornost do naravnega okolja je eden ključnih elementov naše družbene odgovornosti. 
ob vsakem izidu knjige, revije ali učbenika z okoljevarstveno tematiko tudi Založba doda 
svoj delež pri ohranjanju narave, saj tudi tako ozavešča širšo javnost. 

Pri ozaveščanju zaposlenih so poleg nekaterih knjižnih, učbeniških in revijalnih izdaj 
pomembna tudi orodja internega komuniciranja; zlasti interni časopis naglas in intranetna 
stran ToSmoMi. 

na operativni ravni pa pri našem vsakodnevnem delu odgovornost do okolja uresničujemo 
z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov in ločenim zbiranjem odpadnega materiala, ki ga 
je mogoče predelati (papir, plastika, steklo, baterijski vložki, odpadna elektronika, kartuše 
in tonerji, cD-ji in DvD-ji ter lesni izdelki). Pri porabi energentov – zlasti električne energije 
pa tudi vode kot pomembnega naravnega vira – smo racionalni. 

12.4. DrUžbena oDgovornoST 

raznim ustanovam, skupinam in posameznikom smo tudi v letu 2012 pomagali z 
donacijami (zlasti knjižnimi) in finančnimi sponzorstvi in tako podprli projekte na področju 
kulture, športa, sociale ter vzgoje in izobraževanja. Tudi v letu 2012 smo v sodelovanju s 
humanitarnimi organizacijami izvedli nekaj družbeno odgovornih akcij. Skupina Mk svojo 
družbeno odgovornost udejanja v odnosu do zaposlenih, avtorjev, kupcev, širše družbene 
skupnosti in okolja. kot največja založniška družba v Sloveniji in regiji za svoje poslanstvo 
in družbeno odgovornost opredeljujemo tudi odnos do izvirnih slovenskih del in avtorjev, 
saj s knjižnimi izdajami, revijami in učbeniki sooblikujemo slovenski kulturni, izobraževalni 
in medijski prostor. 

Zaposleni v Skupini Mk imamo v okviru športno-kulturnega društva Modrin priložnost 
organizirano udejanjati svoje zanimanje za šport, kulturno udejstvovanje, širjenje obzorja 
in druženje. Društvo je prostovoljno, nepridobitno združenje vseh zaposlenih Mladinske 
knjige, odprto pa je tudi za zunanje člane. v okviru škD Modrin deluje več kulturnih in 
športnih sekcij.
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13 načrTi SkUPine Mk in Mk Založbe  
Za leTo 2013

Načrtovani cilji Skupine MK za leto 2013

• Doseganje zmerne rasti prodaje glede na leto 2012, kar bo ob korenitejšem nižanju 
stroškov in dolgoročnejši prilagoditvi na manjši obseg poslovanja omogočilo poslovanje 
z dobičkom v vseh družbah Skupine Mk. 

• Dosegli bomo 97.929.000 eUr konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje,  
kar bo 3 % več kot v letu 2012.

• leto bomo (konsolidirano) zaključili z 2.497.000 eUr dobička iz poslovanja  
in 1.051.000 eUr čistega dobička.

• Manjši obseg produkcije in večja osredotočenost na izbor in trženje izbranih projektov.
• ob nižanju vseh vrst stroškov ter manjšem številu zaposlenih tudi nižanje prodajnih 

stroškov s še ostrejšo selekcijo prodajnih akcij glede na njihovo rentabilnost.
• v vseh družbah Skupine Mk bo poudarek na optimiziranju vseh vrst sredstev  

ter doseganju pozitivnega denarnega toka. 
• ohranili bomo stabilno likvidnost in trden finančni položaj celotne Skupine Mk.

Načrtovani cilji MK Založbe za leto 2013

• Dosegli bomo 34.299.000 eUr čistih prihodkov od prodaje, kar bo 2 % več kot  
v letu 2012. 

• leto bomo zaključili z 986.000 eUr dobička iz poslovanja in 624.000 eUr čistega 
dobička.

• Znižanje obsega produkcije za 15 %, intenziviranje tržnih aktivnosti za izbrane naslove. 
• Strožja selekcija nerentabilnih prodajnih akcij, zlasti na prodajni poti reader's Digest, 

njena rentabilnost se bo izboljšala kljub manjšemu obsegu prodaje.
• ohranjanje zastopniških mrež, ohranjanje števila članov v knjižnih klubih, nadgradnja 

sodelovanja s ključnimi kupci na področju pravnih oseb, intenzivnejše sodelovanje 
z lastno knjigotrško mrežo in natančnejša segmentacija baz z novim orodjem Data 
Warehouse.

• Stroški dela bodo v strukturi še naprej pomembno zaostajali za planiranim obsegom 
prodaje.
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• nižanje prodajnih stroškov, stroškov dela in splošnih stroškov, kar se bo kazalo v višjem 
dobičku iz poslovanja glede na leto 2012.

• aktivna prodaja zalog in znižanje njihovega obsega za 10 %. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
ZA DRUŽBO MKZ D.D.  
ZA LETO 2012 

14  račUnovoDSke USMeriTve

14.1 PoDlaga Za SeSTavo račUnovoDSkih iZkaZov

računovodski izkazi za leto 2012 so pripravljeni v skladu z računovodskimi in 
poročevalskimi zahtevami Slovenskih računovodskih standardov, z določili Zakona  
o gospodarskih družbah in Pravilnika o računovodenju. Pri tem so upoštevane temeljne 
računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovna 
neomejenost delovanja ter upoštevanje resnične in poštene predstavitve v razmerah 
spreminjanja vrednosti evra in posamičnih cen. 

vse vrednosti so izkazane v eUr. Poslovni dogodki, ki so izraženi v tuji valuti, so 
preračunani po referenčnem tečaju banke Slovenije na dan nastanka poslovnega dogodka. 
Stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev se konec leta preračunajo na referenčni 
tečaj banke Slovenije.

Zapisane usmeritve veljajo za poročajočo družbo Mladinsko knjigo Založbo d.d.

Družba ne razvršča sredstev in obveznosti do virov sredstev po profitnih centrih 
(področnih in območnih odsekih).

Družba ne uporablja inštrumentov za varovanje pred obrestnim in kreditnim tveganjem.
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14.2 neoPreDMeTena Dolgoročna SreDSTva in Dolgoročne 
akTivne čaSovne raZMejiTve

neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne premoženjske 
pravice in usredstvene dolgoročne stroške razvijanja. Med dolgoročnimi aktivnimi 
časovnimi razmejitvami družba izkazuje vlaganja v neopredmetena sredstva s končno 
dobo koristnosti pred usposobitvijo za uporabo.

neopredmetena sredstva se ob pridobitvi izmerijo po nabavni vrednosti, ki zajema 
nakupno ceno neopredmetenega sredstva, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter 
stroške, ki jih lahko neposredno povežemo s sredstvom.

Po začetnem pripoznanju družba meri neopredmetena sredstva s končno dobo koristnosti 
po modelu nabavne vrednosti. neopredmetena sredstva se oslabijo, ko knjigovodska 
vrednost preseže nadomestljivo. izguba zaradi oslabitve se izkazuje kot prevrednotovalni 
poslovni odhodek v zvezi z neopredmetenimi sredstvi. oslabitev neopredmetenih sredstev 
družba preverja najmanj na koncu poslovnega leta.

neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev s končno dobo koristnosti se presodi 
ob koncu vsakega obračunskega obdobja, in če se pomembno spremenijo pričakovane 
gospodarske koristi od sredstva, se doba amortiziranja ustrezno spremeni.

Dobiček od odtujenega neopredmetenega osnovnega sredstva se izkazuje med prevred-
notovalnimi poslovnimi prihodki, izguba pa med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki.

14.3 oPreDMeTena oSnovna SreDSTva

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi družba izkazuje: zemljišča, zgradbe, opremo, 
drobni inventar, ki ima dobo uporabnosti daljšo od enega leta, posamična nabavna 
vrednost po dobaviteljevem računu pa presega 100 eUr. Družba zaradi doslednosti 
istovrstna sredstva razporeja vedno enako. ločeno izkazuje opredmetena osnovna 
sredstva v pridobivanju, za uporabo usposobljena osnovna sredstva in trajno neuporabna 
osnovna sredstva.

Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo pri 
opredmetenih osnovnih sredstvih, se knjigovodsko izkazujejo na kontih terjatev.
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opredmetena osnovna sredstva se ob pridobitvi izmerijo po nabavni vrednosti, ki vključuje 
nakupno ceno osnovnega sredstva, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroške, ki jih 
je mogoče neposredno pripisati osnovnemu sredstvu, zlasti stroške dovoza in namestitve. 

kasneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo 
njegovo nabavno vrednost, če povečujejo prihodnje koristi v primerjavi s prej ocenjenimi.

Za vrednotenje zemljišč in zgradb družba uporablja model prevrednotenja. Prikazane 
poštene vrednosti temeljijo na periodičnih, vendar vsaj triletnih ocenah zunanjega 
neodvisnega ocenjevalca, zmanjšanih za amortizacijo. Povečanja knjigovodske vrednosti 
iz prevrednotenja zemljišč in zgradb se izkažejo v povečanju presežka iz prevrednotenja 
v kapitalu. Slabitve predhodno okrepljenih sredstev neposredno zmanjšujejo vrednost 
oblikovanega presežka iz prevrednotenja v kapitalu, sicer se pripoznajo v izkazu 
poslovnega izida. amortizacija, ki temelji na prevrednoteni vrednosti sredstev,  
in amortizacija, ki temelji na nabavni vrednosti sredstev, bremeni stroške.

naprave in oprema so vrednotene po modelu nabavne vrednosti. nabavna vrednost 
naprav in opreme je zmanjšana za kumulativni popravek vrednosti zaradi amortizacije. 

neodpisana vrednost pomembnih osnovnih sredstev se presodi ob koncu vsakega 
obračunskega obdobja, in če se pomembno spremenijo pričakovane gospodarske koristi 
od sredstva, se doba amortiziranja ustrezno spremeni.

Dobiček od odtujenega osnovnega sredstva se izkazuje med prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki, izguba pa med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki.

14.4 naložbene nePreMičnine in nekraTkoročna SreDSTva  
Za ProDajo

Med naložbenimi nepremičninami družba izkazuje nepremičnine (zemljišča in zgradbe),  
ki jih posedujejo z namenom dajanja v najem ali z namenom povečevanja vrednosti. 

naložbene nepremičnine se ob začetnem pripoznanju izmerijo po njihovi nabavni 
vrednosti, ki vključuje nakupno ceno in stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati 
nepremičnini.
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Po začetnem pripoznanju družbe merijo naložbene nepremičnine po modelu poštene 
vrednosti. Prikazane poštene vrednosti temeljijo na periodičnih, vendar vsaj triletnih 
ocenah zunanjega neodvisnega ocenjevalca. Povečanja knjigovodske vrednosti iz 
prevrednotenja naložbenih zemljišč in zgradb se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

naložbene nepremičnine se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska 
vrednost presega pošteno vrednost. izguba zaradi oslabitve se izkaže med poslovnimi 
odhodki.

naložbene nepremičnine se zaradi okrepitve prevrednotijo, če je njihova knjigovodska 
vrednost manjša od poštene vrednosti. Dobiček zaradi okrepitve se izkaže med 
prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki.

14.5 Finančne naložbe

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in 
kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava imeti 
družba v posesti v obdobju, daljšem od leta dni, in ne v posesti za trgovanje. Finančne 
naložbe vseh vrst družba ob začetnem pripoznanju izmeri po nabavni vrednosti, ki ji 
ustrezajo plačani zneski denarja ali njegovih ustreznikov, povečani za neposredne stroške 
pri pridobitvi naložb.

naložbe v odvisna podjetja družba vrednoti po nabavni vrednosti.

Finančne naložbe razvrsti družba po začetnem pripoznanju na:
• finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
• finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo,
• finančne naložbe v posojila ali
• za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.

v skupino finančnih naložb, izmerjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, družba 
razvrsti naložbe v posesti za trgovanje. naložbe pripoznajo družbe z datumom trgovanja. 
Sprememba poštene vrednosti, tečajne razlike, obresti, dividende, dobiček ali izguba pri 
odtujitvi se poračunajo s poslovnim izidom.
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Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo so neizpeljana finančna sredstva  
z določenimi ali določljivimi plačili in določeno zapadlostjo v plačilo. naložbe pripozna 
družba z upoštevanjem datuma poravnave.

Posojila so neizpeljana finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo 
na delujočem trgu.

Finančne naložbe, za katere cena na delujočem trgu ni objavljena in jim poštene vrednosti 
ni mogoče zanesljivo izmeriti, se izmerijo po nabavni vrednosti. Prevrednotenje finančnih 
naložb zaradi oslabitve je obvezno. 

14.6 Zaloge

vrednosti sestavin v ceni nedokončane proizvodnje in v ceni gotovih proizvodov izhajajo v 
začetku iz izvirnih velikosti. Zaloge nedokončane proizvodnje in zaloge gotovih proizvodov 
se vrednotijo po proizvajalnih stroških, ki vsebujejo:
• stroške avtorskih honorarjev, 
• stroške tiska,
• stroške izdelave filmov in drugih neposrednih proizvodnih stroškov. 

količinska enota zalog trgovskega blaga se izvirno vrednoti po nabavni ceni, ki jo 
sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. kupna cena je 
zmanjšana za dobljene popuste.

Prodani proizvodi in trgovsko blago se obračunajo po metodi tehtanih povprečnih cen  
od datuma zadnjega izida (nabave).

kasneje odobreni količinski in finančni popusti zmanjšujejo nabavno vrednost prodanih 
proizvodov in trgovskega blaga.

Prevrednotenje zalog je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. opravi se vsaj pred 
sestavitvijo letnih računovodskih izkazov. Zaloge se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo, 
se pa prevrednotujejo zaradi oslabitve, če knjigovodska vrednost presega njihovo tržno 
vrednost.
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oslabitve zalog nedokončane proizvodnje predlaga direktor programa kadar koli med 
letom, obvezno pa ob letnem popisu. 

Zaloge nedokončane proizvodnje se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova 
knjigovodska vrednost presega tržno vrednost; s tržno vrednostjo je mišljena 
nadomestitvena vrednost, razen če je ta manjša od čiste iztržljive vrednosti (v takem 
primeru se šteje kot tržna vrednost čista iztržljiva vrednost).

Zaloge proizvodov in trgovskega blaga se ob koncu poslovnega leta zaradi oslabitve 
prevrednotujejo tako, da se oblikuje popravek proizvajalne vrednosti zalog proizvodov in 
nabavne vrednosti zalog trgovskega blaga v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov 
po naslednjih stopnjah:

• več kot eno leto stare zaloge oslabimo za 25 % nabavne vrednosti,
• več kot dve leti stare zaloge oslabimo za 50 % nabavne vrednosti (oz. dodatni 25-odstotni 

popravek glede na prvo leto),
• več kot tri leta stare zaloge oslabimo za 75 % nabavne vrednosti (oz. dodatni 25-odstotni 

popravek glede na več kot dve leti stare zaloge).

Starost zalog proizvodov oziroma trgovskega blaga se meri od datuma zadnje nabave 
(ponatisa) artikla.
 
če je stanje oslabitve zalog konec leta večje od začetnega stanja, se evidentira oslabitev 
vrednosti zalog, če pa je začetno stanje večje od končnega stanja, pa odprava oslabitve. 
Slabitve zalog se evidentirajo med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki, odprave 
slabitve zalog pa med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki.

Uprava lahko odredi tudi drugačen način oslabitve zalog proizvodov in trgovskega blaga.

14.7 PoSlovne TerjaTve

Poslovne terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz 
ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje 
povečajo ali pa ne, glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo pa tudi zmanjšajo za 
vsak znesek, utemeljen s pogodbo.
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Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo. 
Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v 
celotnem znesku, je treba izkazati kot dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, 
pa kot sporne terjatve.

Terjatve do pravnih in fizičnih oseb v tujini se preračunajo v domačo valuto na dan 
nastanka. Tečajne razlike, ki se pojavijo do dneva poravnave takšnih terjatev ali do dneva 
bilance stanja, se štejejo kot postavka finančnih prihodkov oziroma finančnih odhodkov.

Popravek vrednosti terjatev družba oblikujejo za:

1. terjatve do kupcev pravnih oseb
• za vsako toženo terjatev po datumu vložitve tožbe in za terjatve, katerih zapadlost je 

starejša od 1 leta, se oblikuje popravek vrednosti v 100-odstotni višini neplačane terjatve;

2. terjatve do kupcev fizičnih oseb
• za tožene terjatve in za terjatve, katerih zapadlost je starejša od 1 leta, se na zadnji 

dan obdobja oblikuje popravek vrednosti terjatev v 100-odstotni višini glede na stanje 
posamezne skupine terjatev v analitični evidenci kupcev.

oslabitev vrednosti vseh vrst terjatev se evidentira na kontih popravkov vrednosti terjatev.

14.8 Denarna SreDSTva

Denarna sredstva sestavljajo gotovina, knjižni denar in denar na poti. gotovina je denar  
v blagajni, in sicer v obliki bankovcev, kovancev in prejetih čekov oziroma takoj udenarljivih 
vrednostnih papirjev. knjižni denar je denar na računih pri banki ali drugi finančni 
instituciji, ki se lahko uporablja za plačevanje. Sestavljajo ga takoj razpoložljiva denarna 
sredstva. Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezen račun pri banki ali 
finančni instituciji in se istega dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej.

Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se na dan prejema in na zadnji dan leta preračuna 
v domačo valuto po menjalnem tečaju.
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14.9 akTivne čaSovne raZMejiTve

Z aktivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti kratkoročno odloženi stroški oziroma 
kratkoročno odloženi odhodki ter kratkoročno nezaračunani prihodki.

14.10 kaPiTal

celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital (osnovni), kapitalske rezerve, rezerve iz 
dobička, presežek iz prevrednotenja, preneseni čisti poslovni izid in čisti poslovni izid 
(čista izguba) poslovnega leta.

osnovni kapital se vodi v domači valuti in je opredeljen v statutu družbe.

kapitalske rezerve nastanejo z vplačili družbenikov in so prvenstveno namenjene 
poravnavanju izgube.

Zakonske rezerve se oblikujejo do višine, ki jo določata zakon in statut družbe, in se lahko 
uporabijo zgolj za povečanje osnovnega kapitala ali kritje izgube.

Statutarne rezerve se oblikujejo do višine, ki jo določa statut družbe. Uporabijo se lahko  
le za namene, ki jih določa statut družbe.

rezerve za lastne delnice oblikuje uprava pri sestavitvi letnega poročila do višine 
odkupljenih lastnih delnic. ob odtujitvi se rezerve sprostijo v dobro vira, iz katerega  
so bile oblikovane.

Pridobljene lastne delnice se izkažejo kot odbitna postavka kapitala po nakupni vrednosti.

Druge rezerve iz dobička so proste rezerve in so oblikovane iz dobičkov preteklih let.  
o uporabi drugih rezerv iz dobička odloča poslovodstvo. Družba jih ob upoštevanju 
Zakona o gospodarskih družbah lahko uporabi za kateri koli namen.

Presežek iz prevrednotenja ugotavlja družba za vsako sredstvo posebej, ki je predmet 
prevrednotenja (prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev, dolgoročnih finančnih 
naložb ter kratkoročnih finančnih naložb in zaradi oslabitve dolgoročnih ter kratkoročnih 
dolgov).
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14.11 reZervacije in Dolgoročne PaSivne čaSovne raZMejiTve

Dolgoročne rezervacije so lahko dolgoročne rezervacije na račun dolgoročno odloženih 
prihodkov ali dolgoročne rezervacije na račun dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov 
oziroma odhodkov.

Med dolgoročne rezervacije na račun vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov 
štejemo dolgoročne rezervacije za reorganizacijo, za pričakovane izgube iz kočljivih 
pogodb, za pokojnine, za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.

Dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi se upoštevajo  
na podlagi aktuarskih izračunov. aktuarski izračuni se izdelajo vsako leto.

14.12 obveZnoSTi

obveznosti so lahko finančne in poslovne, dolgoročne in kratkoročne. vse obveznosti 
se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin, ki dokazujejo njihov 
nastanek.

Dolgoročne obveznosti se povečujejo za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane 
zneske in morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. 

knjigovodska vrednost dolgoročnih obveznosti je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšani 
za odplačilo glavnice in prenose med kratkoročne obveznosti, dokler se ne pojavi potreba 
po prevrednotenju. 

knjigovodska vrednost kratkoročnih obveznosti je enaka njihovi izvirni vrednosti, 
popravljeni za njihova povečanja in zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki, dokler  
se ne pojavi potreba po njihovem prevrednotenju.

kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti so dobljena posojila, ki se med sabo 
razlikujejo po ročnosti.

kratkoročne poslovne obveznosti so dobljeni predujmi in varščine od kupcev, obveznosti 
do dobaviteljev doma in v tujini, obveznosti za nezaračunano blago in storitve, obveznosti 
do delavcev, obveznosti do državnih institucij in druge obveznosti.
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14.13 kraTkoročne PaSivne čaSovne raZMejiTve

v okviru pasivnih kratkoročnih razmejitev so zajeti vnaprej vračunani stroški (odhodki)  
in kratkoročno odloženi prihodki.

14.14 PriPoZnavanje PrihoDkov

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

Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov,  
če ti niso uresničeni že ob nastanku.

14.15 PoSlovni PrihoDki

Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma 
trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju, ki so 
navedene na računih ali drugih listinah, zmanjšane za popuste, odobrene ob prodaji  
ali kasneje, tudi zaradi predčasnega plačila.

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

Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, 
kompenzacije, premije in podobni prihodki. 

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih 
sredstev in neopredmetenih sredstev, v zvezi z odpravo oslabitve zalog, izterjavo 
predhodno oslabljenih terjatev, v zvezi z oslabitvijo obveznosti in v zvezi z okrepitvijo 
nepremičnin in zemljišč, merjenih po pošteni vrednosti.

Družba izkazuje med prihodki le fakturirane in dobavljene proizvode in storitve 
(nedobavljeno in fakturirano izkazuje med kratkoročnimi pasivnimi razmejitvami).
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14.16 Finančni PrihoDki

Finančni prihodki iz deležev so prihodki od naložbenja v kapital drugih družb. 

Finančni prihodki iz dividend in deležev se pripoznajo takrat, ko družba pridobi pravico  
do poplačila. 

Drugi finančni prihodki pa se pripoznajo ob preračunu na večjo pošteno vrednost,  
ob odtujitvi ali ob koncu poslovnega leta, ko se finančna naložba preračuna zaradi 
spremembe tečaja tuje valute nasproti domače.

Finančni prihodki iz danih posojil se merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih 
obrestnih mer, vendar le za naložbe v posojila pomembnih vrednosti in če se efektivna  
in pogodbena obrestna mera pomembno razlikujeta. 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev so prihodki iz obračunanih zamudnih obresti  
in tečajnih razlik tako kratkoročnih kot tudi dolgoročnih poslovnih terjatev.

14.17 DrUgi PrihoDki

Med drugimi prihodki so izkazani prihodki od prejetih odškodnin in kazni ter drugi 
prihodki.

14.18 PriPoZnavanje oDhoDkov

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

14.19 PoSlovni oDhoDki

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog 
proizvodov in nedokončane proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago prodano.
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Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, 
povečanim za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane 
proizvodnje, ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov  
in nedokončane proizvodnje. v poslovne odhodke se všteva tudi nabavna vrednost 
prodanega trgovskega blaga in materiala.

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo zaradi oslabitve opredmetenih osnovnih 
sredstev, neopredmetenih sredstev in obratnih sredstev, pa tudi pri prodaji osnovnih 
sredstev in neopredmetenih sredstev, če knjigovodska vrednost presega prodajno vrednost.

Prodane zaloge proizvodov in trgovskega blaga se med odhodki izkazujejo v vrednosti, 
izračunani po metodi tehtanih povprečnih cen od datuma zadnjega izida pri proizvodih  
in od datuma zadnje nabave pri trgovskem blagu.

14.20 STroški aMorTiZacije

amortizacija razen amortizacije pri nepremičninah, vrednotenih po pošteni vrednosti, je 
obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizljivih sredstev in zmanjšana za ocenjeno 
preostalo vrednost. Preostala vrednost se določa le v primeru vrednostno pomembnih 
opredmetenih osnovnih sredstev, obvezno pa pri zgradbah, katerih vrednost vključuje tudi 
vrednost zemljišča.

amortizacija pri nepremičninah, vrednotenih po modelu prevrednotenja, je obračunana 
od prevrednotene vrednosti. obračunana amortizacija za pripadajoči del prevrednotenega 
zneska se konec leta nadomesti z zmanjšanjem presežka iz prevrednotenja.

osnovna sredstva se amortizirajo posamično. Uporablja se enakomerni časovni obračun 
amortiziranja. osnovna sredstva se začnejo amortizirati prvi dan naslednjega meseca po 
tistem, ko so razpoložljiva za uporabo.

amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so določene za posamezno opredmeteno 
osnovno sredstvo, in se med obračunskim letom ne spreminja. 
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v družbi uporabljene amortizacijske stopnje v letu 2012 so naslednje:

Leto 2012 Leto 2011

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA:

• Programska oprema 20 %–50 % 20 %–50 %

• E-knjiga 10 % -

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA:

• Gradbeni objekti 1,5 %–5 % 1,5 %–5 %

• Deli gradbenih objektov 1,5 %–20 % 1,5 %–20 %

• Hladilne in prezračevalne naprave in instalacija 20 % 20 %

• Oprema za opravljanje dejavnosti 6,7 %–33,3 % 6,7 %–33,3 %

• Računalniška oprema 33,3 %–50 % 33,3 %–50 %

• Motorna vozila 12,5 %–25 % 12,5 %–25 %

• Vlaganja v tuja osnovna sredstva 10 %–25 % 10 %–25 %

Posamezne dele osnovnih sredstev je družba v primeru, da je njihova doba koristnosti 
krajša od dobe koristnosti osnovnega sredstva, amortizirala po stopnji, ki ustreza dobi 
koristnosti posameznega dela osnovnega sredstva (vlaganja v nepremičnine).

14.21 Finančni oDhoDki

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb so odhodki iz oslabitve in 
odtujitve finančnih sredstev, razporejenih za prodajo, oslabitve posojil, oslabitve finančnih 
naložb, merjenih po nabavni vrednosti.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so odhodki za obresti in tečajne razlike  
od kratkoročnih in dolgoročnih finančnih dolgov.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so odhodki za obresti in tečajne razlike  
od kratkoročnih in dolgoročnih poslovnih dolgov.

14.22 DrUgi oDhoDki

Med drugimi odhodki se izkazujejo odškodnine, denarne kazni in druge neobičajne 
postavke.
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14.23 Davek oD DohoDkov in oDloženi Davek

Davek od dohodkov oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. 

