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DEČEK IN HIŠA BREZ BESED

Deček in hiša je prva avtorska slikanica Maje Kastelic. Ilustracije iz te slikanice so ji prines
le priznanje in plaketo Hinka Smrekarja. Žirija je v svoji utemeljitvi navedla, da je Kasteli
čeva ena »redkih med slovenskimi ilustratorji z izjemnim občutkom za prostor, ki bralca
popelje v iluzijo realnega«. Kmalu po izidu slikanice pa je prišla še lepa novica, da bo kot
edina slovenska ilustratorka v družbi 80 izbranih ilustratorjev, katerih dela bodo razstavili
na knjižnem sejmu za otroke in mladino v Bologni.
Slikanica Deček in hiša pripoveduje brez besed. Zgodba namreč nima besedila, sestav
ljajo jo le ilustracije, in vsak bralec, od najmlajšega do najstarejšega, si jo lahko razloži po
svoje. Tovrstne slikanice so redke tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru.
V letu 2015 je slikanica Deček in hiša prejela tudi Levstikovo nagrado za izvirno ilustracijo
in žirija je takole utemeljila svojo odločitev:
»Avtorska slikanica Maje Kastelic Deček in hiša je subtilna umetnina, ki likovno popol
no in sporočilno večplastno omogoča vstop v misterij stare hiše neznanega – in vendar
vsakomur, ki to slikanico odpre, znanega – mesta. Deček med vrati stare hiše na Anderse
novi ulici opazi mucka, ki ga prijazno gleda – in nato od slike do slike sledi mucku skozi
hišne prostore, v katerih lahko razbiramo sledi preteklosti, naslove knjig, ki vabijo k branju,
reference na izročilo knjižne ilustracije in skrivnostne namige, kakršen je napis na steni v
veži: Daj priložnost usodi. Na podstrešju deček sreča deklico, ki spušča papirnate avione,
in na koncu knjige se pogled odpre v nebo nad mestom, kjer se papirnati avioni pomešajo
med ptice. Toda če bi zgodbo, ki je vsebovana v tej knjigi, hoteli povedati z besedami, ki bi
jo povzele zgolj na ravni medčloveških odnosov, bi ji vzeli skrivnostno napetost, ki je do
sežena s čisto likovnimi sredstvi. V tej knjigi lahko prepoznavamo veliko ljubezen do detaj
lov, toda tisto, kar ustvarja največjo napetost, ni narativnost, ampak sledenje čisti svetlobi.
Očarljivost te knjige, ki z romantičnim “magičnim realizmom” evocira lepoto minulih ča
sov, presega vsako nostalgičnost in dobiva metafizično dimenzijo, vzpenjanje proti vrhu
skrivnostne hiše pa postaja metafora vzpona duše. Obenem ta čudovito lepa in s precizno
inteligenco zasnovana knjiga nevsiljivo pripoveduje o imaginaciji, ki ni pobeg pred real
nostjo, ampak sila, ki oblikuje in preoblikuje realnost.«
Slikanica Deček in hiša je bila z intenzivno likovno govorico in sporočilom prepričljiva
tudi pri izboru ilustracij za letno poročilo SMK in MKZ za leto 2014.
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PISMO PREDSEDNIKA UPRAVE
Spoštovani delničarji, poslovni partnerji in sodelavci!
Poslovanje Skupine MK je omejeno na Slovenijo in JVE trge, kjer pa so v letu 2014 poleg
resnih makroekonomskih in javnofinančnih problemov posamezna področja na teh trgih
prizadele tudi naravne ujme, kar vse je vplivalo na nadaljnje upadanje kupne moči prebi
valstva in šibko povpraševanje podjetniškega in javnega sektorja ter s tem na sam obseg
prodaje. Skupina MK se je tudi v letu 2014 zelo aktivno odzivala na dane razmere. Kljub
nižjemu obsegu prodaje, ki je bil zaradi prej omenjenih dejavnikov ter krčenja manj donos
nih programov in prodajnih poti delno že predviden s prvotnim planom, nam je zlasti z
dosledno realizacijo ukrepov, sprejetih s programom poslovnega in finančnega prestruktu
riranja, ter z dodatnim uspešnim stroškovnim prilagajanjem in optimizacijo uspelo po
membno izboljšati rezultat glede na lani in na plan. Razen MK Beograd so vse družbe v
Skupini dosegle dobiček iz poslovanja, kar je glede na zaostrene razmere v našem poslov
nem okolju pomemben premik in dosežek. Tudi konsolidirano je Skupina MK ponovno
dosegla dobiček iz poslovanja in poslovala bistveno bolje kot leto poprej.
Skupina MK je v letu 2014 še naprej zmanjševala izpostavljenost in s tem povezana poslov
na tveganja do družb na JVE trgih, s postopnim krčenjem poslovanja v družbah Skupine
MK na JVE trgih pa se te hkrati prilagajajo čedalje bolj omejenim tržnim možnostim.
Ustrezno upravljanje in monetizacija zalog, intenzivno unovčevanje terjatev ter odprodaja
poslovno nepotrebnega premoženja so pomembno izboljševali denarni tok, tako da smo
v letu 2014 finančne obveznosti do bank znižali celo v večji meri, kot je bilo to predvideno
v Načrtu finančnega prestrukturiranja Skupine MK, ugodna likvidnost pa se je odražala tudi
v zniževanju obveznosti do dobaviteljev.
V MK Založbi se na domačem trgu nadaljuje večanje deleža prodaje pravnim osebam na
račun direktnih prodajnih kanalov, za planom sta zaradi krčenja baz aktivnih kupcev za
ostali predvsem prodaja fizičnim osebam in klubska prodaja, relativno največji upad pa je
bil pri prodaji našim odvisnim družbam na tuje trge. Razlog je v zmanjševanju njihove
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končne prodaje in monetizaciji obstoječih zalog, večjih lokalnih nabavah ter padanju kop
rodukcijskega deleža v njihovi končni prodaji.
V založniško-prodajnem loku smo imeli v letu 2014 srečno roko in številne zelo uspešne
projekte, kar kažejo tudi številne in visoke uvrstitve na knjigotrških prodajnih lestvicah. Gle
de na prodajni zaostanek je družba dodatno znižala vse vrste stroškov ter pomembno pre
segla rezultate predhodnega leta in zastavljene planske cilje. Del izboljšanega rezultata je
treba pripisati tudi enkratnim racionalizacijam na prodajni poti Reader’s Digest.
Ob tem je MK Založba uspešno zaključila razvojni projekt, vezan na e-vsebine, in se z med
narodnimi partnerji že pripravlja na vstop v nov, še zahtevnejši interdisciplinarni razvojni
projekt, namenjen izobraževalnim vsebinam.
Mogoče bi bilo v tem uvodu ponovno treba osvetliti vsebino samega poslovanja MK Za
ložbe (obvladujoče družbe Skupine MK), ki je kompleksna, saj so njeni poslovni rezultati
skozi same številke nekoliko zamegljeni in posledica njene trojne vloge, kar je treba pri
sprejemanju posameznih odločitev seveda poznati in upoštevati.
Kot založba na področju svoje osnovne dejavnosti spet poslujemo dobro in pozitivno, saj
se nam je uspelo prilagoditi novim razmeram na trgu in naš tržni delež na strateških se
gmentih raste. Ta del poslovanja predstavlja skupaj s Cankarjevo založbo torej našo osnov
no dejavnost in ga bomo razvijali in utrjevali tudi v prihodnje, saj predstavlja jedro sloven
skega založništva.
Založba opravlja tudi storitve za posamezne odvisne družbe in izvaja skupne projekte. V
tem segmentu smo spremenili utečene modele, ki so nekoč sicer generirali visok dohod
kovni tok (vendar žal interne narave in samo na nivoju MKZ, ne pa v konsolidaciji Skupine),
ter v celoti prešli na tržni model. Ob padcu prodaje v odvisnih družbah (zlasti RD), spre
menjeni programski shemi (več »nacionalnih projektov«, manj koprodukcij), večji uporabi
cenejših lokalnih virov in zmanjšanem obsegu centraliziranih storitev v tem segmentu po
izvedenih ukrepih prestrukturiranja zgolj pokrivamo stroške.
Tretja vloga MK Založbe je kapitalske narave, saj ima kot 100-odstotni lastnik v posamezne
odvisne družbe vloženih 23 mio EUR, od katerih dolgoročno pričakujemo primeren donos.
Žal tega donosa MK Založba v teh kriznih letih objektivno ni mogla realizirati, saj tega niso
omogočali dejanski rezultati odvisnih družb, medtem ko je sama MK Založba v celoti no
sila eksterne stroške financiranja teh kapitalskih vložkov. Od tod tudi negativen izid iz finan
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ciranja, ki je ob dodatnem odpisu teh in drugih finančnih naložb lahko še večji in v končni
fazi tudi v letu 2014 prinaša manjšo izgubo, ki pa je sicer pod načrtovano. Pričakujemo, da
se bo v naslednjih letih po izvedenih sanacijah in prestrukturiranju v celoti normaliziralo
poslovanje odvisnih družb in bodo te z donosi upravičile kapitalske vložke obvladujoče
družbe ter normalizirale njen izid iz financiranja. Hkrati bo izid iz financiranja bistveno
ugodnejši po izvedbi načrtovane odprodaje nestrateškega premoženja in dejavnosti.
MK Trgovina je uspešno izpeljala šolsko in novoletno sezono, vendar pa sta glavni prodaj
ni poti (maloprodaja in veleprodaja) zaostali za planom, predvsem zaradi nižje prodaje
javnemu in podjetniškemu sektorju. Kljub padanju kupne moči intenzivno iščemo nove
frekventne maloprodajne lokacije; v letu 2014 smo tako odprli dve novi maloprodajni trgo
vini (Citypark – razširitev in Interspar Vič), ki že dajeta pričakovane rezultate. Z izboljšanjem
nabavnih virov ter zniževanjem stroškov nam je uspelo izboljšati rezultat glede na lani in
poslovati z dobičkom, zaostali pa smo za planiranimi cilji. Ker je veliko stroškov, povezanih
s poslovanjem naše trgovske dejavnosti na kratek rok, fiksnih, se vsak upad prodaje kaže
v manjši masi RVC in posledično slabšem rezultatu.
Grafika Soča se je z investicijami v preteklih letih uspešno tehnološko posodobila in delno
preusmerila s padajočega trga tiskanja etiket v tisk zahtevnejših knjig. Z zmanjšanjem ob
sega kooperantskega dela (storitev) in boljšo notranjo organizacijo je bil končni rezultat v
letu 2014 pozitiven ter boljši kot v letu 2013 in v planu.
V družbi Mozaik knjiga je prodaja v letu 2014 minimalno zaostala za planom, saj je uspešna
prodaja fizičnim osebam ter knjižnega kluba nadomestila slabšo prodajo preko Reader’s
Digesta ter pravnim osebam. Slednja zaostaja zaradi slabše prodaje APM-ju, kjer se je pro
ces integracije Algoritma zavlekel in s tem negativno vplival na prodajo in poslovanje te
razširjene partnerske maloprodajne mreže. Družba je iz poslovanja dosegla pozitiven re
zultat, končna izguba pa je posledica neplanirane slabitve finančne naložbe v APM. Moza
ik knjiga tako z uspešnim poslovanjem v letu 2014 ter doseganjem načrtovanih ciljev za
ključuje obdobje zahtevne sanacije poslovanja. Normalizacijo poslovanja partnerske
maloprodajne mreže pričakujemo v letu 2016.
MK Beograd se sooča s krizo na področju zastopniške prodaje. Po uspešnem polpreteklem
obdobju, vezanem zlasti na nacionalne projekte, se kupci trenutno na tovrstne ponudbe
odzivajo bistveno slabše kot prej, kljub številnim aktivnostim glede ohranitve in pridobiva
nja novih zastopnikov na terenu pa je močno upadlo tudi njihovo število. V fazi konsolida
cije je tudi maloprodaja, celotno podjetje pa se še naprej radikalno stroškovno prilagaja
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zaostrenim tržnim možnostim. Zaradi velikega prodajnega zaostanka je bila izguba višja
od planirane in dosežene v letu 2013.
V MK Sarajevu smo presegli tako prodajne načrte iz predhodnega leta kot tudi iz plana. Pred
vsem se trenutno kaže kot zelo uspešna prodajna pot telefonska prodaja, zato smo telefon
ski studio še razširili. Družba stalno izboljšuje pozitivni rezultat in presega načrtovane cilje.
Pri majhnem številu knjižnih projektov v MK Skopje je slabša zastopniška prodaja enega
od njih v letu 2014 povzročila zaostanek za prodajnimi cilji, kljub temu je družba poslova
la pozitivno.
Skupina MK je v letu 2014 poslovala bistveno bolje kot v predhodnem letu, doseženi po
slovni rezultati so v okvirih pričakovanj in zastavljenih načrtov. Na posamezne manjše od
mike po posameznih družbah so vplivale postavke in okoliščine, ki jih v času izdelave plana
nismo mogli predvideti, smo pa njihov vpliv med letom poskušali kar najbolj omejiti. Poleg
stalnega izboljševanja tekočega poslovanja so bile naše aktivnosti usmerjene v nadaljevanje
uspešne realizacije programa poslovnega in finančnega prestrukturiranja, pri čemer smo v
letu 2014 s programom predvideno znižanje finančnih obveznosti do bank celo presegli.
Tudi izhodišča za start v leto 2015 (kadrovska, programska, prodajna, finančna) so dobra,
upamo, da se bo s pričakovano gospodarsko rastjo normalizirala tudi splošna poslovna
klima in s tem trg.
V letu 2015 se bomo strateško še dodatno osredotočili na jedrne dejavnosti (založništvo,
knjigotrštvo, komplementarna trgovina) in jih s tem dodatno okrepili ter se finančno utrdi
li. Pomagali bomo pri iskanju odgovornega lastništva ob upoštevanju celovitega poslanstva,
ki ga imamo tudi kot slovenska kulturna institucija, ne le kot podjetje. Predvsem pa se
bomo v poslovnem delu še naprej prestrukturirali in s tem prilagajali obsegu trga v zahtev
nem kriznem času.
Skupina MK in MK Založba še naprej ostajata kapitalsko trdni in solventni ter poslujeta z
jasno strateško in razvojno orientacijo.

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 2014

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 2014,
• rezultatih preveritve predloga za uporabo bilančnega dobička,
• stališču nadzornega sveta do revizijskega poročila družbe in Skupine ter
• načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe in Skupine med letom.

LETNO POROČILO 2014
Nadzorni svet je preveril poročilo o poslovanju družbe za leto 2014. Ugotovil je, da je bilo
poročilo o poslovanju družbe MKZ d.d. za leto 2014 in nekonsolidirano poročilo o poslo
vanju Skupine Mladinska knjiga za leto 2014 izdelano februarja 2015 in ga je nadzorni svet
obravnaval na 19. seji, ki je bila dne 4. 3. 2015. Revidirano letno poročilo in revidirano kon
solidirano letno poročilo (revizija je potekala v času od 24. 11. 2014 do 12. 12.2014 ter od
16. 3. 2015 do 24. 4. 2015) je nadzorni svet obravnaval na svoji 20. seji dne 20. 5. 2015.
Letno poročilo MKZ d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2014 v skladu
z zakonom obsegata računovodske izkaze s pojasnili in vse druge zakonsko določene ob
vezne vsebine: poslovno poročilo, bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega
vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov, gibanje kapitala, pojasnilo k računovod
skim izkazom ter planske usmeritve za leto 2015.
Pojasnila računovodskih izkazov razkrivajo informacije o načelih sestavljanja računovod
skih 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, delovanju
povezanih družb ter načrtovanem razvoju in perspektivah družbe.
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PREDLOG ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA
Družba je poslovno leto 2014 zaključila s čisto izgubo v višini 267.380 EUR, ki jo je skladno
z 9. odstavkom 64. člena ZGD-1 pred ugotavljanjem bilančnega dobička v celoti pokrila z
zmanjšanjem prenesenega čistega dobička iz preteklih let (199.699 EUR) in drugih rezerv
iz dobička (67.681 EUR). Družba tako ob koncu poslovnega leta 2014 nima nekrite izgube,
nima pa niti bilančnega dobička, o čemer bo uprava seznanila skupščino.
Nadzorni svet je izračun bilančnega dobička po predhodni skupni obravnavi z upravo druž
be preveril in ugotovil, da vsebuje vse z zakonom predpisane podatke ter da je tudi vsebin
sko 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
2014. 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 stro
ke, ter nanju ni dal pripomb. Nadzorni svet je ob mnenju revizije, ki zagotavlja, da so raču
novodski izkazi družbe in Skupine v vseh pomembnih pogledih resnična in poštena slika
finančnega položaja MKZ d.d. in Skupine na dan 31. 12. 2014 ter izidov njunega poslovanja
in gibanja denarnih tokov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, podal pozitiv
no stališče do obeh revizijskih poročil.

NAČIN IN OBSEG PREVERJANJA VODENJA DRUŽBE IN SKUPINE
V letu 2014 je nadzorni svet deloval v sestavi Branko Gregorec (predsednik), David Me
lihen, Vladimir Anton Lukanc, Borut Frantar, Magdalena Gregorc in Klemen Eržen.

18

Letno poročilo 2014

Najpomembnejše točke, o katerih je nadzorni svet razpravljal ter o njih sprejemal sklepe,
so bile:
• obravnava in sprejem plana poslovanja MKZ in SMK za leto 2014
• seznanitev z rezultati poslovanja MKZ in SMK za leto 2013 in obravnava ter potrditev
revidiranega letnega poročila MKZ in revidiranega konsolidiranega poročila SMK za leto
2013
• sprejem poročila o preveritvi letnega poročila MKZ in konsolidiranega letnega poročila
SMK za leto 2013
• predlog skupščini za imenovanje revizorja za revizijo v letu 2014
• obravnava predloga sklica 35. redne letne skupščine delničarjev MKZ
• seznanitev s poročilom o poslovanju SMK in MKZ v 1. kvartalu 2014
• določanje višine variabilnega dela plače članov uprave
• seznanitev z rezultati poslovanja MKZ in SMK za obdobje januar–junij 2014
• spremljanje poteka prodaje poslovno nepotrebnega nepremičnega in finančnega pre
moženja družb SMK
• spremljanje poteka postopka, ki ga vodi AVK zoper MKT, DZS in Extralux
• seznanitev s poročilom o poslovanju MKZ in SMK za obdobje januar–september 2014
• seznanitev z oceno poslovanja MKZ in SMK za leto 2014
• potrditev plana poslovanja MKZ in SMK za leto 2015
V navedeni sestavi je nadzor nad vodenjem poslov v letu 2014 izvrševal nadzorni svet na
šestih rednih sejah.
Nadzorni svet je na podlagi poročil uprave in drugih podatkov družbe dobil vpogled v tren
de poslovanja, preglede gibanja prodaje po dejavnostih in prodajnih poteh ter računovod
ske izkaze poslovanja.

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 2014. Po preveritvi na poročili ni imel pripomb oz.
zadržkov, zato letni poročili potrjuje in ju posreduje skupščini v seznanitev.
• Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevim poročilom družbe MKZ d. d. in Skupine MK
za leto 2014. Na revizorjevi poročili nadzorni svet ni imel pripomb in je zato o njiju so
glasno izrekel pozitivno stališče.
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• Nadzorni svet je preveril ugotovitev bilančnega dobička za leto 2014 ter k ugotovitvi
uprave družbe daje pozitivno mnenje.
• Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi tega poročila podeli nadzorne
mu svetu in upravi družbe razrešnico za leto 2014.

V Ljubljani, 20. maja 2015

						Mladinska knjiga Založba d. d.
						Predsednik nadzornega sveta
						
Branko Gregorec
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IZJAVA UPRAVE
Uprava v skladu s členom 60.a Zakona o gospodarskih družbah zagotavlja, da je letno po
ročilo za leto 2014 družbe Mladinska knjiga Založba in poročilo Skupine Mladinska knjiga
za leto 2014 sestavljeno in bo objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter
slovenskimi računovodskimi standardi.

Ljubljana, 23. aprila 2015

		
		

Marko Ručigaj		
član uprave				
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Peter Tomšič
predsednik uprave
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UVOD

1.

POMEMBNEJŠI KAZALNIKI POSLOVANJA SKUPINE MK
IN OBVLADUJOČE DRUŽBE MKZ

SKUPINA MK V LETU 2014
Glavne kategorije poslovanja Skupine MK za leto 2014 lahko strnemo v naslednje točke:
• Doseženi konsolidirani čisti prihodki od prodaje v višini 76.733.778 EUR so bili za 8 %
nižji kot v letu 2013 in od planiranega.
• Nižji prihodki so posledica nadaljnjega upadanja kupne moči prebivalstva, krčenj in var
čevanja v podjetniškem in javnem sektorju ter ukinjanja nedonosnih programov in pro
dajnih poti, še zlasti na trgih JV Evrope. Delež čistih prihodkov od prodaje, ki jih je Sku
pina MK dosegla na trgih JVE, se je znižal s 17,7 % v letu 2013 na 15,5 % v letu 2014.
• Skupina MK je v letu 2014 kljub zaostrenim tržnim razmeram in padcu prodaje poveča
la svoje tržne deleže na ključnih segmentih ter dosegla rezultate, ki so v okviru načrto
vanih in bistveno boljši kot leto poprej.
• Z uspešnim zniževanjem poslovnih odhodkov/stroškov smo pomembno izboljšali ren
tabilnost Skupine MK, ki je dosegla dobiček iz poslovanja v višini 212.307 EUR; z izjemo
MK Beograd so vse družbe Skupine MK leto zaključile z dobičkom iz poslovanja.
• Zaradi negativnega rezultata iz financiranja, ki je posledica visokih finančnih obveznosti
ter slabitev oziroma premajhne donosnosti finančnih naložb, je Skupina MK v letu 2014
poslovala s čisto izgubo v višini 894.414 EUR.
• Skupina MK je bila uspešna pri monetizaciji zalog in zniževanju terjatev do kupcev. Ob
znižanju poslovnih in finančnih obveznosti je ohranila tekočo likvidnost in finančno
trdnost.
• Skupina je v letu 2014 uspešno obvladovala vsa poslovna in finančna tveganja ter celo
predčasno realizirala obveznosti iz programa poslovnega in finančnega prestrukturiranja.
• Konec leta 2014 je bilo v 8 družbah Skupine MK 1018 zaposlenih, kar je 42 manj kot ko
nec leta 2013.
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POMEMBNEJŠI PODATKI ZA SKUPINO MK
Skupina MK
Prihodki od prodaje

2013

2014

I 14/13

83.458.420

76.733.778

92

Prihodki od prodaje v Sloveniji

68.657.881

64.803.053

94

Prihodki od prodaje na tujih trgih

14.800.539

11.930.725

81

EBIT – dobiček/izguba iz poslovanja

-4.760.267

212.307

-

Čista izguba

-7.560.720

-894.414

12

Konsolidirani kapital

38.627.216

37.519.535

97

31,4

30,5

97

Knjigovodska vrednost delnice
Knjigovodska vrednost delnice (brez lastnih delnic)

32,4

31,5

97

Kapital /dolgovi

0,94

1,08

115

-19,25 %

-2,38 %

12

Število zaposlenih konec leta

1.060

1.018

96

Število zaposlenih – povprečje

1.048

961

92

ROE – donosnost kapitala

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA V LETU 2014
Glavni poudarki v poslovanju MK Založbe v letu 2014 so:
• Družba se je tekoče prilagajala razmeram na trgu, zaradi slabših odzivov na posamezne
akcije (zlasti v direktnem trženju) je prodaja zaostala za planirano za 4 %.
• Prodajno najuspešnejši knjižni projekti leta 2014 so bili Rastline – velika ilustrirana en
ciklopedija, Zlata mačja preja, Slovenika, Zdravje iz kuhinje in Veliki atlas Slovenije.
• Še naprej se v celotni prodaji veča delež prodaje pravnim osebam, zlasti knjigotrštvu.
• Za planom sta zaostali prodaja fizičnim osebam in klubska prodaja, kar je povezano s
krčenjem baze aktivnih kupcev in števila članov. Reader’s Digest je z novimi prodajnimi
prijemi izpolnil oziroma celo minimalno presegel plan.
• Družba je z optimizacijo poslovnih procesov in racionalizacijo stroškov pomembno iz
boljšala rentabilnost, iz poslovanja je dosegla dobiček v višini 778.005 EUR. Zaradi vi
sokih finančnih odhodkov iz finančnih obveznosti ter iz slabitev finančnih naložb je leto
zaključila s čisto izgubo v višini 267.380 EUR.
• MKZ je v letu 2014 še naprej zmanjševala izpostavljenost do JVE trgov ter unovčevala
zaloge in terjatve na teh trgih.
• Pozitivni denarni tok iz poslovanja je v pretežni meri namenila za pospešeno zniževanje
finančne zadolženosti, ob tem je ohranila stabilno likvidnost ter solventnost družbe.
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POMEMBNEJŠI PODATKI ZA MK ZALOŽBO
Leto 2013

Leto 2014

Indeks

Čisti prihodki od prodaje

MK Založba

29.029.016

26.542.433

91

EBIT – dobiček/izguba iz poslovanja

-2.469.136

778.005

-

Rezultat iz financiranja

-1.094.905

-1.056.930

97

Čista izguba

-5.351.599

-267.380

7

565.146

514.700

91

39.175.151

38.781.256

99

31,80

31,48

99

Investicijska vlaganja
Kapital
Knjigovodska vrednost delnice
Kapital/obveznosti

1,32

1,42

108

-13,1%

-0,7%

-

Število zaposlenih konec leta

371

346

93

Število zaposlenih – povprečje iz delovnih ur

365

334

92

-4,34

-0,22

5

ROE – donosnost kapitala

Čista izguba na delnico
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2.