Davek od dohodkov se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se 
nanaša na postavke, ki se izkazujejo neposredno v kapitalu.

odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička 
za poslovno leto z uporabo davčnih stopenj, veljavnih na dan poročanja.

odložene terjatve za davek so zneski davka od dohodka, ki bodo povrnjeni v prihodnjih 
obdobjih glede na odbitne začasne razlike ter prenos neizrabljenih davčnih izgub in prenos 
neizrabljenih davčnih olajšav v naslednja obdobja. Terjatve se ugotovijo z uporabo davčnih 
stopenj, ki se bodo uporabljale v poslovnem letu, ko bo terjatev predvidoma povrnjena.

odložene obveznosti za davek so zneski davka, ki jih bo treba poravnati v prihodnjih 
obdobjih ne glede na obdavčljive začasne razlike. obveznosti za davek se ugotovijo na 
podlagi zneska, za katerega se pričakuje, da bo plačan davčni upravi, ob uporabi davčnih 
stopenj, ki se bodo uporabljale v poslovnem letu, ko bo obveznost predvidoma poravnana.
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15 reviDirani račUnovoDSki iZkaZi

15.1 iZkaZ PoSlovnega iZiDa Za leTo 2012, DoSeženo v leTU 2011 
in Plan Za leTo 2012 

 2012 2011 plan 2012 I 12/11 I 12/P12

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 33.428.250 37.285.004 38.919.384 90 86

2.
SPREM. VRED. ZALOG PROIZV.  
IN NEDOK. PROIZV.

-746.575 -277.453 -898.008 269 83

3.
USREDSTVENI LAST. PROIZVODI  
IN LAST. STORITVE

0 0 0 - -

4.
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI  
(s prevredn. posl. prihodki)

2.212.057 2.861.665 452.675 77 489

5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 21.629.243 23.865.707 23.944.998 91 90

a.
Nabavna vred. prod. blaga in materiala  
ter stroški porabljenega materiala

3.774.888 4.107.215 4.301.031 92 88

b. Stroški storitev 17.854.355 19.758.492 19.643.967 90 91

6. STROŠKI DELA 11.260.954 12.567.307 12.066.674 90 93

a. Stroški plač 8.257.640 9.078.661 8.856.878 91 93

b. Stroški socialnih zavarovanj 1.642.579 1.791.749 1.741.739 92 94

• stroški pokojninskih zavarovanj 1.037.506 1.126.003 1.141.739 92 91

• stroški socialnih zavarovanj 605.073 665.746 600.000 91 101

c. Drugi stroški dela 1.360.735 1.696.897 1.468.057 80 93

7. ODPISI VREDNOSTI 1.635.559 1.613.738 1.743.563 101 94

a. Amortizacija 1.552.612 1.460.491 1.453.563 106 107

b. Prev. posl. odh. pri neo. sredst. in opred. OS 2.117 24.584 10.000 9 21

c.
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sred.

80.830 128.663 280.000 63 29

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 163.537 150.431 172.789 109 95

DOBIČEK IZ POSLOVANJA 204.439 1.672.033 546.027 12 37

9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 2.004.423 2.772.361 1.805.000 72 111

a.
Finančni prihodki iz deležev v družbi  
v Skupini

1.800.000 2.761.469 1.800.000 65 100

b.
Finančni prihodki iz deležev v drugih 
družbah

204.423 10.892 5.000 1.877 4.088

10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 91.241 268.940 200.000 34 46

a.
Finančni prih. iz posojil, danih družbam  
v Skupini

62.496 44.800 50.000 140 125

b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 28.745 224.140 150.000 13 19
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 2012 2011 plan 2012 I 12/11 I 12/P12

11.
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH 
TERJATEV

208.443 259.339 120.000 80 174

a.
Finanč.prihod. iz posl. terjatev do družb  
v Skupini

25.873 51.556 0 50 -

b.
Finančni prihodki iz poslov. terjatev 
do drugih

182.570 207.783 120.000 88 152

12.
FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE 
IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB

1.156.608 3.449.775 100.000 34 1.157

a.
Fin. odh. iz oslabitev in odpisov naložb 
v Skupini

700.000 0 0 - -

b.
Drugi fin. odh. iz oslabitev in odpisov 
naložb

456.608 3.449.775 100.000 13 457

13.
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH 
OBVEZNOSTI

1.034.356 1.045.708 1.190.000 99 87

a.
Finančni odhodki iz posojil, prejetih 
od družb v Skupini

49.514 53.563 0 92 -

b.
Finančni odhodki iz posojil, prejetih 
od bank

984.842 992.145 1.190.000 99 83

14.
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH 
OBVEZNOSTI

37.907 28.336 40.000 134 95

a.
Finančni odhodki iz poslov. obvez. 
do družb v Skupini

905 2.691 40.000 34 2

b.
Finančni odhodki iz obvez. do dobav. 
in meničnih obvez.

36.246 25.508 0 142 -

c.
Finančni odhodki iz drugih poslov. 
obveznosti

756 137 0 552 -

15. DRUGI PRIHODKI 12.782 83.168 20.000 15 64

16. DRUGI ODHODKI 22.100 96.266 60.000 23 37

17. DAVEK IZ DOBIČKA 0 237.066 200.000 0 0

18. ODLOŽENI DAVKI -102.520 -240.035 0 43 -

19.
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA

372.877 438.725 1.101.027 85 34

 

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave
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15.2 iZkaZ vSeobSegajočega DonoSa

v EUR 2012 2011

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 372.877 438.725

Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev  
in opredmetenih osnovnih sredstev

0 0

Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 38.209 -50.981

Vpliv odloženih davkov- sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, 
razpoložljivih za prodajo

431.196 10.196

Dobički in izgube iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v skupini 0 0

Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki 0 0

Druge sestavine vseobsegajočega donosa 0 -183.240

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 842.282 214.700

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave

 
15.3  bilanca STanja na Dan 31. 12. 2012 in DoSežena na Dan 31. 12. 2011

 
31. 12. 2012

Revidirano 
31. 12. 2011

Popravljeno
31. 12. 2011 I 12/11

SREDSTVA (A + B + C) 75.652.954 76.282.123 76.362.987 99

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 55.415.849 56.751.353 56.832.217 98

I.
NEOPREDMETENA SRED. IN DOLGOR.  
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

1.489.240 1.401.068 1.401.068 106

1. Dolgoročne premoženjske pravice 1.489.240 1.401.068 1.401.068 106

4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0 0 0

 II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 20.555.206 21.316.657 21.316.657 96

1. Zemljišča in zgradbe 19.365.498 19.726.240 19.726.240 98

a. Zemljišča 7.918.180 7.918.180 7.918.180 100

b. Zgradbe 11.447.318 11.808.060 11.808.060 97

3. Druge naprave in oprema 1.109.928 1.512.532 1.512.532 73

4. Opredmetena os v pridobivanju 79.780 77.885 77.885 102

a. V gradnji in izdelavi 0 0 0 0

b. Predujmi za pridobitev 79.780 77.885 77.885 102

III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE 9.281.120 9.218.415 9.218.415 101
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31. 12. 2012

Revidirano 
31. 12. 2011

Popravljeno
31. 12. 2011 I 12/11

IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 23.025.936 23.897.017 23.897.017 96

1. Dolgoročne finančne naložbe razen posojil 22.859.939 23.674.052 23.674.052 97

a. Delnice in deleži v družbah v Skupini 21.959.473 22.659.473 22.659.473 97

c. Druge delnice in deleži 648.142 778.305 778.305 83

č. Druge dolgoročne finančne naložbe 252.324 236.274 236.274 107

2. Dolgoročna posojila 165.997 222.965 222.965 74

b. Dolgoročna posojila drugim 165.997 222.965 222.965 74

VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK 1.064.347 918.196 999.060 116

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 20.203.153 19.494.622 19.494.622 104

II. ZALOGE 6.911.967 7.421.225 7.421.225 93

2. Nedokončana proizvodnja 640.205 781.324 781.324 82

3. Proizvodi in trgovsko blago 6.047.279 6.323.610 6.323.610 96

4. Predujmi za zaloge 224.483 316.291 316.291 71

III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 3.005.909 3.175.169 3.175.169 95

1. Kratkoročne finančne naložbe razen posojil 838.653 727.613 727.613 115

b. Druge delnice in deleži 838.653 727.613 727.613 115

2. Kratkoročna posojila 2.167.256 2.447.556 2.447.556 89

a. Kratkoročna posojila družbam v Skupini 2.110.288 2.109.360 2.109.360 100

b. Kratkoročna posojila drugim 56.968 338.196 338.196 17

IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 9.836.554 8.263.981 8.263.981 119

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v Skupini 5.760.539 3.344.443 3.344.443 172

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 3.484.809 4.705.328 4.705.328 74

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 591.206 214.210 214.210 276

V. DENARNA SREDSTVA 448.723 634.247 634.247 71

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 33.952 36.148 36.148 94

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 5.030.890 9.358.247 9.358.247 54

      

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 75.652.954 76.282.123 76.362.987 99

A. KAPITAL 42.744.676 42.149.077 42.149.077 101

I. VPOKLICANI KAPITAL 5.141.149 5.141.149 5.141.149 100

1. Osnovni kapital 5.141.149 5.141.149 5.141.149 100

 II. KAPITALSKE REZERVE 8.127.507 8.127.507 8.127.507 100

III. REZERVE IZ DOBIČKA 20.868.833 20.868.833 20.868.833 100

1. Zakonske rezerve 673.122 673.122 673.122 100

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 1.359.771 1.359.771 1.359.771 100

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži -1.359.771 -1.359.771 -1.359.771 100

4. Statutarne rezerve 1.028.230 1.028.230 1.028.230 100

5. Druge rezerve iz dobička 19.167.481 19.167.481 19.167.481 100
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31. 12. 2012

Revidirano 
31. 12. 2011

Popravljeno
31. 12. 2011 I 12/11

IV. IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA 7.806.551 6.990.837 7.449.069 112

V. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID 427.759 582.026 123.794 73

VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 372.877 438.725 438.725 85

B.
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
RAZMEJITVE

545.913 639.246 639.246 85

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 545.913 639.246 639.246 85

C. C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 13.296.310 13.222.550 13.303.414 101

I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 11.894.318 11.432.992 11.432.992 104

1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb  
v skupini

1.357.500 0 0 -

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 10.536.818 11.432.992 11.432.992 92

III. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK 1.401.992 1.789.558 1.870.422 78

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 18.154.156 18.725.017 18.725.017 97

 II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 9.527.374 9.268.761 9.268.761 103

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb  
v skupini

2.540.737 1.698.447 1.698.447 150

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 6.968.406 7.547.804 7.547.804 92

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 18.231 22.510 22.510 81

III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 8.626.782 9.456.256 9.456.256 91

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb  
v skupini

397.240 522.587 522.587 76

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 4.013.023 3.546.623 3.546.623 113

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi 
predujmov

-6.820 -4.373 -4.373 156

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 4.223.339 5.391.419 5.391.419 78

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 911.899 1.546.233 1.546.233 59

ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 5.030.890 9.358.247 9.358.247 54

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave
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15.4 PrikaZ bilančnega Dobička Za leTo 2012

IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA 
2012

Revidirano 
2011

Popravljeno 
2011

A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 372.877 438.725 438.725

B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 0 0 0

C. PRENESENI ČISTI DOBIČEK 427.759 582.026 582.026

C.1. 
PRENESENI ČISTI DOBIČEK -  
popravek napake preteklih obdobij

0 0 -458.232

Č. PRENESENA ČISTA IZGUBA 0 0 0

D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 0 0 0

E. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA 0 0 0

F. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA 0 0 0

G. BILANČNI DOBIČEK 800.636 1.020.751 562.519

PreDlog Za UPorabo bilančnega Dobička

Uprava na podlagi 3. odst. 272. člena v povezavi z 8. odst. 60. člena ZgD-1 letnemu 
poročilu družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in Skupine Mladinska knjiga za leto 2012 
prilaga predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo v odločanje predložila skupščini 
delničarjev družbe Mladinska knjiga Založba d.d., ki je skladno z 293. členom ZgD-1 
pristojna za odločanje o uporabi bilančnega dobička.

Uprava predlaga, da bilančni dobiček za leto 2012 v višini 800.636 eUr ostane 
nerazporejen.

ljubljana, 25. 4. 2013

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave
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15.5  iZkaZ Denarnih Tokov Za leTo 2012 (raZličica ii)

 2012 2011

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

a) Postavke izkaza poslovnega izida 784.182 1.342.592

 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki  
iz poslovnih terjatev

34.036.211 38.176.334

 
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje)  
in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

-33.113.740 -36.836.711

 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -138.289 2.969

b)
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev,  
rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih 
postavk bilance stanja

-1.471.141 1.255.094

 Začetne manj končne poslovne terjatve -1.617.760 1.494.618

 Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve 2.196 138.249

 Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0 -113.442

 Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0

 Začetne manj končne zaloge 764.183 582.694

 Končni manj začetni poslovni dolgovi 107.908 -112.781

 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -727.668 -597.455

 Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0 -136.789

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b) -686.959 2.597.686

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU   

a) Prejemki pri naložbenju 2.188.386 4.849.967

 
Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih,  
ki se nanašajo na naložbenje

1.967.740 3.004.745

 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 58.186 672.441

 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 109.900

 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0 0

 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 162.460 1.062.881

b) Izdatki pri naložbenju -1.075.164 -2.456.939

 Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev -478.826 -394.035

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -418.633 -601.899

 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -62.705 0

 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0 -801.005

 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -115.000 -660.000

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b) 1.113.222 2.393.028
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 2012 2011

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

a) Prejemki pri financiranju 17.825.332 21.233.140

 Prejemki od vplačanega kapitala 0 0

 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 6.409.927 6.045.492

 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 11.415.405 15.187.648

b) Izdatki pri financiranju -18.437.119 -27.032.570

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -1.019.254 -1.029.715

 Izdatki za vračila kapitala 0 0

 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -5.948.601 -4.862.500

 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -11.222.581 -20.410.574

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -246.683 -729.781

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b) -611.787 -5.799.430

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 448.723 634.247

x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) -185.524 -808.716

y) Začetno stanje denarnih sredstev 634.247 1.442.963

    

DODATEK K IZKAZU DENARNIH TOKOV 

Povečanje opredmetenih osnovnih sredstev, povezano s hkratnim 
povečanjem osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in ne z denarnimi vplačili, 
kar pomeni naložbenje in financiranje brez posredovanja denarnih sredstev

0 0

Povečanje nevplačanega vpisanega kapitala, povezano s hkratnim 
povečanjem osnovnega kapitala, kar pomeni navidezno naložbenje  
in financiranje brez posredovanja denarnih sredstev

0 0

Druge pomembnejše spremembe na strani naložbenja in financiranja  
brez posredovanja denarnih sredstev

0 0

Sprememba denarnih sredstev zaradi usklajevanja na devizne tečaje  
ob koncu leta

0 0

izkaz denarnih tokov za leto 2012 je narejen po posredni metodi (različica ii – SrS 
26). Podatki, ki so prikazani v izkazu denarnega izida, izhajajo iz bilance stanja, izkaza 
poslovnega izida in dodatnih podatkov, iz katerih so izračunani prejemki in izdatki. 

Podatki so zaradi primerjave prikazani v dveh stolpcih. Prvi stolpec predstavlja denarni tok 
v letu 2012, drugi pa denarni tok v letu 2011. 

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave
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15.6 iZkaZ gibanja kaPiTala v leTU 2011      
    

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
01. 01. 2011–31. 12. 2011

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz dobička

Presežek iz 
prevrednotenja

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

Skupaj

Osnovni 
kapital

Zakonske 
rezerve

Rezerve za 
lastne delnice

Lastne 
delnice

Statutarne 
rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Preneseni čisti 
dobiček

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

A. Stanje kapitala 31. 12. 2010 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 19.350.721 7.510.135 0 401.394 42.232.258

 Popravek napake preteklih obdobij        458.232 -458.232  0

 Stanje kapitala 01. 01. 2011 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 19.350.721 7.968.367 -458.232 401.394 42.232.258

B.
Spremembe lastniškega kapitala - 
transakcije z lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 -297.881 0 -297.881

 Izplačilo dividend         -297.881  -297.881

C. Celotni vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 0 -183.240 -519.298 478.513 438.725 214.700

 
Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta

         438.725 438.725

 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
OOS

       -466.467 466.467  0

 
Popravek vrednosti presežkov iz 
prevrednotenja OOS za odloženi davek

       93.293 -93.293  0

 
Prenos presežka iz prevrednotenja OOS 
v preneseni čisti dobiček (amortizacija 
prevrednotenja)

       -131.674 131.674  0

 Odprava odloženih davkov (pri OOS)        26.335 -26.335  0

 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
dolgoročnih finančnih naložb (DFN)

       -50.981   -50.981

 
Popravek vrednosti presežkov iz 
prevrednotenja DFN za odloženi davek

       10.196   10.196

 
Druge sestavine vseobsegajočega 
donosa - učinek pripojitve odvisne 
družbe

      -183.240    -183.240

Č. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 401.394 -401.394 0

 
Razporeditev čistega dobička po sklepu 
skupščine

        401.394 -401.394 0

D. Stanje kapitala 31. 12. 2011 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 19.167.481 7.449.069 123.794 438.725 42.149.077

E. BILANČNI DOBIČEK         123.794 438.725 562.519

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave
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15.6 iZkaZ gibanja kaPiTala v leTU 2011      
    

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
01. 01. 2011–31. 12. 2011

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz dobička

Presežek iz 
prevrednotenja

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

Skupaj

Osnovni 
kapital

Zakonske 
rezerve

Rezerve za 
lastne delnice

Lastne 
delnice

Statutarne 
rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Preneseni čisti 
dobiček

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

A. Stanje kapitala 31. 12. 2010 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 19.350.721 7.510.135 0 401.394 42.232.258

 Popravek napake preteklih obdobij        458.232 -458.232  0

 Stanje kapitala 01. 01. 2011 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 19.350.721 7.968.367 -458.232 401.394 42.232.258

B.
Spremembe lastniškega kapitala - 
transakcije z lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 -297.881 0 -297.881

 Izplačilo dividend         -297.881  -297.881

C. Celotni vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 0 -183.240 -519.298 478.513 438.725 214.700

 
Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta

         438.725 438.725

 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
OOS

       -466.467 466.467  0

 
Popravek vrednosti presežkov iz 
prevrednotenja OOS za odloženi davek

       93.293 -93.293  0

 
Prenos presežka iz prevrednotenja OOS 
v preneseni čisti dobiček (amortizacija 
prevrednotenja)

       -131.674 131.674  0

 Odprava odloženih davkov (pri OOS)        26.335 -26.335  0

 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
dolgoročnih finančnih naložb (DFN)

       -50.981   -50.981

 
Popravek vrednosti presežkov iz 
prevrednotenja DFN za odloženi davek

       10.196   10.196

 
Druge sestavine vseobsegajočega 
donosa - učinek pripojitve odvisne 
družbe

      -183.240    -183.240

Č. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 401.394 -401.394 0

 
Razporeditev čistega dobička po sklepu 
skupščine

        401.394 -401.394 0

D. Stanje kapitala 31. 12. 2011 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 19.167.481 7.449.069 123.794 438.725 42.149.077

E. BILANČNI DOBIČEK         123.794 438.725 562.519

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave



94 Letno poročilo 2012

15.7  iZkaZ gibanja kaPiTala v leTU 2012 
     

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
01. 01. 2012–31. 12. 2012

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz dobička

Presežek iz 
prevrednotenja

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

Skupaj

Osnovni 
kapital

Zakonske 
rezerve

Rezerve za 
lastne delnice

Lastne 
delnice

Statutarne 
rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Preneseni čisti 
dobiček

 Čisti poslovni 
izid poslovnega 

leta

A. Stanje kapitala 01. 01. 2012 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 19.167.481 7.449.069 123.794 438.725 42.149.077

B.
Spremembe lastniškega kapitala - 
transakcije z lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 -246.683 0 -246.683

 Izplačilo dividend         -246.683  -246.683

C. Celotni vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 0 0 357.482 111.923 372.877 842.282

 
Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta

         372.877 372.877

 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
OOS

          0

 
Popravek vrednosti presežkov iz 
prevrednotenja OOS za odloženi davek

       472.971   472.971

 
Prenos presežka iz prevrednotenja OOS 
v preneseni čisti dobiček (amortizacija 
prevrednotenja)

       -131.674 131.674  0

 Odprava odloženih davkov (pri OOS)        19.751 -19.751  0

 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
dolgoročnih finančnih naložb (DFN)

       38.209   38.209

 
Popravek vrednosti presežkov iz 
prevrednotenja DFN za odloženi davek

       -41.775   -41.775

 
Druge sestavine vseobsegajočega 
donosa -učinek pripojitve odvisne 
družbe

          0

Č. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 438.725 -438.725 0

 
Razporeditev čistega dobička po sklepu 
skupščine

        438.725 -438.725 0

D. Stanje kapitala 31. 12. 2012 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 19.167.481 7.806.551 427.759 372.877 42.744.676

E. BILANČNI DOBIČEK         427.759 372.877 800.636

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave
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15.7  iZkaZ gibanja kaPiTala v leTU 2012 
     

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
01. 01. 2012–31. 12. 2012

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz dobička

Presežek iz 
prevrednotenja

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

Skupaj

Osnovni 
kapital

Zakonske 
rezerve

Rezerve za 
lastne delnice

Lastne 
delnice

Statutarne 
rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Preneseni čisti 
dobiček

 Čisti poslovni 
izid poslovnega 

leta

A. Stanje kapitala 01. 01. 2012 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 19.167.481 7.449.069 123.794 438.725 42.149.077

B.
Spremembe lastniškega kapitala - 
transakcije z lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 -246.683 0 -246.683

 Izplačilo dividend         -246.683  -246.683

C. Celotni vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 0 0 357.482 111.923 372.877 842.282

 
Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta

         372.877 372.877

 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
OOS

          0

 
Popravek vrednosti presežkov iz 
prevrednotenja OOS za odloženi davek

       472.971   472.971

 
Prenos presežka iz prevrednotenja OOS 
v preneseni čisti dobiček (amortizacija 
prevrednotenja)

       -131.674 131.674  0

 Odprava odloženih davkov (pri OOS)        19.751 -19.751  0

 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
dolgoročnih finančnih naložb (DFN)

       38.209   38.209

 
Popravek vrednosti presežkov iz 
prevrednotenja DFN za odloženi davek

       -41.775   -41.775

 
Druge sestavine vseobsegajočega 
donosa -učinek pripojitve odvisne 
družbe

          0

Č. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 438.725 -438.725 0

 
Razporeditev čistega dobička po sklepu 
skupščine

        438.725 -438.725 0

D. Stanje kapitala 31. 12. 2012 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 19.167.481 7.806.551 427.759 372.877 42.744.676

E. BILANČNI DOBIČEK         427.759 372.877 800.636

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave
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16 PojaSnila k reviDirani bilanci STanja

16.1 neoPreDMeTena Dolgoročna SreDSTva 1.489.240 EUR

 

D
ol

go
ro

čn
e 

p
re

m
ož

en
js

ke
 p

ra
vi

ce

D
ol

go
ro

čn
o 

od
lo

že
ni

 s
tr

oš
ki

 ra
zv

ija
nj

a

Vl
ag

an
ja

 v
 tu

ja
 o

sn
ov

na
 s

re
ds

tv
a

D
ru

ga
 n

eo
p

re
dm

et
en

a 
sr

ed
st

va
  

in
 d

ol
g.

 A
Č

R

Sk
up

aj

NABAVNA VREDNOST      

Stanje 31. 12. 2011 2.783.034 0 0 0 2.783.034

Pridobitve 478.826 0 0 0 478.826

Stanje 31. 12. 2012 3.261.860 0 0 0 3.261.860

      

POPRAVEK VREDNOSTI      

Stanje 31. 12. 2011 1.381.966 0 0 0 1.381.966

Amortizacija 390.654 0 0 0 390.654

Stanje 31. 12. 2012 1.772.620 0 0 0 1.772.620

      

Neodpisana vrednost 31. 12. 2011 1.401.068 0 0 0 1.401.068

Neodpisana vrednost 31. 12. 2012 1.489.240 0 0 0 1.489.240

neopredmetena dolgoročna sredstva so last družbe in so prosta bremen. 

v letu 2012 je družba investirala 478.826 eUr v nove pridobitve neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev.

Družba na dan 31. 12. 2012 nima nobenih obveznosti za nakup neopredmetenih osnovnih 
sredstev.

knjigovodske vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev v materialno pomembnih 
zneskih ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti.
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16.2 oPreDMeTena oSnovna SreDSTva 20.555.206 EUR 
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NABAVNA VREDNOST        

Stanje 31. 12. 2011 7.918.180 19.944.219 6.144.080 0 36.968 77.885 34.121.332

Pridobitve 0 290.676 126.062 0 0 1.895 418.633

Odpisi in odtujitve 0 0 –234.846 0 0 0 –234.846

Stanje 31. 12. 2012 7.918.180 20.234.895 6.035.296 0 36.968 79.780 34.305.119

       0

POPRAVEK VREDNOSTI       0

Stanje 1. 1. 2012 0 8.136.159 4.665.743 0 2.773 0 12.804.675

Odpisi in odtujitve 0 0 –216.720 0 0 0 –216.720

Amortizacija 0 651.418 510.540 0 0 0 1.161.958

Stanje 31. 12. 2012 0 8.787.577 4.959.563 0 2.773 0 13.749.913

        

Neodpisana vrednost 
31. 12. 2011

7.918.180 11.808.060 1.478.337 0 34.195 77.885 21.316.657

Neodpisana vrednost 
31. 12. 2012

7.918.180 11.447.318 1.075.733 0 34.195 79.780 20.555.206

v letu 2012 je družba iz lastnih sredstev investirala v opredmetena osnovna sredstva 
418.633 eUr, od tega predvsem v prenovo poslovnih prostorov na brnčičevi ulici in  
v pridobitev nove iT-opreme.

Družba je v letu 2012 prodala ali odpisala osnovna sredstva po nabavni vrednosti 234.846 eUr. 
Družba nima opredmetenih osnovnih sredstev, pridobljenih s finančnim najemom.
Družba na dan 31. 12. 2012 nima nobenih obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih 
sredstev.

opredmetena osnovna sredstva so last družbe in so obremenjena s hipoteko. 
knjigovodska vrednost zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev je 19.170.501 eUr.
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cenitev nepremičnin je bila izvedena na dan 31. 12. 2009 in jo je opravil pooblaščeni 
ocenjevalec nepremičnin. Poštena vrednost je bila določena na osnovi uporabe nabavno 
vrednostne metode in metode diskontiranega denarnega toka.

16.3 naložbene nePreMičnine 9.281.120 EUR
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NABAVNA 
VREDNOST

       

Neodpisana 
vrednost 
31. 12. 2011

3.760.124 2.427.119 894.010 2.137.162 4.654.134 4.564.281 9.218.415

Nove nabave 0 62.705 0 0 0 62.705 62.705

Stanje 31. 12. 2012 3.760.124 2.489.824 894.010 2.137.162 4.654.134 4.626.986 9.281.120

Družba evidentira zemljišča in zgradbe, ki jih daje v najem, med naložbenimi 
nepremičninami. 

v letu 2012 je družba iz lastnih sredstev v naložbene nepremičnine dodatno investirala 
62.705 eUr, predvsem v ureditev poslovnih prostorov v drugem nadstropju na Slovenski 
cesti 29.

Prihodki od najemnin od naložbenih nepremičnin so v letu 2012 znašali 506.767 eUr.

naložbene nepremičnine so last družbe in so obremenjene s hipoteko. knjigovodska 
vrednost zastavljenih naložbenih nepremičnin znaša 5.508.290 eUr. 

cenitev naložbenih nepremičnin je bila izvedena na dan 31. 12. 2009 in jo je opravil 
pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin. Poštena vrednost je bila določena na osnovi 
uporabe nabavno vrednostne metode in metode diskontiranega denarnega toka.



100 Letno poročilo 2012

16.4 Dolgoročne Finančne naložbe (breZ PoSojil     22.859.939 EUR         

 D
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NABAVNA VREDNOST     

Stanje 31/12/11 23.933.838 551.533 786.421 25.271.792

Prevrednotenje 0 0 38.209 38.209

Zmanjšanje -35.231 -120.550 0 -155.781

Stanje 31/12/12 23.898.607 430.983 824.630 25.154.220

     

POPRAVEK VREDNOSTI     

Stanje 31/12/11 1.274.365 323.375 0 1.597.740

Izgube zaradi oslabitev 700.000 152.322 0 852.322

Odpravljanje izgube zaradi oslabitev -35.231 -120.550 0 -155.781

Stanje 31/12/12 1.939.134 355.147 0 2.294.281

     

Neodpisana vrednost 31/12/11 22.659.473 228.158 786.421 23.674.052

Neodpisana vrednost 31/12/12 21.959.473 75.836 824.630 22.859.939

na zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb Skupine Mk, izmerjenih po nabavni 
vrednosti, je vplivala likvidacija dveh družb, in sicer Mladinske knjige bukarešta v višini 
1.660 eUr in Ti.lie v višini 33.571 eUr. Sočasno smo zaradi izgub pripoznali tudi slabitev 
naložbe v Mozaik knjiga, d. o. o., v višini 700.000 eUr.

Druge dolgoročne finančne naložbe, merjene po nabavni vrednosti, so na dan 31. 12. 2012 
izkazane v višini 75.836 eUr. Zmanjšale so se zaradi slabitve naložbe Qwest investments  
v višini 152.322 eUr. v breme popravka smo izknjižili tudi delnice lb, d. d., v višini  
120.550 eUr.

Druge dolgoročne naložbe, merjene po pošteni vrednosti prek kapitala, so povečane zaradi 
krepitev na pošteno vrednost v višini 38.209 eUr.
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Pomembnejše dolgoročne naložbe, ki niso uvrščene na borzo vrednostnih papirjev  
po knjigovodski vrednosti na dan 31. 12. 2012, so naslednje:

MK Trgovina 13.445.065 EUR

Mozaik knjiga Zagreb 2.835.491 EUR

Grafika Soča Nova Gorica 2.525.485 EUR

MK Beograd 2.157.346 EUR

MK Sarajevo 761.908 EUR

Pomembnejše naložbe, vrednotene po pošteni vrednosti na dan 31. 12. 2012, so naslednje:

Svijetlost komerc 561.255 EUR

Ilirika investment II. Jugoistočna EU 122.361 EUR

Krekova družba za upravljanje 74.025 EUR

KD investment Viktoria fond 55.057 EUR

Uprava je na podlagi sprejete računovodske usmeritve glede slabitve finančnih naložb  
v kapitalske instrumente, ki niso izmerjene po pošteni vrednosti in niso naložbe v odvisne 
družbe, ocenila, da pri nobeni izmed naložb niso nastali pogoji za trajne slabitve, razen pri 
naložbi v Qwest investments v višini 152.322 eUr.

Tečaj delnice družbe Svjetlostkomerc je v letu 2009 močno padel. glede na borzno ceno 
na dan 31. 12. 2009 je bila vrednost naložbe konec leta 2009 ustrezno prevrednotena 
(oslabljena). negativni padec vrednosti naložbe je bil izkazan kot negativna postavka  
v kapitalu na presežku iz prevrednotenja. v letu 2012 smo ugotovili, da bi v konkretnem 
primeru moralo iti za trajno slabitev, zato smo negativni presežek iz prevrednotenja 
stornirali in ga prikazali kot trajno slabitev naložbe. Posledično se v izkazu bilance stanja 
v otvoritvenem stanju leta 2011 poveča presežek iz prevrednotenja in zmanjša preneseni 
poslovni izid v višini 539.096 eUr.

Sprememba presežka iz prevrednotenja kot odraz borznih gibanj je bila pri vrednostnih 
papirjih v letu 2012 relativno majhna. izstopa prenos presežka iz prevrednotenja pri družbi 
Svjetlostkomerc na preneseni poslovni izid zaradi popravka napake preteklih obdobij.
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Naziv vrednostnega papirja  31. 12. 2011 sprememba v letu 31. 12. 2012

DELNICE DZS -9.436,09  -9.436,09

KREKOVA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE 20.138,84 -6.532,77 13.606,07

KD INVESTMENT VICTORIA FOND 100.125,32 -5.907,95 94.217,37

ILIRIKA INVESTMENT II. JUGOISTOČNA EU 16.952,30 -3.609,11 13.343,19

SVIJETLOSTKOMERC 53.998,42 -22.158,79 31.839,63

SKUPAJ 181.778,79 -38.208,62 143.570,17

Pri dolgoročnih finančnih naložbah ni zaznati večjih obrestnih in kreditnih (zaupanjskih) 
tveganj, zato družba ne uporablja nikakršnih finančnih instrumentov za varovanje pred 
tovrstnimi tveganji.

16.5 Dolgoročno Dana PoSojila   165.997 EUR

 
Dolgoročna posojila, dana z 

odkupom obveznic od drugih
Skupaj

NABAVNA VREDNOST   

Stanje 1. 1. 2012 222.965 222.965

Zmanjšanje –56.968 –56.968

Stanje 31. 12. 2012 165.997 165.997

   

POPRAVEK VREDNOSTI   

Stanje 1. 1. 2012 0 0

Stanje 31. 12. 2012 0 0

   

Neodpisana vrednost 1. 1. 2012 222.965 222.965

Neodpisana vrednost 31. 12. 2012 165.997 165.997

Dolgoročna dana posojila se v celoti nanašajo na obveznice Slovenske odškodninske 
družbe, njihova nominalna vrednost je izražena v evrih. obveznice so obrestovane po 
6-odstotni letni obrestni meri. glavnica in obresti se v skladu z amortizacijskim načrtom 
izplačujejo polletno, zapadlost zadnjega kupona je 1. 6. 2016.
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16.6 Dolgoročne PoSlovne TerjaTve  0 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini 1.598.989 1.598.989 100

Popravek vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja zaradi 
oslabitve (kupci)

–1.598.989 –1.598.989 100

SKUPAJ 0 0 –

Dolgoročne poslovne terjatve se nanašajo na blagovni kredit, dan Panonii, d. o. o., novi 
Sad, za katerega je bil zaradi zastaranja oblikovan popravek vrednosti v celoti že v preteklih 
letih.

16.7 oDložene TerjaTve Za Davek   1.064.347 EUR

Stanje obveznosti za odloženi davek na dan 01. 01. 2011 804.754

Popravek preteklih obdobij 80.864

Odprava slabitve dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine -53.755

Odprava slabitve poslovnih terjatev 5.393

Oblikovanje slabitve finančnih naložb in posojil 161.804

Stanje obveznosti za odloženi davek na dan 31. 12. 2011 999.060

Odprava slabitve dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine -38.024

Odprava slabitve poslovnih terjatev -163.967

Oblikovanje slabitve finančnih naložb in posojil 267.278

Stanje obveznosti za odloženi davek na dan 31. 12. 2012 1.064.347

odložene terjatve za davek so se povečale za 7 %. na eni strani smo povečali osnovo 
zaradi dodatne slabitve finančne naložbe v posojilo družbe Zvon ena holding. od tega 
pripadajoči znesek odloženih terjatev povečuje saldo, na drugi strani pa gre iskati vzrok  
za zmanjšanje v zniževanju davčne stopnje po novi zakonodaji ter v zniževanju osnove,  
saj sta bila na sodišču v letu 2012 končana dva postopka likvidacije odvisnih družb.  
iz tega naslova smo prej začasno davčno nepriznane razlike izknjižili iz evidenc.

v letu 2012 smo upoštevali pri izračunu odloženih davkov davčno stopnjo, ki bo veljala  
v prihodnosti. Davčna stopnja se je znižala z 20 % na 15 %.
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16.8 Zaloge 6.911.967 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Nedokončana proizvodnja in storitve 640.205 781.324 82

Nedokončana proizvodnja 640.205 781.324 82

Proizvodi 4.903.682 5.028.812 98

Proizvodi v lastnem skladišču 31.171.767 33.866.147 92

Oblikovani popravki proizvodov –2.352.235 –2.841.528 83

Odmiki od cen proizvodov –23.915.850 –25.995.807 92

Zaloge blaga 1.143.597 1.294.798 88

Blago v lastnem skladišču 5.169.698 5.923.108 87

Oblikovani popravki zalog trgovskega blaga –694.426 –818.113 85

Vračunana razlika v cenah zalog blaga –3.331.675 –3.810.197 87

Skupaj zaloge 6.687.484 7.104.934 94

Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala 224.483 316.291 71

Skupaj zaloge in predujmi za zaloge 6.911.967 7.421.225 93

celotne zaloge so konec leta 2012 dosegle neodpisano nabavno vrednost v višini  
6.687.484 eUr in so za 6 % nižje kot leto prej. 

od tega so zaloge v tranzitu na dan 31. 12. 2012 znašale 397.811 eUr (proizvodi  
340.574 eUr in trgovsko blago 57.237 eUr) in so prehodne narave, saj so namenjene 
prodaji odvisnim družbam v letu 2013. 

na podlagi opravljenega letnega popisa zalog je družba po nabavni vrednosti  
pri trgovskem blagu in po proizvajalni vrednosti pri proizvodih

odpisala nedokončano proizvodnjo v vrednosti  11.636 EUR

evidentirala primanjkljaj gotovih proizvodov  40.650 EUR

evidentirala viške gotovih proizvodov (21.527) EUR

evidentirala primanjkljaj trgovskega blaga 29.541 EUR

evidentirala viške trgovskega blaga (14.157) EUR
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Gibanje popravka vrednosti zalog v letu 2012

Vrsta zaloge
Stanje na dan 

31. 12. 2011
Odprava slabitve

v letu 2012
Oslabitev

v letu 2012
Stanje na dan

31. 12. 2012

Gotovi proizvodi 2.841.528 897.539 408.246 2.352.235

Trgovsko blago 818.113 239.273 115.586 694.426

SKUPAJ 3.659.641 1.136.812 523.832 3.046.661

glede na predhodno stanje popravka vrednosti zalog se je le-to zmanjšalo za 612.980 eUr 
(1.136.812 eUr – 523.832 eUr). neto vrednost se izkazuje v izkazu poslovnega izida med 
prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki iz naslova zmanjšanja popravka vrednosti zalog.

Družba je v letu 2012 spremenila stopnjo obračunavanja popravka vrednosti zalog za 
artikle, starejše od treh let, z 99 % na 75 %. Učinek znižanja stopnje se izkazuje v izkazu 
poslovnega izida med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki. v letu 2012 je družba 
zaradi spremembe stopnje med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki izkazala  
571.870 eUr. če bi stopnjo spremenili že v letu 2011, bi bili prevrednotovalni poslovni 
prihodki zaradi spremembe stopnje popravka vrednosti višji za 593.015 eUr, v letu 2012  
pa bi izkazali izgubo v višini 21.145 eUr.

v skladu s pravilnikom o odpisu in uničenju proizvodov je družba v letu 2012 odpisala  
in odpeljala na uničenje za 300.958 eUr proizvodov in 106.884 eUr trgovskega blaga  
po proizvajalni oziroma nabavni vrednosti iz šifranta zalog.

Družba je imela na dan 31. 12. 2012 zaloge, zastavljene kot jamstvo za odplačilo 
kratkoročnega posojila v višini 750.000 eUr, ki je bilo poplačano februarja 2013.

16.9 kraTkoročne Finančne naložbe  838.653 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in 
izmerjene po nabavni vrednosti

1.515 1.515 100

Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in 
izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

837.138 726.098 115

SKUPAJ 838.653 727.613 115
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Družba v letu 2012 ni pridobila novih kratkoročnih finančnih naložb niti ni prodajala 
obstoječih kratkoročnih finančnih naložb.

Družba je na dan 31. 12. 2012 prevrednotila kratkoročne finančne naložbe na poštene 
vrednosti in pri tem prikazala za 111.040 eUr finančnih prihodkov.

Poštena vrednost največjih posameznih naložb na dan 31. 12. 2012 je: 

Krka 285.000 EUR

Krekov globalni (Zvon Ena ID) 103.696 EUR

Zavarovalnica Triglav 48.510 EUR

Petrol 35.460 EUR

Terme Čatež 17.700 EUR

16.10 kraTkoročna PoSojila 2.167.256 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb 
družbam v Skupini

2.110.288 2.109.360 100

Kratkoročna posojila, dana drugim 3.350.963 4.415.952 76

Kratkoročni depoziti v bankah in drugih finančnih 
organizacijah

0 0 –

Oslabitev vrednosti danih kratkoročnih posojil v Skupini 0 0 –

Oslabitev vrednosti danih kratkoročnih posojil -3.293.995 -4.077.756 81

SKUPAJ 2.167.256 2.447.556 89

Posojila, dana odvisnim družbam, na dan 31. 12. 2012 vključujejo tudi neplačane 
obračunane obresti v znesku 10.288 eUr. obrestna mera za dana posojila odvisnim 
družbam je določena v višini obrestne mere za obresti na posojila med povezanimi 
osebami na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri.

kratkoročna posojila, dana drugim, vključujejo tudi obračunane neplačane obresti v znesku 
210.472 eUr. Družba ima po stanju na dan 31. 12. 2012 3.350.963 eUr posojil, danih 
drugim družbam, po obrestni meri od 5,50 % do 6,40 %. obresti in posojila, dana drugim, 
so slabljena v višini 3.293.995 eUr.
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16.11 kraTkoročne PoSlovne TerjaTve  9.836.554 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Kratkoročne terjatve do kupcev 9.244.478 8.019.027 115

Kratkoročne terjatve do kupcev PO v Skupini 5.759.669 3.322.683 173

Kratkoročne terjatve do kupcev PO v državi 1.783.342 2.814.752 63

Kratkoročne terjatve do kupcev PO v tujini 224.912 233.989 96

Kratkoročne terjatve do kupcev FO v državi 2.741.633 3.749.100 73

Kratkoročne terjatve do kupcev FO v tujini 0 1.199 0

Oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev v Skupini 0 -8.984 0

Oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev -1.265.078 -2.093.712 60

Kratkoročno dani predujmi in varščine 12.396 43.407 29

Drugi kratkoročno dani predujmi dobaviteljem v Skupini 870 30.744 3

Drugi kratkoročno dani predujmi 12.417 13.514 92

Kratkoročno dane varščine 237 472 50

Oslabitev kratkoročno danih predujmov in varščin -1.128 -1.323 85

Druge kratkoročne terjatve 579.680 201.547 288

Terjatve za vstopni DDV 137.942 144.506 95

Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 419.083 32.602 1285

Druge kratkoročne terjatve 51.387 53.171 97

Oslabitev drugih kratkoročnih terjatev -28.732 -28.732 100

SKUPAJ 9.836.554 8.263.981 119

Pretežni del terjatev do kupcev pravnih oseb v tujini se nanaša na terjatve do podjetij  
v Skupini.

Družba ni imela poslovnih terjatev do članov uprave, članov nadzornih svetov in notranjih 
lastnikov (razen terjatev do delavcev, ki so hkrati tudi notranji lastniki).

Gibanje popravkov vrednosti terjatev do kupcev v letu 2012 
        

Vrsta terjatve
Stanje na dan 

31. 12. 2011
Odpis v letu 

2012
Odprava v 
letu 2012

Oslabitev v 
letu 2012

Stanje na dan 
31. 12. 2012

Pravne osebe 1.203.219 679.406 91.698 60.733 492.848

Fizične osebe 899.476 37.557 95.198 5.509 772.230

SKUPAJ 2.102.695 716.963 186.896 66.242 1.265.078
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v letu 2012 je družba v breme oblikovanih popravkov terjatev dokončno odpisala terjatve  
v višini 716.963 eUr ter izterjala že popravljene terjatve in pri tem izkazala za 186.896 eUr 
odprave slabitve. glede na oblikovano politiko izvajanja slabitev terjatev je bilo za 66.242 eUr 
dodatno oslabljenih terjatev, ki so izkazane med prevrednotovalnimi odhodki.

v stanju popravka vrednosti terjatev do kupcev pravnih oseb so vključeni tudi popravki za 
zamudne obresti do kupcev pravnih oseb, in sicer v višini 25 % terjatev.

Roki zapadlosti terjatev v plačilo

Družba prodaja proizvode in trgovsko blago pravnim in fizičnim osebam. Stanje na kontih 
terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2012 je naslednje:

terjatve do kupcev pravnih oseb v Sloveniji 3.709.446 EUR

• od tega zapadle terjatve  713.862 EUR

• od tega nezapadle terjatve 2.995.584 EUR

Družba nima sklenjene nobene pogodbe z ročnostjo več kot 120 dni. Manjši del terjatev 
pravnih oseb je zavarovan z menicami.

Družba je imela iz naslova prodaje pravnim osebam na dan 31. 12. 2012 toženih za 443.600 
eUr terjatev, ki so vključene med zapadle terjatve.

Terjatve do kupcev fizičnih oseb  2.741.633 EUR

• od tega zapadle terjatve 1.369.523 EUR

• od tega nezapadle terjatve 1.372.110 EUR

Terjatve do kupcev pravnih oseb v tujini 4.058.476 EUR     

• od tega zapadle terjatve 3.136.477 EUR

• od tega nezapadle terjatve 921.999 EUR

Pretežni del terjatev se nanaša na odvisne družbe v tujini. 
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16.12 Denarna SreDSTva 448.723 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice 12.572 4.138 304

Denarna sredstva v blagajni 705 1.258 56

Denar na poti 11.867 2.880 412

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah 436.151 630.109 69

Denarna sredstva na računih 434.617 627.776 69

Devizna sredstva na računih 455 1.214 37

Denarna sredstva na računih v tujini 1.079 1.119 96

SKUPAJ 448.723 634.247 71

v letu 2012 so med denarna sredstva uvrščeni tudi kratkoročni depoziti z ročnostjo  
do 3 mesecev, ki so na dan 31. 12. 2012 znašali 384.220 eUr.

16.13 akTivne čaSovne raZMejiTve 33.952 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 33.952 36.148 94

SKUPAJ 33.952 36.148 94

kratkoročno odloženi stroški se v višini 33.952 eUr nanašajo na v letu 2012 prejete račune 
za stroške obdobja leta 2013. Znesek je sestavljen iz odloženih stroškov promocije, 
stroškov licenčnin in raznih naročnin.

16.14 kaPiTal 42.744.676 EUR

v sodni register okrožnega sodišča v ljubljani je družba dne 24. 2. 2003 vpisala akt  
o lastninskem preoblikovanju in osnovni kapital. na 24. skupščini delničarjev družbe  
Mk Založba d.d., ljubljana, dne 14. 8. 2006 je skupščina sprejela sklep o uvedbi kosovnih 
delnic, in sicer tako, da ena (1) delnica družbe z nominalnim zneskom 1.000,00 SiT  
(4,173 eUr) postane ena (1) kosovna delnica. število izdanih in v celoti vplačanih kosovnih 
delnic je 1.232.025.

vrednost osnovnega kapitala na dan 31. 12. 2012 znaša 5.141.149 eUr. 
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Družba na dan 31. 12. 2012 poseduje 40.500 lastnih delnic po nakupni vrednosti  
1.359.771 eUr. lastne delnice so pridobljene za namene iz osme alineje prvega odstavka 
247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZgD-1).

vrednost celotnega kapitala na dan 31. 12. 2012 znaša 42.744.676 eUr.
knjigovodska vrednost ene kosovne delnice na dan 31. 12. 2012 znaša 35,87 eUr. 
Zakonske in kapitalske rezerve se oblikujejo v višini 10 % osnovnega kapitala družbe.  
Z razporeditvijo čistega dobička v preteklih letih so zakonske rezerve oblikovane do višine 
13,1 odstotka osnovnega kapitala.

Statut delniške družbe nalaga oblikovanje statutarnih rezerv do višine 20 % osnovnega 
kapitala. Statutarne rezerve so v celoti oblikovane in znašajo 1.028.230 eUr.

Premiki v kapitalu v višini 595.599 eUr se nanašajo na izplačilo dividend v neto vrednosti 
246.683 eUr, slabitev naložb, vrednotenih preko kapitala – 3.566 eUr, povečanje popravka 
vrednosti presežkov iz prevrednotenja za opredmetena osnovna sredstva za odloženi 
davek 472.971 eUr in povečanje čistega dobička v višini 372.877 eUr.

v letu 2012 je skupščina odločila, da se bilančni dobiček leta 2011 v višini 1.020.751 eUr 
razdeli za:

dividende 255.188 EUR                                   

nerazporejeni dobiček za neizplačane dividende 2011 (lastne delnice) – 8.505 EUR

nerazporejeni dobiček po sklepu skupščine 765.563 EUR

Zaradi popravka napake iz preteklih obdobij v letu 2012 v višini 458.232 eUr, ki se nanaša 
na trajno slabitev naložbe Svjetlostkomerc iz leta 2009, se bilančni dobiček konec leta 2011 
za omenjeni znesek zniža in znaša 562.519 eUr. 

v poslovnem letu 2012 je družba ustvarila čisti dobiček v višini 372.877 eUr, kar predstavlja 
0,313 eUr na delnico (1.191.525 delnic).

bilančni dobiček leta 2012, predlagan s strani uprave in potrjen s strani nadzornega sveta, 
znaša 800.636 eUr. Ugotovitev bilančnega dobička je izkazana v posebni tabeli.
če bi družba v letu 2012 opravila prevrednotenje kapitala s stopnjo rasti življenjskih 
potrebščin (2,7 %), bi izkazala za 1.138.025 eUr nižji čisti dobiček, se pravi izgubo  
v višini 765.148 eUr.
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16.15 reZervacije in Dolgoročne PaSivne raZMejiTve      545.913 EUR

Družba je v letu 2012 porabila za namene jubilejnih nagrad 18.164 eUr in za odpravnine  
ob upokojitvi za 44.693 eUr oblikovanih rezervacij.

na podlagi aktuarskega izračuna po stanju na dan 31. 12. 2012 je družba odpravila  
za 37.953 eUr rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in za 7.477 eUr na novo oblikovala 
rezervacije za jubilejne nagrade. razlog za odpravo dolgoročnih rezervacij je manjše število 
zaposlenih za nedoločen čas ter ugodnejša starostna struktura zaposlenih.
 

16.16 Dolgoročne Finančne obveZnoSTi 11.894.318 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v Skupini 1.357.500 0 -

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 10.536.818 11.432.992 92

SKUPAJ 11.894.318 11.432.992 104

Podjetje na dan 31. 12. 2012 izkazuje za 11.894.318 eUr dolgoročnih finančnih obveznosti, od 
tega se 1.357.500 eUr obveznosti nanaša na obveznosti do družb v Skupini, 10.536.818 eUr 
pa so obveznosti do bank. Posojila so zavarovana z menicami in s hipoteko. obrestne mere 
za posojila so vezane na eUribor (3M) oziroma eUribor (6M) s pribitki od 2,80 % do 
5,80 %.

ročnost dolgoročnih finančnih obveznosti:

v EUR 2012 2011

Zapadlost od 1 do2 let 3.629.158 4.962.500

Zapadlost od 2 do3 let 3.999.327 1.962.500

Zapadlost od 3 do 4 let 1.565.833 1.962.500

Zapadlost od 4 do 5 let 1.000.000 1.000.000

Zapadlost nad 5 let 1.700.000 1.545.492

SKUPAJ 11.894.318 11.432.992
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16.17 Dolgoročne PoSlovne obveZnoSTi 0 EUR

Družba na dan 31. 12. 2012 ni imela izkazanih dolgoročnih poslovnih obveznosti.

16.18 oDložene obveZnoSTi Za Davek 1.401.992 EUR

Stanje obveznosti za odloženi davek na dan 01. 01. 2011 1.926.347

Popravek napake preteklih obdobij 80.864

Prevrednotenje zemljišč, nepremičnin in naložb na pošteno vrednost -129.824

Osnovna sredstva – nabavna vrednost do 500 EUR -6.965

Stanje obveznosti za odloženi davek na dan 31. 12. 2011 1.870.422

Prevrednotenje zemljišč, nepremičnin in naložb na pošteno vrednost -450.948

Osnovna sredstva – nabavna vrednost do 500 EUR -17.482

Stanje obveznosti za odloženi davek na dan 31. 12. 2012 1.401.992

16.19 kraTkoročne Finančne obveZnoSTi 9.527.374 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v Skupini 2.103.237 1.698.447 124

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti do družb v 
Skupini

437.500 0 -

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 922.582 6.085.304 15

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti do bank 6.045.824 1.462.500 413

Druge kratkoročne obveznosti (neizplačane dividende) 18.231 22.510 81

SKUPAJ 9.527.374 9.268.761 103

obveznosti iz naslova kratkoročno dobljenih posojil od povezanih družb vključujejo 
obračunane obresti v znesku 3.237 eUr. obrestna mera za prejeta posojila odvisnih družb 
je določena v višini obrestne mere za obresti na posojila med povezanimi osebami na 
podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri.

kratkoročna posojila, prejeta od bank, vključujejo obresti v znesku 172.582 eUr. Posojila so 
zavarovana z menicami in s hipoteko. obrestna mera za kratkoročna posojila znaša 6,30 % 
(fiksna obrestna mera).

v letu 2013 zapade v odplačilo del dolgoročnih obveznosti v višini 6.045.824 eUr. 
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Družba bo banke zaprosila za reprogram posojil, in sicer v skladu z načrtom finančne 
reorganizacije, ki ga bo pripravila v ta namen. načrt finančne reorganizacije bo vseboval 
tako poslovno kot tudi finančno prestrukturiranje družbe.

Družba ni imela kratkoročnih dolgov do članov uprave, članov nadzornega sveta  
in notranjih lastnikov.

16.20 kraTkoročne PoSlovne obveZnoSTi 8.626.782 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v Skupini 397.240 522.587 76

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v Skupini 397.240 522.587 76

Kratkoročne obveznosti za predujme v Skupini 0 0 -

Kratkoročne druge obveznosti v Skupini 0 0 -

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 4.013.023 3.546.623 113

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 2.986.307 2.581.746 116

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 1.005.014 897.606 112

Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve 21.702 67.271 32

Kratkoročne obveznosti od prejetih predujmov -6.820 -4.373 156

Kratkoročno prejeti predujmi -6.820 -4.373 156

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 4.223.339 5.391.419 78

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 436.009 496.995 88

Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 151.704 175.727 86

Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 94.904 118.432 80

Obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 131.324 138.725 95

Obveznosti iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, 
ki se ne obračunavajo skupaj s plačami

8.924 258 3459

Obveznosti za prispevke in davek od izplačanih plač 
in druge obv. do države

203.779 422.884 48

Preostale kratkoročne obveznosti 3.196.695 4.038.398 79

SKUPAJ 8.626.782 9.456.256 91

vrednosti za nezaračunano blago so ocenjene na podlagi dokumentov, ki dokazujejo 
prejem blaga, ali na podlagi pogodbeno dogovorjenih nakupnih pogojev.

Za obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini družba v preteklem obdobju ni izdajala 
nobenih instrumentov za zavarovanje pogodbenih obveznosti. Podlaga za izkazovanje 
obveznosti do zaposlencev je obračun plače za mesec december za leto 2012 in še 
neizplačani potni stroški.



115Letno poročilo 2012

obveznosti iz naslova vkalkuliranih avtorskih honorarjev in licenčnin v zalogah gotovih 
proizvodov, ki se avtorjem plačujejo glede na prodano količino proizvodov, izkazuje družba 
med preostalimi kratkoročnimi obveznostmi. 

16.21 PaSivne čaSovne raZMejiTve 911.899 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Kratkoročno odloženi prihodki 911.899 1.546.233 59

SKUPAJ 911.899 1.546.233 59

kratkoročno odloženi prihodki se na dan 31. 12. 2012 nanašajo na zaračunane  
in nedobavljene revije in lastne proizvode (prednaročila).

16.22 Zabilančna eviDenca 4.940.988 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Dana poroštva 3.314.308 1.627.527 204

Hipoteke 1.626.680 7.701.502 21

SKUPAJ 4.940.988 9.329.029 53

Dana poroštva v višini 3.314.308 so sestavljena iz poroštva odvisnemu podjetju Mk 
Trgovina, d. o. o., v višini 1.814.308 eUr. Poleg tega je družba Mk Založba tudi subsidiarni 
porok družbi Zvon ena holding, d. d., za prejeto posojilo v višini 1,5 mio eUr. hipoteke so 
dane za zavarovanje prejetih bančnih posojil v odvisnih družbah Mk Trgovina, d. o. o.,  
in grafika Soča, d. o. o.