POMEMBNI DOGODKI

2.1

POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2014

• V Skupini MK smo v letu 2014 izdali 908 knjižnih izdaj v skupni nakladi 1,9 mio izvodov.
• Prodajno najuspešnejši knjižni projekti v Sloveniji so bili Slovar slovenskega knjižnega
jezika, Rastline – velika ilustrirana enciklopedija, Zlata mačja preja, Slovenika in Veliki
atlas Slovenije.
• Naši avtorji in sodelavci so prejeli devet nagrad.
• Na področju izobraževalnega založništva smo dokončali izobraževalni portal ucimte.
com, namenjenem zgolj učiteljem, v septembru 2014 pa smo zagnali portal za učence
ucimse.com.

2.2

POMEMBNEJŠI DOGODKI PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA
OBDOBJA

Po zaključku obračunskega obdobja ni dogodkov, ki bi lahko bistveno vplivali na rezultate
posameznih družb Skupine oz. na konsolidirane izkaze Skupine.

3.

PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA
ZALOŽBA D. D. IN SKUPINE MLADINSKA KNJIGA

3.1

PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE MK ZALOŽBA

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 sa
mega začetka ima v knjižnem programu posebno mesto izvirna otroška slikanica z ilustra
cijami 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, Pil, 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.
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Ves ta čas je MKZ razvijala tudi svoje prodajne poti ter temu prilagajala svoj založniški pro
gram. 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.
Blagovno znamko Mladinska knjiga odlikuje široka prepoznavnost v slovenskem in tudi
mednarodnem prostoru. Dolgoletna tradicija in prepoznavnost blagovne znamke sta odlič
na temelja, na katerih gradimo sodobno, razvojno naravnano podjetje.
MKZ je tudi v letu 2014 ohranila položaj največje založbe v slovenskem prostoru ter kot
kapitalski in vsebinski nosilec Skupine MK položaj enega najpomembnejših založnikov in
knjigotržcev v regiji JVE.

3.1.1

Vizija

MK Založba bo imela na področju založniške in knjigotrške dejavnosti vodilni položaj v
Sloveniji. Svoj položaj bo utrjevala s širitvijo svoje dejavnosti na druga področja, povezana
z vzgojo, izobraževanjem in razvedrilom, ter s proizvodnjo izdelkov, katerih vsebina je po
vezana 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. 2014: 346
Velikost podjetja po ZGD: velika
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3.1.3

Podatki o delnici in delničarjih MK Založbe d.d.
31. 12. 2013

31. 12. 2014

1.232.025

1.232.025

31,80

31,48

Število delničarjev

579

579

Struktura lastništva v %

100

100

69,04

69,04

• Lastne delnice

3,29

3,29

• Drugi delničarji

27,67

27,67

Število delnic
Knjigovodska vrednost delnice v EUR

• Zvon Dva Holding d. d. v stečaju
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3.1.4

Organizacijska struktura družbe MK Založba d.d.
(na dan 31. 12. 2014)

UPRAVA
predsednik uprave in član uprave
Oddelek za raziskave
in razvoj
Sektor Kontroling
in notranja revizija

Področje
ZALOŽNIŠTVO
Sektor
Nabava

Sektor
Finance
Sektor
Računovodstvo

Služba za
avtorske pravice

Področje
PRODAJA
Sektor Prodaja
pravnim osebam
Sektor Prodaja
fizičnim osebam
in Klubi

Služba
za nabavo tiska
in trgovskega
blaga

Sektor
Reader’s Digest

Sektor
Založniški
program

Sektor Prodaja
in promocija
izobraževalnih
vsebin

Uredništvo
priročnikov
Uredništvo
leposlovja
Uredništvo
učbenikov
Uredništvo
revij

Področje
LOGISTIKA
Oddelek
odpreme in
prevozov
Služba
operative
Oddelek
prejema,
hrambe
in notranjega
transporta

Sektor za pravne
in splošne zadeve
Sektor za kadrovske
zadeve in razvoj kadrov
Sektor
Informatika

Oddelek
komisioniranja

Služba
Marketing in
oglasno trženje
Služba
oskrbe kupcev
Služba
klicni center

Likovno-tehnično
uredništvo
Služba za odnose
z javnostmi

Letno poročilo 2014

29

3.1.5

Vodstvo

Delniško družbo MK Založba vodi dvočlanska uprava:
Predsednik uprave: Peter Tomšič
Član uprave: Marko Ručigaj
Glavni urednik in direktorji področij:
Področje založništvo; glavni urednik: Bojan Švigelj
Direktorica področja Prodaja: Polona Stepišnik
Direktor področja Logistika: Igor Rojnik

3.1.6

Nadzorni svet

Predsednik:
Branko Gregorec, vodja Poslovalnice za podjetniške finance v NLB d. d.
Člani:
David Melihen, samostojni svetovalec za podjetniške finance v Abanka Vipa d. d.
Borut Frantar, višji upravljavec, Slovenski državni holding d.d.
Vladimir Anton Lukanc, upokojenec
Magdalena Gregorc, predstavnica Sveta delavcev MKZ
Klemen Eržen, predstavnik Sveta delavcev MKZ

3.2
3.2.1

PREDSTAVITEV SKUPINE MLADINSKA KNJIGA
Predstavitev

SMK je v vrhu vodilnih založniških skupin v JV Evropi. Svoje družbe ima v petih državah –
v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini in Makedoniji ter zaposluje 1018 ljudi.
Skupino sestavljajo lastniško medsebojno povezane družbe. Obvladujoča družba je Mla
dinska knjiga Založba d.d., ki ima v 100-odstotni lasti naslednje družbe z omejeno odgo
vornostjo: Mladinsko knjigo Trgovino, Cankarjevo založbo, Grafiko Sočo, družbo Mozaik
knjigo Zagreb, Svijet knjige, Mladinsko knjigo Sarajevo, Mladinsko knjigo Beograd in Mla
dinsko knjigo Skopje.
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Glavne dejavnosti Skupine so: založništvo, knjigotrštvo, trgovina s papirniškimi, pisarniš
kimi 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
ciljnih trgih JV Evrope pa bo med prvimi v izbranih tržnih nišah. Odlikovale jo bodo ustvar
jalnost, razvojna naravnanost, trdnost, racionalnost in poslovna odličnost.

3.2.3

Poslanstvo

V Skupini MK ustvarjamo in tržimo izdelke in storitve za izobraževalne, kulturne in razve
drilne namene. Zagotavljamo odličnost na vseh ravneh naše dejavnosti v zadovoljstvo vseh
deležnikov podjetja.

3.2.4

Organizacijska shema Skupine Mladinska knjiga
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D. D.
DRUŽBE V SLOVENIJI

DRUŽBE V TUJINI
MOZAIK KNJIGA D. O. O.
ZAGREB

MLADINSKA KNJIGA
TRGOVINA D. O. O.

CANKARJEVA ZALOŽBA –
ZALOŽNIŠTVO D. O. O.

GRAFIKA SOČA, D. O. O.

SVIJET KNJIGE D. O. O.
ZAGREB v mirovanju
MLADINSKA KNJIGA D. O. O.
SARAJEVO
MLADINSKA KNJIGA D. O. O.
NOVI BEOGRAD
MLADINSKA KNIGA
DOOEL, SKOPJE
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POSLOVNO POROČILO

4.

POGOJI POSLOVANJA V LETU 2014

V večini držav JV Evrope, v katerih posluje Skupina MK, so se tudi v letu 2014 kljub politič
nim in gospodarskim ukrepom soočali z upadom gospodarske aktivnosti, kar je zlasti vpli
valo na kupno moč prebivalstva in končno potrošnjo. Uničujoče poplave v Srbiji ter BIH so
gospodarske razmere na delu naših domicilnih trgov še poslabšale.
V Sloveniji je bilo okrevanje gospodarske aktivnosti povezano predvsem z nadaljnjo krepit
vijo rasti izvoza, medtem ko pri zasebni, državni in investicijski potrošnji, ki ima neposre
den vpliv na našo prodajo, še vedno ni bilo zaznati okrevanja. Poleg racionalizacije izdatkov
za blago in storitve sta javni sektor kot tudi večina gospodarskih družb še naprej omejeva
la predvsem stroške dela, zaradi česar je bila ob visoki stopnji brezposelnosti kupna moč
in nagnjenost k trošenju še naprej nizka.
Šibko povpraševanje in nizke cene surovin so držali inflacijo na minimalni višini.

5.

ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA V LETU 2014

5.1

POSLOVANJE SKUPINE MLADINSKA KNJIGA

Skupina MK je v letu 2014 ustvarila 76.733.778 EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 8 %
manj kot v letu 2013 ter v planu. Za prodajnimi cilji sta zaostali zlasti MK Trgovina in MK
Beograd.
Med drugimi poslovni prihodki v višini 3.180.293 EUR je poleg prejetih subvencij, izterjanih
odpisanih terjatev in odprave slabitev prodanih zalog tudi odpis zastaranih obveznosti v
višini 810.000 EUR, v večini iz naslova RD (nižja izpogajana licenčnina, umik s srbskega
trga, izpogajana opustitev minimalne višine plačila letne licenčnine za leto 2014).
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Stanje zalog nedokončane proizvodnje in proizvodov na dan 31. 12. 2014 je bilo v primer
javi z začetkom leta 2014 nižje za 1.181.811 EUR, za kolikor je bila nabavna vrednost proda
nih proizvodov v letu 2014 višja od stroškov proizvodnje v tem obdobju.
Vsi poslovni odhodki v višini 78.415.402 EUR so bili letos glede na lani nižji za 11 %, glede
na plan pa za 4 %. Med njimi so se glede na lani stroški dela ponovno znižali za 10 %, stro
ški blaga, materiala in storitev pa za 8 %, obe največji stroškovni postavki sta tudi zaostali
za planom.
Zaradi uspešnega stroškovnega prilagajanja nižji prodaji je Skupina MK v letu 2014 doseg
la dobiček iz poslovanja v višini 212.307 EUR, kar je bistveno bolje od lanskega rezultata in
nekoliko slabše od plana, predvsem zaradi slabšega rezultata v MK Trgovini in v MK Beo
grad ter izločitve dobička iz povečane prodaje blaga v Skupini, ki bo vključen v konsolidira
ni IPI skladno z njegovo realizacijo pri končnih kupcih.
Finančni prihodki so bili v letu 2014 glede na predhodno leto nižji za 29 % zaradi nižjih
prihodkov iz danih posojil, finančni odhodki pa so bili nižji za 16 % zaradi nižjih finančnih
odhodkov iz oslabitve finančnih naložb.
Čista izguba Skupine MK v letu 2014 je bila 894.414 EUR. Na višjo izgubo od planirane je
poleg nižjega dobička iz poslovanja vplivala tudi že omenjena nenačrtovana slabitev finanč
ne naložbe družbe Mozaik knjiga v APM v višini 259.556 EUR.
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5.2

POSLOVANJE OBVLADUJOČE DRUŽBE MK ZALOŽBE

5.2.1

Izkaz poslovnega izida za leto 2014 ter primerjava
s preteklim letom

v EUR
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

Januar–december Januar–december
2013
2014

Indeks lani

29.029.016

26.542.433

91

25.498.009

23.728.487

93

3.531.007

2.813.946

80

536.189

1.614.434

301

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA

28.931.676

27.652.953

96

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

17.584.191

15.786.698

90

STROŠKI DELA

10.309.999

9.153.713

89

1.860.852

1.777.092

95

a. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
b. Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevredn. posl. prihodki)

ODPISI VREDNOSTI
DRUGI POSLOVNI ODHODKI

1.645.769

157.444

10

DOBIČEK/IZGUBA IZ POSLOVANJA

-2.469.135

778.005

-

REZULTAT IZ FINANCIRANJA

-1.094.905

-1.056.930

97

REZULTAT IZ DRUGIH POSTAVK

-1.582.399

-3.361

0

CELOTNA IZGUBA

-5.146.441

-282.287

5

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

-5.351.599

-267.380

5

MK Založba je v letu 2014 ustvarila 26.542.433 EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 9 %
manj kot lani ter 4 % pod planom. Na domačem trgu je bila prodaja nižja za 7 % od lanske
ter 4 % od planirane, na tujih trgih (prodaja odvisnim družbam) pa za 20 % nižja od lanske
ter 2 % višja od planirane. V čistih prihodkih od prodaje leta 2014 je bila prodaja na tuje
trge udeležena z 10,6 %, navedeni delež se je v primerjavi letom 2013 znižal za 1,5 odstotne
točke.
V drugih poslovnih prihodkih v višini 1.614.434 EUR je poleg prejetih subvencij, odprave
slabitev prodanih zalog in izterjanih odpisanih terjatev tudi odpis zastaranih obveznosti iz
naslova RD v višini 810.000 EUR.
Stanje zalog nedokončane proizvodnje in proizvodov na dan 31. 12. 2014 se je v primerjavi
s stanjem konec leta 2013 zmanjšalo za 612.535 EUR, za kolikor je bila nabavna vrednost
prodanih proizvodov v letu 2014 višja od stroškov proizvodnje v tem obdobju.
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Poslovni odhodki v višini 26.874.947 EUR so bili glede na lani nižji za 14,4 %, glede na plan
pa za 2,3 %. Stroški dela so se v letu 2014 glede na leto 2013 znižali za 11 % in bili 3 % pod
planom, stroški blaga, materiala in storitev pa so se znižali za 10 % glede na leto 2013 ter
za 2 % glede na plan. Drugi poslovni odhodki so bili 20 % pod planom in bistveno nižji kot
v letu 2013.
Leto 2014 je MK Založba zaključila z dobičkom iz poslovanja v višini 778.005 EUR, kar pred
stavlja pomembno izboljšanje poslovanja glede na planirani dobiček ter izgubo predhod
nega leta.
Glede na plan so bili finančni prihodki leta 2014 v skupni višini 289.305 EUR višji za 66 %
zaradi višjih finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev, finančni odhodki v skupni višini
1.346.236 EUR pa nižji za 16 % zaradi nižjih finančnih odhodkov iz oslabitve finančnih na
ložb ter nižjih finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti. Tako finančni prihodki kot fi
nančni odhodki so bili bistveno nižji kot v letu 2013, ko so na njihovo višino pomembno
vplivali tudi finančni prihodki iz deležev ter finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložb.
Zunaj rednega delovanja je družba letos ustvarila minimalno izgubo v višini 3.361 EUR.
MK Založba je v letu 2014 ustvarila čisto izgubo v višini 267.380 EUR, saj ji z dobičkom iz
poslovanja še ni uspelo pokriti negativnega rezultata iz finančnega dela, ki je obremenjen
z visokimi odhodki iz naslova finančnih obveznosti, medtem ko visoke finančne naložbe v
portfelju aktive MKZ zaenkrat še ne dajejo ustreznih donosov.
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5.2.2

Sredstva in obveznosti do virov sredstev konec leta 2014
in konec leta 2013

v EUR

31. 12. 2013 struktura

31. 12. 2014

struktura Indeks

SREDSTVA (A + B + C)

72.016.327

100 %

67.437.360

100 %

94

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

55.124.964

76,5 %

54.044.035

80,1 %

98

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

16.730.785

23,2 %

13.224.510

19,6 %

79

6.201.997

8,6 %

5.470.415

8,1 %

88

II. ZALOGE
III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

849.309

1,2 %

867.022

1,3 %

102

IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE

6.847.331

9,5 %

6.156.522

9,1 %

90

V. DENARNA SREDSTVA

2.832.148

3,9 %

730.551

1,1 %

26

160.578

0,2 %

168.815

0,3 %

105

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

72.016.327

100 %

67.437.360

100 %

94

A. KAPITAL

39.175.151

54,4 %

38.781.256

57,5 %

99

2.127.380

3,0 %

2.275.567

3,4 %

107

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

14.285.634

19,8 %

13.550.758

20,1 %

95

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
RAZMEJITVE

15.227.378

21,1 %

11.741.167

17,4 %

77

II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

7.763.649

10,8 %

5.148.218

7,6 %

66

III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

7.463.729

10,4 %

6.592.949

9,8 %

88

1.200.784

1,7 %

1.088.612

1,6 %

91

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Na dan 31. 12. 2014 je bila bilančna vsota MK Založbe 67.437.360 EUR, kar je za 6 % manj
kot na dan 31. 12. 2013. Delež dolgoročnih sredstev v celotnih sredstvih je bil 80,1 %, delež
kratkoročnih sredstev pa 19,6 %. Delež dolgoročnih sredstev se je v primerjavi z letom 2013
povečal za 3,6 % zaradi hitrejšega znižanja (optimizacije) kratkoročnih (zlasti obratnih)
sredstev od znižanja bilančne vsote, kar je izboljšalo denarni tok in likvidnost.
V primerjavi z 31. 12. 2013 so se kratkoročna sredstva znižala za 21 %, pri čemer so se zaloge
zmanjšale za 12 %, kratkoročne poslovne terjatve za 10 % in denarna sredstva za 74 %
(razlog za tako visoko znižanje je vračilo kreditov konec leta 2014), kratkoročne finančne
naložbe pa so se povečala za 2 %.
Premoženje družbe smo konec leta 2014 financirali s kapitalom v višini 38.781.256 EUR. V
strukturi virov financiranja se je delež kapitala v primerjavi z 31. 12. 2013 povečal za kar 3,1
odstotne točke na 57,5 %, kar pomeni, da je podjetje dodatno povečalo finančno trdnost in
solventnost.

Letno poročilo 2014

37

Dolgoročne obveznosti družbe so se v letu 2014 znižale za 5 % zaradi znižanja dolgoročnih
finančnih obveznosti in odloženih obveznosti za davek.
Kratkoročne obveznosti so se v letu 2014 znižale za 23 %, pri čemer so se kratkoročne fi
nančne obveznosti znižale za 34 %, kratkoročne poslovne obveznosti pa za 12 %. Skupne
finančne obveznosti so konec leta 2014 znašale 16.737.093 EUR in so se v letu 2014 zniža
le za 3.303.871 EUR.
Znižanje dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti potrjuje uspešnost izvajanja
sprejete politike razdolževanja in s tem povezanih tveganj.
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so se znižale za 9 % na račun nižjih še odprtih
subskripcij.

5.2.3

Denarni tok v letu 2014 in v letu 2013

v EUR

2013

2014

indeks

Denarni tokovi pri poslovanju

3.256.186

2.892.851

89

Denarni tokovi pri naložbenju

1.563.727

-635.899

-

Denarni tokovi pri financiranju

-2.436.488

-4.358.549

179

Končno stanje denarnih sredstev

2.832.148

730.551

26

Denarni izid v obdobju

2.383.425

-2.101.597

-

448.723

2.832.148

631

Začetno stanje denarnih sredstev

V letu 2014 je bil denarni tok MK Založbe iz poslovanja pozitiven v višini 2.892.851 EUR, na
kar je vplival tako pozitivni denarni tok iz postavk izkaza poslovnega izida v višini 2.217.517
EUR kot tudi iz naslova spremembe čistih obratnih sredstev v višini 675.334 EUR. Čista
obratna sredstva so se v letu 2014 kljub znižanju poslovnih dolgov v višini 870.780 EUR
povečala zaradi znižanja poslovnih terjatev in zalog.
Denarni tok pri naložbenju je bil negativen v višini 635.899 EUR zaradi izdatkov za pridobitev
neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in dolgoročnih finančnih naložb.
Denarni tok pri financiranju je bil negativen v višini 4.358.549 EUR zaradi izdatkov za zni
žanje kratkoročnih finančnih obveznosti in za dane obresti za financiranje.
MK Založba je v letu 2014 kljub visokemu pozitivnemu denarnemu toku iz poslovanja pred
vsem zaradi visokega razdolževanja ustvarila negativni denarni tok v višini 2.101.597 EUR.
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5.2.4

Finančni kazalniki poslovanja MK Založbe
1. FINANCE

2013

2014

I 14/13

-4,3 %

1,4 %

-

-2.469.136

778.005

-

angažiran kapital (sredstva - kratkoročne obveznosti), povprečno stanje 57.143.874 56.242.572

98

ROCE Rentabilnost angažiranega kapitala

PROFITABILNOST

dobiček iz poslovanja
ROE Rentabilnost lastniškega kapitala

-13,1 %

-0,7 %

5

čisti dobiček

-5.351.599

-267.380

5

povprečni kapital

40.959.914 38.978.204

95

PRFM Dobičkonosnost prodaje

-8,5 %

2,9 %

dobiček iz poslovanja

-2.469.136

778.005

-

čisti prihodki od prodaje

29.029.016 26.542.433
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ROS Rentabilnost prodaje

-18,4 %

-1,0 %

5

čisti dobiček

-5.351.599

-267.380

5

čisti prihodki od prodaje

29.029.016 26.542.433
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LIKV1 Pokritost kratkoročnih obveznosti

1,11

100

kratkoročna sredstva, povprečno stanje

18.466.968 14.977.647

81

kratkoročne obveznosti, povprečno stanje

16.690.766 13.484.272

81

LIKV2 Pospešeni koeficient likvidnosti
UČINKOVITOST SREDSTEV

denar + kratkoročne terjatve, povprečno stanje
kratkoročne obveznosti, povprečno stanje

STRUKTURA
STROŠKOV

1,11

0,60

0,61

103

9.982.378

8.283.276

83

16.690.766 13.484.272

81

CCC Denarni tok

296

278

94

dnevi, potrebni za prodajo zalog

279

274

98

dnevi poplačila terjatev

100

87

87

84

83

99

1.776.201

1.493.375

84

kratkoročna sredstva, povprečno stanje

18.466.968 14.977.647

81

kratkoročne obveznosti, povprečno stanje

16.690.767 13.484.272

81

dnevi poplačila obveznosti
NWC Neto obratni kapital
(kratkoročna sredstva - kratkoročne obveznosti)

KZAL Koeficient obračanja zalog

ZADOLŽENOST

-

1,31

1,33

102

čista nabavna vrednost prodanega TB in LP

8.563.618

7.766.370

91

stanje zalog, povprečno stanje

6.556.982

5.836.205

89

106,3 %

78,2 %

74

10.309.999

9.153.713

89

9.701.715 11.708.811

121

W % Stroški dela v bruto dodani vrednosti
stroški dela
bruto dodana vrednost
neto finančni dolg / EBITDA
neto finančni dolg
EBITDA
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-28,29

6,26

-

17.208.815 16.006.542

93

-608.284

2.555.098

-
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Kazalniki profitabilnosti MK Založbe, vezani na dobiček iz poslovanja, so v primerjavi z le
tom 2013 pozitivni; takrat je družba poslovala z izgubo. Zaradi visokih stroškov financiranja
je družba v letu 2014 kljub bistvenemu izboljšanju poslovanja glede na predhodno leto še
poslovala s čisto izgubo, zato sta kazalnika rentabilnost lastniškega kapitala in rentabilnost
prodaje še negativna.
Zaradi enakega relativnega znižanja kratkoročnih sredstev in kratkoročnih obveznosti je
pokritost kratkoročnih obveznosti ostala v letu 2014 glede na predhodno leto nespreme
njena. Pospešeni koeficient likvidnosti se je v letu 2014 glede na leto 2013 izboljšal za 3 %,
na kar je vplivalo manjše znižanje denarnih sredstev ter kratkoročnih terjatev v primerjavi
s kratkoročnimi obveznostmi. Ker se je v letu 2014 število dni za prodajo zalog in poplači
lo terjatev znižalo v večji meri kot število dni za poplačilo obveznosti, se je cikel denarnega
toka skrajšal za 6 %. Zaradi večjega absolutnega znižanja kratkoročnih sredstev od kratko
ročnih obveznosti se je neto obratni kapital v letu 2014 glede na predhodno leto znižal za
16 %. Ker se je povprečna vrednost zalog v letu 2014 glede na predhodno leto znižala za
več od znižanja nabavne vrednosti prodanih lastnih proizvodov in trgovskega blaga, se je
koeficient obračanja zalog povišal za 2 %.
Masa bruto dodane vrednosti se je zaradi izboljšanja rezultatov v letu 2014 glede na pred
hodno leto izboljšala za 21 %, stroški dela pa so se znižali za 11 %, tako da se je delež stro
škov dela v bruto dodani vrednosti znižal na 78,2 %.

5.3

POSLOVANJE ODVISNIH DRUŽB

MK Trgovina: V letu 2014 smo dosegli 50.115.457 EUR čistih prihodkov od prodaje, kar po
meni 4 % manj glede na predhodno leto in 6 % pod planom. Izpad prodaje smo beležili
na obeh glavnih prodajnih poteh (maloprodajna mreža za 4 %, veleprodaja pa za 6 %) ,
Center Oxford pa je realiziral enako prodajo kot leto poprej.
Nedoseganje plana maloprodaje je bilo posledica slabše kupne moči prebivalstva, zmanj
ševanja stroškov v javnem sektorju (prepoved menjave učbenikov v učbeniških skladih in
manjši nakupi knjig s strani knjižnic), intenziviranja maloprodajne konkurence (ponudba
šolskih in papirniških izdelkov v verigi Mueller, prevzem trgovin Office One Superstore s
strani Acrona) in prenavljanja nekaterih ulic, kar je bistveno vplivalo na močno zmanjšan
obisk kupcev v prizadetih maloprodajnih enotah (Nova Gorica, Celje, Žalec, Ljubljana –
Slovenska). Vendarle nam je v letu 2014 uspelo odpreti tudi tri nove maloprodajne trgovine,
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ki vse delajo uspešno: poslovalnico v Intersparu na Viču v Ljubljani; bistveno smo na račun
prevzema sosednjega lokala povečali knjigarno in papirnico v Cityparku v Ljubljani, iz cen
tra Žalca pa smo v Sparov nakupovalni center v Žalcu preselili tamkajšnjo knjigarno. V letu
2014 smo odprodali lastniško nepremičnino na Wolfovi v Ljubljani ter uredili nadomestno
lokacijo na Trubarjevi ulici. Kljub krizi in vsesplošnemu varčevanju smo obe ključni malo
prodajni sezoni, tako šolsko kot novoletno, uspešno izpeljali. Uspešnost maloprodajnih
enot smo izboljšali tudi z različnimi ukrepi, usmerjenimi v zmanjševanje stroškov (zmanj
šanje stroškov najemnin, zmanjšanje števila zaposlenih, konec leta smo ukinili nedonosno
dejavnost fotokopiranja na Štefanovi).
Na področju veleprodaje so na manjšo prodajo vplivali zlasti pritiski na zmanjševanje stro
škov tako v podjetniški sferi kot tudi v javni upravi, koncentracija javnih naročil (kar je pred
stavljalo dodaten pritisk na nižanje cen) ter povečano povpraševanje kupcev v javnem in
zasebnem sektorju po cenejših substitutih (tonerji, črnila, papir, pisala…). Veleprodaji je
kljub vrednostnemu padcu prodaje uspelo povečati tržni delež pri javnih naročilih, saj oce
njujemo, da smo z uspešnim delom na tem segmentu dodatno pridobili približno 7 odsto
tnih točk tržnega deleža. Intenzivno smo se angažirali pri pridobivanju čim boljših nabavnih
cen, ki pa smo jih bili primorani zaradi konkurenčnosti ponudbe v veliki meri prenesti na
kupce.
Stopnja dosežene razlike v ceni je sicer narasla za 0,3 odstotne točke, vendar je bila masa
razlike v ceni zaradi manjšega obsega prodaje nižja od lanske in planirane. Izpad realizira
ne razlike v ceni smo ublažili z optimizacijo in racionalizacijami poslovnih procesov ter z
dodatnimi ukrepi za nižanje stroškov. Število zaposlenih na osnovi delovnih ur smo glede
na predhodno leto zmanjšali za 23 oziroma za 6 %. Kljub nižji prodaji smo leto zaključili s
čistim dobičkom v višini 29.048 EUR. Doseženi rezultat je sicer nižji od načrtovanega, a
precej boljši od lanskoletnega.
CZ – Založništvo: Cankarjeva založba je v letu 2014 izdala skupno 66 izdaj, vrednostno je
bila najbolje prodajana knjiga Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki smo ga izdali skupaj
z ZRC SAZU. Sledila sta mu še dva večja projekta: Slovenske gore in Družinska kronika.
Uspešni smo bili tudi pri pridobivanju subvencij, saj smo poleg subvencije Javne agencije
za knjigo pridobili tudi sredstva iz EU programa Kultura (namenjenega prevodni literaturi).
Ob doseženih čistih prihodkih od prodaje v višini 808.780 EUR je družba dosegla čisti do
biček v višini 5.345 EUR.
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Grafika Soča: V letu 2014 smo z doseženimi čistimi prihodki od prodaje v višini 3.778.004
EUR sicer za 3 % zaostali za planom, prodajo predhodnega leta pa smo kljub temu prese
gli za 1 %. Nižja prodaja je bila posledica manjšega števila izdanih naslovov in nižjih naklad
knjig in drugih tiskovin (upad aktivnosti nekaterih založnikov) ter prekinitve sodelovanja z
nekaterimi italijanskimi založbami zaradi neplačevanja. Smo pa v prvi polovici leta prido
bili v tisk izdelavo učbenikov za vse pomembnejše šolske založnike, v drugi polovici leta pa
smo bili prodajno uspešni z novoletnimi artikli (rokovniki, koledarji).
Tudi v letu 2014 smo vlagali v optimizacijo proizvodnje. Tako smo v enotno proizvodno li
nijo z broširnim strojem povezali na novo nabavljeni troreznik. V linijo za trdo vezavo smo
konec leta povezali še vakumirni stroj z izlagalcem, s čimer smo skrajšali izdelavni čas trdo
vezane vakuumirane knjige. Komercialne aktivnosti so nam skupaj z izboljšavami v proi
zvodnji ter posledičnim znižanjem stroškov kooperantskih storitev omogočile poslovanje
s čistim dobičkom v višini 25.381 EUR, kar je boljše od lanskega in planiranega rezultata.
Mozaik knjiga Zagreb: Na Hrvaškem se je padanje kupne moči prebivalstva v letu 2014 od
ražalo v znižanju števila knjižnih izdaj ter padanju povprečne cene knjig. Kljub temu je Mo
zaik knjiga za planom prodaje zaostal le za 1 %, saj je kljub 9-odstotnemu upadu prihodkov
iz naslova prodaje proizvodov povečal prodajo trgovskega blaga za 28 % ter prodajo stori
tev za 37 %. Oboje je povezano tudi z vstopom novega partnerja v knjigarniško mrežo APM.
V založniškem programu smo nekoliko znižali število novitet, povečali pa število ponatisov.
Sektor Direktni kanali je presegel prodajne cilje, pri tem sta plan presegli Prodaja fizičnim
osebam ter prodaja preko Klubov, zaostal pa je Reader`s Digest. Zaostanek za planom v
sektorju Prodaja pravnim osebam je bil v največji meri posledica zamika procesa združe
vanja Profil Mozaika z mrežo Algoritma.
Družba je ob čistih prihodkih od prodaje v višini 6.991.565 EUR iz poslovanja dosegla do
biček v višini 104.938 EUR, kar je na planski ravni in bistveno boljše kot v preteklih letih.
Družba bi dosegla tudi začrtane cilje in čisti poslovni izid v podobni višini, vendar je mo
rala med finančne odhodke knjižiti nenačrtovano slabitev, povezano s finančno naložbo v
APM, v višini 259.556 EUR in je zato leto namesto z dobičkom zaključila s čisto izgubo v
višini 163.821 EUR. V letu 2014 smo bili uspešni tudi pri monetizaciji zalog, ki smo jih zni
žali za 21 %.
Mozaik je z uspešnim poslovanjem v letu 2014 zaključil zahtevno obdobje poslovne sana
cije, v katero je bil vpet zadnja štiri leta.
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MK Beograd: Slabe makroekonomske razmere, naravne katastrofe ter nelikvidnost v Srbiji
so razlogi, ki so kljub dobremu programu vplivali na negativno poslovanje MK Beograd v
letu 2014. Prodaja je zaostala za planom na večini prodajnih poti z izjemo telefonske in
internetne prodaje ter prodaje knjižnicam, največji izpad pa je bil na zastopniški prodaji.
Poleg prodajnega zaostanka so na rezultat leta 2014 negativno vplivale tudi nižja dosežena
razlika v ceni zaradi nujnih cenovnih prilagajanj težavnim tržnim razmeram (popusti), sla
bitve terjatev ter negativne tečajne razlike. Naštete negativne učinke nam je delno uspelo
kompenzirati s pozitivnimi učinki zaradi zniževanja stroškov prodajnih kanalov, najemnin
ter stroškov dela, vendar se izgubi v višini 332.599 EUR ob tako velikem padcu prodaje ni
dalo izogniti. Glede na skromnejši tržni potencial, na katerega lahko računamo v prihodnje,
smo dodatno znižali število novih izdaj in okrepili prodajo zalog. Te smo v letu 2014 zniža
li za 254.893 EUR, kar nam je skupaj z znižanjem terjatev do kupcev omogočilo tudi zniža
nje poslovnih obveznosti in normalno likvidnost.
MK Sarajevo: Kljub težkim razmeram (poplave, demonstracije) nam je s ponujanjem atrak
tivnih kompletov (knjiga s tablico ipd.) in preusmerjanjem prodaje na neprizadeta območja
uspelo povečati čiste prihodke od prodaje z indeksom 132 glede na predhodno leto ter 119
glede na plan. Najpomembnejši prodajni kanal je postala telefonska prodaja, ki dosega vi
soko rast in s tem nadomešča upadanje zastopniške prodaje in prodaje pravnim osebam.
Na račun dobrih prodajnih rezultatov je družba kljub oblikovanju neplanirane rezervacije
za sodne spore v višini 25.000 EUR dosegla čisti dobiček v višini 33.155 EUR in s tem bi
stveno izboljšala lanske in planirane rezultate.
MK Skopje: Družba je z doseženimi čistimi prihodki od prodaje v višini 487.968 EUR zao
stala za planom prodaje za 39 % in glede na lani za 30 %, zaradi česar je bil čisti dobiček
v višini 7.652 EUR precej nižji od planiranega. Na slabšo zastopniško prodajo je vplivala
zlasti nižja prodaja projekta Rastline. Izpad prodaje pri omenjenem projektu smo delno
ublažili z dobro prodajo starejših lokalnih projektov ter uvoženih srbskih naslovov, solidno
sta se prodajala tudi preostala letošnja A-projekta (Makedonske Slave, Živali). Slabše od
pričakovanj je bilo tudi pridobivanje novih zastopnikov. Prodaja pravnim osebam je bila v
prvi vrsti namenjena čiščenju starejših zalog. Prodajna nihanja na tako majhnem trgu so
običajna in vezana na posamezne projekte ter ne pomenijo pomembnega tveganja za Sku
pino.
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6.

PRODAJA

6.1

PRODAJA V MK ZALOŽBI

V letu 2014 smo s prodajo lastnih proizvodov in trgovskega blaga dosegli realizacijo z in
deksom 96 glede na plan. Ob številnih novih aktivnostih in svežih prodajnih pristopih, ki
smo jih uvedli z namenom povečanja prodaje, nam zaostanka za planiranim ni uspelo v
celoti nadomestiti. Globoka in dolgotrajna družbena in gospodarska kriza namreč še vedno
močno vpliva na nakupno vedenje potrošnikov, ki so zlasti pri nakupih nenujnih življenjskih
dobrin, kamor vsekakor sodijo tudi knjige, zelo previdni in obotavljivi. Impulzne nakupne
odločitve, ki so pri prodaji knjig tako zelo pomembne, so še vedno prej izjema kot pravilo.
To še zlasti velja pri prodaji preko direktnih prodajnih poti (mailingi, telefon, D2D). Tako
smo izpad beležili predvsem na prodajnih poteh, ki so neposredno povezani z bazo aktiv
nih kupcev. Kljub stalnemu iskanju in testiranju novih virov za generiranje novih prodajnih
kontaktov je saldo pridobljenih novih aktivnih kupcev za te prodajne kanale še vedno ne
gativen. Pozitiven premik na tem segmentu pa vsekakor predstavlja spletno pridobivanje.
Zaostanek za planirano prodajo smo zabeležili tako pri prodaji fizičnim osebam kot pri
klubski prodaji. Kljub osipu baze je s svežimi trženjskimi pristopi planske številke presegel
sektor Reader‘s Digest. Pri prodaji pravnim osebam kot tudi pri prodaji revij ter šolam in
institucijam pa beležimo le minimalen zaostanek za planiranim. Pri prodaji oglasnega pros
tora smo dosegli realizacijo preteklega leta, kar je v razmerah vsesplošnih zmanjševanj
oglaševalskih budžetov v slovenskih podjetjih lep uspeh.
Z optimizacijami procesov, organizacijskimi spremembami, revizijo sodelovanja z dobavi
telji in drugimi ukrepi smo bili učinkoviti po stroškovni plati. Pozitiven trend smo nadalje
vali tudi na segmentu upravljanja z zalogami, saj smo jih konec leta 2014 glede na stanje
konec leta 2013 znižali za 8 %.
Leto 2014 je zaznamovala tudi uvedba Zakona o enotni ceni knjige, ki je terjala predvsem
številne prilagoditve v dinamiki izdajanja in načinu trženja dela novih knjižnih projektov.

Sektor Prodaja fizičnim osebam in Klubi
Pri prodaji fizičnim osebam smo v letu 2014 dosegli indeks 90 na lansko leto, kar je pred
vsem posledica manjšanja aktivne baze kupcev in slabšega povprečnega odziva na akcije.
V klubih smo nadaljevali z intenzivnimi aktivnostmi za dvig pridobivanja novih članov. Prvo
polovico leta je zaznamovala uvedba novega sistema nagrajevanja zastopnikov, ki daje več
ji poudarek kakovosti pridobljenih članov, poglobili smo pridobivanje novih članov preko
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mreže MKT, testirali nove scenarije v telefonskem studiu in pri pridobivanju preko interne
ta. Glavna novost leta v klubih pa je bila uvedba članske ugodnosti BonusPlus, s čimer smo
članom omogočili nakup knjižnih novosti MKZ in CZ, ki sicer še niso vključene v redni
klubski program. Z vsemi novimi ukrepi in aktivnostmi smo si pripravili dobre osnove za
stabilizacijo in načrtovan ponoven vzpon klubskega poslovanja v prihodnjih letih.

Klubi
Na prodajni poti Klubi nam je po slabšem začetku prodaje v 1. kvartalu v naslednjih kvarta
lih uspelo povečati prihodke, vendar pa smo na koncu vseeno zaostali za planiranimi pri
hodki in lansko realizacijo. V jubilejnem letu, v katerem je Svet knjige praznoval 40. oble
tnico delovanja, smo članom ponudili akcije s posebnimi jubilejnimi popusti, kar smo
aktivno podprli z oglaševanjem na TV SLO. Z januarjem smo prenovili tudi spletne strani
Cicikluba. Poleg tega smo pri prodaji testirali nove prodajne zgodbe. Člani so imeli mož
nost prelistati aktualne kataloge tudi v virtualni obliki in direktno naročati iz virtualnega
kataloga. Redna kataloga sta bila tudi v letu 2014 glavna prodajna in promocijska medija
Sveta knjige in Cicikluba, poleg tega pa smo pripravili še tematske kataloge, številne kvar
talne mailinge in druge prodajne akcije.
Za zagotavljanje večje pestrosti in aktualnosti klubske ponudbe smo s 1. 4. v Svetu knjige
vpeljali novost – BonusPlus, ki članom omogoča nakup novosti založb MKZ in CZ. Vredno
stni bon, ki ga dobijo pri tem, lahko unovčijo pri naslednjem nakupu. S tem smo se članom
še bolj približali z aktualnostjo ponudbe, pozitivno vplivali na vrednost povprečnega naku
pa ter spodbudili dodatne nakupe. Novost smo oglaševali na TV SLO, v specialnih ponud
bah in aktualnih katalogih. Storitev smo nadgradili z rednim pošiljanjem SMS- in e-sporo
čil za unovčenje bonusa.
Pomemben poudarek v lanskem letu je bil tudi na aktivnem sodelovanju z MKT pri optimi
zaciji procesov z vidika merchandisinga in opremljenosti klubskih centrov, kjer večina čla
nov opravi nakup. Vzporedno z vsemi akcijami pospeševanja prodaje in pridobivanja pa že
od druge polovice leta poteka tudi prehod na remisijski način poslovanja, ki ga bomo uved
li s 1. 4. 2015. Cilj te novosti je skrbnejše ravnanje z zalogami in optimalnejše naročanje
izdelkov ter posredno nižji stroški logistike.
V obeh klubih nam je uspelo dvigniti vrednost povprečnega nakupa, k čemur je pozitivno
prispevala tudi uvedba ugodnosti BonusPlus. Pozitiven vpliv na rezultat je imelo tudi ka
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kovostnejše pridobivanje članov. Konec leta je zaznamovalo uspešno pridobivanje na Slo
venskem knjižnem sejmu, kjer smo testirali tudi nove načine pridobivanja.

Prodaja fizičnim osebam
Prodaja po pošti – izvedenih je bilo 39 akcij direktnega trženja. Najbolj prodajane knjige so
bile: SSKJ, Sanjske poti po svetu, Prva svetovna vojna, Družinska kronika, Stalin idr. V dru
gi polovici leta smo s ciljem povečanja prodaje knjig in vrednosti nakupov knjigam priklju
čevali tudi privlačno trgovsko blago po ugodnih cenah. Pri tem sta bila zelo uspešna tab
lični računalnik in šivalni stroj. Z akcijami »up-sell« smo uspešno zmanjševali zaloge ter
povečevali povprečno vrednost nakupov. Vse leto smo selektivno izbirali najbolj primerne
baze kupcev. Pri kreiranju baz smo v celoti uporabljali novo orodje Podatkovno skladišče.
Telefonska prodaja je v letu 2014 dosegla indeks 99 glede na lani. Osredotočali smo se
predvsem na ključne A- in B- projekte. Najbolj prodajani naslovi, ki so tudi vrednostno pri
nesli največ, so bili: SSKJ, Velika ilustrirana enciklopedija Rastline, Družinska kronika, Sanj
ske poti po svetu, Prva svetovna vojna idr. Klicanje je bilo večinoma »follow-up« na glavne
akcije, poslane po pošti, nekaj pa je bilo tudi dodatnih baz. S ciljem povečanja prodaje knjig
smo pri več akcijah vključevali privlačno ugodno trgovsko blago (tablični računalnik, pame
tni telefon, šivalni stroj, set posod) ter tudi z drugimi knjižnimi »up-selli« povečevali pov
prečno vrednost nakupov.
V letu 2014 nam na prodajni poti svetovanje in prodaja na domu (D2D) podobno kot v letu
2012 ni uspelo nadomestiti odsotnosti luksuznega projekta. To se je pokazalo v padcu pov
prečne vrednosti naročila in v nižjem povprečnem prometu na zastopnika. Najbolje pro
dajani projekti leta 2014 so bili: Slovenika, Slovar slovenskega knjižnega jezika, Razkošna
Biblija in Velika ilustrirana enciklopedija Rastline. Aktivno smo iskali nove zastopnike. So
delovali smo z Zavodom za zaposlovanje RS, organizirali predstavitve na lokalnih izposta
vah in predstavljali delo potencialnim kandidatom Zavoda.
V skupini tekstopiscev in oblikovalcev smo v prvem polletju nadaljevali proces združevanja
ekip. Združene ekipe so bistveno bolj povezane, razporejanje dela znotraj ekip pa poteka
lažje in hitrejše.
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Sektor Prodaja pravnim osebam
Sektor Prodaja pravnim osebam je leto 2014 zaključil z indeksom 98 glede na plan oziroma
indeksom 97 glede na realizacijo leta 2013. Na odmik od plana in realizacije v 2013 je vpli
vala nižja prodaja učbenikov in obučbeniškega gradiva, dogovori za posebne projekte
(MOL, Spar…), ki so bili manj obsežni kot v letu 2013, ter manjši padec prodaje trgovskim
centrom. Pri slednjih je bil padec predvsem rezultat optimiziranja zalog v trgovskih centrih,
saj se je pri posameznih trgovcih prodaja končnim kupcem ohranila na primerljivi ravni ali
pa je padla zgolj malenkostno. Prihodke smo realizirali s prodajo zalog in novosti, med
katerimi so bile po ustvarjenih prihodkih med najuspešnejšimi SSKJ, Zlata mačja preja,
maturitetni knjigi (Otroštvo in Otroške stvari), Sapiens, Ni je več, Krive so zvezde, Divja
idr.
Kljub temu da je prodajna pot knjigotrštvo leto 2014 zaključila z indeksom 98 glede na plan,
je presegla realizacijo preteklega leta za en odstotek. Razlog za preseganje lanske realiza
cije je zlasti v povečanem sodelovanju s knjigotrško mrežo MKT. K temu rezultatu so pri
pomogle tudi redne tematske izpostavitve Poskrbi zase, Slovenija, Poletno branje, Gremo
v šolo, Mesec otroških knjig, Novoletna izpostavitev…
Na prodajni poti prodaja trgovskim centrom smo leto 2014 zaključili z indeksom 94 glede
na lani. Realizacija je bila močno odvisna od števila izpostavitev naših knjig v trgovskih
centrih. Medtem ko smo v preteklosti glavnino realizacije ustvarili z rednimi izpostavitvami
in nekaj akcijami, se je trend obrnil v korist dogovorov za dodatna pozicioniranja in aktiv
nosti, kar pa je povezano tudi z višjimi stroški logistike.