16.23 ZUnajbilančna eviDenca 89.902 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Komisijske zaloge 71.609 0 -

Drobni inventar v uporabi 18.293 19.414 94

Ostalo 0 9.804 -

SKUPAJ 89.902 29.218 308
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17 Finančni inSTrUMenTi

17.1 Tveganje SPreMeMbe DeviZnih Tečajev

izpostavljenost družbe valutnemu tveganju
   

 
 

31. 12. 2012

EUR Druge valute Skupaj

Terjatve do kupcev in druge terjatve 12.003.809 0 12.003.809

Kratkoročne finančne obveznosti 9.527.374 0 9.527.374

Poslovne in druge obveznosti 8.583.926 42.856 8.626.782

Bruto izpostavljenost bilance stanja –6.107.491 –42.856 –6.150.347

 
 

31. 12. 2011

EUR Druge valute Skupaj

Terjatve do kupcev in druge terjatve 10.711.538 0 10.711.538

Kratkoročne finančne obveznosti 9.268.761 0 9.268.761

Poslovne in druge obveznosti 9.396.346 59.910 9.456.256

Bruto izpostavljenost bilance stanja –8.013.479 –59.910 –8.013.479

17.2 obreSTno Tveganje

izpostavljenost družbe tveganju spremembe obrestnih mer
  

 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Finančni instrumenti po fiksni obrestni meri EUR EUR

Dani krediti in posojila 2.156.968 2.411.054

Prejeti krediti in posojila 2.850.000 4.678.000

Neto finančni instrumenti po fiksni obrestni meri –693.032 –2.266.946

   

Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri   

Dani krediti in posojila 0 0

Prejeti krediti in posojila 18.377.642 15.895.492

Neto finančni instrumenti po variabilni obrestni meri –18.377.642 –15.895.492

v letu 2012 nismo sklepali poslov za varovanje tveganja spremembe obrestne mere.
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analiza občutljivosti denarnega toka pri instrumentih z variabilno obrestno mero
Sprememba obrestne mere za 100 bazičnih točk (bt) na dan poročanja bi povečala/
zmanjšala čisti poslovni izid za vrednosti, navedene v nadaljevanju besedila. analiza 
predpostavlja, da so vse druge spremenljivke nespremenjene.

vpliv morebitne spremembe obrestne mere na poslovni izid na dan 31. 12. 2012

Povečanje za 100 bt Zmanjšanje za 100 bt

Neto variabilnost denarnega toka –183.776 183.776

  
vpliv morebitne spremembe obrestne mere na poslovni izid na dan 31. 12. 2011

Povečanje za 100 bt Zmanjšanje za 100 bt

Neto variabilnost denarnega toka –158.955 158.955

17.3 kreDiTno Tveganje

knjigovodska vrednost finančnih sredstev pomeni največjo izpostavljenost kreditnemu 
tveganju. izpostavljenost družbe kreditnemu tveganju na dan poročanja je bila naslednja:

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev
  

31. 12. 2012 31. 12. 2011

Terjatve do kupcev 9.244.478 8.019.027

Predujmi za kratkoročna sredstva 12.396 43.407

Druge kratkoročne terjatve 579.679 201.547

• terjatve za odmerjeni davek (DDV) 137.942 144.506

• terjatve do države in drugih institucij 419.083 32.602

• druge kratkoročne terjatve 22.654 24.439

Dana posojila 2.167.256 2.447.556

SKUPAJ 12.003.810 10.711.537

Med finančnimi sredstvi sta največji postavki terjatve do kupcev in dana posojila. Družba 
nima zavarovanih terjatev s finančnimi instrumenti za kreditna tveganja. največja 
izpostavljenost po državah je bila naslednja:
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Izpostavljenost terjatev do kupcev in danih posojil po državah (brez predujmov in drugih 
kratkoročnih terjatev)
  

31. 12. 2012 31. 12. 2011

Slovenija 5.357.086 6.111.628

Hrvaška 4.372.292 2.616.294

Srbija 1.232.956 1.249.666

Bosna in Hercegovina 125.454 220.554

Makedonija 114.569 54.310

Izrael 103.444 94.732

Avstrija 32.624 16.082

Švica 21.774 50.418

Nemčija 19.020 14.114

Španija 0 21.508

Drugo 32.515 17.277

SKUPAJ 11.411.734 10.466.583

Starostna analiza terjatev do kupcev in danih posojil

analiza starosti terjatev do kupcev in danih posojil (brez predujmov in drugih kratkoročnih terjatev)
  

31. 12. 2012 31. 12. 2011

Nezapadle 7.446.707 7.998.165

Zapadle od 0 do 30 dni 1.199.198 723.506

Zapadle od 31 do 60 dni 449.865 501.511

Zapadle od 61 do 90 dni 213.721 184.924

Zapadle od 91–180 dni 884.880 338.017

Zapadle nad 180 dni 1.217.363 720.460

SKUPAJ 11.411.734 10.466.583

Gibanje popravka terjatev do kupcev in danih posojil
  

31. 12. 2012 31. 12. 2011

Stanje 1. 1. 6.180.451 3.520.978

Dokončen odpis terjatev 1.577.656 607.166

Odprava popravkov vrednosti v letu 186.896 91.641

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu 353.645 3.358.281

Stanje 31. 12. 4.769.544 6.180.451
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17.4 likviDnoSTno Tveganje

Zapadlost finančnih obveznosti
    

31. 12. 2012 Pogodbeni denarni tokovi*

Knjigovodska vrednost do 6 mesecev 6–12 mesecev nad 12 mesecev

Prejeti bančni krediti 17.505.224 5.865.477 1.859.638 11.892.533

Prejeta posojila družb 3.898.238 209.531 2.466.175 1.571.375

Druge finančne 
obveznosti

18.231 18.231   

Poslovne in druge 
obveznosti

10.028.774 8.626.781  1.401.993

SKUPAJ 31.450.467 14.720.020 4.325.813 14.865.901

31. 12. 2011 Pogodbeni denarni tokovi*

Knjigovodska vrednost do 6 mesecev 6–12 mesecev nad 12 mesecev

Prejeti bančni krediti 18.980.796 6.925.262 1.304.579 12.694.810

Prejeta posojila družb 1.698.447 96.631 1.637.964  

Druge finančne 
obveznosti

22.510 22.510   

Poslovne in druge 
obveznosti

11.245.814 9.456.256  1.789.558

SKUPAJ 31.947.567 16.500.659 2.942.543 14.484.368

* vrednost pogodbenih denarnih tokov je večja od knjigovodskega stanja na dan 31. 12. 2011 in 31. 12. 2012 
zaradi vračunanih natečenih obresti za omenjene obveznosti, ki na dan 31. 12. 2011 in 31. 12. 2012 še niso 
knjižene.
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18 PojaSnila k reviDiraneMU iZkaZU 
PoSlovnega iZiDa

izkaz poslovnega izida je izdelan v skladu s Slovenskim računovodskim standardom  
25 po različici i.

18.1 čiSTi PrihoDki oD ProDaje 33.428.250 EUR

 2012 2011 I 12/11

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 24.904.941 28.376.843 88

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 3.579.439 3.318.370 108

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu 3.429.045 4.143.019 83

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu 1.514.825 1.446.772 105

SKUPAJ 33.428.250 37.285.004 90

čisti prihodki od prodaje na tujem trgu sestavljajo 15 % čistih prihodkov od prodaje. 
Pretežni del prispeva prodaja odvisnemu podjetju Mozaik knjiga in Mk beograd.

Prodaja trgovskega blaga na tujem trgu se v večini nanaša na izvoz promocijskega 
materiala v povezavi s prodajnimi akcijami reader's Digest.

Družba v letu 2012 ni imela usredstvenih lastnih proizvodov.

18.2 DrUgi PoSlovni PrihoDki 
(S PrevreDnoTovalniMi) 2.212.057 EUR

 2012 2011 I 12/11

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, 
regresi, kompenzacije)

386.736 271.520 142

Prihodki od odprave dolgoročnih rezervacij 37.953 239.120 16

Prevrednotovalni poslovni prihodki – zmanjšanje popravka 
vrednosti zalog

612.981 221.416 277

Prevrednotovalni poslovni prihodki – zmanjšanje popravka 
vrednosti terjatev

194.825 68.379 285

Prevrednotovalni poslovni prihodki – osnovna sredstva (prodaja) 42.178 164.763 26

Prevrednotovalni poslovni prihodki – preostalo 937.384 1.896.467 49

SKUPAJ 2.212.057 2.861.665 77
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v letu 2012 je družba ustvarila za 2.212.057 eUr prevrednotovalnih prihodkov. Pretežni del 
so prihodki zaradi zmanjšanja popravka vrednosti zalog (612.981 eUr). Popravek vrednosti 
zalog se je spremenil predvsem zaradi spremembe stopnje popravka vrednosti zalog za 
artikle, starejše od treh let. Podrobnejši opis je v poglavju o zalogah. Prevrednotovalni 
poslovni prihodki iz naslova popravka vrednosti zalog ne kažejo slike v tabeli gibanj 
popravkov vrednosti zalog, saj so knjiženi po neto principu (prihodki manj odhodki).

Preostali prevrednotovalni poslovni prihodki so prejete subvencije (386.736 eUr),  
prihodki od odprave dolgoročnih rezervacij (37.953 eUr), zmanjšanje popravka vrednosti 
terjatev (194.825 eUr) predvsem iz naslova pravnih oseb in prodaje osnovnih sredstev 
(42.178 eUr) in odpis zastaranih obveznosti (937.384).

18.3 Finančni PrihoDki iZ Deležev 2.004.423 EUR

 2012 2011 I 12/11

Prihodki iz deležev v družbah v Skupini 1.800.000 2.761.469 65

Prihodki iz deležev v drugih družbah 204.423 10.892 1877

SKUPAJ 2.004.423 2.772.361 72

Prihodki iz deležev se nanašajo na prejete dividende od povezanih oseb (Mk Trgovine  
d. o. o.) in od kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb, v katerih ima družba manj kot 
20-odstotni lastniški delež (prejem dividend in prevrednotenje finančnih naložb).

18.4 Finančni PrihoDki iZ Danih PoSojil 91.241 EUR

 2012 2011 I 12/11

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v Skupini 62.496 44.800 140

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 28.745 224.140 12

SKUPAJ 91.241 268.940 34

18.5 Finančni PrihoDki iZ PoSlovnih TerjaTev 208.443 EUR

 2012 2011 I 12/11

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v Skupini 25.873 51.556 50

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 182.570 207.783 88

SKUPAJ 208.443 259.339 80
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od vseh finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev se jih pretežni del nanaša na izterjane 
zamudne obresti do fizičnih oseb (108.705 eUr), preostanek pa na obračunane pozitivne 
tečajne razlike, stroške opominjanja in zamudne obresti do pravnih oseb.

18.6 DrUgi PrihoDki 12.782 EUR

2012 2011 I 12/11

Prejete kazni in odškodnine 4.132 16.928 24

Druge neobičajne postavke 8.650 66.240 13

SKUPAJ 12.782 83.168 15

18.7 STroški blaga, MaTeriala in SToriTev 21.629.243 EUR

 2012 2011 I 12/11

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 3.079.619 3.319.819 93

Stroški materiala 695.269 787.396 88

Stroški pomožnega materiala 77.476 107.791 72

Stroški energije 309.244 297.461 104

Stroški nadomestnih delov 8.734 24.408 36

Odpis drobnega inventarja in embalaže 19.740 18.109 109

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 223.577 264.944 84

Drugi stroški materiala 56.498 74.683 76

Stroški storitev 17.854.355 19.758.492 90

Stroški storitev pri proizvajanju proizvodov in opravljanju 
storitev

6.671.695 7.593.898 88

Stroški transportnih storitev 4.022.680 3.986.288 101

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih 
osnovnih sredstev

558.927 675.359 83

Najemnine 154.294 162.444 95

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 472.805 715.933 66

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne 
premije

110.160 138.385 80

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 1.195.801 1.292.365 93

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 2.296.395 2.621.366 88

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, 
skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje

1.190.352 1.273.399 93

Stroški drugih storitev 1.181.246 1.299.055 91

SKUPAJ 21.629.243 23.865.707 91

S strani povezanih družb zaračunani stroški materiala znašajo 184.708 eUr, stroški 
storitev 1.331.319 eUr, nabavljeno trgovsko blago 601.394 eUr.
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Stroški revizijskih storitev znašajo:

STROŠKI REVIZIJSKIH STORITEV 2012 2011 I 12/11

Revizija letnega poročila 21.523 26.120 82

Druge revizije (npr. stvarni vložek, dokapitalizacija itd) 0 0 -

Strokovno svetovanje s strani revizijske hiše 0 0 -

Davčno svetovanje s strani revizijske hiše 0 0 -

Drugi stroški revizijske hiše 0 0 -

SKUPAJ 21.523 26.120 82

Stroški revizije računovodskih izkazov in letnega poročila so evidentirani na osnovi prejetih 
računov v letu 2012 v višini 21.523 eUr, od tega se znesek 13.243 eUr nanaša na revizijo 
za leto 2011 (abc revizija, d. o. o.), znesek 8.280 eUr pa na revizijo za leto 2012 (bDo 
revizija, d. o. o.).
 

18.8 STroški Dela      11.260.954 EUR

 2012 2011 I 12/11

Plače zaposlencev 6.795.753 7.666.215 89

Nadomestila plač zaposlencev 1.461.887 1.412.446 104

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 298.787 313.111 95

Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki 
zaposlencev

1.360.735 1.696.897 80

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, 
povračil in drugih prejemkov zaposlencev

1.343.792 1.478.638 91

SKUPAJ 11.260.954 12.567.307 90

Uprava je na dan 31. 12. 2012 sestavljena iz treh članov. Skupni znesek prejemkov za tri 
člane uprave, ki imajo sklenjeno individualno pogodbo, znaša 413.743 eUr. Poimensko  
so zneski sledeči: 

 Prejemki Bonitete Nagrade
Nagrade in sejnine - 

odvisna podjetja
Skupaj

TOMŠIČ PETER 139.396 11.180 0 0 150.576

CUNDER ANDREJ 129.064 1.050 0 0 130.114

RUČIGAJ MARKO 127.356 5.697 0 0 133.053

SKUPAJ 395.816 17.927 0 0 413.743
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Skupni znesek prejemkov za preostalih 13,42 (izračunano iz delovnih ur) zaposlenih 
delavcev s sklenjenimi individualnimi pogodbami znaša 1.027.610 eUr.

člani nadzornega sveta so v letu 2012 prejeli za 32.993 eUr prejemkov iz naslova sejnin 
in povračila potnih stroškov. nagrade članom nadzornega sveta v letu 2012 niso bile 
izplačane. Poimensko so zneski sledeči:

 Sejnine in povračila stroškov Nagrade Skupaj

GREGORC MAGDALENA 5.200 0 5.200

ERŽEN KLEMEN 5.200 0 5.200

JAMNIK ALOJZ 2.521 0 2.521

JEŠOVNIK FRANC 2.360 0 2.360

PEČE LJUBO 2.366 0 2.366

ŽNIDARIČ ROMAN 2.366 0 2.366

FRANTAR BORUT 3.117 0 3.117

GREGOREC BRANKO 3.629 0 3.629

MELIHEN DAVID 3.117 0 3.117

LUKANC VLADIMIR ANTON 3.117 0 3.117

SKUPAJ 32.993 0 32.993

v družbi je bilo v letu 2012 glede na opravljene delovne ure povprečno število zaposlenih 
407,06 delavca.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v letu 2012 iz delovnih ur je znašala  
1.690 eUr.

Kvalifikacijska struktura zaposlenih po stanju na dan 31. 12. 2012

Stopnja 2012 % 2011 % I 12/11

I.–III. 50 12,1 61 13,4 82

IV. 44 10,6 50 11,0 88

V. 128 30,9 144 31,7 89

VI. 44 10,6 48 10,6 92

VII. 137 33,1 141 31,1 97

VIII. + 11 2,7 10 2,2 110

SKUPAJ 414 100,0 454 100,0 91
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18.9 oDPiSi vreDnoSTi  1.635.559 EUR

 2012 2011 I 12/11

Amortizacija 1.552.612 1.460.491 106

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 390.654 312.592 125

Amortizacija zgradb 651.418 651.636 100

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 510.540 496.263 103

Prevrednotovalni poslovni odhodki 82.947 153.247 54

Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev

2.117 24.584 9

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah 80.830 128.663 63

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri zalogah 0 0 –

Prevrednotovalni poslovni odhodki (drugo) 0 0 –

SKUPAJ 1.635.559 1.613.738 101

amortizacijske stopnje, uporabljene v letu 2012, so navedene pri računovodskih 
usmeritvah v zvezi s stroški amortizacije.

Popravki vrednosti terjatev so podrobneje obravnavani pri pojasnilih kratkoročnih terjatev 
pod tabelo gibanja popravka vrednosti terjatev. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
terjatvah ne kažejo slike v tabeli gibanja popravkov vrednosti terjatev, saj so odhodki 
knjiženi v neto znesku.

Popravki vrednosti zalog so podrobneje obravnavani pri pojasnilih zalog pod tabelo gibanja 
popravka vrednosti zalog.
 

18.10 DrUgi PoSlovni oDhoDki 163.537 EUR

 2012 2011 I 12/11

Dajatve, neodvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov 140.055 120.430 116

Izdatki za varstvo okolja 0 0 –

Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajatvami 664 1.025 65

Preostali stroški 15.341 28.976 53

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 7.477 0 –

SKUPAJ 163.537 150.431 109
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v skupino dajatev (skupaj 140.055 eUr) spadajo odhodki za obračunani DDv od 
brezplačne uporabe blaga in proizvodov (10.342 eUr) ter od primanjkljaja, ugotovljenega 
ob popisu blaga in proizvodov v višini 17.672 eUr, stroški nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v višini 88.656 eUr, plačane članarine v višini 23.385 eUr.

v skupini preostali stroški so postavke donacij (14.037 eUr) in preostali neposlovni stroški 
(1.304 eUr).

v letu 2012 je družba oblikovala nove rezervacije za jubilejne nagrade v višini 7.477 eUr.

18.11 Finančni oDhoDki iZ oSlabiTve 
in oDPiSa Finančnih naložb  1.156.608 EUR

 2012 2011 I 12/11

Odhodki iz slabitve sredstev (razporejenih po pošteni 
vrednosti prek poslovnega izida ali po nabavni vrednosti)

456.608 3.449.775 13

Odhodki iz odprave in slabitve finančnih naložb 700.000 0 –

SKUPAJ 1.156.608 3.449.775 34

v letu 2012 je družba s prevrednotenjem naložb, vrednotenih po pošteni vrednosti prek 
poslovnega izida, ustvarila izgubo v višini 16.883 eUr. oslabljene so bile tudi dolgoročne 
finančne naložbe, izmerjene po nabavni vrednosti v višini 152.322 eUr, ter obresti za 
posojilo, ki ga je družba posodila Zvonu ena holding, d. d., v višini 56.715 eUr, ter preostali 
del posojila v višini 230.688 eUr, ki še ni bil slabljen.
 
Družba je v letu 2012 zaradi izgube v odvisni družbi slabila naložbo v Mozaik knjiga v višini 
700.000 eUr.

18.12 Finančni oDhoDki iZ Finančnih obveZnoSTi 1.034.356 EUR

 2012 2011 I 12/11

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v Skupini 49.514 53.563 92

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 984.842 992.145 99

SKUPAJ 1.034.356 1.045.708 99
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Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank, vključujejo obračunane obresti od prejetih 
posojil v višini 984.801 eUr ter obresti iz negativnega stanja na transakcijskih računih  
v višini 41 eUr. 

18.13 Finančni oDhoDki iZ PoSlovnih obveZnoSTi 37.907 EUR

 2012 2011 I 12/11

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v Skupini 905 2.691 34

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 36.246 25.508 142

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 756 137 552

SKUPAJ 37.907 28.336 134

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti vključujejo tečajne razlike (27.154 eUr)  
in zamudne obresti od nepravočasno plačanih poslovnih obveznosti (9.092 eUr).

18.14 DrUgi oDhoDki     22.100 EUR

 2012 2011 I 12/11

Denarne kazni in odškodnine 22.100 96.266 23

SKUPAJ 22.100 96.266 23

18.15 STroški Po FUnkcionalnih SkUPinah 37.686.839 EUR

2012 2011 I 12/11

Nabavna vrednost prodanih proizvodov 7.407.147 7.860.420 94

Nabavna vrednost prodanega trg. blaga 3.079.619 3.319.819 93

Stroški prodaje 10.743.204 11.686.554 92

Splošni stroški 14.205.898 15.607.843 91

Odhodki financiranja 2.228.871 4.523.819 49

Drudi odhodki 22.100 96.266 23

SKUPAJ 37.686.839 43.094.721 88
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18.16 Davek oD DohoDkov Pravnih oSeb

Davek od dohodkov pravnih oseb je ugotovljen z obračunom 18-odstotne davčne stopnje 
ob upoštevanju davčnih pribitkov in davčnih olajšav za znižanje davčne osnove. Davek od 
dohodka pravnih oseb za leto 2012 znaša 0 eUr.

Razmerje med odhodkom za davek in računovodskim poslovnim izidom 2012

Poslovni izid pred obdavčitvijo 270.357

Pričakovani davek -48.664

Prihodki, ki niso predmet obdavčitve 309.887

Davčno nepriznani odhodki -86.434

Davčne olajšave 0

Sprememba davčne stopnje 110.700

Neizkoriščena davčna izguba -204.941

Drugo 21.972

Strošek davka v IPI-ju 102.520

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave
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19 iZjava PoSlovoDSTva

Uprava sprejema in potrjuje računovodske izkaze družbe Mladinska knjiga Založba d.d.  
za leto, končano na dan 31. decembra 2012, in pojasnila k računovodskim izkazom.

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene 
ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu 
previdnosti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi predstavljajo resnično  
in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2012.

Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih 
ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev in za preprečevanje in odkrivanje 
zlorab in drugih nepravilnosti ter potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili 
izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno 
zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

ljubljana, 25. april 2013

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave
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20 reviZorjevo Poročilo
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
ZA SKUPINO MK ZA LETO 2012 

21 račUnovoDSke USMeriTve

21.1 PoDlaga Za SeSTavo račUnovoDSkih iZkaZov

računovodski izkazi za leto 2012 so pripravljeni v skladu z računovodskimi in 
poročevalskimi zahtevami Slovenskih računovodskih standardov, z določili Zakona  
o gospodarskih družbah in Pravilnika o računovodenju. Pri tem so upoštevane temeljne 
računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovna 
neomejenost delovanja ter upoštevanje resnične in poštene predstavitve v razmerah 
spreminjanja vrednosti evra in posamičnih cen. 

vse vrednosti so izkazane v eUr. Poslovni dogodki, ki so izraženi v tuji valuti, so 
preračunani po referenčnem tečaju banke Slovenije na dan nastanka poslovnega dogodka. 
Stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev se konec leta preračunajo na referenčni 
tečaj banke Slovenije.

Zapisane usmeritve veljajo za celotno skupino Mladinska knjiga (Skupina).

Družbe v Skupini ne razvrščajo sredstev in obveznosti do virov sredstev po profitnih 
centrih (področnih in območnih odsekih).

Skupina ne uporablja inštrumentov za varovanje pred obrestnim in kreditnim tveganjem.
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21.2 neoPreDMeTena Dolgoročna SreDSTva in Dolgoročne 
akTivne čaSovne raZMejiTve

neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne premoženjske 
pravice in usredstvene dolgoročne stroške razvijanja. Med dolgoročnimi aktivnimi 
časovnimi razmejitvami Skupina izkazuje vlaganja v neopredmetena sredstva s končno 
dobo koristnosti pred usposobitvijo za uporabo.

neopredmetena sredstva se ob pridobitvi izmerijo po nabavni vrednosti, ki zajema 
nakupno ceno neopredmetenega sredstva, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter 
stroške, ki jih lahko neposredno povežemo s sredstvom.

Po začetnem pripoznanju družbe Skupine merijo neopredmetena sredstva s končno 
dobo koristnosti po modelu nabavne vrednosti. neopredmetena sredstva se oslabijo, 
ko knjigovodska vrednost preseže nadomestljivo. izguba zaradi oslabitve se izkazuje 
kot prevrednotovalni poslovni odhodek v zvezi z neopredmetenimi sredstvi. oslabitev 
neopredmetenih sredstev Skupina preverja najmanj na koncu poslovnega leta.

neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev s končno dobo koristnosti se presodi 
ob koncu vsakega obračunskega obdobja, in če se pomembno spremenijo pričakovane 
gospodarske koristi od sredstva, se doba amortiziranja ustrezno spremeni.

Dobiček od odtujenega neopredmetenega osnovnega sredstva se izkazuje med 
prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki, izguba pa med prevrednotovalnimi poslovnimi 
odhodki.
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21.3 oPreDMeTena oSnovna SreDSTva

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi Skupina izkazuje: zemljišča, zgradbe, opremo, 
drobni inventar, ki ima dobo uporabnosti daljšo od enega leta, posamična nabavna 
vrednost po dobaviteljevem računu pa presega 100 eUr. Skupina zaradi doslednosti 
istovrstna sredstva razporeja vedno enako. ločeno izkazujejo opredmetena osnovna 
sredstva v pridobivanju, za uporabo usposobljena osnovna sredstva in trajno neuporabna 
osnovna sredstva.

Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo pri 
opredmetenih osnovnih sredstvih, se knjigovodsko izkazujejo na kontih terjatev.
opredmetena osnovna sredstva se ob pridobitvi izmerijo po nabavni vrednosti, ki vključuje 
nakupno ceno osnovnega sredstva, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroške, ki jih 
je mogoče neposredno pripisati osnovnemu sredstvu, zlasti stroške dovoza in namestitve. 

kasneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo 
njegovo nabavno vrednost, če povečujejo prihodnje koristi v primerjavi s prej ocenjenimi.

Za vrednotenje zemljišč in zgradb skupina uporablja model prevrednotenja. Prikazane 
poštene vrednosti temeljijo na periodičnih, vendar vsaj triletnih ocenah zunanjega 
neodvisnega ocenjevalca, zmanjšanih za amortizacijo. Povečanja knjigovodske vrednosti 
iz prevrednotenja zemljišč in zgradb se izkažejo v povečanju presežka iz prevrednotenja 
v kapitalu. Slabitve predhodno okrepljenih sredstev neposredno zmanjšujejo vrednost 
oblikovanega presežka iz prevrednotenja v kapitalu, sicer se pripoznajo v izkazu 
poslovnega izida. amortizacija, ki temelji na prevrednoteni vrednosti sredstev,  
in amortizacija, ki temelji na nabavni vrednosti sredstev, bremeni stroške.

naprave in oprema so vrednotene po modelu nabavne vrednosti. nabavna vrednost 
naprav in opreme je zmanjšana za kumulativni popravek vrednosti zaradi amortizacije. 

neodpisana vrednost pomembnih osnovnih sredstev se presodi ob koncu vsakega 
obračunskega obdobja, in če se pomembno spremenijo pričakovane gospodarske koristi 
od sredstva, se doba amortiziranja ustrezno spremeni.

Dobiček od odtujenega osnovnega sredstva se izkazuje med prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki, izguba pa med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki.
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21.4 naložbene nePreMičnine in nekraTkoročna SreDSTva  
Za ProDajo

Med naložbenimi nepremičninami Skupina izkazuje nepremičnine (zemljišča in zgradbe), 
ki jih poseduje z namenom dajanja v najem ali z namenom povečevanja vrednosti. 

naložbene nepremičnine se ob začetnem pripoznanju izmerijo po njihovi nabavni 
vrednosti, ki vključuje nakupno ceno in stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati 
nepremičnini.

Po začetnem pripoznanju Skupina meri naložbene nepremičnine po modelu poštene 
vrednosti. Prikazane poštene vrednosti temeljijo na periodičnih, vendar vsaj triletnih 
ocenah zunanjega neodvisnega ocenjevalca. Povečanja knjigovodske vrednosti iz 
prevrednotenja naložbenih zemljišč in zgradb se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

naložbene nepremičnine se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska 
vrednost presega pošteno vrednost. izguba zaradi oslabitve se izkaže med poslovnimi 
odhodki.

naložbene nepremičnine se zaradi okrepitve prevrednotijo, če je njihova knjigovodska 
vrednost manjša od poštene vrednosti. Dobiček zaradi okrepitve se izkaže med 
prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki.
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21.5 Finančne naložbe

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in 
kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava imeti 
Skupina v posesti v obdobju, daljšem od leta dni, in ne v posesti za trgovanje. Finančne 
naložbe vseh vrst ob začetnem pripoznanju izmerijo po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo 
plačani zneski denarja ali njegovih ustreznikov, povečani za neposredne stroške pri 
pridobitvi naložb.

naložbe v odvisne družbe Skupina vrednoti po nabavni vrednosti.