Sektor Reader‘s Digest
Na slovenskem trgu smo v letu 2014 z indeksom 101 presegli plan prodaje. Kljub padanju
obsega aktivne baze kupcev smo v izvedenih akcijah dosegli dobro povprečno odzivnost.
Povečali smo namreč število kataloških akcij, v akcijah, kjer smo promovirali en sam naslov,
pa smo pogosto dodali še alternativno ponudbo druge knjige in s tem znižali tveganje ne
odziva. V rednih kataloških akcijah smo imeli podoben odziv kot v letu 2013. V novembru
smo preko našega prodajnega kanala prodajali tudi kompilacijo bratov Avsenik. Rezultati
na tem področju potrjujejo potrebo po promociji in prodaji lokalnih vsebin. Izbrani romani
so dosegli pričakovan rezultat. Pri revijah RD in GEA smo v zadnjem kvartalu izvedli nekaj
poskusnih akcij z novimi koncepti, da bi upočasnili erozijo naročnikov. Na internetnem

48

Letno poročilo 2014

področju smo ponujali izdelke z novimi e-formati promocije. V letu 2014 smo izvedli tudi
vse načrtovane investicijske akcije za pridobivanje novih kupcev.
Na hrvaškem trgu je bilo izvedenih več kataloških ponudb kot lani in manj akcij z enona
slovno ponudbo. Povečalo se je število sestavljenih ponudb (knjiga in trgovsko blago) in
tudi delež prodaje trgovskega blaga. Tako kot v letu 2014 bosta pridobivanje novih naslovov
za izvedbo akcij in izboljšanje nabavnih pogojev za trgovsko blago zelo pomembni nalogi
tudi v letu 2015.

Prodaja in promocija izobraževalnih vsebin
V sektorju Prodaja in promocija izobraževalnih vsebin smo leto 2014 zaključili 1 % pod pla
nom. Na prodajni poti prodaja šolam in institucijam smo plan presegli. SSKJ, Atlas Slove
nije za OŠ, Rastline in maturitetno gradivo so večji projekti, ki so največ prispevali k temu.
Marca smo na šole in občine razposlali ponudbo za odličnjake in prvošolčke. Leto smo
zaključili z novoletno akcijo.
Pri prodaji revij smo leto zaključili z indeksom 98 glede na plan. Z mnogimi aktivnostmi v
prvem polletju nam je uspelo nadomestiti odjave naročnikov med letom. Leto je zaznamo
vala največja – jesenska akcija za revije. Ustavili smo padanje števila naročnikov na Ciciban
iz prejšnjih let. Šole in vrtci ostajajo zelo pomemben kanal za pridobivanje novih naročni
kov, a nujno v kombinaciji z drugimi oblikami promocije in prodaje.
Na področju promocije izobraževalnih vsebin že drugo leto sodelujemo s terenskima sve
tovalkama, ki pokrivata tudi promocijo revij. Ukrep se je izkazal za ekonomičnega in uspe
šnega. Naš fokus ostaja individualni pristop do učiteljev, v največji možni meri tudi do
ravnateljev. Zadnja analiza uporabe učbeniških gradiv je potrdila, da smo z interaktivnimi
e-gradivi na dobri poti. Portal za učitelje ucimte.com je pripomogel k marsikateri odločitvi
za naša gradiva. Tudi vstop na predmetno področje geografije se je izkazal za pravilno od
ločitev. Izvedli smo številne evalvacije, s predstavitvami smo sodelovali na študijskih sku
pinah.
Sicer pa so učbeniški trg zaznamovali tudi nekateri novi nizkocenovni učbeniški paketi in
dejstvo, da v prvem triletju učitelji ne potrebujejo več delovnih zvezkov za glasbeno umet
nost, nekateri pa opuščajo tudi druge delovne zvezke.
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Prodaja povezanim družbam
Pri prodaji povezanim družbam v tujini smo z indeksom 93 zaostali za planom. Zaostanek
je nastal na segmentu RD (indeks glede na plan je 84), kjer se je količina mailingov in pro
dukcija prilagajala odzivom na trgu. Poleg tega je bilo kar nekaj produkcije realizirane na
lokalnem trgu. Presežek plana na splošnem delu je posledica povečanega izvoza zalog v
MK Sarajevo.

6.2

PODROČJE LOGISTIKA

V letu 2014 smo veliko pozornosti namenjali racionalni izvedbi skladiščnih storitev in do
seganju še sprejemljivih cen na trgu. Tako nam je kljub upadu prihodkov glede na lani in
plan uspelo izboljšati profitabilnost področja.
V letu 2014 smo ustvarili čiste prihodke v višini 4.566.878 EUR in s tem dosegli indeks 94
glede na plan in 93 glede na lani. Doseženi boljši rezultat iz poslovanja je posledica večje
zasedenosti skladišča in izvajanja storitev z večjo dodano vrednostjo, poleg tega smo ce
novno prevetrili vse nabavne poti in zamenjali nekaj dobaviteljev.
Delež zunanjih strank v skupnih prihodkih je ostal na nivoju iz leta 2013 (59 %). Fluktuaci
ja strank je bila v letu 2014 dokaj velika, saj smo pri poslovanju z zunanjimi strankami pre
čistili portfelj kupcev in pričeli poslovati z novimi strankami, in to večinoma s skladiščnimi
storitvami, pri katerih je dodana vrednost višja.
Pri skladiščnih storitvah smo glede na lani dosegli indeks 97, s čimer se je delež skladiščnih
prihodkov v celotnih prihodkih povečal z lanskih 50 na 52 %. Nedoseganje plana prodaje
je posledica poslabšanja razmer na trgu prevozov. Z bistvenim upadom prihodkov smo se
soočili predvsem pri mednarodnih prevozih. Razlog so bile prenizke cene ali pa prevelika
finančna izpostavljenost, zato smo z določenimi strankami nehali poslovati ali pa smo po
slovali v zmanjšanem obsegu.
Na stroškovni strani smo bili osredotočeni predvsem na stroške dela, stroške študentske
ga dela in administracije, pri čemer smo skupen strošek vseh treh kategorij zmanjšali za
več od planiranega.
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6.3

PRODAJA V SMK

Tabela: Čisti prihodki od prodaje po družbah
Čisti prihodki od prodaje nekonsolidirano v €

2013

2014

Indeks lani

MK ZALOŽBA

29.029.016

26.542.433

91

MK TRGOVINA

52.154.353

50.115.457

96

MOZAIK KNJIGA

7.884.224

6.991.565

89

MK BEOGRAD

3.665.241

2.004.240

55

GRAFIKA SOČA

3.747.795

3.778.004

101

MK SARAJEVO

701.182

926.193

132

MK SKOPJE

699.782

495.131

71

CZ ZALOŽNIŠTVO

645.522

808.780

125

98.527.114

91.661.803

93

SKUPAJ SMK
SMK SLOVENIJA

85.576.685

81.244.674

95

SMK TUJINA

12.950.429

10.417.129

80

6.4

NAJBOLJE PRODAJANI NASLOVI V LETU 2014 (po vrednosti)

MK Založba
1. RASTLINE – VELIKA ILUSTRIRANA ENCIKLOPEDIJA
2. ZLATA MAČJA PREJA
3. SLOVENIKA – SLOV. NACIONALNA ENCIKLOPEDIJA
4. VELIKI ATLAS SLOVENIJE
5. PRVA SVETOVNA VOJNA

Cankarjeva založba
1. SSKJ – SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA
2. SLOVENSKE GORE, PLANINSKI DNEVNIK
3. DRUŽINSKA KRONIKA
4. STALIN
5. HABSBURŽANI
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Mozaik Zagreb
1. OPĆA KULTURA
2. 1000 KUĆNIH LIJEKOVA
3. MORSKI DNEVNIK PAULINE P.
4. KREATIVNA RADIONICA
5. PLANINARSKI VODIČ – VELEBIT

MK Beograd
1. VLADARI SRBIJE
2. SRPSKE SLAVE
3. GRADOVI SRBIJE
4. ČUDESNA SRBIJA
5. BLAGO SRBIJE

MK Sarajevo
1. 7 TAJNI USPJEHA
2. 24/7 TEČAJ ENGLESKOG JEZIKA
3. VELIKI OBITELJSKI MEDICINSKI SAVJETNIK
4. SRPSKE SLAVE
5. VELIKA ILUSTR. DJEČJA ENCIKLOPEDIJA

MK Skopje
1. MAKEDONSKI SLAVI
2. ŽIVOTNI
3. ČUDESNA MAKEDONIJA
4. DOMAŠEN GOTVAČ
5. RASTENIJA
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7.

ZALOŽNIŠKI PROGRAM

V Skupini MK smo v letu 2014 izdali 908 knjižnih izdaj v skupni nakladi 1,9 mio izvodov.
Največji delež teh izdaj je prispevala MK Založba s 570 knjižnimi naslovi, Cankarjeva za
ložba pa je izdala 66 naslovov, od tega 55 novosti in 11 ponatisov. Mozaik knjiga je izdala
121 novih naslovov in 130 ponatisov, med njimi so bili največji projekti Životinje u Hrvats
koj, Hrvatsko-slovenski rječnik in Kreativna radionica. MK Beograd je izdala 5 novih naslo
vov in 13 ponatisov; med lokalnimi projekti so bili najbolj uspešni Vladari Srbije in Srpske
Slave. V MK Skopje je bil med tremi lokalnimi projekti najuspešnejši Makedonski Slavi.
V MK Založbi smo se v nasprotju s preteklima dvema letoma, ko smo zmanjševali produk
cijo, za leto 2014 odločili, da število novih naslovov obdržimo na ravni iz leta 2013 in po
skušamo z bolj intenzivnim trženjem doseči boljši rezultat. Planirano produkcijo smo do
segli tako po številu kot po nabavni vrednosti, več je bilo le ponatisov in dotisov. V MK
Založbi smo v letu 2014 v sektorju Knjižno založništvo izdali 325 novih naslovov in 115 po
natisov, v sektorju Izobraževalno založništvo pa 34 novosti in 96 ponatisov, skupaj torej
570 naslovov v skupni nakladi 1,2 milijona izvodov.
Leto je na splošnem knjižnem trgu sicer minilo brez izrazite velike uspešnice (to velja ne
le za slovenski, pač pa tudi za svetovni trg), čeprav smo imeli precej močnih naslovov in
nekaj solidnih uspešnic. Na knjigarniškem trgu, še posebej pa v knjigarnah MKT, z atrak
tivnim programom krepimo svoj položaj in povečujemo tržni delež. Tudi lestvica najbolje
prodajanih knjig v slovenskih knjigarnah to jasno odraža.

Tabela: Pregled izdaj MKZ v letu 2014
Št. naslovov

Prva izdaja

Ponatisi

SKUPAJ KNJIŽNE IZDAJE 2014

570

359

211

SKUPAJ KNJIŽNE IZDAJE 2013

514

357

157

INDEKS 2014/2013

111

101

134

Na področju učbenikov še ni prišlo do spremembe v politiki ministrstva v zvezi z nabavo
novih učbenikov za sklade, prav tako je še vedno očitna nenaklonjenost šolskih oblasti do
delovnih zvezkov. Kljub temu smo zaradi razvoja portalov ucimte.com in ucimse.com do
segli napredek na nekaterih predmetnih področjih.
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Naši avtorji in sodelavci so prejeli devet nagrad, s čimer ohranjamo vodilno mesto v pa
nogi.
Tudi za trg revij je značilno, da naklade padajo, še posebej pa to žal velja za resne revije (pri
t. i. rumenem tisku so padci manjši). Veseli nas, da nam je s prenovo Cicibana uspelo pa
danje naklade skoraj ustaviti, zelo dober rezultat imamo pri reviji Pil, preostali padci pa so
nekoliko večji, vendar še vedno manjši od primerljivih revij. Stroškovno smo revije prilago
dili, poskrbeli bomo za ustrezno prenovo in prilagoditev revij, da bodo še bolj privlačne za
bralce.
V uredništvu revij smo v letu 2014 izdajali 6 revij, ki so izšle v 67 številkah.

8.

NABAVA

V letu 2014 smo v sektorju Nabava organizirali tisk doma in v tujini ter pripravili pogodbe
z domačimi in tujimi avtorji ali njihovimi zastopniki. Skrbeli smo za nižje cene tiska, velik
prihranek, ki bo občuten predvsem v letu 2015 in naprej, pa smo dosegli z uporabo tanj
šega in s tem cenejšega papirja za velik del produkcije. To nam je bilo omogočeno z ra
zvojem tehnologije na tem področju, saj do sedaj 60-gramski papirji niso bili dovolj kako
vostni.
Največje prihranke smo dosegli s tiskom Slovarja slovenskega knjižnega jezika na Kitaj
skem, združevanjem tiska v pakete (tisk več knjig naenkrat), z razpisom pri tisku revij, po
gajanjih pri skupnih tiskih in nakupu avtorskih pravic ter prevozih, saj prevoz večine blaga
iz Evrope in Daljnega vzhoda organiziramo sami.
Poslovanje na področju obračunavanja avtorskih pravic in honorarjev smo uskladili z novo
zakonodajo (spremembe glede prispevkov po SPIZ-2). V letu 2014 smo začeli obračunava
ti tudi avtorske honorarje za e-knjige. Prisotni smo bili na treh sejmih (na sejmih v Bologni
in Frankfurtu tudi kot razstavljavci, na Londonskem sejmu pa samo kot kupci).
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9.

RAZVOJ

V letu 2014 smo zaključili izobraževalni portal ucimte.com, namenjenem zgolj učiteljem,
ter v zadnjem kvartalu opravili evalvacijo, na podlagi katere bomo do začetka šolskega leta
2015/16 prenovili in posodobili portal. Ob začetku novega šolskega leta 2014/15 smo v sep
tembru zagnali portal za učence ucimse.com, za katerega smo v prvem kvartalu izdelali
arhitekturo in vstopne ekrane, skozi ves prvi in drugi kvartal pa smo intenzivno pripravlja
li naloge in tiskana gradiva spreminjali v interaktivna. Ob tem smo tudi razvili sistem nagra
jevanja pravilno rešenih nalog in dodatne vsebine v obliki didaktičnih iger. Do konca leta
smo na portalu imeli vsa potrebna gradiva za pouk v prvih štirih razredih osnovne šole.
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10.

NALOŽBE

Tabela: Prikaz investicij v Skupini MK v letu 2014
januar-december 2013

januar-december 2014

Indeks lani

MK Založba

565.147

514.700

91

MK Trgovina

160.118

290.474

181

Grafika Soča

127.332

68.319

54

Mozaik knjiga

171.395

118.096

69

3.519

26.826

762

14.055

10.889

77

1.041.566

1.029.304

99

SMK Slovenija

852.597

874.413

103

SMK tujina

188.969

154.891

82

MK Beograd
Druge družbe SMK
Skupaj SMK

Investicije v Skupini MK so bile v letu 2014 na ravni iz predhodnega leta. Med družbami
SMK so se investicije glede na leto 2013 povečale v MK Trgovini zaradi investicij v nove
maloprodajne enote, v MK Sarajevo zaradi investicije v razširitev klicnega centra ter v MK
Skopje zaradi nakupa prodajnih stojnic za zastopnike.
Reinvestirali smo tretjino amortizacije, kar je skladno s planom za leto 2014 in programom
prestrukturiranja. Realizirali smo vse investicije, za katere smo ocenili donosnost kot pri
merno oziroma so bile nujne za sam poslovni proces.

Tabela: Prikaz investicij v MK Založbi v letu 2014
januar-december 2013 januar-december 2014
Investicije v NEPREMIČNINE

Indeks lani

45.401

13.473

30

4.904

1.856

38

64.501

46.872

73

392.689

429.836

109

9.618

2.957

31

Druge investicije

48.034

19.706

41

Skupaj investicije

565.147

514.700

91

Investicije v NALOŽBENE NEPREMIČNINE
Investicije v RACUNALNIŠKO strojno opremo
Investicije v RACUNALNIŠKO programsko opremo
Investicije v POHIŠTVO
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V MK Založbi so bile investicije v letu 2014 v primerjavi s predhodnim letom nižje za 9 %
in skoraj tretjino nižje od planiranih. Največ smo investirali v računalniško programsko
opremo, kjer je bil največji del namenjen dokončanju projekta podatkovnega skladišča,
vzpostavitvi portalov ucim.te ter ucim.se in nadgradnji Librisa 2 ter Librisa 1. Pri investici
jah v računalniško strojno opremo je šlo za zamenjave računalnikov in tiskalnikov, pri in
vesticijah v drugo opremo pa v največji meri za zamenjave viličarjev.
Med navedenimi zneski investicij ni vlaganj v razvoj prodajnih poti in v baze kupcev, ki jih
vodimo pod tekočimi stroški.
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11.

UPRAVLJANJE TVEGANJ

V Skupini MK delimo tveganja na poslovna, operativna in finančna. Poslovna in operativna
tveganja obvladujemo decentralizirano v okviru odgovornosti in pooblastil posameznih
organizacijskih enot in družb v Skupini MK. Finančna tveganja spremljajo v sektorju Finan
ce matične družbe in jih centralizirano obvladujejo na ravni Skupine. Tudi komercialna za
varovanja se centralizirano koordinirajo na ravni Skupine.

11.1

POSLOVNA TVEGANJA

Glavna poslovna tveganja so:
Strateška tveganja so povezana z obvladovanjem in zagotavljanjem načrtovanega razvoja
družb, uresničevanjem zastavljenih poslovnih ciljev in 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 tudi na pri
merno in stabilno lastniško strukturo.
Politična tveganja in tveganja spremembe makroekonomskih pogojev poslovanja. V vseh
državah, v katerih poslujejo družbe iz Skupine MK, makroekonomski pogoji pomembno
vplivajo na kupno moč potencialnih kupcev, kar se odraža tudi v obsegu prodaje družb iz
Skupine MK. Poleg tega so družbe SMK na JVE trgih izpostavljene tudi potencialnim tečaj
nim razlikam in nevarnosti poslabšanja zakonodaje v zvezi s pridobivanjem osebnih po
datkov. Zato izpostavljenost navedenemu tveganju ocenjujemo kot visoko, obvladujemo
pa ga z ukrepi za prilagajanje spreminjajočim se razmeram, predvsem z nižanjem obsega
poslovanja na najbolj zdravi del trga, kar je opazno tudi pri prodajnih številkah in denarnem
toku.
Tveganja v zvezi z oblikovanjem prodajnega programa vsebujejo tveganja izbora ustreznih
založniških projektov in prodajnih artiklov za posamezne trge. Izpostavljenost tem tvega
njem je zmerna, obvladujemo jih s primernim projektnim vodenjem, rednimi analizami
strukture prodaje in tržnimi analizami, ustrezno pripravljenimi pogodbami in prodajnoprogramskimi odbori.
Tveganje razvojnotehnološkega zaostajanja pri razvoju novih tehnologij v založništvu
(e-knjiga, e-knjigarna). MKZ navedeno tveganje obvladuje s postavitvijo infrastrukture za
trženje e-vsebin (odprta je bila lastna e-knjigarna), kupovanjem e-avtorskih pravic in pret
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varjanjem vsebin v e-obliko. V letu 2014 smo zaključili pomemben razvojni projekt, vezan
na e-knjigo. Hitrost uvedbe novih tehnologij je odvisna predvsem od ocene rentabilnosti
njihovega trženja oziroma prodajno-poslovnega modela za e-vsebine ter razvojnega denar
ja, ki nam ga uspe črpati iz razpisov.
Izpostavljenost navedenemu tveganju se glede na trende na svetovnem trgu in že izvedene
projekte v MKZ ocenjuje kot zmerna.
Tveganje v zvezi s prodajno ceno. Tveganja postavitve optimalne višine cen obvladujemo s
testiranjem cen za velike projekte, tržnimi raziskavami in izkušnjami iz preteklih obdobij,
zato izpostavljenost ocenjujemo kot zmerno.
Tveganja v zvezi z zanesljivostjo dobaviteljev vključujejo tveganje nepravočasnih dobav,
neustrezne kakovosti in nekonkurenčnih cen, vrednostno najbolj pomembna pa so pri na
ročanju tiska in storitev. Obvladujemo jih s sistematičnim spremljanjem kvalitete storitev
dobaviteljev, politiko več ponudb, sodelovanjem z uveljavljenimi tiskarnami in sklepanjem
ustreznih pogodb, zato je izpostavljenost do teh tveganj zmerna.
Tveganja v zvezi s kadri obsegajo predvsem tveganje izgube ključnih kadrov in tveganje
zagotavljanja primernega nabora in strukture ključnih vodstvenih in strokovnih kadrov.
Glede na sodobne pristope pri vodenju zaposlenih, strokovno kadrovanje in vlaganje v iz
obraževanje ocenjujemo izpostavljenost do teh tveganj kot zmerno.
Tveganja v zvezi z intelektualno lastnino so v založniški dejavnosti povezana z odkupova
njem intelektualne lastnine od številnih avtorjev. Zaradi specializiranih znanj, primerno
oblikovanih pogodb in dolgoletnih izkušenj je izpostavljenost do teh tveganj nizka.
Investicijska tveganja so povezana z zagotavljanjem načrtovane ekonomike naložb ter de
zinvestiranjem nestrateških dejavnosti in sredstev. Navedena tveganja obvladujemo z
ustreznim ekonomskim načrtovanjem in nadziranjem, zato je izpostavljenost do teh tve
ganj nizka.
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11.2

OPERATIVNA TVEGANJA

Glavna operativna tveganja so:
Tveganja v zvezi z nakladami in zalogami obvladujemo s skrbnim planiranjem izidov knjig
in njihovim periodičnim usklajevanjem s prodajo ter s ponatisi, saj so stroški ponatisov
običajno precej nižji od stroškov, povezanih z nekurantnimi zalogami. Večje projekte pro
dajamo tudi v prednaročilu. Razmeram na trgu se prilagajamo z načrtovanim krčenjem
založniškega programa, večjo marketinško podporo izdanim knjižnim projektom in odpro
dajo starejših zalog, zato izpostavljenost do teh tveganj ocenjujemo kot zmerno. Tudi v letu
2014 smo pri uravnavanju obratnih sredstev, kjer so ključni element zaloge, naredili po
memben korak v pozitivno smer, kar se neposredno odraža v pozitivnem denarnem toku.
Tveganja v zvezi z informatiko se nanašajo na kakovostno upravljanje z računalniško pro
gramsko in strojno opremo, zagotavljanje varnosti podatkov in uvedbo novih informacij
skih rešitev. Informacijski projekti so vodeni projektno v skladu s plani aktivnosti in predra
čuni projektov, vodenje posameznih projektov pa spremljajo nadzorni odbori teh projektov.
Poskušamo povečati stroškovno učinkovitost informacijske podpore poslovanja ob njeni
še sprejemljivi kakovosti. Izpostavljenost do teh tveganj je zmerna.
Tveganje glede varnosti pri delu obsega predvsem nevarnost nastanka poškodb in nezgod
na delovnem mestu. Obvladujemo ga z izobraževanjem s področja varstva pri delu, zava
rovanjem poškodb pri delu ter predpisi, pravili in njihovim izvajanjem.

11.3

FINANČNA TVEGANJA

Glavna finančna tveganja so:
Tveganje sprememb deviznih tečajev se nanaša na spremenljivost tečajev HRK, RSD in
GBP, kar lahko vpliva na finančne prihodke ali odhodke družbe zaradi tečajnih razlik. Od
visni družbi v Srbiji in na Hrvaškem sta izpostavljeni nihanju tečaja EUR/RSD oziroma
EUR/HRK, ker imata poslovne in finančne obveznosti pretežno v EUR. V letu 2014 smo
nadaljevali zmanjševanje valutnih tveganj z večanjem deleža domačih dobaviteljev pri
nabavi v teh družbah in zmanjševanje obveznosti teh družb v EUR. Tveganje sprememb
tečaja GBP zaradi uvoza učbenikov in druge literature založbe Oxford OUP smo ščitili s
terminskimi »forward« posli, glede na zadnja nihanja EUR do GBP in USD pa bomo to
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upoštevali tudi pri cenovni politiki pri nabavi in prodaji. Tveganje ocenjujemo kot zmer
no.
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 največji del predstavljajo
fizične osebe, Skupina MK ni izpostavljena znatnejšemu tveganju do posameznega kupca.
Pri kupcih fizičnih osebah vodimo sistematično opominjanje ter zunajsodno in sodno iz
terjavo 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, načrtovanim zniževanjem njihove produkcije in odprodajo starih zalog
se je izboljšala tudi plačilna sposobnost teh družb do matične družbe. Pri drugih pravnih
osebah s pomočjo notranje informacijske podpore in zunanjih virov bonitetnih informacij
sproti preverjamo njihovo boniteto, višino in starostno strukturo terjatev ter določamo
meje izpostavljenosti do posameznih kupcev, redno nadziramo njihovo finančno stanje,
izvajamo medsebojne in verižne kompenzacije in druge finančne pogodbe. Zaradi izvajanja
vseh navedenih aktivnosti izpostavljenost temu tveganju ocenjujemo kot zmerno.
Tveganje sprememb obrestnih mer. Večina najetih posojil je dolgoročnih in vezanih na
spremenljivo obrestno mero EURIBOR, ki je bila vse leto 2014 glede na počasno okrevanje
evropskega gospodarstva nizka. Podobna gibanja pričakujemo tudi v prihodnje, zato izpo
stavljenost temu tveganju ocenjujemo kot zmerno.
Tveganje plačilne sposobnosti je 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 poravna
vanjem terjatev in obveznosti v Skupini in ob upoštevanju usklajene ročnosti dosegamo
čim večjo finančno propustnost znotraj Skupine in usklajenost navzven. Z reprogramom
odplačevanja dolgoročnih in kratkoročnih bančnih posojil MKZ in MKT, ki je bil dogovorjen
z bankami v letu 2013 in ki uravnava razdolževanje Skupine MK glede na planirani denarni
tok iz poslovanja ter predvidene dezinvesticije do leta 2018, smo pomembno znižali tvega
nje sposobnosti odplačevanja posojil bankam, zato je bila izpostavljenost navedenemu
tveganju v letu 2014 nizka. V letu 2014 smo poravnali vse obveznosti iz naslova reprograma
ter predčasno poplačali tudi obveznosti do 30. 9. 2015.
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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 zava
rovanj in uveljavljanja zavarovalnin. Tveganje primerno obvladujemo, zato je izpostavlje
nost nizka.
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12.

TRAJNOSTNI RAZVOJ

12.1

ZAPOSLENI

12.1.1 Zaposleni v Skupini MK
Ključni cilji leta 2014 na kadrovskem področju so bili večanje kompetenc zaposlenih za do
seganje prodajnih ciljev in dvig kompetentnosti za uspešno vodenje sodelavcev. Pomem
ben del aktivnosti je bil usmerjen v optimalno razporejanje zaposlenih znotraj poslovnih
procesov.
Na področju izobraževanja smo v letu 2014 izvedli 53 izobraževalnih dni za zaposlene, ki
delajo na prodajnem področju. Tematike izobraževanj so bile s področja vodenja, motivi
ranja, prodajnih veščin in čustvene inteligence. Za nabavno področje smo izvedli štiri izo
braževalne dni s poudarkom na pogajalski in prepričljivi komunikaciji. Aktivno smo sode
lovali pri projektu Najboljša storitev.

Tabela: Število zaposlenih po stanju konec leta po družbah Skupine MK
Podjetje

31. 12. 2013

31. 12. 2014

Indeks lani

Odmik glede na lani

MK Založba

371

346

93

-25

MK Trgovina

400

389

97

-11

Cankarjeva založba

4

4

100

0

Grafika Soča

66

67

102

1

Mozaik knjiga

122

118

97

-4

MK Beograd

79

59

75

-20

MK Sarajevo

11

22

200

11

7

13

186

6

1.060

1.018

96

-42

SMK Slovenija

841

806

96

-35

SMK tujina

219

212

97

-7

MK Skopje
SKUPAJ

V letu 2014 smo skladno s programi optimizacij znižali število zaposlenih v vseh družbah
Skupine MK za 4 %, pri tem pa se je število zaposlenih brez zastopnikov in maloprodaje v
vseh družbah Skupine MK znižalo za 6 %. V slovenskem delu Skupine MK smo zmanjšali
število zaposlenih za 4 %, kar pomeni 35 zaposlenih manj kot konec leta 2013, v družbah
Skupine MK na JVE trgih pa je bilo zmanjšanje 3-odstotno oziroma za 7 zaposlenih. V MK
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Sarajevu se je število zaposlenih povečalo zaradi določil lokalne delovnopravne zakonoda
je, podobna ugotovitev pa velja tudi za MK Skopje.

Tabela: Izobrazbena struktura zaposlenih v Skupini MK
Stopnja izobrazbe

na dan 31.12.2013

na dan 31.12.2014

indeks 2014/2013

83

74

89

IV.

293

277

95

V.

315

303

96

VI.

93

95

102

VII.

261

249

95

VIII.

12

15

125

IX.

3

5

167

1.060

1.018

96

I.–III.

SKUPAJ

Izobrazbena struktura v Skupini ostaja nespremenjena in odraža zahtevnost posameznih
dejavnosti znotraj posameznih družb in organizacijskih enot.

12.1.2 Zaposleni v družbi MK Založba d.d.
Tabela: Število in struktura zaposlenih v MK Založbi na dan 31. 12. 2014

Redno zaposleni
Zastopniki, tel. svetovalci
SKUPAJ

na dan 31.12.2013

na dan 31.12.2014

Indeks lani

313

291

93

58

55

95

371

346

93

Število zaposlenih v MK Založbi se je v letu 2014 znižalo za 7 %, kar pomeni 25 zaposlenih
manj kot prejšnje leto in 4 zaposlene manj, kot smo predvideli s planom. Večini izmed
zaposlenih je prenehalo delovno razmerje iz poslovnega razloga ali poteka pogodbe o
zaposlitvi za določen čas oziroma upokojitve. Ključni razlog za zmanjšanje števila zaposlenih
je bil nadaljnja optimizacija stroškov dela. Veliko aktivnosti smo usmerili tudi v iskanje
novih zaposlenih za prodajo v telefonskem studiu in za zastopniško delo na terenu, kjer pa
se soočamo s slabo odzivnostjo na trgu dela.
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Tabela: Izobrazbena struktura zaposlenih v MK Založbi v letu 2014
Stopnja izobrazbe

na dan 31.12.2013

na dan 31.12.2014

indeks 2014/2013

I.–III.

41

35

85

IV.

42

39

93

V.

116

107

92

VI.

40

38

95

VII

119

114

96

VIII.

11

9

82

IX.

2

4

200

371

346

93

SKUPAJ

Izobrazbena struktura v MK Založbi kaže na visoko stopnjo dosežene izobrazbe, saj ima
skoraj 48 % zaposlenih višjo in visoko univerzitetno izobrazbo oziroma magisterij ali dok
torat.

Tabela: Spolna struktura zaposlenih v MK Založbi v letu 2014
Spol

na dan 31.12.2013

na dan 31.12.2014

indeks 2014/2013

Struktura 31.12.2014

Moški

135

121

90

35 %

Ženski

236

225

95

65 %

SKUPAJ

371

346

93

100 %

V MK Založbi je 65 % zaposlenih žensk in 35 % moških, povprečna starost zaposlenih je
45 let.
V letu 2014 je znašala stopnja fluktuacije v MK Založbi 8,22 %. Velik del fluktuacije je načr
tovan ter izhaja iz optimizacije stroškov dela in prilagajanja nižjemu obsegu poslovanja.
Stopnja fluktuacije se v primerjavi s prejšnjimi leti umirja, saj bi v določenih poslovnih pro
cesih nadaljnje zmanjševanje števila zaposlenih ogrozilo uspešnost doseganja ciljev.
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12.2

KOMUNICIRANJE

V letu 2014 smo organizirali 48 novinarskih konferenc; 30 za MKZ in 18 za CZ. Medije smo
o knjižnih izdajah obveščali tudi s pomočjo drugih orodij odnosov z javnostmi in preko
družbenih omrežij.
V januarju smo razglasili zmagovalca natečaja modra ptica, v marcu pa predstavili zmago
valni roman. Gostili smo sedem tujih avtorjev: Gorana Tribusona, dvakrat Brino Svit (prvi
obisk v sodelovanju s Francoskim inštitutom), Sergia Ramireza (v sodelovanju s Cankarje
vim domom), Andreo Molesinija in Nikolaja Lilina (v sodelovanju z Italijanskim inštitutom
za kulturo), dr. Yuvala Hararija (v sodelovanju z izraelskim veleposlaništvom) ter Mileno
Michiko Flašar (v sodelovanju z avstrijskim Kulturnim forumom).
V knjigarnah MK in knjižnicah smo organizirali pogovore z avtorji o aktualnih knjižnih no
vostih (najbolj uspešno je bilo gostovanje Cirila Zlobca v petih knjigarnah MK). Med od
mevnimi dogodki so bili še: Konzorcijev prešerni dan, posvečen 100. obletnici rojstva Vi
tomila Zupana, podelitev priznanj Trusted brand, simpozij o slovenski literarni šoli v Trstu,
ki smo ga organizirali ob 101. rojstnem dnevu Borisa Pahorja. Z drugimi področji in odvis
nimi družbami, zlasti MKT, smo sodelovali tudi pri organizaciji in promociji vrste dogodkov
(srečanje jubilantov, Knjigotrški dan, Bologna po Bologni, Velika nagradna igra RD, Kultur
ni bazar, Vesela šola, Noč knjigarn, Mumindan, Irski teden v Konzorciju, Frankfurt po Fran
kfurtu – obisk Tuule Haavisto, Slovenski knjižni sejem, interna predstavitev programa …).
Organizirali smo tri odmevne razstave ilustracij: Marjance Jemec Božič v Kresiji ter Silvana
Omerzuja in Petra Škerla v Steklenem atriju.
Poleg komuniciranja knjižnih novosti je bilo zlasti v prvem polletju intenzivno tudi komu
niciranje na korporativni ravni (prodaja večinskega paketa delnic MKZ), kar je vplivalo tudi
na večjo medijsko pojavnost Mladinske knjige. Interno javnost smo vsakodnevno informi
rali preko portala ToSmoMi ter z internimi obvestili, mesečno pa preko internega časopisa.

12.3

VAROVANJE OKOLJA

Skupina Mladinska knjiga ima tudi zaradi svojega poslanstva pomembno vlogo pri ekolo
škem ozaveščanju širše javnosti oziroma vseh starostnih skupin prebivalstva, saj ustrezen
odnos do naravnega okolja izpostavljamo tudi v naših revijah (zlasti Gei), učbenikih, pri
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ročnikih oziroma drugih knjižnih izdajah. V tej povezavi smo tudi podporniki Kajakaške
zveze Slovenije.
Okoljevarstvo je tudi eden ključnih elementov družbene odgovornosti podjetja, ki jo v prvi
vrsti udejanjamo zaposleni. Delovne procese nadgrajujemo z ločenim zbiranjem odpadkov
in ločenim zbiranjem odpadnega materiala, ki ga je mogoče predelati (papir, plastika, stek
lo, baterijski vložki, odpadna elektronika, kartuše in tonerji, CD-ji in DVD-ji ter lesni izdelki);
z racionalno porabo energentov, zlasti električne energije pa tudi vode kot pomembnega
naravnega vira.
V vseh družbah Skupine Mladinska knjiga si prizadevamo za okolju prijazne delovne pro
cese in izdelke, saj se zavedamo, da imamo kljub naravi prijazni dejavnosti še možnosti za
izboljšave. Ozaveščanje zaposlenih negujemo v internih komunikacijah, skrbimo pa tudi
za prenos dobre prakse med odvisnimi družbami.

12.4

DRUŽBENA ODGOVORNOST

V Skupini MK se zavedamo družbene odgovornosti, ki jo kot največja slovenska založniška
družba udejanjamo predvsem na kulturnem in izobraževalnem področju. S svojim založ
niškim in izobraževalnim programom sooblikujemo kulturni in širši družbeni prostor. Svo
je poslanstvo kulturnih, ne le prodajnih stičišč pa uresničujejo tudi knjigarne Mladinske
knjige. Po vsej Sloveniji, zlasti pa v manjših krajih, bralcem vseh starostnih skupin na lite
rarnih večerih, prireditvah za otroke, razstavah, pogovorih, okroglih mizah, predavanjih in
srečanjih z avtorji omogočajo neposredne stike z avtorji in knjigami.
Družbeno odgovornost udejanjamo v odnosu do vseh pomembnih javnosti: avtorjev, kup
cev, lastnikov, širše družbene skupnosti in ne nazadnje do zaposlenih.
Odgovornost do zaposlenih vključuje skrb za izobraževanje in njihovo osebno rast, dvo
smerno komunikacijo ter skrb za zdravje zaposlenih. Šport, kultura in umetnost so drago
ceni gradniki našega vsakdanjika in zaposleni v Mladinski knjigi jih uresničujemo v okviru
športno-kulturnega društva Modrin. To je prostovoljno, nepridobitno združenje vseh zapo
slenih Mladinske knjige, odprto pa je tudi za zunanje člane. V okviru ŠKD Modrin delujejo
številne sekcije, v katerih lahko prav vsakdo najde možnosti za širjenje svojega znanja, re
kreativno in kulturno udejstvovanje.
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Družbeno odgovornost do kupcev zagotavljamo s kakovostnimi izdelki in storitvami. Pri
našem knjižnemu programu, revijalnem tisku in učbenikih izpostavljamo kakovost izdel
kov.
Sodelovanje z različnimi družbenimi skupinami vključuje tudi sponzorstvo in donatorstvo
vzgojno-izobraževalnih, kulturnih, športnih projektov ter projektov za pomoč otrokom,
mladostnikom in starejšim.
Odgovornost do okolja pa zagotavljamo z okolju prijaznimi izdelki ter s podporo akcijam
na področju varovanja naravnega okolja.
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13.

NAČRTI SKUPINE MK IN MK ZALOŽBE ZA LETO 2015

Načrtovani cilji Skupine MK za leto 2015
Glavne cilje Skupine MK za leto 2015 lahko strnemo v naslednjih točkah:
• Nadaljeval se bo trend izboljševanja konsolidiranih rezultatov Skupine MK, leto 2015
bodo z dobičkom iz poslovanja zaključile vse družbe iz Skupine MK.
• Dosegli bomo 74.989.233 EUR konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar bo 2 %
manj kot v letu 2014.
• Leto bomo (konsolidirano) zaključili z 1.178.584 EUR dobička iz poslovanja in 308.174
EUR čistega dobička.
• 70-letnico uspešnega delovanja bosta Mladinska knjiga in Cankarjeva založba zaznamo
vali predvsem s posebnimi jubilejnimi izdajami svojih najboljših del ter s prodajnimi in
promocijskimi akcijami, vezanimi posebej na ta jubilej.
• Uredniška politika se bo še naprej prilagajala razmeram na trgu in prodajnim strategi
jam. Na prodajno manj uspešnih delih programa je predvideno krčenje, na bolj perspek
tivnih delih pa krepitev (npr. pri splošnem programu in učbenikih, kjer povečujemo svoj
tržni delež)
• Na izboljševanje rentabilnosti bomo vplivali tudi s sistematičnim nižanjem nabavnih
cen in vseh vrst stroškov, še naprej bo upadalo število zaposlenih.
• Družbe iz Skupine MK bodo nadaljevale monetizacijo svojih zalog in nižanje potrebne
ga obsega obratnega kapitala, z uspešnim poslovanjem ter odprodajo nepotrebnega
premoženja in nestrateških dejavnosti pa bomo dodatno okrepili svoj finančni položaj
in se razdolževali.

Načrtovani cilji MK Založbe za leto 2015
Glavne cilje in naloge MK Založbe za leto 2015 lahko strnemo v naslednje točke:
• Dosegli bomo 26.337.906 EUR čistih prihodkov od prodaje, kar bo na ravni leta 2014.
• Leto bomo zaključili s 341.449 EUR dobička iz poslovanja, glede na negativni izid iz fi
nanciranja bomo v letu 2015 poslovali s čisto izgubo v višini 396.978 EUR.
• Mladinska knjiga bo skupaj s Cankarjevo založbo v letu 2015 praznovala 70 let delova
nja, ob tem bo 70-letnico praznovala tudi revija Ciciban, Maček Muri pa 40-letnico.
Obletnice bomo izkoristili za številne založniške in prodajno-marketinške aktivnosti.
• Ob luksuznem in izvirnem A-projektu bomo v letu 2015 izdali enako število B-projektov
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kot v letu 2014, število C-naslovov, ki so namenjeni knjigarnam, knjižnicam in drugim
prodajnim mestom, pa bomo rahlo okrepili. Pri tem bomo produkcijo po nabavni vred
nosti ohranili na približno enakem nivoju kot v letu 2014.
Ob nadaljnjem razvoju portalov ucimte.com in ucimse.com bomo pripravili e-učbenike
za nekaj novih predmetnih področij s ciljem povečati tržni delež na tem področju.
Na direktnih prodajnih poteh bomo izboljšali segmentacijo kupcev z uporabo novih
orodij za optimalnejše upravljanje baz strank, planiramo tudi pridobivanje novih pro
dajnih zastopnikov. V sektorju Reader’s Digest bomo testirali uvedbo novih serijskih
ponudb kot nadomestilo za izpad prometa pri seriji Izbrani romani.
Pri prodaji preko knjižnih klubov bomo v drugem kvartalu 2015 prešli s komisijskega na
remisijski način poslovanja, s čimer bomo zagotovili smotrnejše upravljanje z zalogo v
klubskih centrih in izboljšali oblikovanje prodajnega programa.
Poslovni odhodki bodo v strukturi še naprej pomembno zaostajali za planiranim obse
gom prodaje.
Še naprej bomo zniževali potreben obseg obratnega kapitala, z uspešnim poslovanjem
ter odprodajo nepotrebnega premoženja in nestrateških dejavnosti pa bomo dodatno
okrepili svoj finančni položaj in se razdolževali.
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RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA DRUŽBO MKZ D. D. ZA LETO 2014
14.

RAČUNOVODSKE USMERITVE

14.1

PODLAGA ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Računovodski izkazi za leto 2014 so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalski
mi 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 preraču
nani po referenčnem tečaju Banke Slovenije na dan nastanka poslovnega dogodka. Stanja
sredstev in obveznosti do virov sredstev se konec leta preračunajo na referenčni tečaj Ban
ke Slovenije.
Zapisane usmeritve veljajo za poročajočo družbo Mladinsko knjigo Založbo d.d.
Družba ne razvršča sredstev in obveznosti do virov sredstev po profitnih centrih (področ
nih in območnih odsekih).
Družba ne uporablja inštrumentov za varovanje pred obrestnim in kreditnim tveganjem.

14.2

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne premoženjske pravi
ce in usredstvene dolgoročne stroške razvijanja. Med dolgoročnimi aktivnimi časovnimi
razmejitvami družba izkazuje vlaganja v neopredmetena sredstva s končno dobo koristnosti
pred usposobitvijo za uporabo.
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Neopredmetena sredstva se ob pridobitvi izmerijo po nabavni vrednosti, ki zajema nakup
no 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 vred
nost preseže nadomestljivo. Izguba zaradi oslabitve se izkazuje kot prevrednotovalni po
slovni 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 gospo
darske koristi od sredstva, se doba amortiziranja ustrezno spremeni.
Dobiček od odtujenega neopredmetenega osnovnega sredstva se izkazuje med prevredno
tovalnimi 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 vred
nost po dobaviteljevem računu pa presega 100 EUR. Družba zaradi doslednosti istovrstna
sredstva razporeja vedno enako. Ločeno izkazuje opredmetena osnovna sredstva v prido
bivanju, za uporabo usposobljena osnovna sredstva in trajno neuporabna osnovna sredstva.
Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo pri opred
metenih osnovnih sredstvih, se knjigovodsko izkazujejo na kontih terjatev.
Opredmetena osnovna sredstva se ob pridobitvi izmerijo po nabavni vrednosti, ki vključu
je nakupno ceno osnovnega sredstva, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroške, ki
jih je mogoče neposredno pripisati osnovnemu sredstvu, zlasti stroške dovoza in name
stitve.
Kasneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo
njegovo nabavno vrednost, če povečujejo prihodnje koristi v primerjavi s prej ocenjenimi.
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Za vrednotenje zemljišč in zgradb družba uporablja model prevrednotenja. Prikazane
poštene vrednosti temeljijo na periodičnih, vendar vsaj triletnih ocenah zunanjega neodvi
snega ocenjevalca, zmanjšanih za amortizacijo. Povečanja knjigovodske vrednosti iz pre
vrednotenja zemljišč in zgradb se izkažejo v povečanju presežka iz prevrednotenja v kapi
talu. Slabitve predhodno okrepljenih sredstev neposredno zmanjšujejo vrednost
oblikovanega presežka iz prevrednotenja v kapitalu, sicer se pripoznajo v izkazu poslovne
ga 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 obra
čunskega 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 poslovni
mi prihodki, izguba pa med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki.