Finančne naložbe razvrsti Skupina po začetnem pripoznanju na:
• finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
• finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo,
• finančne naložbe v posojila ali
• za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.

v skupino finančnih naložb, izmerjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
Skupina razvrsti naložbe v posesti za trgovanje. naložbe pripozna Skupina z datumom 
trgovanja. Sprememba poštene vrednosti, tečajne razlike, obresti, dividende, dobiček  
ali izguba pri odtujitvi se poračunajo s poslovnim izidom.

Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo so neizpeljana finančna sredstva z 
določenimi ali določljivimi plačili in določeno zapadlostjo v plačilo. naložbe pripoznajo 
družbe v Skupini z upoštevanjem datuma poravnave.

Posojila so neizpeljana finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo 
na delujočem trgu.

Finančne naložbe, za katere cena na delujočem trgu ni objavljena in jim poštene vrednosti 
ni mogoče zanesljivo izmeriti, se izmerijo po nabavni vrednosti. Prevrednotenje finančnih 
naložb zaradi oslabitve je obvezno. 
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21.6 Zaloge

vrednosti sestavin v ceni nedokončane proizvodnje in v ceni gotovih proizvodov izhajajo  
v začetku iz izvirnih velikosti. Zaloge nedokončane proizvodnje in zaloge gotovih 
proizvodov se vrednotijo po proizvajalnih stroških, ki vsebujejo:
• stroške avtorskih honorarjev, 
• stroške tiska,
• stroške izdelave filmov in drugih neposrednih proizvodnih stroškov. 

količinska enota zalog trgovskega blaga se izvirno vrednoti po nabavni ceni, ki jo 
sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. kupna cena  
je zmanjšana za dobljene popuste.

v proizvodnem delu Skupine Mk (grafika Soča) se količinska enota proizvoda oziroma 
nedokončane proizvodnje ob začetnem pripoznanju ovrednoti po proizvajalnih stroških, 
ki jih sestavljajo neposredni stroški materiala, neposredni stroški dela, neposredni stroški 
storitev, neposredni stroški amortizacije in posredni proizvajalni stroški.

Prodani proizvodi in trgovsko blago se obračunajo po metodi tehtanih povprečnih cen  
od datuma zadnjega izida (nabave).

kasneje odobreni količinski in finančni popusti zmanjšujejo nabavno vrednost prodanih 
proizvodov in trgovskega blaga.

Prevrednotenje zalog je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. opravi se vsaj pred 
sestavitvijo letnih računovodskih izkazov. Zaloge se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo, 
se pa prevrednotujejo zaradi oslabitve, če knjigovodska vrednost presega njihovo tržno 
vrednost.

oslabitve zalog nedokončane proizvodnje predlaga direktor programa kadar koli med 
letom, obvezno pa ob letnem popisu. 

Zaloge nedokončane proizvodnje se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova 
knjigovodska vrednost presega tržno vrednost; s tržno vrednostjo je mišljena 
nadomestitvena vrednost, razen če je ta manjša od čiste iztržljive vrednosti (v takem 
primeru se šteje kot tržna vrednost čista iztržljiva vrednost).
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Zaloge proizvodov in trgovskega blaga se ob koncu poslovnega leta v založniškem delu 
Skupine zaradi oslabitve prevrednotujejo tako, da se oblikuje popravek proizvajalne 
vrednosti zalog proizvodov in nabavne vrednosti zalog trgovskega blaga v breme 
prevrednotovalnih poslovnih odhodkov po naslednjih stopnjah:

• več kot eno leto stare zaloge oslabimo za 25 % nabavne vrednosti,
• več kot dve leti stare zaloge oslabimo za 50 % nabavne vrednosti (oz. dodatni  

25-odstotni popravek glede na prvo leto),
• več kot tri leta stare zaloge oslabimo za 75 % nabavne vrednosti (oz. dodatni  

25-odstotni popravek glede na več kot dve leti stare zaloge).

Starost zalog proizvodov oziroma trgovskega blaga se meri od datuma zadnje nabave 
(ponatisa) artikla.
 
če je stanje oslabitve zalog konec leta večje od začetnega stanja, se evidentira oslabitev 
vrednosti zalog, če pa je začetno stanje večje od končnega stanja, pa odprava oslabitve. 
Slabitve zalog se evidentirajo med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki, odprave 
slabitve zalog pa med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki.

Uprava lahko odredi tudi drugačen način oslabitve zalog proizvodov in trgovskega blaga.
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21.7 PoSlovne TerjaTve

Poslovne terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo  
iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje 
povečajo ali pa ne, glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo pa tudi zmanjšajo za 
vsak znesek, utemeljen s pogodbo.
Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo. 
Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v 
celotnem znesku, je treba izkazati kot dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, 
pa kot sporne terjatve.
Terjatve do pravnih in fizičnih oseb v tujini se preračunajo v domačo valuto na dan 
nastanka. Tečajne razlike, ki se pojavijo do dneva poravnave takšnih terjatev ali do dneva 
bilance stanja, se štejejo kot postavka finančnih prihodkov oziroma finančnih odhodkov.

 
Popravek vrednosti terjatev družbe v Skupini Mk oblikujejo za:

• terjatve do kupcev pravnih oseb
 za vsako toženo terjatev po datumu vložitve tožbe in za terjatve, katerih zapadlost je 

starejša od 1 leta, se oblikuje popravek vrednosti v 100-odstotni višini neplačane terjatve;

• terjatve do kupcev fizičnih oseb
 za tožene terjatve in za terjatve, katerih zapadlost je starejša od 1 leta, se na zadnji 

dan obdobja oblikuje popravek vrednosti terjatev v 100-odstotni višini glede na stanje 
posamezne skupine terjatev v analitični evidenci kupcev.

oslabitev vrednosti vseh vrst terjatev se evidentira na kontih popravkov vrednosti terjatev.

21.8 Denarna SreDSTva

Denarna sredstva sestavljajo gotovina, knjižni denar in denar na poti. gotovina je denar v 
blagajni, in sicer v obliki bankovcev, kovancev in prejetih čekov oziroma takoj udenarljivih 
vrednostnih papirjev. knjižni denar je denar na računih pri banki ali drugi finančni 
inštituciji, ki se lahko uporablja za plačevanje. Sestavljajo ga takoj razpoložljiva denarna 
sredstva. Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezen račun pri banki ali 
finančni inštituciji in se istega dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej.
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Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se na dan prejema in na zadnji dan leta preračuna 
v domačo valuto po menjalnem tečaju.

21.9 akTivne čaSovne raZMejiTve

Z aktivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti kratkoročno odloženi stroški oziroma 
kratkoročno odloženi odhodki ter kratkoročno nezaračunani prihodki.

21.10 kaPiTal

celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital (osnovni), kapitalske rezerve, rezerve iz 
dobička, presežek iz prevrednotenja, preneseni čisti poslovni izid in čisti poslovni izid 
(čista izguba) poslovnega leta.

osnovni kapital se vodi v domači valuti in je opredeljen v statutu družbe MkZ, kapital 
Skupine se vodi v evrih.

kapitalske rezerve nastanejo z vplačili družbenikov in so prvenstveno namenjene 
poravnavanju izgube.

Zakonske rezerve se oblikujejo do višine, ki jo določata zakon in statut posamezne družbe, 
in se lahko uporabijo zgolj za povečanje osnovnega kapitala ali kritje izgube.

Statutarne rezerve se oblikujejo do višine, ki jo določa statut posamezne družbe. Uporabijo 
se lahko le za namene, ki jih določa statut družbe.

rezerve za lastne delnice oblikuje uprava pri sestavitvi letnega poročila do višine 
odkupljenih lastnih delnic. ob odtujitvi se rezerve sprostijo v dobro vira, iz katerega so bile 
oblikovane.

Pridobljene lastne delnice se izkažejo kot odbitna postavka kapitala po nakupni vrednosti.

Druge rezerve iz dobička so proste rezerve in so oblikovane iz dobičkov preteklih let.  
o uporabi drugih rezerv iz dobička odloča poslovodstvo. Družba jih ob upoštevanju 
Zakona o gospodarskih družbah lahko uporabi za kateri koli namen.
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Presežek iz prevrednotenja ugotavlja Skupina za vsako sredstvo posebej, ki je predmet 
prevrednotenja (prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev, dolgoročnih finančnih 
naložb ter kratkoročnih finančnih naložb in zaradi oslabitve dolgoročnih ter kratkoročnih 
dolgov).

Uskupinjevalni popravek kapitala se nanaša na vrednosti, ki nastanejo pri uskupinjevalnih 
postopkih in prevedbah iz individualnih bilanc stanja v konsolidirano bilanco stanja.

Manjšinski kapital se nanaša na deleže manjšinskih lastnikov v celotnem kapitalu  
Skupine Mk.

21.11 reZervacije in Dolgoročne PaSivne čaSovne raZMejiTve

Dolgoročne rezervacije so lahko dolgoročne rezervacije na račun dolgoročno odloženih 
prihodkov ali dolgoročne rezervacije na račun dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov 
oziroma odhodkov.

Med dolgoročne rezervacije na račun vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov 
štejemo dolgoročne rezervacije za reorganizacijo, za pričakovane izgube iz kočljivih 
pogodb, za pokojnine, za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.

Dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi se upoštevajo  
na podlagi aktuarskih izračunov. aktuarski izračuni se izdelajo vsako leto.

21.12 obveZnoSTi

obveznosti so lahko finančne in poslovne, dolgoročne in kratkoročne. vse obveznosti 
se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin, ki dokazujejo njihov 
nastanek.
Dolgoročne obveznosti se povečujejo za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane 
zneske in morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. 

knjigovodska vrednost dolgoročnih obveznosti je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšani 
za odplačilo glavnice in prenose med kratkoročne obveznosti, dokler se ne pojavi potreba 
po prevrednotenju. 
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knjigovodska vrednost kratkoročnih obveznosti je enaka njihovi izvirni vrednosti, 
popravljeni za njihova povečanja in zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki, dokler  
se ne pojavi potreba po njihovem prevrednotenju.

kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti so dobljena posojila, ki se med sabo 
razlikujejo po ročnosti.

kratkoročne poslovne obveznosti so dobljeni predujmi in varščine od kupcev, obveznosti 
do dobaviteljev doma in v tujini, obveznosti za nezaračunano blago in storitve, obveznosti 
do delavcev, obveznosti do državnih institucij in druge obveznosti.

21.13 kraTkoročne PaSivne čaSovne raZMejiTve

v okviru pasivnih kratkoročnih razmejitev so zajeti vnaprej vračunani stroški (odhodki)  
in kratkoročno odloženi prihodki.

21.14 PriPoZnavanje PrihoDkov

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

Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov,  
če ti niso uresničeni že ob nastanku.

21.15 PoSlovni PrihoDki

Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma 
trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju, ki so 
navedene na računih ali drugih listinah, zmanjšane za popuste, odobrene ob prodaji  
ali kasneje, tudi zaradi predčasnega plačila.

Prihodki od opravljenih storitev, razen tistih, ki vodijo do finančnih prihodkov, se merijo  
po prodajnih cenah dokončanih storitev ali po prodajnih cenah nedokončanih storitev 
glede na stopnjo njihove dokončanosti.
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Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, 
kompenzacije, premije in podobni prihodki. 

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih 
sredstev in neopredmetenih sredstev, v zvezi z odpravo oslabitve zalog, izterjavo 
predhodno oslabljenih terjatev, v zvezi z oslabitvijo obveznosti in v zvezi z okrepitvijo 
nepremičnin in zemljišč, merjenih po pošteni vrednosti.

Skupina izkazuje med prihodki le fakturirane in dobavljene proizvode in storitve 
(nedobavljeno in fakturirano izkazuje med kratkoročnimi pasivnimi razmejitvami).

21.16 Finančni PrihoDki

Finančni prihodki iz deležev so prihodki od naložbenja v kapital drugih družb. 

Finančni prihodki iz dividend in deležev se pripoznajo takrat, ko Skupina pridobi pravico 
do poplačila. 

Drugi finančni prihodki pa se pripoznajo ob preračunu na večjo pošteno vrednost, ob 
odtujitvi ali ob koncu poslovnega leta, ko se finančna naložba preračuna zaradi spremembe 
tečaja tuje valute nasproti domače.

Finančni prihodki iz danih posojil se merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih 
obrestnih mer, vendar le za naložbe v posojila pomembnih vrednosti in če se efektivna  
in pogodbena obrestna mera pomembno razlikujeta. 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev so prihodki iz obračunanih zamudnih obresti  
in tečajnih razlik tako kratkoročnih kot tudi dolgoročnih poslovnih terjatev.

21.17 DrUgi PrihoDki

Med drugimi prihodki so izkazani prihodki od prejetih odškodnin in kazni ter drugi 
prihodki.
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21.18 PriPoZnavanje oDhoDkov

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

21.19 PoSlovni oDhoDki

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog 
proizvodov in nedokončane proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago prodano.

Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, 
povečanim za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane 
proizvodnje, ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov  
in nedokončane proizvodnje. v poslovne odhodke se všteva tudi nabavna vrednost 
prodanega trgovskega blaga in materiala.

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo zaradi oslabitve opredmetenih osnovnih 
sredstev, neopredmetenih sredstev in obratnih sredstev, pa tudi pri prodaji osnovnih 
sredstev in neopredmetenih sredstev, če knjigovodska vrednost presega prodajno vrednost.

Prodane zaloge proizvodov in trgovskega blaga se med odhodki izkazujejo v vrednosti, 
izračunani po metodi tehtanih povprečnih cen od datuma zadnjega izida pri proizvodih  
in od datuma zadnje nabave pri trgovskem blagu.
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21.20 STroški aMorTiZacije

amortizacija razen amortizacije pri nepremičninah, vrednotenih po pošteni vrednosti, je 
obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizljivih sredstev in zmanjšana za ocenjeno 
preostalo vrednost. Preostala vrednost se določa le v primeru vrednostno pomembnih 
opredmetenih osnovnih sredstev, obvezno pa pri zgradbah, katerih vrednost vključuje tudi 
vrednost zemljišča.

amortizacija pri nepremičninah, vrednotenih po modelu prevrednotenja, je obračunana 
od prevrednotene vrednosti. obračunana amortizacija za pripadajoči del prevrednotenega 
zneska se konec leta nadomesti z zmanjšanjem presežka iz prevrednotenja.

osnovna sredstva se amortizirajo posamično. Uporablja se enakomerni časovni obračun 
amortiziranja. osnovna sredstva se začnejo amortizirati prvi dan naslednjega meseca po 
tistem, ko so razpoložljiva za uporabo.

amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so določene za posamezno opredmeteno 
osnovno sredstvo, in se med obračunskim letom ne spreminja. 

v Skupini Mk uporabljene amortizacijske stopnje v letu 2012 so naslednje:

Leto 2012 Leto 2011

Neopredmetena dolgoročna sredstva:

• Programska oprema 20 %–50 % 20 %–50 %

• E-knjiga 10 % -

Opredmetena osnovna sredstva:

• Gradbeni objekti 1,5 %–5 % 1,5 %–5 %

• Deli gradbenih objektov 5 %–20 % 5 %–20 %

• Hladilne in prezračevalne naprave in instalacija 20 % 20 %

• Oprema za opravljanje dejavnosti 6,7 %–33,3 % 6,7 %–33,3 %

• Računalniška oprema 33,3 %–50 % 33,3 %–50 %

• Motorna vozila 12,5 %–25 % 12,5 %–25 %

• Vlaganja v tuja osnovna sredstva 10 %–25 % 10 %–25 %

Posamezne dele osnovnih sredstev je Skupina v primeru, da je njihova doba koristnosti 
krajša od dobe koristnosti osnovnega sredstva, amortizirala po stopnji, ki ustreza dobi 
koristnosti posameznega dela osnovnega sredstva (vlaganja v nepremičnine).
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21.21 Finančni oDhoDki

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb so odhodki iz oslabitve in 
odtujitve finančnih sredstev, razporejenih za prodajo, oslabitve posojil, oslabitve finančnih 
naložb, merjenih po nabavni vrednosti.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so odhodki za obresti in tečajne razlike  
od kratkoročnih in dolgoročnih finančnih dolgov.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so odhodki za obresti in tečajne razlike  
od kratkoročnih in dolgoročnih poslovnih dolgov.

21.22 DrUgi oDhoDki

Med drugimi odhodki se izkazujejo odškodnine, denarne kazni in druge neobičajne 
postavke.

21.23 Davek oD DohoDkov Pravnih oSeb in oDloženi Davek

Davek od dohodkov pravnih oseb oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni  
in odloženi davek. 
Davek od dohodkov pravnih oseb se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, 
v katerem se nanaša na postavke, ki se izkazujejo neposredno v kapitalu.

odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička 
za poslovno leto z uporabo davčnih stopenj, veljavnih na dan poročanja.

odložene terjatve za davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih 
obdobjih glede na odbitne začasne razlike ter prenos neizrabljenih davčnih izgub in prenos 
neizrabljenih davčnih olajšav v naslednja obdobja. Terjatve se ugotovijo z uporabo davčnih 
stopenj, ki se bodo uporabljale v poslovnem letu, ko bo terjatev predvidoma povrnjena.

odložene obveznosti za davek so zneski davka, ki jih bo treba poravnati v prihodnjih 
obdobjih ne glede na obdavčljive začasne razlike. obveznosti za davek se ugotovijo na 
podlagi zneska, za katerega se pričakuje, da bo plačan davčni upravi, ob uporabi davčnih 
stopenj, ki se bodo uporabljale v poslovnem letu, ko bo obveznost predvidoma poravnana.
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22 reviDirani račUnovoDSki iZkaZi 
SkUPine MlaDinSka knjiga

22.1 konSoliDirana bilanca STanja SkUPine MlaDinSka knjiga 
na Dan 31. 12. 2012 

 
31. 12. 2012 31. 12. 2011 31. 12. 2011 - 

popravljeno
I 12/11

SREDSTVA (A + B + C) 92.910.390 97.410.798 97.380.202 95

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 52.078.323 52.856.894 52.826.298 99

I.
NEOPREDMETENA SRED. IN DOLGOR.  
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

2.063.588 2.140.924 2.140.924 96

II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 38.143.606 41.085.522 40.974.062 93

III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE 8.680.437 6.511.535 6.511.535 133

IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 1.793.459 1.810.323 1.810.323 99

V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE 500 92 92 543

VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK 1.396.733 1.308.498 1.389.362 101

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 40.679.775 44.364.679 44.364.679 92

I.
SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV)  
ZA PRODAJO

0 0 0 -

II.  ZALOGE 21.875.912 23.826.154 23.826.154 92

III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 939.080 1.103.423 1.103.423 85

IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 14.330.989 17.658.953 17.658.953 81

V. DENARNA SREDSTVA 3.533.794 1.776.149 1.776.149 199

C.
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE

152.292 189.225 189.225 80

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 27.612.244 17.516.808 17.516.808 158

     

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 (A + B + C + Č + D)

92.910.390 97.410.798 97.380.202 95

A. KAPITAL 44.863.132 46.755.462 46.644.002 96

I. VPOKLICANI KAPITAL 5.141.149 5.141.149 5.141.149 100

1. Osnovni kapital 5.141.149 5.141.149 5.141.149 100

II. KAPITALSKE REZERVE 7.182.505 7.182.505 7.182.505 100
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31. 12. 2012 31. 12. 2011 31. 12. 2011 - 

popravljeno
I 12/11

III. REZERVE IZ DOBIČKA 21.309.012 21.309.012 21.309.012 100

1. Zakonske rezerve 824.563 824.563 824.563 100

2. Rezerve za lastne delnice in lastne 
poslovne deleže

1.359.771 1.359.771 1.359.771 100

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži -  
kot odbitna postavka

-1.359.771 -1.359.771 -1.359.771 100

4. Statutarne rezerve 1.557.628 1.557.628 1.557.628 100

5. Druge rezerve iz dobička 18.926.821 18.926.821 18.926.821 100

IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA 15.754.081 13.080.041 15.639.064 101

 V. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID -1.885.248 5.714.421 3.099.668 -61

VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA -2.045.866 -5.256.848 -5.312.578 39

VII. USKUPINJEVALNI POPRAVEK KAPITALA -592.501 -414.818 -414.818 143

VIII. KAPITAL MANJŠINSKIH LASTNIKOV 0 0 0 -

B.
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
RAZMEJITVE

1.441.957 1.695.590 1.695.590 85

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 14.824.092 15.217.206 15.298.070 97

I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 12.498.513 12.174.852 12.174.852 103

II. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 0 0 0 -

III. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK 2.325.579 3.042.354 3.123.218 74

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 30.241.151 31.332.617 31.332.617 97

I.
OBVEZNOSTI, VKLJUČENE V SKUPINO  
ZA ODTUJITEV

0 0 0 -

II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 8.665.348 9.661.612 9.661.612 90

III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 21.575.803 21.671.005 21.671.005 100

D.
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE

1.540.058 2.409.923 2.409.923 64

ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 27.612.244 17.516.808 17.516.808 158

   

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave
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22.2 konSoliDirani iZkaZ PoSlovnega iZiDa SkUPine MlaDinSka 
knjiga Za leTo 2012 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
2012 2011 2011 - 

popravek
I 12/11

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 94.687.192 110.480.997 110.480.997 86

2.
SPREM. VRED. ZALOG PROIZV. IN NEDOK. 
PROIZV.

-890.880 -630.013 -630.013 141

3.
USREDSTVENI LAST. PROIZVODI IN LAST. 
STORITVE

6.657 8.105 8.105 82

4.
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevredn.  
posl. prihodki)

3.674.605 2.109.577 2.109.577 174

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 97.477.574 111.968.665 111.968.665 87

5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 70.207.985 81.287.810 81.287.810 86

• nabavna vred. prod. blaga in materiala 37.103.823 46.338.484 46.338.484 80

• stroški porabljenega materiala – preostali 3.133.208 3.316.842 3.316.842 94

• stroški storitev – preostali 29.970.955 31.632.485 31.632.485 95

6. STROŠKI DELA 24.635.089 27.529.925 27.529.925 89

• stroški plač 17.801.846 19.699.043 19.699.043 90

• stroški pokojninskih zavarovanj 2.357.499 2.601.554 2.601.554 91

• drugi stroški socialnih zavarovanj 1.249.625 1.421.714 1.421.714 88

• drugi stroški dela 3.226.119 3.807.615 3.807.615 85

7. ODPISI VREDNOSTI 3.285.054 4.029.282 4.085.012 80

• amortizacija 3.115.420 3.072.379 3.128.109 100

• prevredn. poslovni odhodki pri neo. sred.  
in opred. OS

18.201 51.002 51.002 36

• prevredn. poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih

151.434 905.901 905.901 17

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 366.821 409.310 409.310 90

DOBIČEK IZ POSLOVANJA -1.017.376 -1.287.662 -1.343.392 76

9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 208.879 13.384 13.384 1.561

10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 277.626 383.605 383.605 72

11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 494.459 493.474 493.474 100

12.
FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE  
IN ODPISOV FIN. NALOŽB

456.608 3.450.484 3.450.484 13

13.
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH 
OBVEZNOSTI

1.106.144 1.162.936 1.162.936 95

14.
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH 
OBVEZNOSTI

433.331 276.517 276.517 157

DOBIČEK IZ FINANCIRANJA -1.015.120 -3.999.475 -3.999.475 25
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
2012 2011 2011 - 

popravek
I 12/11

15. DRUGI PRIHODKI 194.349 276.805 276.805 70

16. DRUGI ODHODKI 36.816 80.828 80.828 46

DOBIČEK IZ DRUGIH POSTAVK 157.533 195.978 195.978 80

CELOTNI DOBIČEK -1.874.963 -5.091.160 -5.146.890 36

17. DAVEK IZ DOBIČKA 238.056 393.735 393.735 60

18. ODLOŽENI DAVKI -67.153 -228.044 -228.044 29

19.
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA

-2.045.866 -5.256.850 -5.312.580 39

Čisti dobiček poslovnega leta -2.045.866 -5.256.850 -5.312.580 39

Čisti dobiček poslovnega leta – manjšinski 
lastniki

0 0 0 -

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave

22.3 konSoliDirani iZkaZ vSeobSegajočega DonoSa  
SkUPine MlaDinSka knjiga

 2012 2011

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -2.045.866 -5.312.580

Učinek izločitve družb -72.550 -40

Sprememba poštene vrednosti OOS, NOS in finančnih sredstev 761.913 330.742

Oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0

Druge sestavine vseobsegajočega donosa -177.684 0

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja -1.534.187 -4.981.878

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave
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22.4 konSoliDirani iZkaZ Denarnih Tokov SkUPine MlaDinSka 
knjiga Za leTo 2012 (raZličica ii) 

 ELEMENT 2012 2011

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

a) Postavke iz izkaza poslovnega izida 8.957 2.262.856

 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki  
iz posl. terjatev

95.967.044 111.522.799

 
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni 
odhodki iz posl. obv.