14.4

NALOŽBENE NEPREMIČNINE

Med naložbenimi nepremičninami družba 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 družba 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 vred
nost presega pošteno vrednost. Izguba zaradi oslabitve se izkaže med drugimi odhodki.
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Naložbene nepremičnine se zaradi okrepitve prevrednotijo, če je njihova knjigovodska vred
nost manjša od poštene vrednosti. Dobiček zaradi okrepitve se izkaže med drugimi pri
hodki.

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.
Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo so neizpeljana finančna sredstva z do
ločenimi 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 vrednos
ti ni mogoče zanesljivo izmeriti, se izmerijo po nabavni vrednosti. Prevrednotenje finančnih
naložb zaradi oslabitve je obvezno.
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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 sestav
ljajo 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.
Oslabitve zalog nedokončane proizvodnje predlaga direktor programa kadar koli med le
tom, obvezno pa ob letnem popisu.
Zaloge nedokončane proizvodnje se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigo
vodska 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 zaradi oslabitve pre
vrednotujejo tako, da se oblikuje popravek proizvajalne vrednosti zalog proizvodov in na
bavne 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 (po
natisa) 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 slabi
tve 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.
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 ce
lotnem 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 nastan
ka. Tečajne razlike, ki se pojavijo do dneva poravnave takšnih terjatev ali do dneva bilance
stanja, se štejejo kot postavka finančnih prihodkov oziroma finančnih odhodkov.
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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 terjat
ve;
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 posa
mezne 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 institu
ciji, 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.

14.9

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Z aktivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti kratkoročno odloženi stroški oziroma kratko
ročno odloženi odhodki ter kratkoročno nezaračunani prihodki.
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14.10

KAPITAL

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital (osnovni), kapitalske rezerve, rezerve iz dobič
ka, presežek iz prevrednotenja, preneseni čisti poslovni izid in čisti poslovni izid (čista iz
guba) 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 poravna
vanju 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 odkuplje
nih lastnih delnic. Ob odtujitvi se rezerve sprostijo v dobro vira, iz katerega so bile obliko
vane.
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 pre
vrednotenja (prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev, dolgoročnih finančnih na
ložb ter kratkoročnih finančnih naložb in zaradi oslabitve dolgoročnih ter kratkoročnih dol
gov).
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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 ozi
roma odhodkov.
Med dolgoročne rezervacije na račun vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov šte
jemo dolgoročne rezervacije za reorganizacijo, za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb,
za pokojnine, za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi ter druge rezervacije.
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 na
stanek.
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, zmanjša
ni za odplačilo glavnice in prenose med kratkoročne obveznosti, dokler se ne pojavi potre
ba po prevrednotenju.
Knjigovodska vrednost kratkoročnih obveznosti je enaka njihovi izvirni vrednosti, popra
vljeni za njihova povečanja in zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki, dokler se ne po
javi potreba po njihovem prevrednotenju.
Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti so dobljena posojila, ki se med sabo razli
kujejo po ročnosti.
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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.

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 po
vezano 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 trgovske
ga 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 predhod

82

Letno poročilo 2014

no 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 (nedoba
vljeno in fakturirano izkazuje med kratkoročnimi pasivnimi razmejitvami).

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 od
tujitvi 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 te
čajnih razlik tako kratkoročnih kot tudi dolgoročnih poslovnih terjatev.

14.17

DRUGI PRIHODKI

Med drugimi prihodki so izkazani prihodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po mo
delu poštene vrednosti, prihodki od prejetih odškodnin in kazni ter drugi prihodki.

14.18

PRIPOZNAVANJE ODHODKOV

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju po
vezano z zmanjšanjem sredstva ali povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zaneslji
vo izmeriti.
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14.19

POSLOVNI ODHODKI

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvo
dov in nedokončane proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago prodano.
Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, pove
čanim za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvo
dnje, ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in nedo
končane 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, iz
računani 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 2014 so naslednje:
Leto 2014

Leto 2013

20 %–50 %

20 %–50 %

10 %

10 %

1,5 %–5 %

1,5 %–5 %

1,5 %–20 %

1,5 %–20 %

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 %

10 %–25 %

10 %–25 %

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA:
- Programska oprema
- E-knjiga
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA:
- Gradbeni objekti
- Deli gradbenih objektov
- Hladilne in prezračevalne naprave in instalacija

- Vlaganja v tuja osnovna sredstva

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

14.21

FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb so odhodki iz oslabitve in odtu
jitve finančnih sredstev, razporejenih za prodajo, oslabitve posojil, oslabitve finančnih na
ložb, merjenih po nabavni vrednosti.
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so odhodki za obresti in tečajne razlike od krat
koročnih in dolgoročnih finančnih dolgov.
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so odhodki za obresti in tečajne razlike od krat
koročnih in dolgoročnih poslovnih dolgov.

14.22

DRUGI ODHODKI

Med drugimi odhodki se izkazujejo odhodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po
modelu poštene vrednosti, 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 ob
dobjih ne glede na obdavčljive začasne razlike. Obveznosti za davek se ugotovijo na pod
lagi zneska, za katerega se pričakuje, da bo plačan davčni upravi, ob uporabi davčnih sto
penj, 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 2014,
DOSEŽENO V LETU 2013 IN PLAN ZA LETO 2014
2014

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

26.542.433

2013

plan 2014

29.029.016 27.634.215

I 14/13 I 14/P14
91

96

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

-612.535

-633.529

-580.413

97

106

3. USREDSTVENI LAST. PROIZVODI
IN LAST. STORITVE

108.620

0

0

-

-

1.614.434

536.189

532.603

301

303

17.584.191 16.087.552

90

98

2.328.531

88

114

14.571.391 13.759.021

90

95

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
(s prevredn. posl. prihodki)
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
a. Nabavna vred. prod. blaga in materiala
ter stroški porabljenega materiala

15.786.698
2.654.262

3.012.800

b. Stroški storitev

13.132.436

6. STROŠKI DELA

9.153.713

10.309.999

9.466.075

89

97

a. Stroški plač

6.650.495

7.318.479

6.999.493

91

95

b. Stroški socialnih zavarovanj

1.318.832

1.461.781

1.288.203

90

102

- stroški pokojninskih zavarovanj

832.334

924.490

814.712

90

102

- stroški socialnih zavarovanj

486.498

537.291

473.491

91

103

c. Drugi stroški dela

1.184.386

1.529.739

1.178.379

77

101

7. ODPISI VREDNOSTI

1.777.092

1.860.852

1.746.771

95

102

a. Amortizacija

1.613.697

1.607.178

1.666.271

100

97

402

2.210

0

18

-

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki
pri obratnih sred.

162.993

251.464

80.500

65

202

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

157.444

1.645.769

196.141

10

80

DOBIČEK IZ POSLOVANJA

778.005

-2.469.135

89.866

-32

866

9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV

64.702

1.077.953

573.000

6

11

a. Finančni prihodki iz deležev v družbi v Skupini

63.000

1.030.000

570.000

6

11

b. Prev. posl. odh. pri neo. sredst. in opred. OS

1.702

47.953

3.000

4

57

10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL

b. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah

22.627

60.495

13.000

37

174

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

13.410

11.723

13.000

114

103

9.217

48.772

0

19

-

201.976

161.355

88.000

125

230

27.163

46.255

0

59

-

174.813

115.100

88.000

152

199

b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV
a. Finanč.prihod. iz posl. terjatev do družb v Skupini
b. Finančni prihodki iz poslov. terjatev do drugih
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2014

2013

plan 2014

12. FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE
IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB

250.000

1.333.373

500.000

19

50

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

250.000

1.000.000

500.000

25

50

0

333.373

0

0

-

1.072.142

1.039.983

1.003.000

103

107

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

117.014

145.250

0

81

-

b. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

937.110

894.733

1.003.000

105

93

c. Finančni odhodki iz drugih finančnih obv.

18.018

0

0

-

-

14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI

24.094

21.354

100.000

113

24

3.092

178

100.000

1.737

3

18.163

21.087

0

86

-

2.839

89

0

3.190

-

15. DRUGI PRIHODKI

32.010

25.840

700

124

4.573

16. DRUGI ODHODKI

35.371

1.608.239

15.500

2

228

0

0

0

-

-

b. Drugi fin. odh. iz oslabitev in odpisov naložb
13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI

a. Finančni odhodki iz poslov. obvez. do družb
v Skupini
b. Finančni odhodki iz obvez. do dobav.
in meničnih obvez.
c. Finančni odhodki iz drugih poslov. obveznosti

17. DAVEK IZ DOBIČKA
18. ODLOŽENI DAVKI
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

I 14/13 I 14/P14

-14.907

205.158

0

-7

-

-267.380

-5.351.599

-853.934

5

31

* stroški dela so planirani v celoti (niso razbiti po analitičnih postavkah IPI-ja)

		
		

Marko Ručigaj		
član uprave				
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15.2

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

v EUR

2014

2013

-267.380

-5.351.599

Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev

0

2.491.477

Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

0

153.006

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

0

-633.246

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

-126.515

-229.163

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

-393.895

-3.569.525

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

		
		

15.3

Marko Ručigaj		
član uprave				

Peter Tomšič
predsednik uprave

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014 IN DOSEŽENA
NA DAN 31. 12. 2013
31.12.2014

31.12.2013

I 14/13

SREDSTVA (A + B + C)

67.437.360

72.016.327

94

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

54.044.035

55.124.964

98

I. NEOPREDMETENA SRED. IN DOLGOR. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

1.292.070

1.397.598

92

1. DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE

1.292.070

1.397.598

92

II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

21.013.086

22.008.814

95

1. ZEMLJIŠČA IN ZGRADBE

20.453.152

21.222.999

96

a. ZEMLJIŠČA

7.435.757

7.435.757

100

b. ZGRADBE

13.017.395

13.787.242

94

482.049

707.930

68

77.885

77.885

100

0

0

-

77.885

77.885

100

3. DRUGE NAPRAVE IN OPREMA
4. OPREDMETENA OS V PRIDOBIVANJU
a. V GRADNJI IN IZDELAVI
b. PREDUJMI ZA PRIDOBITEV
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31.12.2014

31.12.2013

I 14/13

7.815.856

7.814.000

100

IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

23.122.282

23.072.282

100

1. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE RAZEN POSOJIL

22.722.282

22.972.282

99

22.709.473

22.959.473

99

11.928

11.928

100

III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE

a. DELNICE IN DELEŽI V DRUŽBAH V SKUPINI
c. DRUGE DELNICE IN DELEŽI
č. DRUGE DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

881

881

100

400.000

100.000

400

400.000

100.000

400

0

0

-

800.741

832.270

96

13.224.510

16.730.785

79

5.470.415

6.201.996

88

545.337

579.374

94

4.769.480

5.489.131

87

4. PREDUJMI ZA ZALOGE

155.598

133.491

117

III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

867.022

849.309

102

1. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE RAZEN POSOJIL

345.378

348.176

99

345.378

348.176

99

521.644

501.133

104

521.644

501.133

104

b. KRATKOROČNA POSOJILA DRUGIM

0

0

-

IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE

6.156.522

6.847.332

90

1. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE DO DRUŽB V SKUPINI

3.319.770

3.781.121

88

2. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE DO KUPCEV

2.606.060

2.893.022

90

3. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE DO DRUGIH

230.692

173.189

133

V. DENARNA SREDSTVA

730.551

2.832.148

26

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

168.815

160.578

105

2.400.296

3.944.341

61

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

67.437.360

72.016.327

94

A. KAPITAL

38.781.256

39.175.151

99

I. VPOKLICANI KAPITAL

5.141.149

5.141.149

100

1. Osnovni kapital

5.141.149

5.141.149

100

2. DOLGOROČNA POSOJILA
a. DOLGOROČNA POSOJILA DRUŽBAM V SKUPINI
b. DOLGOROČNA POSOJILA DRUGIM
VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
II. ZALOGE
2. NEDOKONČANA PROIZVODNJA
3. PROIZVODI IN TRGOVSKO BLAGO

b. DRUGE DELNICE IN DELEŽI
2. KRATKOROČNA POSOJILA
a. KRATKOROČNA POSOJILA DRUŽBAM V SKUPINI

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA

II. KAPITALSKE REZERVE

8.127.507

8.127.507

100

III. REZERVE IZ DOBIČKA

16.130.316

16.197.997

100

673.122

673.122

100

1. Zakonske rezerve
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2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži
4. Statutarne rezerve
5. Druge rezerve iz dobička
IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA

31.12.2014

31.12.2013

I 14/13

1.359.771

1.359.771

100

-1.359.771

-1.359.771

100

1.028.230

1.028.230

100

14.428.964

14.496.645

100

9.382.284

9.708.498

97

V. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID

0

0

-

VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA

0

0

-

2.275.567

2.127.380

107

775.567

627.380

124

1.500.000

1.500.000

100

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

13.550.758

14.285.634

95

I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

11.588.875

12.277.315

94

1.456.291

2.080.181

70

10.132.584

10.197.134

99

1.961.883

2.008.319

98

11.741.167

15.227.378

77

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE RAZMEJITVE
1. REZERVACIJE ZA POKOJNINE IN PODOBNE OBVEZNOSTI
2. DRUGE REZERVACIJE

1. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DO DRUŽB V SKUPINI
2. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DO BANK
III. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

5.148.218

7.763.649

66

1. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DO DRUŽB V SKUPINI

1.450.942

1.562.820

93

2. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DO BANK

3.679.142

6.182.695

60

18.134

18.134

100

6.592.949

7.463.729

88

4. DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
1. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI DO DRUŽB V SKUPINI

428.195

318.703

134

3.057.209

3.336.546

92

-8.327

-7.826

106

5. DRUGE KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

3.115.872

3.816.306

82

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

1.088.612

1.200.784

91

ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI

2.400.296

3.944.341

61

2. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
4. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI NA PODLAGI PREDUJMOV
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15.4

PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2014

IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA

2014

2013

A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA

0

0

B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA

-267.380

-5.351.599

C. PRENESENI ČISTI DOBIČEK

199.699

680.763

Č. PRENESENA ČISTA IZGUBA

0

0

D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV

0

0

67.681

4.670.836

1. Zmanjšanje zakonskih rezerv

0

0

2. Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže

0

0

3. Zmanjšanje statutarnih rezerv

0

0

67.681

4.670.836

F. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA

0

0

1. Povečanje zakonskih rezerv

0

0

2. Povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže

0

0

3. Povečanje statutarnih rezerv

0

0

4. Povečanje drugih rezerv iz dobička

0

0

0

0

E. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA

4. Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička

G. BILANČNI DOBIČEK

Bilančni dobiček družbe za leto 2014 znaša 0 EUR, saj je družba poslovala z izgubo v viši
ni – 267.380 EUR. Uprava se je odločila, da bo izgubo pokrivala že med sestavljanjem ra
čunovodskih izkazov v breme prenesenih čistih dobičkov iz prejšnjih let v višini 199.699
EUR in v breme drugih rezerv iz dobička v višini 67.681 EUR.

Ljubljana, 23. aprila 2015

Marko Ručigaj				
član uprave				
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15.5

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA LETO 2014 (RAZLIČICA II)
2014

2013

2.217.517

791.368

27.374.837

29.622.425

-25.157.320

-28.831.057

0

0

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

675.334

2.464.818

Začetne manj končne poslovne terjatve

539.829

2.726.319

-8.237

-126.626

0

0

A.

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a)

Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih
terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni
odhodki iz poslovnih obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

b)

Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

0

0

Začetne manj končne zaloge

246.830

657.825

Končni manj začetni poslovni dolgovi

-12.587

-1.163.053

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije

-90.501

370.353

0

0

2.892.851

3.256.186

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
c)

Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b)

B.

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a)

Prejemki pri naložbenju

90.692

4.228.874

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

85.119

1.116.220

0

0

710

88.012

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin

0

0

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb

0

926.680

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

4.863

2.097.962

Izdatki pri naložbenju

-726.591

-2.665.147

Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev

-321.216

-392.689

-83.008

-167.554

-1.856

-4.904

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb

-300.000

-2.100.000

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

-20.511

0

c)

Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b)

-635.899

1.563.727

C.

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

b)

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
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a)

2014

2013

1.390.000

4.750.000

Prejemki od vplačanega kapitala

0

0

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti

0

830.000

Prejemki pri financiranju

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
b)

1.390.000

3.920.000

-5.748.549

-7.186.488

-996.051

-1.071.988

Izdatki za vračila kapitala

0

0

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

0

0

-4.752.498

-6.114.437

0

-63

-4.358.549

-2.436.488

730.551

2.832.148

Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c)

Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b)

Č.

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y)

x)

Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)

-2.101.597

2.383.425

y)

Začetno stanje denarnih sredstev

2.832.148

448.723

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 z deviznimi tečaji ob koncu leta

0

0

DODATEK K IZKAZU DENARNIH TOKOV

Izkaz denarnih tokov za leto 2014 je narejen po posredni metodi (različica II – SRS 26).
Podatki, ki so prikazani v izkazu denarnega izida, izhajajo iz bilance stanja, izkaza poslov
nega 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 2014, drugi pa denarni tok v letu 2013.
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15.6

IZKAZ GIBANJA KAPITALA V LETU 2013
Vpoklicani
kapital

IZKAZ GIBANJA KAPITALA
01. 01. 2013–31. 12. 2013

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

5.141.149

8.127.507

673.122

A.

Stanje kapitala 01. 01. 2013

B.

Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki

0

0

0

C.

Celotni vseobsegajoči donos

0

0

0

0

0

0

5.141.149

8.127.507

673.122

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta
Sprememba presežka iz prevrednotenja OOS
Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja OOS za odloženi davek
Prenos presežka iz prevrednotenja OOS v preneseni čisti dobiček
(amortizacija prevrednotenja)
Odprava odloženih davkov (pri OOS)
Sprememba presežka iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb (DFN)
Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja DFN za odloženi davek
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
Č.

Spremembe v kapitalu
Razporeditev čistega dobička po sklepu skupščine
Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala

D.

Stanje kapitala 31. 12. 2013

E.

BILANČNI DOBIČEK
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Rezerve iz dobička
Rezerve
za lastne
delnice

Lastne
delnice

1.359.771

-1.359.771

0

0

0

0

0

0

Preneseni čisti
poslovni izid

Čisti poslovni
izid poslovnega
leta
Čisti poslovni
izid poslovnega
leta

Druge
rezerve
iz dobička

Presežek iz
prevrednotenja

Preneseni čisti
dobiček

1.028.230 19.167.481

7.806.551

427.759

0

0

0

0

1.901.947

-119.873

Statutarne
rezerve

372.877 42.744.676
0

0

0

-4.670.836

-5.351.599

-3.569.525
-5.351.599

2.491.477

2.491.477

-610.106

-610.106

-131.674

131.674

0

22.384

-22.384

0

153.006

153.006

-23.140

-23.140

0

-4.670.836
1.359.771

-1.359.771

1.028.230 14.496.645
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0

-5.351.599

-229.163
0

Skupaj

9.708.498

-229.163

-307.886

4.978.722

0

372.877

-372.877

0

-680.763

5.351.599

0

0

0 39.175.151

0

0

0
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA V LETU 2014

Vpoklicani
kapital

IZKAZ GIBANJA KAPITALA
01. 01. 2014–31. 12. 2014

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

5.141.149

8.127.507

673.122

A.

Stanje kapitala 01. 01. 2014

B.

Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki

0

0

0

C.

Celotni vseobsegajoči donos

0

0

0

0

0

0

5.141.149

8.127.507

673.122

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta
Prenos presežka iz prevrednotenja OOS v preneseni čisti dobiček
(amortizacija prevrednotenja)
Odprava odloženih davkov (pri OOS)
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
Č.

Spremembe v kapitalu
Razporeditev čistega dobička po sklepu skupščine
Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala

D.

Stanje kapitala 31. 12. 2014

E.

BILANČNI DOBIČEK
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Čisti poslovni
Preneseni čisti izid poslovnega
poslovni izid
leta

Rezerve iz dobička
Rezerve
za lastne
delnice

Lastne
delnice

Statutarne
rezerve

Druge
rezerve
iz dobička

Presežek iz
prevrednotenja

Čisti poslovni
Preneseni čisti izid poslovnega
dobiček
leta

1.359.771

-1.359.771

1.028.230

14.496.645

9.708.498

0

0 39.175.151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-326.214

199.699

-267.380

-393.895

-267.380

-267.380

-240.600

240.600

0

40.901

-40.901

0

-126.515
0

0

0

-67.681

Skupaj

0

-126.515
-199.699

267.380

-199.699

267.380

0
0

-67.681
1.359.771

-1.359.771

1.028.230
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14.428.964

9.382.284

0

0

0 38.781.256

0

0

0
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16.

POJASNILA K REVIDIRANI BILANCI STANJA

16.1

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

1.292.070 EUR

Dolgoročne premoženjske pravice
NABAVNA VREDNOST
Stanje 31. 12. 2013
Pridobitve
Odpisi in odtujitve
Neopredmetena sredstva, nastala v podjetju

3.466.741
321.216
-100.527
108.620

Prenos na opredmetena osnovna sredstva

0

Premiki med skupinami

0

Stanje 31. 12. 2014

3.796.050

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 31. 1. 2013

2.069.143

Odpisi in odtujitve

-100.527

Amortizacija
Prenos na opredmetena osnovna sredstva

535.364
0

Stanje 31. 12. 2014

2.503.980

Neodpisana vrednost 31. 12. 2013

1.397.598

Neodpisana vrednost 31. 12. 2014

1.292.070

Neopredmetena dolgoročna sredstva so last družbe in so prosta bremen.
V letu 2014 je družba investirala 321.216 EUR v nove pridobitve neopredmetenih dolgoroč
nih sredstev.
Družba na dan 31. 12. 2014 nima nobenih obvez za nakup neopredmetenih osnovnih
sredstev.
Knjigovodske vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev v materialno pomembnih
zneskih ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti.
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16.2

21.013.086 EUR

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Zemljišča

Vlaganja
v tuja
osnovna
sredstva

Kratkoročni
predujmi

Skupaj

5.851.299

36.968

77.885

36.650.370

Oprema in
nadomestni
Zgradbe
deli

NABAVNA VREDNOST
Stanje 31. 12. 2013

7.435.757 23.248.461

Učinek pripojitve

0

0

0

0

0

0

Popravek učinka prevrednotenja
v 2009

0

0

0

0

0

0

Pridobitve

0

13.473

69.535

0

0

83.008

Odpisi in odtujitve

0

0

-87.255

0

0

-87.255

Učinek prevrednotenja

0

0

0

0

0

0

Premiki med grupami

0

0

0

0

0

0

7.435.757 23.261.934

5.833.579

36.968

77.885

36.646.123

Stanje 31. 12. 2014

0
POPRAVEK VREDNOSTI

0

Stanje 1.1. 2014

0

9.461.219

5.177.564

2.773

0

14.641.556

Odpisi in odtujitve

0

0

-86.852

0

0

-86.852

Amortizacija

0

783.320

295.013

0

0

1.078.333

Stanje 31. 12. 2014

0 10.244.539

5.385.725

2.773

0

15.633.037

Neodpisana vrednost 31. 12. 2013 7.435.757 13.787.242

673.735

34.195

77.885

22.008.814

Neodpisana vrednost 31. 12. 2014 7.435.757 13.017.395

447.854

34.195

77.885

21.013.086

V letu 2014 je družba iz lastnih sredstev investirala v opredmetena osnovna sredstva 83.008
EUR, od tega predvsem v pridobitev nove računalniške in druge IT-opreme.
Družba je v letu 2014 prodala ali odpisala osnovna sredstva po nabavni vrednosti 87.255 EUR.
Družba nima opredmetenih osnovnih sredstev, pridobljenih s finančnim najemom.
Družba na dan 31. 12. 2014 nima nobenih obvez za nakup opredmetenih osnovnih sredstev.
Opredmetena osnovna sredstva so last družbe in so obremenjena s hipoteko. Knjigovod
ska vrednost zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev je 20.333.756 EUR.
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Cenitev nepremičnin je bila izvedena po stanju na dan 31. 12. 2013 (pred tem pa 31. 12.
2009) in jo je opravil pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin. Poštena vrednost je bila dolo
čena na osnovi uporabe nabavnovrednostnega načina, načina tržnih primerjav in na dono
su zasnovanega načina. Če bi družba poslovne nepremičnine vrednotila po modelu nabav
ne vrednosti, bi njihova knjigovodska vrednost znašala 9.006.203 EUR.

16.3

7.815.856 EUR

NALOŽBENE NEPREMIČNINE
NN – zemljišča

NN – zgradbe

Skupaj NN

3.932.754

3.881.246

7.814.000

0

1.856

1.856

3.932.754

3.883.102

7.815.856

NABAVNA VREDNOST
Neodpisana vrednost 31. 12. 2013
Nove nabave
Stanje 31. 12. 2014

Družba evidentira zemljišča in zgradbe, ki jih daje v najem, med naložbenimi nepremični
nami.
V letu 2014 je družba iz lastnih sredstev v naložbene nepremičnine dodatno investirala
1.856 EUR, predvsem v ureditev poslovnih prostorov na Kidričevi ulici 20 v Novi Gorici.
Prihodki od najemnin od naložbenih nepremičnin so v letu 2014 znašali 644.967 EUR.
Naložbene nepremičnine so last družbe in so obremenjene s hipoteko. Knjigovodska vred
nost zastavljenih naložbenih nepremičnin znaša 6.737.000 EUR.
Cenitev nepremičnin je bila izvedena po stanju na dan 31. 12. 2013 (pred tem pa 31. 12.
2009) in jo je opravil pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin. Poštena vrednost je bila dolo
čena na osnovi uporabe nabavnovrednostnega načina, načina tržnih primerjav in na dono
su zasnovanega načina. Če bi družba naložbene nepremičnine vrednotila po modelu na
bavne vrednosti, bi njihova knjigovodska vrednost znašala 2.585.658 EUR, zmanjšana za
nabrani popravek vrednosti, česar pa zaradi nepomembnosti ne razkrivamo.
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16.4

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
(BREZ POSOJIL)

22.722.282 EUR

DFN v podjetja
Skupine MK,
izmerjene po
nabavni vrednosti

Druge DFN,
izmerjene po
nabavni
vrednosti

Druge DFN,
izmerjene po
pošteni vrednosti
preko kapitala

Skupaj

25.898.607

430.983

11.928

26.341.518

Pridobitve

0

0

0

0

Zmanjšanje

0

0

0

0

25.898.607

430.983

11.928

26.341.518

2.939.134

430.102

0

3.369.236

250.000

0

0

250.000

0

0

0

0

3.189.134

430.102

0

3.619.236

Neodpisana vrednost 31. 12. 2013

22.959.473

881

11.928

22.972.282

Neodpisana vrednost 31. 12. 2014

22.709.473

881

11.928

22.722.282

NABAVNA VREDNOST
Stanje 31. 12. 2013

Stanje 31. 12. 2014
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 31. 12. 2013
Izgube zaradi oslabitev
Odpravljanje izgube zaradi oslabitev
Stanje 31. 12. 2014

V letu 2014 ni bilo povečanj dolgoročnih finančnih naložb. Na podlagi analiz in ocene se
danje vrednosti smo pripoznali slabitev naložbe odvisne družbe Mladinska knjiga, d.o.o.,
Novi Beograd, v višini 250.000 EUR.
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Prikaz naložb v odvisne družbe Skupine MK:
Naziv družbe

Matična številka

Sedež družbe

5049130

SLOVENSKA 29, 1000 LJUBLJANA

2. Mladinska knjiga Trgovina d.d.

5171555

SLOVENSKA 29, 1000 LJUBLJANA

3. Cankarjeva založba – Založništvo d.o.o.

1900277

SLOVENSKA 29, 1000 LJUBLJANA

4. Grafika Soča d.o.o.

5048524

SEDEJEVA ULICA 4, 5000 NOVA GORICA

3741672

KARLOVAČKA CESTA 24A, 10000 ZAGREB, HRVAŠKA

204463

KARLOVAČKA CESTA 24A, 10000 ZAGREB, HRVAŠKA

4200757160009

MUHAMEDA KANTARDŽIĆA 3,
71000 SARAJEVO, BOSNA IN HERCEGOVINA

OBVLADUJOČA DRUŽBA
1. Mladinska knjiga Založba d.d.
ODVISNE DRUŽBE V DRŽAVI

ODVISNE DRUŽBE V TUJINI
5. Mozaik knjiga d.o.o.
6. Svijet knjige d.o.o.
7. Mladinska knjiga, d.o.o., Sarajevo
8. Mladinska knjiga DOOEL, Skopje

5848784

ULICA LJUBLJANSKE BRIGADE 5,1000 SKOPJE, MAKEDONIJA

9. Mladinska knjiga, d.o.o., Novi Beograd

8773505

OMLADINSKIH BRIGADA 102, 11070 NOVI BEOGRAD, SRBIJA

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA

Druge dolgoročne finančne naložbe, merjene po nabavni vrednosti, so na dan 31. 12. 2014
izkazane v višini 881 EUR. Sprememb v letu 2014 ni bilo.
Druge dolgoročne naložbe, merjene po pošteni vrednosti prek kapitala, so na dan 31. 12.
2014 izkazane v višini 11.928 EUR. Sprememb v letu 2014 ni bilo.
Pomembnejše dolgoročne naložbe, ki niso uvrščene na borzo vrednostnih papirjev po knji
govodski vrednosti na dan 31. 12. 2014, so naslednje:
–
–
–
–
–

MK Trgovina
			
13.445.065 EUR
Mozaik knjiga Zagreb					
3.835.491 EUR
Grafika Soča Nova Gorica							2.525.485 EUR
MK Beograd
1.907.346 EUR
MK Sarajevo								 761.908 EUR
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Delež MK Založbe

Delež preostalih

Vrednost kapitala
31.12.2014

Čisti prihodki
od prodaje v letu 2014

Čisti dobiček / izguba v letu 2014

3,29 %

96,71 %

38.781.256

26.542.433

-267.380

19.436.072

54.702.241

59.773

100,00 %

0,00 %

18.612.993

50.115.457

29.048

100,00 %

0,00 %

33.677

808.780

5.345

100,00 %

0,00 %

789.401

3.778.004

25.381

3.548.918

10.417.129

-460.758

100,00 %

0,00 %

1.723.666

6.991.565

-163.821

100,00 %

0,00 %

25.118

0

0

100,00 %

0,00 %

319.970

926.193

33.156

100,00 %

0,00 %

270.057

495.131

6.384

100,00 %

0,00 %

1.210.106

2.004.240

-336.477

61.766.246

91.661.803

-668.364
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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.
Sprememb presežka iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih v letu 2014 ni bilo.
Naziv vrednostnega papirja

31.12.2013

sprememba v letu

31.12.2014

Delnice DZS

-9.436

0

-9.436

SKUPAJ

-9.436

0

-9.436

Pri dolgoročnih finančnih naložbah ni zaznati večjih obrestnih in kreditnih tveganj, zato
družba ne uporablja nikakršnih finančnih instrumentov za varovanje pred tovrstnimi tve
ganji.

16.5

DOLGOROČNO DANA POSOJILA

400.000 EUR

Dolgoročna posojila, dana družbam v SMK

Skupaj

100.000

100.000

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2014
Zmanjšanje

0

Povečanje

300.000

300.000

Stanje 31. 12. 2014

400.000

400.000

Stanje 1. 1. 2014

0

0

Stanje 31. 12. 2014

0

0

Neodpisana vrednost 1. 1. 2014

100.000

100.000

Neodpisana vrednost 31. 12. 2014

400.000

400.000

POPRAVEK VREDNOSTI

Dolgoročna dana posojila se v celoti nanašajo na posojilo, dano Grafiki Soči d. o. o.

16.6

DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE

0 EUR

Družba nima dolgoročnih poslovnih terjatev.
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16.7

800.741 EUR

ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

Stanje terjatev za odloženi davek na dan 1. 1. 2013

1.064.347

Popravek preteklih obdobij

0

Dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine

11.496

Poslovne terjatve

43.053

Finančne naložbe in posojila

-286.626

Stanje terjatev za odloženi davek na dan 31. 12. 2013

832.270

Dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine

-934

Poslovne terjatve

-30.595

Finančne naložbe in posojila

0

Stanje terjatev za odloženi davek na dan 31. 12. 2014

800.741

Odložene terjatve za davek so se v primerjavi z letom 2013 znižale za 4 %.
V letu 2014 smo upoštevali pri izračunu odloženih davkov davčno stopnjo 17 %.

16.8

5.470.415 EUR

ZALOGE
31.12.2014

31.12.2013

I 14/13

Nedokončana proizvodnja in storitve

545.337

579.374

94

Nedokončana proizvodnja

545.337

579.374

94

3.761.517

4.306.629

87

Proizvodi v lastnem skladišču

25.506.657

27.525.358

93

Oblikovani popravki proizvodov

-2.289.931

-2.376.416

96

-19.455.209

-20.842.313

93

Zaloge blaga

1.007.963

1.182.502

85

Blago v lastnem skladišču

4.346.677

4.815.279

90

-681.093

-722.391

94

-2.657.621

-2.910.386

91

5.314.817

6.068.505

88

155.598

133.491

117

5.470.415

6.201.996

88

Proizvodi

Odmiki od cen proizvodov

Oblikovani popravki zalog trgovskega blaga
Vračunana razlika v cenah zalog blaga
Skupaj zaloge
Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala
Skupaj zaloge in predujmi za zaloge:

Celotne zaloge so konec leta 2014 dosegle neodpisano nabavno vrednost v višini 5.314.817
EUR in so za 12 odstotkov nižje kot leto prej.
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Od tega so zaloge v tranzitu na dan 31. 12. 2014 znašale 232.659 EUR (proizvodi 190.779
EUR in trgovsko blago 41.880 EUR) in so prehodne narave, saj so namenjene prodaji od
visnim družbam v letu 2015.
Družba je preverila čisto iztržljivo vrednost zalog in ugotovila, da ta presega knjigovodsko
vrednost zalog.
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
evidentirala primanjkljaj gotovih proizvodov
evidentirala viške gotovih proizvodov
evidentirala primanjkljaj trgovskega blaga
evidentirala viške trgovskega blaga

8.395 EUR
34.559 EUR
(26.080) EUR
13.891 EUR
(8.757) EUR

Gibanje popravka vrednosti zalog v letu 2014
Vrsta zaloge
Gotovi proizvodi
Trgovsko blago
SKUPAJ

Stanje na dan
31. 12. 2013

Odprava slabitve
v letu 2014

Oslabitev
v letu 2014

Stanje na dan
31. 12. 2014

2.376.416

249.945

163.460

2.289.931

722.391

94.743

53.445

681.093

3.098.807

344.688

216.905

2.971.024

Glede na predhodno stanje popravka vrednosti zalog se je to zmanjšalo za 127.783 EUR
(344.688 EUR – 216.905 EUR). Neto vrednost se izkazuje v izkazu poslovnega izida med
prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki.
V skladu s pravilnikom o odpisu in uničenju proizvodov je družba v letu 2014 odpisala in
odpeljala na uničenje za 139.184 EUR proizvodov in 85.862 EUR trgovskega blaga po proi
zvajalni oziroma nabavni vrednosti iz šifranta zalog.
Družba nima zalog, zastavljenih kot jamstvo za obveznosti.
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16.9

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
(RAZEN POSOJIL)

345.378 EUR
31.12.2014

31.12.2013

I 14/13

Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni
vrednosti

0

0

-

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

345.378

348.176

99

SKUPAJ

345.378

348.176

99

Družba je v letu 2014 prodala svojo kratkoročno finančno naložbo v Terme Čatež v višini
2.798 EUR. Primerjava naložbe z revidirano knjigovodsko vrednostjo deleža v Prehrano
promet, Tuzla, ki na dan 31. 12. 2014 znaša 345.378 EUR, kaže na to, da potrebe po slabitvi
te naložbe ni.

16.10

521.644 EUR

KRATKOROČNA POSOJILA

Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb družbam v Skupini
Kratkoročna posojila, dana drugim
Kratkoročni depoziti v bankah in drugih finančnih organizacijah
Oslabitev vrednosti danih kratkoročnih posojil v Skupini
Oslabitev vrednosti danih kratkoročnih posojil
SKUPAJ

31.12.2014

31.12.2013

I 14/13

521.644

501.133

104

3.477.150

3.477.150

100

0

0

-

0

0

-

-3.477.150

-3.477.150

100

521.644

501.133

104

Posojila, dana odvisnim družbam, na dan 31. 12. 2014 vključujejo tudi obračunane obresti
v znesku 1.644 EUR. Obrestna mera za dana posojila odvisnim družbam je določena v vi
šini obrestne mere za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi Pravilnika
o priznani obrestni meri.
Posojila, dana drugim, na dan 31. 12. 2014 vključujejo tudi obračunane obresti v znesku
183.155 EUR, po obrestni meri od 5,50 % do 6,40 %. Posojila, dana drugim, so v celoti slab
ljena.
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16.11

6.156.522 EUR

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
31.12.2014

31.12.2013

I 14/13

Kratkoročne terjatve do kupcev

5.925.830

6.674.143

89

Kratkoročne terjatve do kupcev PO v Skupini

3.319.770

3.781.121

88

Kratkoročne terjatve do kupcev PO v državi

1.597.065

1.850.930

86

Kratkoročne terjatve do kupcev PO v tujini

178.326

123.417

144

Kratkoročne terjatve do kupcev FO v državi

1.883.828

2.264.206

83

Kratkoročne terjatve do kupcev FO v tujini

0

0

-

Oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev v Skupini

0

0

-

-1.053.159

-1.345.531

78

12.313

8.367

147

0

0

-

13.003

9.057

144

237

237

100

-927

-927

100

Druge kratkoročne terjatve

218.379

164.822

132

Terjatve za vstopni DDV

138.566

102.442

135

Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij

75.981

59.608

127

Druge kratkoročne terjatve

32.564

31.504

103

-28.732

-28.732

100

6.156.522

6.847.332

90

Oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev
Kratkoročno dani predujmi in varščine
Drugi kratkoročno dani predujmi dobaviteljem v Skupini
Drugi kratkoročno dani predujmi
Kratkoročno dane varščine
Oslabitev kratkoročno danih predujmov in varščin

Oslabitev drugih kratkoročnih terjatev
SKUPAJ

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 2014

Vrsta terjatve

Stanje na dan
31.12.2013

Pravne osebe

563.061

180.774

Fizične osebe

782.470
1.345.531

SKUPAJ
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Odpis v letu Odprava v letu
2014
2014

Oslabitev
v letu 2014

Stanje na dan
31.12.2014

109.921

44.898

317.264

57.829

29.923

41.177

735.895

238.603

139.844

86.075

1.053.159
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V letu 2014 je družba v breme oblikovanih popravkov terjatev dokončno odpisala terjatve
v višini 238.603 EUR ter izterjala že popravljene terjatve in pri tem izkazala za 139.844 EUR
odprave slabitve. Glede na oblikovano politiko izvajanja slabitev terjatev je bilo za 86.075
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. 2014 je naslednje:
Terjatve do kupcev pravnih oseb v Sloveniji
– od tega zapadle terjatve
– od tega nezapadle terjatve

3.317.905 EUR
398.061 EUR
2.919.844 EUR

Družba nima sklenjene nobene pogodbe z ročnostjo več kot 120 dni. Del terjatev pravnih
oseb je zavarovan z menicami.
Družba je imela iz naslova prodaje pravnim osebam na dan 31. 12. 2014 toženih za
351.204 EUR terjatev, ki so vključene med zapadle terjatve.
Terjatve do kupcev fizičnih oseb
– od tega zapadle terjatve		
– od tega nezapadle terjatve		

1.883.828 EUR
1.177.921 EUR
705.907 EUR

Terjatve do kupcev pravnih oseb v tujini
– od tega zapadle terjatve		
– od tega nezapadle terjatve		

1.776.937 EUR
1.254.247 EUR
522.690 EUR

Pretežni del terjatev do pravnih oseb v tujini se nanaša na odvisne družbe v tujini.

Letno poročilo 2014

113

16.12

730.551 EUR

DENARNA SREDSTVA
31.12.2014

31.12.2013

I 14/13

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice

1.961

2.106

93

Denarna sredstva v blagajni

1.441

1.506

96

520

600

87

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah

728.590

2.830.042

26

Denarna sredstva na računih

697.096

2.815.131

25

Devizna sredstva na računih

26.051

14.302

182

5.443

609

894

730.551

2.832.148

26

Denar na poti

Denarna sredstva na računih v tujini
SKUPAJ

V letu 2014 so med denarna sredstva uvrščeni tudi kratkoročni depoziti z ročnostjo do 3
mesecev, ki so na dan 31. 12. 2014 znašali 600.069 EUR.

16.13

168.815 EUR

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
31.12.2014

31.12.2013

I 14/13

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki

168.815

160.578

105

SKUPAJ

168.815

160.578

105

Kratkoročno odloženi stroški se v višini 168.815 EUR nanašajo na v letu 2014 prejete račune za stroške v letu 2015. Znesek je sestavljen iz odloženih stroškov promocije, stroškov
licenčnin in raznih naročnin.

16.14

KAPITAL

38.781.256 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 del
nic, 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.
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Vrednost osnovnega kapitala na dan 31. 12. 2014 znaša 5.141.149 EUR.
Družba na dan 31. 12. 2014 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. 2014 znaša 38.781.256 EUR.
Knjigovodska vrednost (brez lastnih delnic) ene kosovne delnice na dan 31. 12. 2014 znaša
32,55 EUR.
Kapitalske rezerve znašajo 8.127.507 EUR in se nanašajo na splošni prevrednotovalni po
pravek kapitala v višini 7.881.685 in na kapitalske rezerve, povezane s pripojitvijo podjetij v
višini 245.822 EUR.
Zakonske rezerve se oblikujejo v višini 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe. Z razpo
reditvijo čistega dobička v preteklih letih so zakonske rezerve oblikovane do višine 13,1 od
stotka osnovnega kapitala.
Statut delniške družbe nalaga oblikovanje statutarnih rezerv do višine 20 odstotkov osnov
nega kapitala. Statutarne rezerve so v celoti oblikovane in znašajo 1.028.230 EUR.
Premiki v kapitalu v višini – 393.895 EUR se nanašajo na aktuarske izgube v višini – 126.515
EUR in izgubo tekočega leta v višini – 267.380 EUR.
Družba v letu 2013 in 2014 ni imela bilančnega dobička.
V poslovnem letu 2014 je družba ustvarila izgubo v višini – 267.380 EUR, kar predstavlja
– 0,224 EUR na delnico (1.191.525 delnic). Družba je izgubo pokrila s prenesenim čistim
dobičkom iz prejšnjih let v višini – 199.699 EUR in z zmanjšanjem drugih rezerv iz dobička
v višini – 67.681 EUR.
Če bi družba v letu 2014 opravila prevrednotenje kapitala s stopnjo rasti življenjskih
potrebščin (0,2 odstotka), bi izkazala za 78.350 EUR višjo izgubo, in sicer bi izguba znaša
la 345.730 EUR.
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16.15

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
RAZMEJITVE

2.275.567 EUR

Družba je v letu 2014 porabila za namene jubilejnih nagrad 20.911 EUR in za odpravnine
ob upokojitvi za 32.658 EUR oblikovanih rezervacij.
Na podlagi aktuarskega izračuna po stanju na dan 31. 12. 2014 je družba na novo oblikova
la 171.571 EUR rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in za 62.346 EUR na novo oblikovala
rezervacije za jubilejne nagrade. Razlog za povečanje rezervacij gre iskati v spremembi
makroekonomskih dejavnikov.
Družba je subsidiarni porok družbi Zvon Ena Holding d.d. za prejeto posojilo v višini
1.500.000 EUR, za kar je družba oblikovala druge rezervacije.

16.16

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

11.588.875 EUR

31.12.2014

31.12.2013

I 14/13

1.456.291

2.080.181

70

Dolgoročne finančne obveznosti do bank

10.132.584

10.197.134

99

SKUPAJ

11.588.875

12.277.315

94

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v Skupini

Družba na dan 31. 12. 2014 izkazuje za 11.588.875 EUR dolgoročnih finančnih obveznosti,
od tega se 1.456.291 EUR obveznosti nanaša na obveznosti do družb v Skupini, 10.132.584
EUR pa so obveznosti do bank.
Obrestna mera za prejeta posojila odvisnih družb je spremenljiva, vezana na EURIBOR
(3M) s pribitkom 4,65 %.
S sprejetim načrtom finančnega prestrukturiranja z obstoječimi bankami upnicami je druž
ba konec leta 2013 in v začetku leta 2014 spremenila ročnost obstoječih posojil. Obrestne
mere po reprogramu so fiksne v višini 6,7 % oziroma spremenljive, vezane na EURIBOR
(3M) oziroma EURIBOR (6M) s pribitki od 3,45 % do 6,5 %. Posojila se odplačujejo kvar
talno, zadnji obrok zapade v plačilo 31. 12. 2018. Dolgoročna posojila so zavarovana z me
nicami in s hipotekami na nepremičninah.
Družba ni imela dolgoročnih dolgov do članov uprave, članov nadzornega sveta in notra
njih lastnikov.
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Ročnost dolgoročnih finančnih obveznosti:
31.12.2014

31.12.2013

zapadlost 1–2 leti

5.032.036

3.272.593

zapadlost 2–3 leta

2.668.766

3.303.375

zapadlost 3–4 leta

3.888.073

2.221.607

zapadlost 4–5 let

0

3.479.740

zapadlost nad 5 let

0

0

11.588.875

12.277.315

SKUPAJ

16.17

0 EUR

DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

Družba na dan 31. 12. 2014 ni imela izkazanih dolgoročnih poslovnih obveznosti.