-95.680.044 -109.094.253

 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -278.043 -165.690

b)
 

Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij
ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk 
bilance stanja

 
4.821.642

 
384.150

 Začetne manj končne poslovne terjatve 3.419.335 2.618.188

 Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve 36.933 3.174

 Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0 -58.001

 Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0

 Začetne manj končne zaloge 1.299.262 1.979.303

 Končni manj začetni poslovni dolgovi 1.189.609 -2.906.378

 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -1.123.498 -699.843

 Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0 -552.294

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju (a + b) 4.830.598 2.647.006

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU   

a) Prejemki pri naložbenju 673.581 2.118.310

 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih,  
ki se nanašajo na naložbenje

277.625 13.384

 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 6.623 1.200

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 334.732 894.455

 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0

 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 5.121 93.547

 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 49.480 1.115.724

b) Izdatki pri naložbenju -1.721.105 -1.755.108

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -612.169 -395.671

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -882.793 -1.336.133

 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -60.564 -23.304

 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -158.548 0

 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -7.031 0

c) Prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) -1.047.524 363.202



154 Letno poročilo 2012

 ELEMENT 2012 2011

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

a) Prejemki pri financiranju 13.420.361 19.043.074

 Prejemki od vplačanega kapitala 0 0

 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 6.502.449 6.265.312

 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 6.917.912 12.777.762

b) Izdatki pri financiranju -15.445.792 -24.874.003

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -1.106.144 -1.162.936

 Izdatki za vračilo kapitala 0 0

 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -6.178.788 -2.801.037

 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -7.914.177 -20.180.249

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -246.683 -729.781

c) Prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) -2.025.431 -5.830.929

Č. Končno stanje denarnih sredstev 3.533.794 1.776.150

x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 1.757.644 -2.820.721

 +   

y) Začetno stanje denarnih sredstev 1.776.150 4.596.871

 

   

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave
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Denarni ustrezniki, ki v bilanci stanja niso vključeni med denarna sredstva

ELEMENT 2012 2011

Vloge v banki s krajšim odpovednim rokom 0 0 

Hitro unovčljivi vrednostni papirji 0 0

Skupaj 0 0

DODATEK K IZKAZU DENARNIH TOKOV  

Povečanje opredmetenih osnovnih sredstev, povezano s hkratnim povečanjem  
osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in ne z denarnimi vplačili, kar pomeni naložbenje  
in financiranje brez posredovanja denarnih sredstev

0

Povečanje nevplačanega vpisanega kapitala, povezano s hkratnim povečanjem osnovnega 
kapitala, kar pomeni navidezno naložbenje in financiranje brez posredovanja denarnih 
sredstev

0

Druge pomembnejše spremembe na strani naložbenja in financiranja brez posredovanja 
denarnih sredstev

0

Sprememba denarnih sredstev zaradi usklajevanja z deviznimi tečaji ob koncu leta 0

izkaz denarnih tokov je za leto 2012 (2011) narejen po posredni metodi (različica ii – SrS 
26). Podatki, ki so prikazani v izkazu denarnega toka v okviru tokov pri poslovanju, izhajajo 
iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in dodatnih podatkov, iz katerih so izračunani 
prejemki in izdatki. Podatki v denarnem toku iz financiranja in naložbenja so pridobljeni  
po neposredni metodi.
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22.5 konSoliDirani iZkaZ gibanja kaPiTala 
SkUPine MlaDinSka knjiga Za leTo 2012

 
IZKAZ GIBANJA KAPITALA  
01. 01. 2012–31. 12. 2012
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A. Stanje kapitala 31. 12. 2011 5.141.149 7.182.506 824.563 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 18.926.821 15.639.064 3.099.667 -5.312.578 -414.818 0 46.644.002

B.
Spremembe lastniškega kapitala - 
transakcije z lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 -246.683 0 0 0 -246.683

 Izplačilo dividend         -246.683    -246.683

C. Celotni vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 0 0 115.017 574.346 -2.045.866 -177.684 0 -1.534.187

 
Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta

         -2.045.866   -2.045.866

 
Spremembe presežka iz 
prevrednotenja NOS, OOS in FN

       115.017 646.896    761.913

 Učinek izločitve družb         -72.550    -72.550

 Tečajne razlika na kapitalu           -177.684  -177.684

 
Druge sestavine  
vseobsegajočega donosa

            0

Č. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.312.578 5.312.578 0 0 0

 
Razporeditev čistega dobička  
po sklepu skupščine

        -5.312.578 5.312.578   0

D. Stanje kapitala 31. 12. 2012 5.141.149 7.182.506 824.563 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 18.926.821 15.754.081 -1.885.248 -2.045.866 -592.502 0 44.863.132

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave
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22.5 konSoliDirani iZkaZ gibanja kaPiTala 
SkUPine MlaDinSka knjiga Za leTo 2012

 
IZKAZ GIBANJA KAPITALA  
01. 01. 2012–31. 12. 2012
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A. Stanje kapitala 31. 12. 2011 5.141.149 7.182.506 824.563 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 18.926.821 15.639.064 3.099.667 -5.312.578 -414.818 0 46.644.002

B.
Spremembe lastniškega kapitala - 
transakcije z lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 -246.683 0 0 0 -246.683

 Izplačilo dividend         -246.683    -246.683

C. Celotni vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 0 0 115.017 574.346 -2.045.866 -177.684 0 -1.534.187

 
Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta

         -2.045.866   -2.045.866

 
Spremembe presežka iz 
prevrednotenja NOS, OOS in FN

       115.017 646.896    761.913

 Učinek izločitve družb         -72.550    -72.550

 Tečajne razlika na kapitalu           -177.684  -177.684

 
Druge sestavine  
vseobsegajočega donosa

            0

Č. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.312.578 5.312.578 0 0 0

 
Razporeditev čistega dobička  
po sklepu skupščine

        -5.312.578 5.312.578   0

D. Stanje kapitala 31. 12. 2012 5.141.149 7.182.506 824.563 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 18.926.821 15.754.081 -1.885.248 -2.045.866 -592.502 0 44.863.132

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave
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22.6 konSoliDirani iZkaZ gibanja kaPiTala SkUPine MlaDinSka 
knjiga Za leTo 2011 

 
IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
1. 1. 2011–31. 12. 2011
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A. Stanje kapitala 31. 12. 2010 5.141.149 7.182.506 824.604 1.359.771 -1.359.771 1.557.627 18.926.821 13.428.761 8.057.511 -2.654.276 -485.572 0 51.979.131

 
Popravek napake preteklih 
obdobij - MKZ

       458.232 -458.232    0

 
Popravek napake preteklih 
obdobij - konsolidacija

       2.101.152 -2.101.152 -55.370   -55.370

A1. Stanje kapitala 1. 1. 2011 5.141.149 7.182.506 824.604 1.359.771 -1.359.771 1.557.627 18.926.821 15.988.145 5.498.127 -2.709.646 -485.572 0 51.923.761

B.
Spremembe lastniškega kapitala - 
transakcije z lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 -297.881 0 0 0 -297.881

 Izplačilo dividend         -297.881    -297.881

C. Celotni vseobsegajoči donos 0 0 -41 0 0 1 0 -19.522 279.508 -5.312.578 70.754 0 -4.981.878

 
Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta

         -5.312.580   -5.312.580

 Učinek izločitve družb   -41   1       -40

 
Druge sestavine  
vseobsegajočega donosa

       -19.522 279.508 2 70.754  330.742

Č. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 -329.559 -2.380.087 2.709.646 0 0 0

 
Razporeditev čistega dobička  
po sklepu skupščine

        -2.709.646 2.709.646   0

 
Amortizacija prevrednotenih 
sredstev

       -329.559 329.559    0

 
Oblikovanje rezerv za lastne 
delnice

            0

D. Stanje kapitala 31. 12. 2011 5.141.149 7.182.506 824.563 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 18.926.821 15.639.064 3.099.667 -5.312.578 -414.818 0 46.644.002

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave
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22.6 konSoliDirani iZkaZ gibanja kaPiTala SkUPine MlaDinSka 
knjiga Za leTo 2011 

 
IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
1. 1. 2011–31. 12. 2011
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A. Stanje kapitala 31. 12. 2010 5.141.149 7.182.506 824.604 1.359.771 -1.359.771 1.557.627 18.926.821 13.428.761 8.057.511 -2.654.276 -485.572 0 51.979.131

 
Popravek napake preteklih 
obdobij - MKZ

       458.232 -458.232    0

 
Popravek napake preteklih 
obdobij - konsolidacija

       2.101.152 -2.101.152 -55.370   -55.370

A1. Stanje kapitala 1. 1. 2011 5.141.149 7.182.506 824.604 1.359.771 -1.359.771 1.557.627 18.926.821 15.988.145 5.498.127 -2.709.646 -485.572 0 51.923.761

B.
Spremembe lastniškega kapitala - 
transakcije z lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 -297.881 0 0 0 -297.881

 Izplačilo dividend         -297.881    -297.881

C. Celotni vseobsegajoči donos 0 0 -41 0 0 1 0 -19.522 279.508 -5.312.578 70.754 0 -4.981.878

 
Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta

         -5.312.580   -5.312.580

 Učinek izločitve družb   -41   1       -40

 
Druge sestavine  
vseobsegajočega donosa

       -19.522 279.508 2 70.754  330.742

Č. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 -329.559 -2.380.087 2.709.646 0 0 0

 
Razporeditev čistega dobička  
po sklepu skupščine

        -2.709.646 2.709.646   0

 
Amortizacija prevrednotenih 
sredstev

       -329.559 329.559    0

 
Oblikovanje rezerv za lastne 
delnice

            0

D. Stanje kapitala 31. 12. 2011 5.141.149 7.182.506 824.563 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 18.926.821 15.639.064 3.099.667 -5.312.578 -414.818 0 46.644.002

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave
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23 PojaSnila k reviDiraniM 
konSoliDiraniM račUnovoDSkiM iZkaZoM 
SkUPine MlaDinSka knjiga

23.1 SkUPina MlaDinSka knjiga v leTU 2012

Skupino Mladinska knjiga (v nadaljevanju Skupina) je konec leta 2012 sestavljalo 9 družb. 
v vseh družbah Skupine na dan 31. 12. 2012 ima obvladujoča družba Mladinska knjiga 
Založba d.d. 100-odstotni delež (neposredno), kar pomeni, da so vse družbe Skupine 
zavezane popolni konsolidaciji. 

Skupina Mladinska knjiga je bila del Skupine Zvon Dva holding. obvladujoča družba  
Zvon Dva holding, d. d., ima sedež v Mariboru, Slovenska ulica 17, in poseduje 69-odstotni 
delež v Mladinski knjigi Založbi, d. d. od 12. 1. 2012 dalje je družba Zvon Dva holding  
v stečaju.
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Skupina Mladinska knjiga na dan 31. 12. 2012

Naziv družbe Matična številka Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih
Vrednost kapitala 

31. 12. 2012
Čisti prihodki od 

prodaje v letu 2012
Čisti dobiček v letu 

2012

Obvladujoča družba        

1. Mladinska knjiga Založba d.d. 5049130 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 3,29% 96,71% 42.744.676 33.428.250 372.877

        

Odvisne družbe v državi     22.699.967 60.469.367 144.879

2. Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o. 5171555 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00% 0,00% 21.869.567 56.200.840 274.440

3 Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. 1900277 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00% 0,00% 53.924 517.195 7.556

4. Grafika Soča, d. o. o. 5048524 Sedejeva ulica 4, 5000 Nova Gorica 100,00% 0,00% 776.475 3.751.332 –137.117

        

Odvisne družbe v tujini     2.463.748 17.045.425 -1.328.977

5. Mozaik knjiga, d. o. o. 3741672
Karlovačka cesta 24A,  

10000 Zagreb, Hrvaška
100,00% 0,00% 333.349 10.828.148 -1.141.354

6. Svijet knjige, d. o. o. 204463
Karlovačka cesta 24A,  

10000 Zagreb, Hrvaška
100,00% 0,00% 25.368 0 0

7. Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo 4200757160009
Muhameda Kantardžića 3,  

71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina
100,00% 0,00% 284.185 753.618 5.051

8. Mladinska knjiga, DOOEL, Skopje 5848784
Bul. Partizanski odredi 70b, D. C. 

Aluminka, 1020 Skopje, Makedonija
100,00% 0,00% 218.620 745.963 50.251

9. Mladinska knjiga, d. o. o., Novi Beograd 8773505
Omladinskih brigada 102,  

11070 Novi Beograd, Srbija
100,00% 0,00% 1.602.226 4.717.697 -242.925

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA     67.908.391 110.943.042 -811.221
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Skupina Mladinska knjiga na dan 31. 12. 2012

Naziv družbe Matična številka Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih
Vrednost kapitala 

31. 12. 2012
Čisti prihodki od 

prodaje v letu 2012
Čisti dobiček v letu 

2012

Obvladujoča družba        

1. Mladinska knjiga Založba d.d. 5049130 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 3,29% 96,71% 42.744.676 33.428.250 372.877

        

Odvisne družbe v državi     22.699.967 60.469.367 144.879

2. Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o. 5171555 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00% 0,00% 21.869.567 56.200.840 274.440

3 Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. 1900277 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00% 0,00% 53.924 517.195 7.556

4. Grafika Soča, d. o. o. 5048524 Sedejeva ulica 4, 5000 Nova Gorica 100,00% 0,00% 776.475 3.751.332 –137.117

        

Odvisne družbe v tujini     2.463.748 17.045.425 -1.328.977

5. Mozaik knjiga, d. o. o. 3741672
Karlovačka cesta 24A,  

10000 Zagreb, Hrvaška
100,00% 0,00% 333.349 10.828.148 -1.141.354

6. Svijet knjige, d. o. o. 204463
Karlovačka cesta 24A,  

10000 Zagreb, Hrvaška
100,00% 0,00% 25.368 0 0

7. Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo 4200757160009
Muhameda Kantardžića 3,  

71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina
100,00% 0,00% 284.185 753.618 5.051

8. Mladinska knjiga, DOOEL, Skopje 5848784
Bul. Partizanski odredi 70b, D. C. 

Aluminka, 1020 Skopje, Makedonija
100,00% 0,00% 218.620 745.963 50.251

9. Mladinska knjiga, d. o. o., Novi Beograd 8773505
Omladinskih brigada 102,  

11070 Novi Beograd, Srbija
100,00% 0,00% 1.602.226 4.717.697 -242.925

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA     67.908.391 110.943.042 -811.221
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Skupina Mladinska knjiga na dan 31. 12. 2011 

Naziv družbe Matična številka Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih
Vrednost kapitala 

31. 12. 2011
Čisti prihodki od 

prodaje v letu 2011
Čisti dobiček v letu 

2011

Obvladujoča družba        

1. Mladinska knjiga Založba d.d. 5049130 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 3,29 % 96,71 % 42.144.363 37.285.004 438.725

        

Odvisne družbe v državi     23.913.200 67.556.461 423.053

2. Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o. 5171555 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 22.953.240 63.040.321 613.281

3. Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. 1900277 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 46.368 812.062 27.063

4. Grafika Soča, d. o. o. 5048524 Sedejeva ulica 4, 5000 Nova Gorica 100,00 % 0,00 % 913.592 3.704.078 –217.292

        

Odvisne družbe v tujini     4.034.737 22.610.962 –1.506.107

5. Mozaik knjiga, d. o. o. 3741672 Savska 66, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 1.472.933 15.245.762 –1.579.995

6. Svijet knjige, d. o. o. 204463
Savska cesta 66,  

10000 Zagreb, Hrvaška
100,00 % 0,00 % 25.412 0 0

7. Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo 4200757160009
Džemala Bijedića 197A, 71000 

Sarajevo, Bosna in Hercegovina
100,00 % 0,00 % 279.133 765.446 4.224

8. Mladinska knjiga, DOOEL, Skopje 5848784
Bul. Partizanski odredi 70b, D. C. 

Aluminka, 1020 Skopje, Makedonija
100,00 % 0,00 % 166.703 723.774 46.485

9. "Til.ia", GmbH  106801k
Viktringer Ring 26,  

9020 Klagenfurt/Celovec, Avstrija
100,00 % 0,00 % 72.550 0 0

10. Mladinska knjiga, d. o. o., Novi Beograd 8773505
Dorđa Stanojevića 14,  

11070 Novi Beograd, Srbija
100,00 % 0,00 % 2.018.006 5.875.979 23.179

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA     70.092.301 127.452.427 –644.330
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Skupina Mladinska knjiga na dan 31. 12. 2011 

Naziv družbe Matična številka Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih
Vrednost kapitala 

31. 12. 2011
Čisti prihodki od 

prodaje v letu 2011
Čisti dobiček v letu 

2011

Obvladujoča družba        

1. Mladinska knjiga Založba d.d. 5049130 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 3,29 % 96,71 % 42.144.363 37.285.004 438.725

        

Odvisne družbe v državi     23.913.200 67.556.461 423.053

2. Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o. 5171555 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 22.953.240 63.040.321 613.281

3. Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. 1900277 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 46.368 812.062 27.063

4. Grafika Soča, d. o. o. 5048524 Sedejeva ulica 4, 5000 Nova Gorica 100,00 % 0,00 % 913.592 3.704.078 –217.292

        

Odvisne družbe v tujini     4.034.737 22.610.962 –1.506.107

5. Mozaik knjiga, d. o. o. 3741672 Savska 66, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 1.472.933 15.245.762 –1.579.995

6. Svijet knjige, d. o. o. 204463
Savska cesta 66,  

10000 Zagreb, Hrvaška
100,00 % 0,00 % 25.412 0 0

7. Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo 4200757160009
Džemala Bijedića 197A, 71000 

Sarajevo, Bosna in Hercegovina
100,00 % 0,00 % 279.133 765.446 4.224

8. Mladinska knjiga, DOOEL, Skopje 5848784
Bul. Partizanski odredi 70b, D. C. 

Aluminka, 1020 Skopje, Makedonija
100,00 % 0,00 % 166.703 723.774 46.485

9. "Til.ia", GmbH  106801k
Viktringer Ring 26,  

9020 Klagenfurt/Celovec, Avstrija
100,00 % 0,00 % 72.550 0 0

10. Mladinska knjiga, d. o. o., Novi Beograd 8773505
Dorđa Stanojevića 14,  

11070 Novi Beograd, Srbija
100,00 % 0,00 % 2.018.006 5.875.979 23.179

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA     70.092.301 127.452.427 –644.330
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PoDaTki SkUPine MlaDinSka knjiga   

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Nekonsolidirani čisti prihodki od prodaje 110.943.043 127.452.427 87

Konsolidirani čisti prihodki od prodaje 94.687.192 110.480.997 86

Nekonsolidirani kapital 67.908.390 70.246.395 97

Konsolidirani kapital 44.863.132 46.755.464 96

Nekonsolidirana čista izguba -811.221 -644.330 126

Konsolidirana čista izguba -2.045.866 -5.256.850 39

Število zaposlenih 31. 12. 1.212 1.390 87

Število izdanih delnic 31. 12. 1.232.025 1.232.025 100

Število lastnih delnic 31.12 40.500 40.500 100

Knjigovodska vrednost delnice 31. 12. 36,4 38,0 96

Knjigovodska vrednost delnice (brez lastnih delnic) 31. 12. 37,7 39,2 96

Čista dobičkonosnost kapitala -5% -11% 41

v letu 2012 so se v sestavi Skupine zgodile naslednje spremembe:
• izbris iz sodnega registra družbe Til.ia gMbh iz avstrije,
• končana likvidacija družbe Mladinska bucuresti.

23.2 PoDlage Za SeSTavo račUnovoDSkih iZkaZov

Poročajoča družba

Poročajoča družba je MlaDinSka knjiga Založba d.d., Slovenska 29, ljubljana  
(v nadaljevanju obvladujoča družba). konsolidirani računovodski izkazi Skupine za leto, 
ki se je končalo dne 31. decembra 2012, vključujejo obvladujočo družbo in njene odvisne 
družbe (v nadaljevanju Skupina). 

Izjava o skladnosti

konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi 
standardi (v nadaljevanju: SrS) in z Zakonom o gospodarskih družbah ter s pojasnili  
in stališči, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo. 
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Podlage za merjenje

konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirnih (nabavnih) 
vrednosti, razen v spodnjih primerih, kjer se upošteva poštena vrednost:

• nepremičnine (opredmetena osnovna sredstva),
• naložbene nepremičnine,
• izpeljani finančni instrumenti,
• finančne naložbe po pošteni vrednosti skozi poslovni izid,
• finančne naložbe po pošteni vrednosti skozi kapital,

Funkcijska in predstavitvena valuta

računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (eUr) brez centov.

Uporaba ocen in presoj

v skladu s SrS mora poslovodstvo pri sestavi računovodskih izkazov podati presoje, 
ocene in predpostavke, ki vplivajo na uporabo usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev 
in obveznosti, prihodkov ter odhodkov. ocene in predpostavke temeljijo na prejšnjih 
izkušnjah in mnogih drugih dejavnikih, ki se v danih okoliščinah štejejo kot utemeljeni, 
na podlagi katerih lahko podamo presoje o knjigovodski vrednosti sredstev in obveznosti. 
Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo. 

ocene in navedene predpostavke je treba stalno pregledovati. Popravki računovodskih 
ocen se pripoznajo zgolj za obdobje, v katerem se ocena popravi.

Poslovno leto

Poslovno leto je za Skupino Mladinska knjiga enako koledarskemu letu.
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23.3 PoMeMbne račUnovoDSke USMeriTve

Podlaga za konsolidacijo 

odvisne družbe 
odvisne družbe so podjetja, ki jih obvladuje Skupina. obvladovanje obstaja, ko 
ima Skupina zmožnost odločati o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja za 
pridobivanje koristi iz njegovega delovanja. Pri ocenjevanju vpliva se upošteva obstoj 
in učinek potencialnih glasovalnih pravic, ki jih je trenutno moč uveljaviti ali zamenjati. 
računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v konsolidirane računovodske izkaze  
od datuma, ko se obvladovanje začne, do datuma, ko se preneha. 

Posli, izvzeti iz konsolidacije 
Pri sestavi skupinskih računovodskih izkazov so izločena stanja, nerealizirani dobički 
in izgube, ki izhajajo iz poslov znotraj Skupine. nerealizirani dobički iz poslov s 
skupaj obvladovanimi podjetji se izločijo le do obsega deleža Skupine v tem podjetju. 
nerealizirane izgube se izločijo na enak način kot dobički pod pogojem, da ne obstaja 
dokaz o oslabitvi. 

Tuja valuta

Posli v tuji valuti
 
Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcijsko valuto družb znotraj 
Skupine po menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izraženi v 
tuji valuti na dan bilance stanja, se preračunajo v funkcijsko valuto po takrat veljavnem 
srednjem tečaju. Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike med odplačno vrednostjo 
v funkcijski valuti na začetku obdobja, popravljeno na višino efektivnih obresti in plačil 
med obdobjem, ter odplačno vrednostjo v tuji valuti, preračunano po menjalnem tečaju 
na koncu obdobja. nedenarna sredstva in obveznosti, izraženi v tuji valuti in izmerjeni 
po pošteni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je 
določena višina poštene vrednosti. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, 
kar pa ne velja za razlike, ki nastanejo pri preračunu kapitalskih instrumentov, razvrščenih 
kot na razpolago za prodajo ali za nefinančno obveznost, ki je določena kot varovanje pred 
tveganjem. 
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Podjetja v tujini 

Sredstva in obveznosti podjetij v tujini, vključno z dobrim imenom in popravkom poštene 
vrednosti ob pridobitvi, se preračunajo v eUr po menjalnem tečaju, ki velja na dan bilance 
stanja. Prihodki in odhodki podjetij v tujini, razen podjetij v hiperinflacijskih gospodarstvih, 
se preračunajo v eUr po tečajih, ki so veljavni na dan preračuna. Tečajne razlike, ki 
nastanejo pri preračunu, se neposredno pripoznajo v kapitalu. 

v postopku konsolidacije družb Skupine so bile tako izločene (pobotane) naslednje 
postavke:

a) dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe Skupine v kapital družb v Skupini  
z deležem kapitala Skupine v kapitalu družb Skupine v vrednosti 22.972.396 eUr;

 
Slabo ime preteklih let je sestavni del prenesenega čistega dobička Skupine. 

Trenutno izkazujemo še za 151.316 eUr dobrega imena, od katerega je na dan 31. 12. 2012 
že pripoznana slabitev v višini 121.832 eUr iz naslova podjetja Mk knjižarstvo (od tega  
v letu 2012 v višini 29.585 eUr).

nadalje je bilo pobotano naslednje:

b) terjatve in kratkoročne finančne naložbe do družb v Skupini z obveznostmi  
(poslovnimi in finančnimi) do družb v Skupini v vrednosti 12.661.115 eUr;

c) medsebojni prihodki in odhodki Skupine v vrednosti 16.385.272 eUr  
(13,95 % skupnih prihodkov Skupine).

23.3.1. nakupi in prodaje odvisnih družb in manjšinskih deležev

v letu 2012 ni bilo transakcij iz naslova prodaje ali nakupov deležev odvisnih družb.
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23.4 račUnovoDSka PojaSnila

23.4.1 neopredmetena sredstva 2.063.588 EUR
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NABAVNA VREDNOST      

Stanje 1. 1. 2012 5.441.294 154.691 0 0 5.595.985

Stanje 1. 1. – tečajne razlike –14.449 –2.394   –16.843

Pridobitve 612.169    612.169

Odpisi in odtujitve –174.064    –174.064

Prenos na opredmetena sredstva –169.946    –169.946

Stanje 31. 12. 2012 5.709.453 154.691 0 0 5.864.144

      

POPRAVEK VREDNOSTI      

Stanje 1. 1. 2012 3.359.439 95.622 0 0 3.455.061

Stanje 1. 1. – tečajne razlike –13.335 –3.508   –16.843

Odpisi in odtujitve –165.132    –165.132

Amortizacija 560.132 29.585   589.717

Prenos na opredmetena sredstva –79.090    –79.090

Stanje 31. 12. 2012 3.675.349 125.207 0 0 3.800.556

      

Neodpisana vrednost 1. 1. 2012 2.080.741 60.183 0 0 2.140.924

Neodpisana vrednost 31. 12. 2012 2.034.104 29.484 0 0 2.063.588

Seštevek začetnih stanj in tečajnih razlik da končno stanje predhodnega leta. v končnih 
stanjih tekočega leta niso upoštevane tečajne razlike.
neopredmetena sredstva so predvsem naložbe v programsko opremo.

Skupina je v letu 2012 kupila za 612.169 eUr sredstev (v letu 2011 395.671 eUr). od tega se 
večina nanaša na nakupe oz. nadgradnjo računalniških programov. 

knjigovodske vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev v materialno pomembnih 
zneskih ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti. neopredmetena dolgoročna sredstva 
so last družbe in so prosta bremen.
Skupina nima nikakršnih obvez za pridobitev neopredmetenih osnovnih sredstev.
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23.4.2 opredmetena osnovna sredstva 38.143.606 EUR
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NABAVNA VREDNOST        

Stanje 01. 01. 2012 12.557.682 42.501.034 22.557.928 113.959 104.208 0 77.834.811

Stanje 01. 01. - 
tečajne razlike

-2.164 -11.450 -11.738 0 0 0 -25.352

Prenos iz NOS 0 0 169.946 0 0 0 169.946

Pridobitve 0 357.454 520.910 4.429 0 0 882.793

Prenos na naložbene 
nepremičnine

-103.357 -1.208.843 0 0 0 0 -1.312.200

Odpisi in odtujitve 0 0 -1.130.858 0 0 0 -1.130.858

Izgube zaradi 
oslabitev

0 0 0 0 0 0 0

Premiki med 
skupinami

-2.298.551 2.298.551 6.007 0 -85.787 79.780 0

Stanje 31. 12. 2012 10.155.774 43.948.196 22.123.934 118.388 18.421 79.780 76.444.493

Stanje 31. 12. 2011 0 20.053.136 16.582.195 113.959 0 0 36.749.289

Popravek napake 
preteklih obdobij

0 111.460 0 0 0 0 111.460

Stanje 01. 01. 2012 0 20.164.596 16.582.195 113.959 0 0 36.860.749

Stanje 01. 01. - 
tečajne razlike

0 -2.959 -22.393 0 0 0 -25.352

Prenos iz NOS 0 0 79.090 0 0 0 79.090

Odpisi in odtujitve 0 0 -960.052 0 0 0 -960.052

Amortizacija 0 1.234.701 1.286.571 4.429 0 0 2.525.702

Prenos na naložbene 
nepremičnine

0 -204.602 0 0 0 0 -204.602

Premiki med 
skupinami

0 0 0 0 0 0 0

Stanje 31. 12. 2012 0 21.194.694 16.987.805 118.388 0 0 38.300.887

Neodpisana vrednost 
01. 01. 2012

12.555.518 22.439.407 5.986.388 0 104.208 0 41.085.522

Neodpisana vrednost 
31. 12. 2012

10.155.774 22.753.502 5.136.129 0 18.421 79.780 38.143.606
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Seštevek začetnih stanj in tečajnih razlik da končno stanje predhodnega leta. v končnih 
stanjih tekočega leta niso upoštevane tečajne razlike.

v letu 2012 je bilo v Skupini nabavljenih (kupljenih) 883 tisoč eUr opredmetenih osnovnih 
sredstev (v letu 2011 1,34 milijona eUr).

Pretežni del novih nabav se nanaša na dodatne investicije v nepremičnine, nakup 
računalniške strojne opreme ter na dodatne investicije v maloprodajno mrežo. 

knjigovodske vrednosti preostalih opredmetenih osnovnih sredstev v materialno 
pomembnih zneskih ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti.

opredmetena osnovna sredstva so last Skupine. knjigovodska vrednost zastavljenih 
opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2012 je znašala 27.507.695 eUr. 

Družba na dan 31. 12. 2012 nima nikakršnih obvez za pridobitev opredmetenih osnovnih 
sredstev.

Skupina je v letu 2009 skladno z Mednarodnimi računovodskimi standardi za potrebe 
ugotavljanja poštene vrednosti nepremičnin določila denar ustvarjajoče enote. 
Predstavljajo jo vse nepremičnine, ki se nahajajo na isti lokaciji. 

cenitev nepremičnin je bila izvedena na dan 31. 12. 2009 in jo je opravil pooblaščeni 
ocenjevalec nepremičnin. Poštena vrednost je bila določena na osnovi uporabe nabavno 
vrednostne metode in metode diskontiranega denarnega toka.

na dan 31. 12. 2012 je Skupina na presežku iz prevrednotenja zgradb in zemljišč izkazovala 
za 13,2 mio eUr sredstev. v primeru, da bi bila opredmetena osnovna sredstva vrednotena 
po nabavni vrednosti, bi bila za omenjeni znesek manjša. 
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23.4.3 naložbene nepremičnine 8.680.437 EUR

 
Naložbene nepremičnine - 

zemljišča
Naložbene nepremičnine - 

zgradbe
Skupaj 

NABAVNA VREDNOST    

Stanje 01. 01. 2012 4.067.335 2.444.200 6.511.535

Povečanja, ki izhajajo iz pridobitev  60.564 60.564

Prenos iz osnovnih sredstev  1.107.598 1.107.598

Povečanja, ki izhajajo iz 
prevrednotenja

843.825 156.915 1.000.740

Stanje 31. 12. 2012 4.911.160 3.769.277 8.680.437

Poštena vrednost 31. 12. 2012   8.680.437

naložbene nepremičnine so last Skupine.

Skupina je za vse večje naložbene nepremičnine družbe MkT v letu 2012 ponovno izvedla 
oceno poštene vrednosti. oceno poštene vrednosti naložbenih nepremičnin je izvedel 
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin po stanju na dan 31. 12. 2012. Ugotovljena 
je bila razlika med novo pošteno vrednostjo in staro pošteno vrednostjo naložbenih 
nepremičnin v višini 1.000.740 eUr. na pasivni strani bilance je bila razlika evidentirana  
v okviru čistega dobička poslovnega leta in v pripadajoči obveznosti za davek od dohodkov 
pravnih oseb. 

v letu 2012 je Skupina zaprla eno izmed maloprodajnih enot ter jo oddala v najem. Zato je 
prišlo do prerazporeditve omenjene nepremičnine iz poslovne v naložbeno nepremičnino.

cenitev naložbenih nepremičnin je bila izvedena na dan 31. 12. 2009 in jo je opravil 
pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin. Poštena vrednost je bila določena na osnovi 
uporabe nabavno vrednostne metode in metode diskontiranega denarnega toka.

naložbene nepremičnine so last Skupine. knjigovodska vrednost zastavljenih naložbenih 
nepremičnin na dan 31. 12. 2012 je znašala 1.724.843 eUr. 
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23.4.4 Dolgoročne finančne naložbe (brez posojil) 1.499.524 EUR
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NABAVNA VREDNOST     

Stanje 1. 1. 2012 1.306.745 0 2.903.834 4.210.579

Pridobitve 0 820 153.120 153.120

Zmanjšanje 0 0 0 0

Stanje 31. 12. 2012 1.306.745 820 3.056.954 4.363.699

     

POPRAVEK VREDNOSTI     

Stanje 1. 1. 2012 881.905 0 1.914.278 2.796.183

Odpisi in odtujitve 0 0 0 0

Povečanje popravka vrednosti 152.321 0 0 152.321

Zmanjšanje popravka vrednosti –46.101 0 –38.228 –84.329

Izgube zaradi oslabitev 0 0 0 0

Stanje 31. 12. 2012 988.125 0 1.876.050 2.864.175

     

Neodpisana vrednost 1. 1. 2012 424.840 0 989.556 1.414.396

Neodpisana vrednost 31. 12. 2012 318.620 820 1.180.904 1.499.524

v letu 2012 je Skupina opravila prevrednotenje dolgoročnih finančnih naložb.

iz tega naslova je bilo gibanje v letu 2012 pozitivno za tržne vrednostne papirje, kar se kaže 
v odpravi predhodnih slabitev v višini 84 tisoč eUr (to so naložbe v Zavarovalnico Triglav, 
Svjetlostkomerc, drugi vrednostni papirji), sočasno smo naredili dodatno slabitev v Qwest 
v višini 152.321 eUr.

Tečaj delnice družbe Svjetlostkomerc je v letu 2009 doživel večji padec. glede na borzno 
ceno na dan 31. 12. 2009 je bila vrednost naložbe konec leta 2009 ustrezno prevrednotena 
(oslabljena). negativni padec vrednosti naložbe je bil izkazan kot negativna postavka  
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v kapitalu na presežku iz prevrednotenja. v letu 2012 smo ugotovili, da bi v konkretnem 
primeru moralo iti za trajno slabitev, zato smo negativni presežek iz prevrednotenja 
stornirali in ga prikazali kot trajno slabitev naložbe. Posledično se v izkazu bilance stanja 
v otvoritvenem stanju leta 2011 poveča presežek iz prevrednotenja in zmanjša preneseni 
poslovni izid v višini 539.096 eUr.

v letu 2012 smo soustanovitelji družbe na hrvaškem (Profil Mozaik, kot pridruženo 
podjetje odvisne družbe Mozaik). naložba v 50-odstotni delež družbe se izkazuje kot 
pridobitev v višini 150.000 eUr, razlika do 153 tisoč eUr je pripadajoči dobiček  
poslovnega leta.

Pomembnejše naložbe, izmerjene po nabavni vrednosti, na dan 31. 12. 2012 so:

Ilirika (sredstva v upravljanju) v višini 121.140 EUR

Zavarovalnica Triglav v višini 98.802 EUR

Qwest v višini 74.959 EUR

Pomembnejše naložbe, vrednotene po pošteni vrednosti na dan 31. 12. 2012, so naslednje:

Svjetlostkomerc 561.255 EUR

DZS d. d. 215.045 EUR

Ilirika investment II. Jugoistočna EU 122.361 EUR

Krekova družba za upravljanje 74.025 EUR

KD investment Viktoria fond 55.057 EUR

Skupina izjavlja, da pri dolgoročnih finančnih naložbah ni zaznati večjih obrestnih in 
kreditnih (zaupanjskih) tveganj, zato ne uporablja nikakršnih finančnih instrumentov  
za varovanje pred tovrstnimi tveganji.
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Pregled presežka iz prevrednotenja po vrednostnih papirjih v letu 2012

Naziv vrednostnega papirja
Stanje na dan 

31. 12. 2011
Sprememba 

v letu
Stanje na dan 

31. 12. 2012

DELNICE DZS -9.436,09  -9.436,09

PRESEŽEK IZ PREVRED. DOLG FN - KREK. DR. ZA - KLAS 7.073,30 -6.532,77 13.606,07

KD INV.VICTORIA FOND 88.309,42 -5.907,95 94.217,37

ILIRIKA INV.II JV EU 9.734,08 -3.609,11 13.343,19

SVIJETLOST COMERC -529.415,16 -561.254,79 31.839,63

SVIJETLOST COMERC - popravek napake 539.096,00 539.096,00 0,00

ILIRKA DZU - VS MODRI 22.710,84 -7.179,08 29.889,92

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 23.028,61 -38.922,00 61.950,61

SOD 65.729,15 65.729,15 0,00

SKUPAJ 216.830,15 -18.580,55 235.410,70

Sprememba presežka iz prevrednotenja pri vrednostnih papirjih v portfelju Skupine je 
bila v letu 2012 kot odraz borznih gibanj relativno majhna. izstopa prenos presežka iz 
prevrednotenja pri družbi Svjetlostkomerc na preneseni poslovni izid zaradi popravka 
napake preteklih obdobij.

23.4.5 Dolgoročno dana posojila 293.936 EUR

 
Dolgoročna posojila, 

dana drugim

Dolgoročna posojila, 
dana z odkupom 

obveznic od drugih
Skupaj

NABAVNA VREDNOST    

Stanje 1. 1. 2012 101.428 377.903 479.331

Pridobitve 0 0 0

Zmanjšanje –5.436 –96.556 –101.992

Stanje 31. 12. 2012 95.992 281.348 377.340

    

POPRAVEK VREDNOSTI    

Stanje 1. 1. 2012 83.404 0 83.404

Zmanjšanje 0 0 0

Povečanje 0 0 0

Stanje 31. 12. 2012 83.404 0 83.404

    

Neodpisana vrednost 1. 01. 2012 18.024 377.903 395.927

Neodpisana vrednost 31. 12. 2012 12.588 281.348 293.936
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Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic, se nanašajo na obveznice Slovenske 
odškodninske družbe v vrednosti 281.348 eUr. obveznice so obrestovane po 6-odstotni 
letni obrestni meri. glavnica in obresti se v skladu z amortizacijskim načrtom izplačujejo 
polletno, zapadlost zadnjega kupona je 1. 6. 2016.

Druga dolgoročna posojila se nanašajo predvsem na posojila, dana delavcem Skupine. 

Skupina izjavlja, da pri dolgoročnih finančnih danih posojilih ni zaznati večjih obrestnih  
in kreditnih (zaupanjskih) tveganj, zato ne uporablja nikakršnih finančnih instrumentov  
za varovanje pred tovrstnimi tveganji.

23.4.6 odložene terjatve za davek  1.396.733 EUR

31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Terjatve za odloženi davek iz odbitnih začasnih razlik 1.396.733 1.389.362 101

od tega popravek napake preteklih let  80.864  

Skupaj 1.396.733 1.389.362 101

odložene terjatve za davek so se povečale za 1 %. na eni strani smo povečali osnovo 
zaradi dodatne slabitve finančne naložbe v posojilo družbe Zvon ena holding. od tega 
pripadajoči znesek odloženih terjatev povečuje saldo, na drugi strani pa gre iskati vzrok za 
zmanjšanje v zniževanju davčne stopnje po novi zakonodaji ter v zniževanju osnove, saj 
sta bila na sodišču v letu 2012 končana dva postopka likvidacije odvisnih družb. iz tega 
naslova smo prej začasno davčno nepriznane razlike izknjižili iz evidenc.

odložene terjatve za davek v Skupini se nanašajo na:
• rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi,
• slabitve poslovnih terjatev, 
• prevrednotenje in slabitve finančnih naložb, posojil in pripadajočih obresti in na
• razliko v ceni (nerealiziran dobiček) v zalogah.
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23.4.7 Zaloge  21.875.912 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Material 263.278 317.659 83

Nedokončana proizvodnja 1.429.493 1.719.488 83

Proizvodi 8.273.460 8.580.065 96

Trgovsko blago 11.294.928 11.953.430 94

Predujmi za zaloge 614.753 1.255.513 49

SKUPAJ 21.875.912 23.826.154 92

Zaloge Skupine so se kot rezultat optimiziranja obratnih sredstev zmanjšale za 8 %. 

Inventurni viški, manki in odpisi zalog

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Inventurni viški 113.952 168.880 67

Inventurni manki 377.412 446.853 84

Dokončni odpisi zalog 616.450 893.810 69

Stanje popravka vrednosti zalog 5.905.675 6.736.936 88

Vrednost zalog, zastavljenih kot jamstvo 0 0 -

Skupina je v letu 2012 iz naslova poškodovanih ali nekurantnih artiklov odpisala  
za 616 000 eUr zalog.

Stanje popravka vrednosti zalog se je zaradi boljše starostne strukture in nižje absolutne 
vrednosti zalog znižalo za 12 % glede na predhodno obdobje.

Poleg tega je družba MkZ (kar je vplivalo tudi na Skupino) v letu 2012 spremenila 
računovodsko oceno glede samih slabitev zalog. Zaradi delno spremenjenega prodajnega 
modela se zaloge, starejše od 3 let, po novem slabijo samo 75 % in ne več 99 %.  
na ta način je Skupina povečala zaloge iz naslova enkratnega dogodka in pri tem izkazala 
za 583 000 eUr več prevrednotovalnih prihodkov.

če Skupina ne bi spremenila računovodske ocene, bi bilo stanje popravka vrednosti  
večje za 583 000 eUr, temu ustrezno bi se zmanjšali prevrednotovalni poslovni prihodki  
iz naslova odprave oslabitve zalog.

Skupina nima zalog, ki bi bile zastavljene kot jamstvo za obveznosti.
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23.4.8 kratkoročne finančne naložbe  939.080 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Kratkoročne finančne naložbe razen posojil 838.653 727.613 115

Druge delnice in deleži 838.653 727.613 115

Druge kratkoročne finančne naložbe 0 0 -

Kratkoročna posojila 100.427 375.810 27

Kratkoročna posojila drugim 100.427 375.810 27

SKUPAJ 939.080 1.103.423 85

Kratkoročne finančne naložbe razen posojil 838.653 EUR

v letu 2012 Skupina ni niti odprodajala niti kupovala naložb. 

naredila je ustrezna prevrednotenja na pošteno vrednost ter tako povečala njihovo 
vrednost za 111.040 eUr. Tako se je vrednost kratkoročnih finančnih naložb s 727.613 eUr 
povečala na 838.653 eUr.

Poštena vrednost večjih posameznih naložb na dan 31. 12. 2012 je: 

Prehrana promet, Tuzla 345.378 EUR

Krka, d. d. 285.000 EUR

Krekov globalni (Zvon Ena ID) 103.696 EUR

Zavarovalnica Triglav, d. d. 48.510 EUR

Petrol, d. d. 35.460 EUR

Družba izjavlja, da pri kratkoročnih finančnih naložbah ni zaznati večjih obrestnih in 
kreditnih (zaupanjskih) tveganj, zato ne uporablja nikakršnih finančnih instrumentov za 
varovanje pred tovrstnimi tveganji.

Skupina ni imela terjatev iz naslova kratkoročno danih posojil do članov uprave, članov 
nadzornega sveta in notranjih lastnikov. 
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23.4.9 Dolgoročne poslovne terjatve 500 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 500 92 543

SKUPAJ 500 92 543

23.4.10  kratkoročne poslovne terjatve 14.330.989 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 12.922.730 16.108.278 80

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.408.259 1.550.675 91

• od tega kratkoročni predujmi in varščine 0 0 –

• od tega kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 0 0 –

• od tega druge kratkoročne terjatve 1.408.259 1.550.675 91

SKUPAJ 14.330.989 17.658.953 81

kratkoročne terjatve Skupine so se zmanjšale za 19 %.

Popravek vrednosti terjatev na dan 31. 12. 2012  4.264.694 EUR
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Kratkoročne terjatve  
do kupcev pravnih oseb

2.798.384 436.773 –225.240 –796.357 2.213.559

Kratkoročne terjatve  
do kupcev fizičnih oseb

1.962.437 130.465 –148.978 –40.880 1.903.044

Kratkoročne terjatve  
za dane predujme

1.442 0 –313 0 1.129

Kratkoročne terjatve – drugo 413.830 4.604 –225.410 –46.062 146.962

SKUPAJ 5.176.093 571.842 –599.941 –883.300 4.264.694
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Popravek vrednosti terjatev na dan 31. 12. 2011  5.176.093 EUR
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Kratkoročne terjatve do 
kupcev pravnih oseb

3.115.499 458.469 –203.504 –572.080 2.798.384

Kratkoročne terjatve do 
kupcev fizičnih oseb

2.425.427 142.729 –136.113 –469.606 1.962.437

Kratkoročne terjatve za dane 
predujme

3.156 0 –396 –1.318 1.442

Kratkoročne terjatve – drugo 582.371 324 –2.837 –166.028 413.830

SKUPAJ 6.126.453 601.522 –342.850 –1.209.032 5.176.093

Kratkoročne terjatve po bruto in neto vrednosti na dan 31. 12. 2012 18.595.683 EUR
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Kratkoročne terjatve do kupcev pravnih oseb 11.060.374 -2.213.559 8.846.815 10.811.300

Kratkoročne terjatve do kupcev fizičnih oseb 5.978.960 -1.903.044 4.075.916 5.318.304

Kratkoročne terjatve za dane predujme 55.193 -1.129 54.064 80.210

Kratkoročne terjatve – drugo 1.501.156 -146.962 1.354.194 1.449.139

SKUPAJ 18.595.683 -4.264.694 14.330.989 17.658.953
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Kratkoročne terjatve po bruto in neto vrednosti na dan 31. 12. 2011 22.835.046 EUR
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Kratkoročne terjatve do kupcev pravnih oseb 13.609.684 –2.798.384 10.811.300 12.599.284

Kratkoročne terjatve do kupcev fizičnih oseb 7.280.741 –1.962.437 5.318.304 6.470.001

Kratkoročne terjatve za dane predujme 81.652 –1.442 80.210 63.080

Kratkoročne terjatve – drugo 1.862.969 –413.830 1.449.139 1.144.408

SKUPAJ 22.835.046 –5.176.093 17.658.953 20.276.773

Terjatve glede na zapadlost na dan 31. 12. 2012*
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2 ZAPADLE TERJATVE NA DAN 31. 12. 2012

DO 90 DNI
OD 91 DO 

180 DNI

OD 181 
DO 365 

DNI

NAD 365 
DNI

Kratkoročne 
terjate do kupcev 
pravnih oseb

9.004.332 7.029.962 1.974.370 1.365.888 335.632 123.416 149.434

Kratkoročne 
terjatve do 
kupcev fizičnih 
oseb

5.058.784 2.672.154 2.386.630 922.250 198.192 279.691 986.498

Kratkoročne 
terjatve za dane 
predujme

55.193 55.193 0 0 0 0 0

Kratkoročne 
terjatve - ostalo

1.388.282 1.378.613 9.669 9.669 0 0 0

SKUPAJ 
KRATKOROČNE 
TERJATVE*

15.506.590 11.135.921 4.370.669 2.297.807 533.824 403.106 1.135.932
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Terjatve glede na zapadlost na dan 31. 12. 2011*
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1 ZAPADLE TERJATVE NA DAN 31. 12. 2011

DO 90 DNI
OD 91 DO 

180 DNI

OD 181 
DO 365 

DNI

NAD 365 
DNI

Kratkoročne 
terjatve do 
kupcev pravnih 
oseb

11.960.937 8.606.221 3.354.716 1.515.450 282.563 147.858 1.408.845

Kratkoročne 
terjatve do 
kupcev fizičnih 
oseb

6.987.340 4.361.507 2.625.833 979.636 207.115 393.495 1.045.587

Kratkoročne 
terjatve za dane 
predujme

82.012 82.012 0 0 0 0 0

Kratkoročne 
terjatve – drugo

1.761.851 1.545.850 216.001 0 0 0 216.001

SKUPAJ 
KRATKOROČNE 
TERJATVE*

20.792.140 14.595.590 6.196.550 2.495.086 489.678 541.353 2.670.433

* bruto vrednost pred popravkom vrednosti brez toženih terjatev. 

Skupina nima terjatev do članov uprave, članov nadzornega sveta in notranjih lastnikov.

Skupina na področju poslovnih terjatev ustrezno obvladuje tveganja, podrobnejše je 
problematika opisana v poslovnem delu letnega poročila. 
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23.4.11  Denarna sredstva 3.533.794 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni 
papirji

88.392 141.989 62

Denarna sredstva na računih 647.698 428.476 151

Kratkoročni depoziti na odpoklic 2.797.704 1.205.684 232

SKUPAJ 3.533.794 1.776.149 199

Denarna sredstva so porasla za 99 %.

23.4.12  aktivne časovne razmejitve 152.292 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 144.085 167.802 86

Kratkoročno nezaračunani prihodki 8.207 21.423 38

SKUPAJ 152.292 189.225 80

kratkoročno odloženi stroški se v višini 144 tisoč eUr nanašajo na v letu 2012 prejete 
račune za stroške obdobja leta 2013. Znesek je sestavljen iz odloženih stroškov promocije, 
stroškov licenčnin, zavarovanja (predvsem nepremičnin in avtomobilov) in raznih 
naročnin.

23.4.13  Zabilančna evidenca 2.500.015 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

 Dana poroštva 2.259.287 1.627.527 139

 Preostalo 240.728 244.652 98

Skupaj 2.500.015 1.872.179 134

Skupna zabilančna evidenca se je povečala za 34 %. Povečanje je nastalo predvsem zaradi 
danega poroštva v družbi MkT za resnost ponudbe in dobre izvedbe del (759.375 eUr). 
Skupina ima poleg omenjenega povečanja pripoznano tudi subsidiarno poroštvo za dano 
posojilo Zvonu ena holding v višini 1,5 mio eUr iz leta 2009.
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23.4.14  kapital 44.863.132 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

I. VPOKLICANI KAPITAL (1–2) 5.141.149 5.141.149 100

1. OSNOVNI KAPITAL 5.141.149 5.141.149 100

2. NEVPOKLICANI KAPITAL (KOT ODBITNA POSTAVKA) 0 0 -

II. KAPITALSKE REZERVE 7.182.506 7.182.506 100

III. REZERVE IZ DOBIČKA (1+2+3+4+5) 21.309.011 21.309.012 100

1. Zakonske rezerve 824.563 824.563 100

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 1.359.771 1.359.771 100

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna 
postavka)

-1.359.771 -1.359.771 100

4. Statutarne rezerve 1.557.628 1.557.628 100

5. Druge rezerve iz dobička 18.926.821 18.926.821 100

IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA 15.754.081 15.639.064 101

V. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID -1.885.248 3.099.667 -61

VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA -2.045.866 -5.312.578 39

VII. USKUPINJEVALNI POPRAVEK KAPITALA -592.501 -414.818 143

VIII. KAPITAL MANJŠINSKIH LASTNIKOV 0 0 -

SKUPAJ 44.863.132 46.644.002 96

Število navadnih delnic 1.232.025 1.232.025 100

Vrednost delnice 36,4 37,9 96

Vrednost delnice, neupoštevaje lastne delnice 37,7 39,1 96

Vpoklicani kapital

v sodni register okrožnega sodišča v ljubljani je obvladujoča družba dne 24. 2. 2003 
vpisala akt o lastninskem preoblikovanju in osnovni kapital. na 24. skupščini delničarjev 
družbe Mladinska knjiga Založba d.d., ljubljana, dne 14. 8. 2006 je skupščina sprejela 
sklep o uvedbi kosovnih delnic, in sicer tako, da ena (1) delnica družbe z nominalnim 
zneskom 1.000,00 SiT (4,173 eUr) postane ena (1) kosovna delnica. število izdanih in  
v celoti vplačanih kosovnih delnic je 1.232.025.

vrednost osnovnega kapitala na dan 31. 12. 2012 znaša 5.141.149 eUr.
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Lastne delnice

Skupina na dan 31. 12. 2012 poseduje 40.500 lastnih delnic po nakupni vrednosti  
1.359.771 eUr. lastne delnice so pridobljene za namene iz osme alineje prvega odstavka 
240. člena Zakona o gospodarskih družbah. 

Rezerve

Zakonske in kapitalske rezerve se oblikujejo v višini 10 % osnovnega kapitala obvladujoče 
družbe. kapitalske rezerve so v celoti nastale iz odprave splošnega prevrednotovalnega 
popravka kapitala. 

Družba je za nakup lastnih delnic oblikovala rezerve v 100-odstotnem znesku, in sicer  
iz postavk prenesenega čistega dobička in čistega poslovnega izida leta 2010.

Statut delniške družbe obvladujoče družbe nalaga oblikovanje statutarnih rezerv do višine 
20 % osnovnega kapitala. Statutarne rezerve obvladujoče družbe so v celoti oblikovane. 

Druge rezerve iz dobička so glede na predhodno obdobje ostale nespremenjene.

Presežek iz prevrednotenja

Presežek iz prevrednotenja se je v letu 2012 v saldu povečal za 115.017 eUr. Zmanjšal 
se je zaradi amortizacije prevrednotenega dela osnovnih sredstev in zaradi prenosa 
poslovne nepremičnine na naložbeno (prenos na preneseni dobiček preteklih let), povečal 
pa zaradi prevrednotenja različnih vrednostnih papirjev na pošteno borzno ceno na dan 
bilance stanja ter zaradi vpliva odloženih obveznosti za davek. nižji upoštevani odstotek 
pri izračunu je imel pozitivni vpliv v višini 800 tisoč eUr. Poleg tega se je presežek iz 
prevrednotenja povečal tudi za popravek napake preteklih obdobij zaradi trajne slabitve 
naložbe v družbo Svjetlostkomerc. napaka se je na drugi strani odrazila v zmanjšanju 
prenesenega poslovnega izida Skupine.
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Preneseni čisti dobiček in čisti poslovni izid poslovnega leta

čisti poslovni izid (izguba) poslovnega leta 2012 je znašal –2.045.866 eUr, preneseni čisti 
dobiček se je razdelil, kot izhaja iz izkaza gibanja kapitala (po sklepih uprave, nadzornih 
svetov in skupščin družb).

Pomembnejše odločitve v zvezi s prenesenim čistim dobičkom in čistim poslovnim izidom 
poslovnega leta so bile naslednje:

a) Mk Založba d.d. je izplačala za 246.683 eUr dividend.

b) Dividende oz. udeležbo pri dobičku večinskemu lastniku je v letu 2012 izplačala odvisna 
družba Mladinska knjiga Trgovina v višini 1.800.000 eUr (kar je bilo pobotano s 
konsolidiranim čistim dobičkom oz. je bil za omenjeni znesek zmanjšan čisti dobiček 
poslovnega leta).

Uskupinjevalni popravek kapitala

Uskupinjevalni popravek kapitala se je zmanjšal za 177.684 eUr, in sicer iz tečajnih razlik 
pri konsolidiranju kapitala in izločanju medsebojnih prometov odvisnih družb v tujini, tako 
da sedaj znaša –592.502 eUr. Predvsem se zmanjšanje kapitala iz naslova tečajnih razlik 
nanaša na družbo Mk beograd.

23.4.15  Dolgoročne rezervacije 1.441.957 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 1.441.957 1.695.590 85

SKUPAJ 1.441.957 1.695.590 85

rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti se nanašajo na rezervacije za odpravnine 
ob upokojitvi in jubilejne nagrade. Podatki so vneseni v poslovne knjige na podlagi 
aktuarskih izračunov. Dolgoročne rezervacije za večje odvisne družbe v tujini se upoštevajo 
samo v konsolidaciji in ne direktno v poslovnih izkazih odvisnih družb. 

oblikovani zneski za dolgoročne rezervacije so se zmanjšali za 15 %; zmanjšanje  
je povzročilo zmanjšanje števila zaposlenih v Skupini.
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23.4.16  Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 12.498.513 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 12.498.513 12.174.852 103

Druge dolgoročne finančne obveznosti (tudi finančni najem) 0 0 –

Skupaj dolgoročne finančne obveznosti 12.498.513 12.174.852 103

Druge dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 –

Skupaj dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 –

SKUPAJ 12.498.513 12.174.852 103

Dolgoročne finančne obveznosti so se v letu 2012 povečale za 3 %. aktivnosti na področju 
financiranja so šle v smeri zagotavljanja ustreznih finančnih virov tako po višini kot po 
ročnosti.

ročnost dolgoročnih finančnih obveznosti:

v EUR 2012 2011

Zapadlost od 1 do 2 let 3.814.004 5.171.000

Zapadlost od 2 do 3 let 4.399.368 2.495.860

Zapadlost od 3 do 4 let 1.585.141 1.962.500

Zapadlost od 4 do 5 let 1.000.000 1.000.000

Zapadlost nad 5 let 1.700.000 1.545.492

SKUPAJ 12.498.513 12.174.852

Dolgoročne finančne obveznosti do bank so zavarovane z menicami in hipotekami. 
obrestna mera za posojila znaša od 3-mesečnega eUribor-ja s pribitkom 2,8 % pa  
do 6-mesečnega eUribor-ja s pribitkom od 5,8 %.

23.4.17  odložene obveznosti za davek 2.244.715 EUR 

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Obveznosti za odloženi davek iz odbitnih začasnih razlik 1.953.596 2.794.196 70

Obveznosti za odloženi davek iz odbitnih začasnih razlik – 
konsolidacija

291.119 248.158 117

SKUPAJ 2.244.715 3.042.354 74
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odložene obveznosti za davek se nanašajo predvsem na:
• prevrednotenje osnovnih sredstev, zemljišč in finančnih naložb na pošteno vrednost,
• osnovna sredstva – nabavna vrednost do 500 eUr,
• konsolidacijske knjižbe iz naslova slabitve dolgoročnih finančnih naložb v odvisne družbe 

iz izkaza obvladujoče družbe MkZ.

Zmanjšanje odloženih obveznosti za davek je pogojeno z nižjo upoštevano davčno stopnjo 
pri izračunu glede na spremembo davčne zakonodaje.

23.4.18  kratkoročne finančne obveznosti 8.665.348 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 8.643.209 9.634.436 90

Druge kratkoročne finančne obveznosti do drugih 22.139 27.177 81

SKUPAJ 8.665.348 9.661.612 90

kratkoročna posojila, prejeta od bank, so se zmanjšala za 10 %. Zmanjšanje gre delno  
na račun povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti, delno pa na račun odplačil.

kratkoročna posojila, prejeta od bank, vključujejo tudi obresti. Zavarovana so z menicami 
in hipotekami ter se obrestujejo po 6-mesečnem eUribor-ju s pribitkom 3,45 % pa vse  
do 3-mesečnega eUribor-ja s pribitkom 6,75 %.

v postavko kratkoročnih finančnih obveznosti so prenesena tudi dolgoročno prejeta 
posojila, ki zapadejo v letu 2013 in so obrestovana, kot je navedeno v pojasnilih pri 
dolgoročnih finančnih obveznostih.

v letu 2013 zapade v odplačilo del dolgoročnih obveznosti v višini 6.483.324 eUr. 
Skupina bo banke zaprosila za reprogram posojil, in sicer v skladu z načrtom finančne 
reorganizacije, ki ga bo pripravila v ta namen. načrt finančne reorganizacije bo vseboval 
tako poslovno kot tudi finančno prestrukturiranje družbe.

čeprav so kratkoročni dolgovi vezani na eUribor, zaradi trenutne gospodarske situacije 
ne pričakujemo večje spremembe. Posledično obrestno tveganje ocenjujemo kot zmerno.

Družba ni imela kratkoročnih dolgov do članov uprave, članov nadzornega sveta  
in notranjih lastnikov.
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23.4.19  kratkoročne poslovne obveznosti 21.575.803 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 14.869.396 13.492.591 110

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 6.706.407 8.178.414 82

 • prejeti kratkoročni predujmi in varščine 426.351 461.666 92

 • kratkoročne obveznosti do zaposlencev 1.832.625 2.151.673 85

 • obveznosti do države in državnih inštitucij 776.551 1.046.413 74

 • druge kratkoročne obveznosti 3.670.880 4.518.662 81

SKUPAJ 21.575.803 21.671.005 100

Skupne kratkoročne poslovne obveznosti Skupine so niso spremenile.

kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev so se povečale za 10 %.

Znižali so se zneski predujmov, obveznosti do zaposlenih zaradi manjšega števila 
zaposlenih in nižjih decembrskih izplačil glede na predhodno leto ter preostale obveznosti 
do države.

obveznosti iz naslova vkalkuliranih avtorskih honorarjev in licenčnin v zalogah gotovih 
proizvodov, ki se avtorjem plačujejo glede na prodano količino proizvodov, izkazuje 
Skupina med drugimi kratkoročnimi obveznostmi. glede na predhodno obdobje so 
tovrstne obveznosti padle za 18 %. 

23.4.20 Pasivne časovne razmejitve 1.540.058 EUR

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki 69.082 35.495 195

Kratkoročno odloženi prihodki 1.470.976 2.374.428 62

SKUPAJ 1.540.058 2.409.923 64

Pasivne časovne razmejitve so se zmanjšale za 36 %, delno zaradi zmanjšanega števila 
fakturiranih, vendar še nedobavljenih artiklov, delno pa zaradi spremenjenega načina 
knjiženja (učinek v višini 251.000 eUr).
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23.4.21  čisti prihodki od prodaje

DRUŽBA 2012 % 2012 nekonsolidirano % 2011 % 2011 nekonsolidirano % Delež 12 Delež 11 I 12/11 I 12/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 2 / 4 11 = 6 / 8 10 = 2 / 6 * 100 11 = 4 / 8 * 100

MK ZALOŽBA 20.356.500 21,5 33.428.250 30,1 23.606.950 21,4 37.285.004 29,3 0,61 0,63 86,2 89,7

MK TRGOVINA 55.359.395 58,5 56.200.840 50,7 62.176.000 56,3 63.040.321 49,5 0,99 0,99 89,0 89,2

CZ – ZALOŽNIŠTVO 1.650 0,0 517.195 0,5 18.114 0,0 812.062 0,6 0,00 0,02 9,1 63,7

GRAFIKA SOČA 2.233.447 2,4 3.751.332 3,4 2.347.392 2,1 3.704.078 2,9 0,60 0,63 95,1 101,3

MOZAIK KNJIGA 10.726.131 11,3 10.828.148 9,8 15.150.703 13,7 15.245.762 12,0 0,99 0,99 70,8 71,0

MK SARAJEVO 753.618 0,8 753.618 0,7 760.573 0,7 765.446 0,6 1,00 0,99 99,1 98,5

MK SKOPJE 745.963 0,8 745.963 0,7 723.774 0,7 723.774 0,6 1,00 1,00 103,1 103,1

MK BEOGRAD 4.510.489 4,8 4.717.697 4,3 5.697.491 5,2 5.875.979 4,6 0,96 0,97 79,2 80,3

SKUPAJ SKUPINA MK 94.687.192 100 110.943.043 100 110.480.997 100 127.452.427 100 0,85 0,87 86 87

Pridružena družba Profil Mozaik ni predmet konsolidacije. v letu 2012 je dosegla  
79 mio hrk čistih prihodkov in pri tem ustvarila 12.376 hrk dobička. na ta način  
je kapital družbe na dan 31. 12. 2012 znašal 2.312.376 hrk.

23.4.22  čisti prihodki od prodaje po regijah
     

DRUŽBA 2012 % 2012 nekonsolidirano % 2011 % 2011 nekonsolidirano % Delež 12 Delež 11 I 12/11 I 12/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 2 / 4 11 = 6 / 8 10 = 2 / 6 * 100 11 = 4 / 8 * 100

SLOVENIJA 77.950.992 82,3 93.897.617 84,6 88.148.455 79,8 104.841.465 82,3 0,83 0,84 88 90

TUJINA 16.736.200 17,7 17.045.425 15,4 22.332.542 20,2 22.610.962 17,7 0,98 0,99 75 75

SKUPAJ SKUPINA MK 94.687.192 100,0 110.943.043 100,0 110.480.997 100,0 127.452.427 100,0 0,85 0,87 86 87

 
konsolidirana čista prodaja Skupine je bila v letu 2012 manjša za 14 % glede na prejšnje 
leto. iz tabele je razvidno, da se je Skupini povečal delež prodaje, ustvarjen v Sloveniji, 
predvsem zaradi Mladinske knjige Trgovine, katere delež se povečuje že šest let zapored, 
ter zaradi večjega padca prodaje na hrvaškem zaradi izločitve maloprodajne mreže v 
družbi Mozaik. 

Družba Mozaik je namreč v letu 2013 skupaj z hrvaškim partnerjem (Profil) ustanovila 
pridruženo družbo Profil Mozaik, na katero sta oba partnerja prenesla svoj maloprodajni 
del. Postopek prenosa je šel postopoma, vse maloprodajne enote obeh družb so bile 
prenesene na novo družbo konec maja. Tako je družba Profil Mozaik postala nosilka 
največje maloprodajne mreže na hrvaškem. 
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23.4.21  čisti prihodki od prodaje
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79 mio hrk čistih prihodkov in pri tem ustvarila 12.376 hrk dobička. na ta način  
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23.4.22  čisti prihodki od prodaje po regijah
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konsolidirana čista prodaja Skupine je bila v letu 2012 manjša za 14 % glede na prejšnje 
leto. iz tabele je razvidno, da se je Skupini povečal delež prodaje, ustvarjen v Sloveniji, 
predvsem zaradi Mladinske knjige Trgovine, katere delež se povečuje že šest let zapored, 
ter zaradi večjega padca prodaje na hrvaškem zaradi izločitve maloprodajne mreže v 
družbi Mozaik. 
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ker ima družba Profil Mozaik status pridružene družbe, se prihodki omenjene družbe  
ne vštevajo v konsolidacijo, zato je opazen izdatnejši padec konsolidiranih prihodkov  
v Skupini.

23.4.23  Drugi poslovni prihodki 3.674.605 EUR

 2012 2011 I 12/11

Prihodki od odprave rezervacij 74.834 631.655 12

Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije 591.043 538.582 110

Prevrednotovalni poslovni prihodki – zaloge 685.081 271.591 252

Prevrednotovalni poslovni prihodki – obveznosti 1.094.408 292.028 375

Prevrednotovalni poslovni prihodki – osnovna sredstva 228.500 227.637 100

Prevrednotovalni poslovni prihodki – drugo 1.000.740 148.084 676

SKUPAJ 3.674.605 2.109.577 174

Drugi poslovni prihodki so se povečali za 72 %. Povečanje je nastalo predvsem zaradi 
prevrednotovalnih poslovnih prihodkov iz naslova prevrednotenja naložbenih nepremičnin 
v družbi MkT in odpisom zastaranih obveznosti v družbi MkZ. Skupina kot celota se 
je intenzivneje ukvarjala tudi s starimi zalogami, kar se je s spremembo usmeritve pri 
slabitvah zalog pokazalo tudi v bistveno večji odpravi slabitev. 
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23.4.24  Finančni prihodki 980.963 EUR

 2012 2011 I 12/11

Finančni prihodki iz deležev 208.879 13.384 1.561

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 208.879 13.384 1.561

• finančni prihodki iz deležev, razporejenih po pošteni           
  vrednosti preko poslovnega izida

127.923 53 241.364

• finančni prihodki iz deležev – drugo 80.956 13.331 607

Finančni prihodki iz drugih naložb 0 0 –

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 277.625 383.605 72

Finančni prihodki iz posojil iz naslova prejetih obresti 197.142 312.220 63

Finančni prihodki iz posojil – drugo 80.483 71.385 113

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 494.459 493.473 100

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev iz naslova 
prejetih obresti

366.298 385.650 95

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev iz naslova 
tečajnih razlik

128.161 107.823 119

SKUPAJ 980.963 890.462 110

Finančni prihodki so narasli za 10 %; največ zaradi dviga vrednosti določenih borznih 
papirjev, ki se vrednotijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. rast bi bila 
še bistveno večja, če bi ohranili enako raven finančnih naložb in z njimi povezanih 
zaračunanih obresti iz posojil glede na referenčno leto 2011.

23.4.25  Drugi prihodki 194.349 EUR

 2012 2011 I 12/11

Drugo 194.349 276.805 70

SKUPAJ 194.349 276.805 70

Drugi prihodki so se zmanjšali za 30 %.
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23.4.26  nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga 
in stroški materiala 40.237.030 EUR

 2012 2011 I 12/11

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 37.103.823 46.338.484 80

Stroški materiala 3.133.208 3.316.842 94

Material 1.594.384 1.463.774 109

Pomožni material 211.869 190.558 111

Energija 923.790 872.007 106

Nadomestni deli 65.059 69.370 94

Odpis drobnega inventarja in embalaže 27.027 26.030 104

Pisarniški material in strokovna literatura 311.079 492.975 63

Preostalo 0 202.129 0

SKUPAJ 40.237.030 49.655.325 81

nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ja padla za 19 % zaradi varčevalnih 
ukrepov, optimizacije poslovnih procesov ter izboljšanja nabavnih pogojev. 

23.4.27  Stroški storitev 29.970.955 EUR

 2012 2011 I 12/11

Proizvajalni stroški 8.624.997 9.220.877 94

Stroški transportnih storitev 6.966.271 7.424.642 94

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev 768.341 966.617 79

Najemnine 2.182.899 2.205.114 99

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 1.076.237 1.334.749 81

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev  
ter zavarovalne premije

546.588 679.182 80

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 1.882.146 2.035.508 92

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 3.496.449 3.290.070 106

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti 
skupaj z dajatvami

2.578.825 2.455.851 105

Stroški drugih storitev 1.848.204 2.019.874 92

SKUPAJ 29.970.955 31.632.485 95

Stroški storitev so se v skupnem obsegu zmanjšali za 5 %.
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Za 6 % so padli proizvajalni stroški zaradi prilagajanja padcu kupne moči prebivalstva  
oz. zaradi zniževanja obsega produkcije. 

Pri stroških transportnih storitev gre predvsem za stroške podizvajalcev, ki opravljajo 
transportne storitve, ter stroške pošte in telefona. 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev so padli za 21 % zaradi 
zmanjševanja investicijske aktivnosti. 

večina stroškov storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami se 
nanaša na režijske stroške avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb. Tovrstni stroški  
so se povečali za 5 %. 

Stroški, namenjeni sejmom, reklami in drugi propagandi, so se glede na lansko leto 
povečali za 6 %.

Preostale kategorije stroškov so se z izjemo stroškov plačilnega prometa, bančnih  
in zavarovalnih storitev znižale.

knjiženi stroški revizij zaključnih računov družb Skupine in stroški konsolidacije (pregledi 
konsolidacijskih paketov) so v letu 2012 znašali 43.019 eUr (v letu 2011 47.770 eUr). 
vsebinsko gledano knjižene stroške revizij v letu 2012 sestavljajo stroški predrevizije 
poslovnega leta 2012 in stroški drugega dela revizije poslovnega leta 2011.

23.4.28  Stroški dela 24.635.090 EUR

 2012 2011 I 12/11

Stroški plač 17.801.846 19.699.043 90

Stroški pokojninskih zavarovanj 2.357.499 2.601.554 91

Stroški socialnih zavarovanj 1.249.625 1.421.714 88

Drugi stroški dela 3.226.119 3.807.615 85

SKUPAJ 24.635.090 27.529.925 89

Stroški dela so se zmanjšali za 11 %. Znižanje mase stroškov dela je iskati tako v znižanih 
prejemkih posameznikov kot tudi v zniževanju števila zaposlenih.
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Prejemki članov uprave in delavcev z individualnimi pogodbami 1.992.583 EUR

 2012 2011 I 12/11

Uprava – znesek 413.743 487.257 85

Uprava – število 3 3 100

Individualne pogodbe – znesek 1.578.840 2.126.949 74

Individualne pogodbe – število 23 28 82

SKUPAJ – ZNESEK 1.992.583 2.614.206 76

SKUPAJ – ŠTEVILO 26 31 84

Prejemki članov uprave in delavcev z individualnimi pogodbami so se zmanjšali za 24 %.

Prejemki članov nadzornih svetov 32.993 EUR

 2012 2011 I 12/11

Vrednost prejemkov 32.993 24.904 132

Število članov 6 6 100

Prejemki članov nadzornih svetov so se povečali za 32 %. Znesek izplačanih sejnin se je 
povečal zaradi večjega števila sej, ki so posledica menjave nadzornikov predstavnikov 
kapitala.

Število zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2012

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

I.–III. stopnja 95 108 88

IV. stopnja 361 475 76

V. stopnja 352 380 93

VI. stopnja 102 116 88

VII. stopnja 289 298 97

VIII. stopnja 12 13 92

IX. stopnja 1 0 –

SKUPAJ 1.212 1.390 87

število zaposlenih se je zmanjšalo za 13 %.
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23.4.29  odpisi vrednosti 3.285.054 EUR

 2012 2011 I 12/11

Amortizacija 3.115.419 3.072.379 101

Amortizacija neopredmetenih sredstev 589.717 474.187 124

Amortizacija zgradb 1.234.702 1.184.424 104

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 1.286.571 1.404.558 92

Amortizacija drobnega inventarja 4.429 9.210 48

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
dolgoročnih sredstvih, opredmetenih sredstvih in naložbenih 
nepremičninah

18.201 51.002 36

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 151.434 905.901 17

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah 151.434 668.215 23

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri zalogah 0 104.467 0

Prevrednotovalni poslovni odhodki – drugo 0 133.220 0

SKUPAJ 3.285.054 4.029.282 82

v prevrednotovalnih poslovnih odhodkih je skupna amortizacija ostala na lanski ravni. 
višina amortizacije, predvsem pri opremi in nadomestnih delih, pada, kar odraža 
upočasnjeno investicijsko aktivnost v preteklih letih, pri neopredmetenih sredstvih pa je 
bilo v letu 2011 proti koncu leta aktiviranih kar nekaj sredstev, ki so na amortizacijo v celoti 
vplivala šele v letu 2012 – zato tudi 20 % dvig.

Prevrednotovalni poslovni odhodki v povezavi s terjatvami so nastali na podlagi dokončnih 
odpisov terjatev in popravkov vrednosti terjatev. 

v letu 2012 smo pripoznali tudi napako pri obračunu amortizacije. Posamezna 
družba Skupine namreč del nepremičnin (ki jih pri sebi izkazuje med naložbenimi 
nepremičninami) oddaja v najem družbi v Skupini. Z vidika Skupine to ni več naložbena 
nepremičnina, temveč spada med običajne poslovne nepremičnine. iz tega naslova smo 
obračunali dodatnih 55 tisoč eUr amortizacije na letni ravni tako v letu 2012 kot v letu 2011 
(popravek napake preteklih obdobij se v letu 2011 izkazuje med amortizacijo zgradb,  
na strani pasive pa v prenesenem poslovnem izidu).
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23.4.30  Drugi poslovni odhodki 366.821 EUR

 2012 2011 I 12/11

Dolgoročne rezervacije 12.726 5.182 246

Dajatve, neodvisne od stroškov dela in drugih stroškov 299.930 323.230 93

Izdatki za varstvo okolja 575 7.652 8

Nagrade dijakom in študentom na praksi 2.058 1.882 109

Preostali stroški 51.532 71.364 72

SKUPAJ 366.821 409.309 90

Drugi poslovni odhodki so se zmanjšali za 10 %.

23.4.31  Finančni odhodki 1.996.083 EUR

 2012 2011 I 12/11

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 456.608 3.450.484 13

Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb preostalim 456.608 3.450.484 13

• finančni odhodki iz oslabitve finančnih sredstev po pošteni   
  vrednosti preko poslovnega izida

73.598 158.742 46

• finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložb, merjenih po   
  nabavni vrednosti

383.010 3.291.742 12

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 1.106.144 1.162.936 95

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 1.106.144 1.162.936 95

• finančni odhodki iz posojil iz naslova obresti 1.106.144 1.069.165 103

• finančni odhodki iz posojil iz naslova tečajnih razlik 0 93.770 0

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 0 -

• finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti iz naslova obresti 0 0 -

• finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti – drugo 0 0 -

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 433.331 276.517 157

Finančni odhodki iz posl. obveznosti do dobaviteljev in meničnih 
obveznosti

423.121 256.807 165

• finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz naslova obresti 84.297 40.144 210

• finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz tečajnih razlik 338.824 216.663 156

• finančni odhodki iz poslovnih obveznosti – drugo 0 0 -

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 10.210 19.710 52

• finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz naslova obresti 3.068 1.820 169

• finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz tečajnih razlik 6.979 17.749 39

• finančni odhodki iz poslovnih obveznosti – drugo 163 141 115

SKUPAJ 1.996.083 4.889.937 41
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Finančni odhodki so se zmanjšali za 61 %; predvsem zaradi enkratnega dogodka v letu 
2011, in sicer slabitve posojila do družbe Zvon ena holding (3,01 mio eUr) in pripadajočih 
obresti (0,2 mio eUr). v letu 2012 smo dodatno slabili posojilo do družbe Zvon ena 
holding v višini 230 tisoč eUr.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so se rahlo zmanjšali zaradi nižjega skupnega 
salda posojil. 

v primerjavi s preteklim letom smo imeli več finančnih odhodkov iz naslova negativnih 
tečajnih razlik predvsem zaradi spremembe tečaja glede na srbski dinar. 

23.4.32  Drugi odhodki 36.816 EUR

 2012 2011 I 12/11

Denarne kazni, odškodnine in preostalo 36.816 80.828 46

SKUPAJ 36.816 80.828 46

Drugi odhodki so se zmanjšali za 54 %.

23.4.33  Davek od dohodov pravnih oseb in drugi davki –170.903 EUR

Zbirni davek od dohodkov pravnih oseb Skupine za leto 2012 je znašal 238.056 eUr. 
odloženi davki iz zbirnega izkaza poslovnega izida so poslovni izid izboljšali za 67.153 eUr.

Razmerje med odhodkom za davek in računovodskim poslovnim izidom 2012

Poslovni izid pred obdavčitvijo -1.874.963,28

Pričakovani davek -337.493,39

  

Prihodki, ki niso predmet obdavčitve 10.881,44

Davčno nepriznani odhodki 169.997,74

Davčne olajšave 69.638,72

Sprememba davčne stopnje 316.220,45

Neizkoriščena davčna izguba  

Drugo -60.152,48

 0,00

Strošek davka v IPI-ju -170.903
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23.4.34  čisti poslovni izid poslovnega leta –2.045.866 EUR

celotni čisti poslovni izid Skupine je v letu 2012 znašal –2.045.866 eUr. Skupina nima več 
manjšinskih lastnikov.

če bi Skupina v letu 2012 opravila prevrednotenje kapitala s stopnjo rasti življenjskih 
potrebščin (2,7 %), bi izkazala za 1.259.388 eUr nižji čisti poslovni izid. 

23.4.35  Stroški po funkcionalnih skupinah  101.418.730 EUR 

 2012 2011 I 12/11

Nabavna vrednost prodanih proizvodov 11.765.653 12.920.813 91

Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga 37.103.823 46.338.484 80

Stroški prodaje 18.873.166 20.951.049 90

Splošni stroški 31.643.189 33.675.995 94

Odhodki financiranja 1.996.083 4.889.937 41

Drugi odhodki 36.816 80.828 46

SKUPAJ 101.418.730 118.857.105 85
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23.5 kaZalniki PoSlovanja

Kazalniki poslovanja Skupine Mladinska knjiga 

31. 12. 2012 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA

a) stopnja lastniškosti financiranja

kapital 44.863.132 46.644.002 0,48 0,48 101

obveznosti do virov sredstev 92.910.390 97.380.202

b) stopnja dolgoročnosti financiranja

kapital+dolgoročni 
dolgovi+dolgoročne rezervacije

61.129.181 63.637.662 0,66 0,65 101

obveznosti do virov sredstev 92.910.390 97.380.202

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

a) stopnja osnovnosti investiranja

osnovna sredstva (po neodpisani 
vrednosti)

40.207.194 43.114.986 0,43 0,44 98

sredstva 92.910.390 97.380.202

b) stopnja dolgoročnosti investiranja

dolgoročna sredstva (brez odloženih 
terjatev za davek)

50.681.590 51.436.936 0,55 0,53 103

sredstva 92.910.390 97.380.202

3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev

kapital 44.863.132 46.644.002 1,12 1,08 103

osnovna sredstva (po neodpisani 
vrednosti)

40.207.194 43.114.986

b) hitri koeficient

likvidna sredstva 3.533.794 1.776.149 0,12 0,06 206

kratkoročne obveznosti 30.241.151 31.332.617

c) pospešeni koeficient

likvidna sredstva + kratkoročne 
terjatve

17.864.783 19.435.102 0,59 0,62 95

kratkoročne obveznosti 30.241.151 31.332.617

č) kratkoročni koeficient

kratkoročna sredstva 40.679.775 44.364.479 1,35 1,42 95

kratkoročne obveznosti 30.241.151 31.332.617
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31. 12. 2012 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2011 I 12/11

4. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

a) gospodarnost poslovanja

poslovni prihodki 97.477.574 111.968.665 0,99 0,99 100

poslovni odhodki 98.494.950 113.256.328

5. KAZALNIKI DONOSNOSTI

a) čista dobičkonosnost kapitala

čisti dobiček v poslovnem obdobju -2.045.866 -5.312.578 -0,04 -0,12 39

povprečna vrednost kapitala 45.923.239 45.923.239

b) dividendna donosnost kapitala

vsota dividend za poslovno obdobje 246.683 297.881 0,05 0,06 83

povprečna vrednost osnovnega 
kapitala

5.141.149 5.141.149
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24 iZjava PoSlovoDSTva

Uprava sprejema in potrjuje računovodske izkaze Skupine Mladinska knjiga za leto, 
končano na dan 31. decembra 2012, in pojasnila k računovodskim izkazom.

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene 
ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu 
previdnosti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi predstavljajo resnično in 
pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2012.

Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih 
ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev in za preprečevanje in odkrivanje 
zlorab in drugih nepravilnosti ter potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili 
izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno 
zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

ljubljana, 25. april 2013

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave             predsednik uprave
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25 reviZorjevo Poročilo

 

 

 





209Letno poročilo 2012

26 vPogleD v leTno Poročilo

letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d., ljubljana, in konsolidirano letno 
poročilo Skupine Mladinska knjiga je na vpogled na sedežu družbe Mladinska knjiga 
Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 ljubljana.

 Marko ručigaj     Peter Tomšič
    član uprave              predsednik uprave



SkUPina MlaDinSka knjiga

MLADINSKA KNJIGA 

ZALOŽBA D.D. 

Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 241 30 00

Faks: 01 425 28 66

e-pošta: info@mladinska.com

Matična številka: 5049130

Davčna številka: Si 61753181

Tr: 02922 – 0013116626 pri nlb, d. d.

Dejavnost: izdajanje knjig;  

šifra dejavnosti: 58.110

Predsednik uprave: Peter Tomšič

MLADINSKA KNJIGA 

TRGOVINA, D. O. O.

Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, 

in Brnčičeva ulica 41 e, 1231 Ljubljana Črnuče 

Telefon: 01 560 54 00

Faks: 01 588 74 77

e-pošta: info@mk-trgovina.si

Matična številka podjetja: 5171555

Davčna številka: Si 48494216

Transakcijski računi:  

nova kbM 04302 – 0001085414,  

nlb 02923 – 0012657088,  

abanka 05100 – 8010170927,  

Probanka 25100 – 9708547119,  

hypo alpe-adria 33000 – 0003268794

osnovna dejavnost: knjigotrštvo in papirništvo

Direktorica: iva Premerl

CANKARJEVA ZALOŽBA – 

ZALOŽNIŠTVO, D. O. O.

Slovenska 29, Ljubljana

Telefon: 01 241 32 50

Faks: 01 425 28 14

e-pošta: info@mladinska.com

Matična številka podjetja: 1900277

identifikacijska številka: Si 70345724

Tr: 0292 2025 4123 990  

pri novi ljubljanski banki, d. d.

osnovna dejavnost: založništvo

Direktor: Miha kovač

GRAFIKA SOČA, D. O. O.

Sedejeva 4, Nova Gorica

Telefon: 05 335 85 00

Faks: 05 335 85 35

e-pošta: grafika.soca@grafika.soca.si

Matična številka: 5048524

identifikacijska številka: Si 52502228

Tr: 04750 – 0000467494 nkbM, d. d.,  

Področje nova gorica

Tr: 05100 – 8010756225 a banka viPa  

nova gorica

osnovna dejavnost: grafična dejavnost

Direktorica: Majda Fabiani



MOZAIK KNJIGA, D. O. O.

Karlovačka c. 24a, 10020 Zagreb

tel.: +385 1/6315 101, 124

fax: +385 1/ 6315 222

e-pošta: info@mozaik-knjiga.hr 

Matična številka: 3741672

oib: 57010186553

žiro račun: Zagrebačka banka,  

št.: 2360000 – 1101418407 

Dejavnost: založništvo in trgovina 

Direktor: bojan vidmar 

SVIJET KNJIGE, D. O. O.

Karlovačka c. 24a, 10020 Zagreb

tel.: +385 1/6315 101, 124

fax: +385 1/ 6315 222

e-pošta: info@mozaik-knjiga.hr 

Matična številka: 00204463

oib: 97994427655

žiro račun: Zagrebačka banka,  

št.: 2360000 – 1101427856 

Dejavnost: trgovina 

Direktor: bojan vidmar 

MLADINSKA KNJIGA, D. O. O., BEOGRAD

Ul. Omladinskih brigada, 11070 Novi Beograd

Telefon: +381 11 2257 000

Faks: +381 11 2257 090

e-pošta: office@mladinska.rs

Matična številka: 08773505

Davčna številka: 102489261

Tr: 355 – 1058813 – 51 pri vojvođanska banka

Dejavnost: založniška dejavnost: 5811

Direktor: radoš jovanović

MLADINSKA KNJIGA, D. O. O., SARAJEVO

Muhameda Kantardžića 3, 71000 Sarajevo 

Telefon: +387 33 234 284

Faks: +387 33 234 676

e-pošta: info@mksarajevo.com

Matična številka podjetja: 4200757160009

Davčna številka: 01635400

Transakcijski računi: Unicredit bank 

3383202200354993,  

nlb Tuzlanska banka, d. d., 1327310010329077

osnovna dejavnost: založništvo in trgovina

Direktor: boris golc

MLADINSKA KNIGA EOOD, SKOPJE 

Bul. Partizanski Odredi 70 B, Skopje

Telefon: 00389 2 30 72 544

Faks: 00 389 2 30 71 540

e-pošta: info@mladinskakniga.com.mk

Matična številka podjetja: 5848784

Davčna številka: Mk 4030004503083

Transakcijski račun: nlb TUT bank 210 

058487840105

osnovna dejavnost: založništvo  

in trgovina s knjigami 

Direktor: radoš jovanović

Pridruženo podjetje

PROFIL MOZAIK D.O.O, 

Bužanova 20 A, 1000 Zagreb

Matična številka podjetja: 02863855

Davčna številka: 52176099308

Transakcijski račun: 2340009-1110520176

osnovna dejavnost: knjigotrštvo in papirništvo
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