16.18

1.961.883 EUR

ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK

Stanje obveznosti za odloženi davek na dan 1. 1. 2013

1.401.992

Popravek napake preteklih obdobij

0

Prevrednotenje zemljišč, nepremičnin in naložb na pošteno vrednost

610.861

Osnovna sredstva – nabavna vrednost do 500 EUR

-4.534

Stanje obveznosti za odloženi davek na dan 31. 12. 2013

2.008.319

Prevrednotenje zemljišč, nepremičnin in naložb na pošteno vrednost

-40.902

Osnovna sredstva – nabavna vrednost do 500 EUR

-5.534

Stanje obveznosti za odloženi davek na dan 31. 12. 2014

16.19

1.961.883

5.148.218 EUR

KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
31.12.2014

31.12.2013

I 14/13

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v Skupini

951.830

1.309.667

73

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti do družb v Skupini

499.112

253.153

197

Kratkoročne finančne obveznosti do bank

206.422

3.513.707

6

3.472.720

2.668.988

130

18.134

18.134

100

5.148.218

7.763.649

66

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti do bank
Druge kratkoročne obveznosti (neizplačane dividende)
SKUPAJ
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Obveznosti iz naslova kratkoročno dobljenih posojil od povezanih družb vključujejo obra
čunane obresti v znesku 11.830 EUR. Obrestna mera za prejeta posojila odvisnih družb je
določena v višini obrestne mere za obresti na posojila med povezanimi osebami na pod
lagi Pravilnika o priznani obrestni meri.
Kratkoročne finančne obveznosti do bank predstavljajo obresti v znesku 206.422 EUR.
Družba ni imela kratkoročnih dolgov do članov uprave, članov nadzornega sveta in notra
njih lastnikov.

16.20

6.592.949 EUR

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

31.12.2014 31.12.2013

I 14/13

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v Skupini

428.195

318.703

134

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v Skupini

428.195

318.703

134

0

0

-

Kratkoročne obveznosti za predujme v Skupini
Kratkoročne druge obveznosti v Skupini

0

0

-

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

3.057.209

3.336.546

92

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi

2.289.049

2.290.756

100

760.498

1.027.809

74

7.662

17.981

43

Kratkoročne obveznosti od prejetih predujmov

-8.327

-7.826

106

Kratkoročno prejeti predujmi

-8.327

-7.826

106

3.115.872

3.816.306

82

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač

378.394

372.015

102

Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač

133.369

126.271

106

87.800

71.465

123

107.871

100.248

108

97.127

96.209

101

146.976

96.429

152

Preostale kratkoročne obveznosti

2.164.335

2.953.669

73

SKUPAJ

6.592.949

7.463.729

88

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini
Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač
Obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja
Obveznosti iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se ne obračunavajo
skupaj s plačami, in obveznosti za prispevke in davek od izplačanih plač
Druge obveznosti do države

Vrednosti za nezaračunano blago so ocenjene na podlagi dokumentov, ki dokazujejo pre
jem blaga, ali na podlagi pogodbeno dogovorjenih nakupnih pogojev.

118

Letno poročilo 2014

Za obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini družba v preteklem obdobju ni izdajala no
benih instrumentov za zavarovanje pogodbenih obveznosti.
Podlaga za izkazovanje obveznosti do zaposlencev je obračun plače za mesec december
za leto 2014 in še neizplačani potni stroški.
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

1.088.612 EUR

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
31.12.2014

31.12.2013

I 14/13

Kratkoročno odloženi prihodki

1.088.612

1.200.784

91

SKUPAJ

1.088.612

1.200.784

91

Kratkoročno odloženi prihodki se na dan 31. 12. 2014 v največji meri nanašajo na zaraču
nane in nedobavljene revije in lastne proizvode (prednaročila).

16.22

2.355.443 EUR

ZABILANČNA EVIDENCA

Dana poroštva
Hipoteke
SKUPAJ

31.12.2014

31.12.2013

I 14/13

1.955.403

2.333.333

84

400.040

1.544.628

26

2.355.443

3.877.961

61

Dana poroštva v višini 1.955.403 EUR se v celoti nanašajo na poroštva odvisnemu podjetju
MK Trgovina d.o.o. Hipoteka je dana za zavarovanje prejetih bančnih posojil v odvisni druž
bi Grafika Soča d. o. o.

16.23 ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

Komisijske zaloge
Drobni inventar v uporabi
SKUPAJ
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44.853 EUR
31.12.2014

31.12.2013

I 14/13

44.853

56.416

80

0

9.964

0

44.853

66.380

68
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17.

TVEGANJA

17.1

VALUTNO TVEGANJE

Izpostavljenost družbe tveganju sprememb deviznih tečajev:
31. 12. 2014
EUR

Druge valute

Skupaj

Terjatve do kupcev in druge terjatve

6.678.166

0

6.678.166

Kratkoročne finančne obveznosti

5.148.218

0

5.148.218

Kratkoročne poslovne obveznosti

6.412.059

180.890

6.592.949

-4.882.111

-180.890

-5.063.001

Bruto izpostavljenost bilance stanja

31. 12. 2013
EUR

Druge valute

Skupaj

Terjatve do kupcev in druge terjatve

7.348.465

0

7.348.465

Kratkoročne finančne obveznosti

7.763.649

0

7.763.649

Poslovne in druge obveznosti
Bruto izpostavljenost bilance stanja

7.381.718

82.012

7.463.730

-7.796.902

-82.012

-7.878.914

V letu 2014 nismo sklepali poslov za varovanje tveganja sprememb deviznih tečajev.

17.2

OBRESTNO TVEGANJE

Izpostavljenost družbe tveganju sprememb obrestnih mer:

Finančni instrumenti po fiksni obrestni meri
Dana posojila
Prejeti krediti in posojila
Neto finančni instrumenti po fiksni obrestni meri

31. 12. 2014

31. 12. 2013

EUR

EUR

920.002

600.000

3.870.000

4.225.000

-2.949.998

-3.625.000

0

0

12.630.707

15.638.205

-12.630.707

-15.638.205

Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri
Dana posojila
Prejeti krediti in posojila
Neto finančni instrumenti po variabilni obrestni meri
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V letu 2014 nismo sklepali poslov za varovanje tveganja sprememb obrestnih mer.

Analiza občutljivosti denarnega toka pri instrumentih z variabilno obrestno mero
Sprememba obrestne mere za 100 bazičnih točk (bt) na dan poročanja bi povečala/zmanj
šala 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. 2014

Neto variabilnost denarnega toka

Povečanje za 100 bt

Zmanjšanje za 100 bt

-126.307

126.307

Vpliv morebitne spremembe obrestne mere na poslovni izid na dan 31. 12. 2013

Neto variabilnost denarnega toka

17.3

Povečanje za 100 bt

Zmanjšanje za 100 bt

-156.382

156.382

KREDITNO TVEGANJE

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev predstavlja največjo izpostavljenost kreditnemu
tveganju in je bila na dan poročanja naslednja:

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev

Terjatve do kupcev
Predujmi za kratkoročna sredstva
Druge kratkoročne terjatve
� terjatve za odmerjeni davek (DDV)
- terjatve do države in drugih institucij
- druge kratkoročne terjatve
Dana posojila
SKUPAJ
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31.12.2014

31.12.2013

5.925.510

6.674.143

12.633

8.367

218.379

164.822

138.566

102.442

75.981

59.608

3.832

2.772

521.644

501.133

6.678.166

7.348.465
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Med finančnimi sredstvi sta največji postavki terjatve do kupcev in dana posojila. Njihova
največja izpostavljenost po državah je bila naslednja:

Izpostavljenost terjatev do kupcev in danih posojil po državah
(brez predujmov in drugih kratkoročnih terjatev)
31.12.2014

31.12.2013

Slovenija

4.183.001

4.677.277

Hrvaška

1.412.585

1.659.011

628.490

673.860

Bosna in Hercegovina

82.491

69.003

Izrael

63.868

45.498

Srbija

Švica

31.240

16.232

Nemčija

10.422

14.276

Avstrija

12.605

8.982

4.461

1.364

17.992

9.773

6.447.155

7.175.276

Makedonija
Drugo
SKUPAJ

Družba nima zavarovanih terjatev s finančnimi instrumenti za kreditna tveganja.

Analiza starosti terjatev do kupcev in danih posojil
(brez predujmov in drugih kratkoročnih terjatev)
31.12.2014

31.12.2013

4.670.085

5.006.425

Zapadle do 30 dni

435.376

459.146

Zapadle od 31 do 60 dni

160.091

217.480

Zapadle od 61 do 90 dni

190.049

135.263

Zapadle od 91 do 180 dni

297.250

489.692

Zapadle nad 180 dni

694.304

867.270

6.447.155

7.175.276

Nezapadle

SKUPAJ
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Gibanje popravka vrednosti terjatev do kupcev in danih posojil

2014

2013

4.822.680

4.769.544

86.075

277.028

Odprava popravkov vrednosti v letu

139.844

108.804

Dokončen odpis terjatev

238.603

115.088

4.530.308

4.822.680

Stanje 1. 1.
Oblikovanje popravkov vrednosti v letu

Stanje 31. 12.

17.4

LIKVIDNOSTNO TVEGANJE

Zapadlost finančnih obveznosti
31. 12. 2014

Pogodbeni denarni tokovi*
Knjigovodska vrednost

do 6 mesecev 6–12 mesecev

nad 12 mesecev

Prejeti bančni krediti

13.811.725

597.871

3.858.162

11.204.990

Prejeta posojila družb

2.907.234

64.652

1.488.897

1.573.275

18.134

18.134

0

0

8.554.832

6.592.949

0

1.961.883

25.291.925

7.273.606

5.347.059

14.740.148

Druge finančne obveznosti
Poslovne in druge obveznosti
SKUPAJ

31. 12. 2013

Pogodbeni denarni tokovi*
Knjigovodska vrednost

do 6 mesecev 6–12 mesecev

nad 12 mesecev

Prejeti bančni krediti

16.379.829

5.564.510

1.423.801

11.589.536

Prejeta posojila družb

3.643.001

132.808

1.562.928

2.299.653

18.134

18.134

0

0

Druge finančne obveznosti
Poslovne in druge obveznosti
SKUPAJ

9.472.048

7.463.729

0

2.008.319

29.513.012

13.179.181

2.986.729

15.897.508

*Vrednost pogodbenih denarnih tokov je večja od knjigovodskega stanja na dan 31. 12. 2013
in 31. 12. 2014 zaradi vračunanih natečenih obresti za omenjene obveznosti, ki na dan 31.
12. 2013 in 31. 12. 2014 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

26.542.433 EUR

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
2014

2013

I 14/13

20.462.793

22.501.884

91

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu

2.374.779

2.680.872

89

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu

3.265.694

2.996.126

109

439.167

850.134

52

26.542.433

29.029.016

91

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu
SKUPAJ

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu sestavljajo 11 odstotkov 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 materi
ala v povezavi s prodajnimi akcijami Reader‘s Digest.
Družba v letu 2014 prikazuje tudi za 108.620 EUR usredstvenih lastnih proizvodov, ki se na
našajo na programsko opremo za podporo poslovnim in informacijskim procesom v družbi.

18.2

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
(S PREVREDNOTOVALNIMI)

1.614.434 EUR
2014

2013

I 14/13

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

400.581

406.215

99

Prihodki od odprave dolgoročnih rezervacij

29.330

0

-

Prevrednotovalni poslovni prihodki – zmanjšanje popravka vrednosti zalog

127.783

0

-

Prevrednotovalni poslovni prihodki – zmanjšanje popravka vrednosti terjatev

197.837

64.568

306

710

1.650

43

858.193

63.756

1346

1.614.434

536.189

301

Prevrednotovalni poslovni prihodki – osnovna sredstva (prodaja)
Prevrednotovalni poslovni prihodki – preostalo
SKUPAJ
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V letu 2014 je družba ustvarila za 1.614.434 EUR prevrednotovalnih poslovnih prihodkov.
Prevrednotovalne poslovne prihodke v največji meri sestavljajo prejete subvencije (400.581
EUR), prihodki iz odprave dolgoročnih rezervacij (29.330 EUR), zmanjšanje popravka vred
nosti zalog (127.783 EUR) in terjatev (197.837 EUR) predvsem iz naslova pravnih oseb, pro
daja osnovnih sredstev (710 EUR) in odpis zastaranih obveznosti (858.193 EUR).

18.3

64.702 EUR

FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV

Prihodki iz deležev v družbah v Skupini
Prihodki iz deležev v drugih družbah
SKUPAJ

2014

2013

I 14/13

63.000

1.030.000

6

1.702

47.953

4

64.702

1.077.953

6

Prihodki iz deležev se nanašajo na prejete dividende od povezanih oseb (Mladinska knjiga
Skopje) in prodajo kratkoročnih finančnih naložb.

18.4

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v Skupini
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
SKUPAJ

18.5

22.627 EUR

FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL
2014

2013

I 14/13

13.410

11.723

114

9.217

48.772

19

22.627

60.495

37

201.976 EUR

FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV
2014

2013

I 14/13

27.163

46.255

59

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

174.813

115.100

152

SKUPAJ

201.976

161.355

125

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v Skupini

Od vseh finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev se jih pretežni del nanaša na izterjane
zamudne obresti do fizičnih oseb (128.808 EUR), preostanek pa na obračunane pozitivne
tečajne razlike, stroške opominjanja in zamudne obresti do pravnih oseb.
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18.6

32.010 EUR

DRUGI PRIHODKI
2014

2013

I 14/13

Prejete kazni in odškodnine

26.574

12.799

208

Druge neobičajne postavke

5.436

13.041

42

32.010

25.840

124

SKUPAJ

18.7

15.786.698 EUR

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga
Stroški materiala
Stroški pomožnega materiala
Stroški energije
Stroški nadomestnih delov
Odpis drobnega inventarja in embalaže

2014

2013

I 14/13

2.114.455

2.398.186

88

539.807

614.614

88

61.251

63.409

97

263.866

311.440

85

1.066

8.319

13

22.364

24.428

92

150.136

173.678

86

41.124

33.340

123

13.132.436

14.571.391

90

Stroški storitev pri proizvajanju proizvodov in opravljanju storitev

5.117.937

5.588.978

92

Stroški transportnih storitev

2.695.979

3.054.401

88

383.272

400.620

96

80.682

67.516

120

302.648

409.665

74

76.311

111.779

68

Stroški intelektualnih in osebnih storitev

1.084.352

1.172.536

92

Stroški sejmov, reklame in reprezentance

1.485.432

1.621.226

92

656.906

921.917

71

1.248.917

1.222.753

102

15.786.698

17.584.191

90

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature
Drugi stroški materiala
Stroški storitev

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev
Najemnine
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije

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

S strani povezanih družb zaračunani stroški materiala znašajo 135.952 EUR, stroški storitev
1.474.807 EUR, nabavljeno trgovsko blago 834.672 EUR.
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Stroški revizijskih storitev znašajo:
STROŠKI REVIZIJSKIH STORITEV

2014

2013

I 14/13

21.051

26.699

79

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

-

Revizija letnega poročila

Drugi stroški revizijske hiše
SKUPAJ

0

0

-

21.051

26.699

79

Stroški revizije letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila so evidentirani
na osnovi prejetih računov v letu 2014 v višini 21.051 EUR, od tega se znesek 12.588 EUR
nanaša na revizijo za leto 2013 (BDO revizija d.o.o.), znesek 8.463 EUR pa na revizijo za
leto 2014 (BDO revizija d.o.o.).

18.8

9.153.713 EUR

STROŠKI DELA
2014

2013

I 14/13

Plače zaposlencev

5.574.061

6.086.696

92

Nadomestila plač zaposlencev

1.076.434

1.231.783

87

252.634

274.674

92

Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlencev

1.097.833

1.393.550

79

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

1.066.198

1.187.107

90

86.553

136.189

64

9.153.713

10.309.999

89

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine
SKUPAJ

Uprava je na dan 31. 12. 2014 sestavljena iz dveh članov. Skupni znesek obračunanih pre
jemkov za dva člana uprave znaša 261.961 EUR. Poimensko so zneski naslednji:
Prejemki

Bonitete

Nagrade

Odpravnine

Nagrade in sejnine
- odvisna podjetja

Skupaj

PETER TOMŠIČ

127.173

10.060

0

0

0

137.233

MARKO RUČIGAJ

121.051

3.677

0

0

0

124.728

SKUPAJ

248.224

13.737

0

0

0

261.961

128

Letno poročilo 2014

Skupni znesek obračunanih prejemkov za zaposlenega s sklenjeno individualno pogodbo
znaša 91.356 EUR.
Člani nadzornega sveta so v letu 2014 prejeli za 77.330 EUR prejemkov iz naslova sejnin,
pavšala za nadziranje družbe in povračil potnih stroškov. Nagrade članom nadzornega
sveta v letu 2014 niso bile izplačane. Poimensko so zneski naslednji:

Sejnine in povračila stroškov Pavšal za nadziranje družbe Nagrade

Skupaj

MAGDALENA GREGORC

1.375

10.300

0

11.675

KLEMEN ERŽEN

1.650

10.300

0

11.950

BORUT FRANTAR

1.650

10.300

0

11.950

BRANKO GREGOREC

1.650

15.450

0

17.100

DAVID MELIHEN

1.375

11.330

0

12.705

VLADIMIR ANTON LUKANC

1.650

10.300

0

11.950

SKUPAJ

9.350

67.980

0

77.330

V družbi je bilo v letu 2014 glede na opravljene delovne ure povprečno število zaposlenih
333,46 delavca.
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v letu 2014 iz delovnih ur je znašala 1.662
EUR.

Kvalifikacijska struktura zaposlenih po stanju na dan 31. 12. 2014
Stopnja

2014

%

2013

%

I 14/13

I.–III.

35

10,1

41

11,1

85

IV.

39

11,3

42

11,3

93

V.

107

30,9

116

31,3

92

VI.

38

11,0

40

10,8

95

VII.

114

32,9

119

32,1

96

13

3,8

13

3,5

100

346

100,0

371

100,0

93

VIII. +
SKUPAJ
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18.9

1.777.092 EUR

ODPISI VREDNOSTI
2014

2013

I 14/13

1.613.697

1.607.178

100

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev

535.364

484.331

111

Amortizacija zgradb

783.320

673.642

116

Amortizacija opreme in nadomestnih delov

295.013

449.205

66

Prevrednotovalni poslovni odhodki

163.395

253.674

64

402

2.210

18

162.993

199.318

82

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri zalogah

0

52.146

0

Prevrednotovalni poslovni odhodki (drugo)

0

0

-

1.777.092

1.860.852

95

Amortizacija

Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah

SKUPAJ

Amortizacijske stopnje, uporabljene v letu 2014, 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 ter
jatvah 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

157.444 EUR

DRUGI POSLOVNI ODHODKI
2014

2013

I 14/13

131.828

140.928

94

0

571

0

907

711

128

24.709

3.559

694

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi

0

0

-

Druge rezervacije

0

1.500.000

0

157.444

1.645.769

10

Dajatve, neodvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov
Izdatki za varstvo okolja
Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajatvami
Preostali stroški

SKUPAJ
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V skupino dajatev (skupaj 131.828 EUR) spadajo odhodki za obračunani DDV od brezplač
ne uporabe blaga in proizvodov (4.126 EUR) ter od primanjkljaja, ugotovljenega ob popisu
blaga in proizvodov v višini 22.327 EUR, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zem
ljišča v višini 75.573 EUR, plačane članarine v višini 29.802 EUR.
V skupini preostali stroški so postavke preostalih neposlovnih stroškov v višini 24.709 EUR.
Družba je subsidiarni porok družbi Zvon Ena Holding d.d. za prejeto posojilo v višini
1.500.000 EUR, za kar je družba v letu 2013 oblikovala druge rezervacije.

18.11

FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE
IN ODPISA FINANČNIH NALOŽB

250.000 EUR
2014

2013

I 14/13

0

333.373

0

Odhodki iz odprave in slabitve finančnih naložb

250.000

1.000.000

25

SKUPAJ

250.000

1.333.373

19

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

Družba je v letu 2014 zaradi izgube v odvisnem podjetju slabila naložbo v Mladinsko knji
go d.o.o., Novi Beograd v višini 250.000 EUR.

18.12

FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 1.072.142 EUR
2014

2013

I 14/13

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v Skupini

117.014

145.250

81

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

937.110

894.733

105

18.018

0

-

1.072.142

1.039.983

103

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
SKUPAJ

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank, vključujejo obračunane obresti od prejetih
posojil v višini 937.110 EUR.
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18.13

FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI

24.094 EUR

2014

2013

I 14/13

3.092

178

1737

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev

18.163

21.087

86

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

2.839

89

3190

24.094

21.354

113

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v Skupini

SKUPAJ

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti vključujejo tečajne razlike (17.370 EUR) in za
mudne obresti od nepravočasno plačanih poslovnih obveznosti (793 EUR).

18.14

35.371 EUR

DRUGI ODHODKI

Denarne kazni, odškodnine in donacije
Prevrednotenje naložbenih nepremičnin
SKUPAJ

2014

2013

I 14/13

35.371

136.215

26

0

1.472.024

0

35.371

1.608.239

2

Družba je v letu 2013 na podlagi cenitev pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin prevred
notila naložbene nepremičnine in pripoznala odhodke iz vrednotenja naložbenih nepremič
nin v višini 1.472.024 EUR.

18.15

26.874.947 EUR

STROŠKI PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH

STROŠKI PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH

2014

2013

I 14/13

Proizvajalni stroški poslovnih učinkov

5.651.916

6.165.432

92

Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga

2.114.455

2.398.186

88

Stroški prodaje

6.975.583

8.517.429

82

Splošni stroški

12.132.993

14.319.764

85

SKUPAJ

26.874.947

31.400.811

86
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18.16

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Davek od dohodkov pravnih oseb je ugotovljen z obračunom 17-odstotne davčne stopnje ob
upoštevanju davčnih pribitkov in davčnih olajšav za znižanje davčne osnove. Davek od dohodka pravnih oseb za leto 2014 znaša 0 EUR.
Razmerje med odhodkom za davek in računovodskim poslovnim izidom

2014

2013

-282.466

-5.146.441

0

0

10.710

169.021

108.766

247.573

Povečanje davčne osnove

0

22.385

Popravek odhodkov

0

80.203

Sprememba davčne stopnje

0

89.839

Slabitev odloženih terjatev za davek

0

290.870

76.703

0

Poslovni izid pred obdavčitvijo
Pričakovani davek
Prihodki, ki niso predmet obdavčitve
Davčno nepriznani odhodki

Olajšave
Drugo
Strošek davka v IPI-ju

		
		

Marko Ručigaj		
član uprave				
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36.260

16.607

-14.907

205.158

Peter Tomšič
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 2014, in pojasnila k računovodskim izkazom.
Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustre
zne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnos
ti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi predstavljajo resnično in pošteno
sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2014.
Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukre
pov 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, 23. aprila 2015

		
		

Marko Ručigaj		
član uprave				
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Peter Tomšič
predsednik uprave
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20.

REVIZORJEVO POROČILO
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RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA SKUPINO MK ZA LETO 2014

21.

RAČUNOVODSKE USMERITVE

21.1

PODLAGA ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Računovodski izkazi za leto 2014 so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalski
mi 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 preraču
nani po referenčnem tečaju Banke Slovenije na dan nastanka poslovnega dogodka. Stanja
sredstev in obveznosti do virov sredstev se konec leta preračunajo na referenčni tečaj Ban
ke 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 instrumentov za varovanje pred obrestnim in kreditnim tveganjem.

Letno poročilo 2014

139

21.2

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne premoženjske pravi
ce in usredstvene dolgoročne stroške razvijanja. Med dolgoročnimi aktivnimi časovnimi
razmejitvami Skupina izkazuje vlaganja v neopredmetena sredstva s končno dobo ko
ristnosti pred usposobitvijo za uporabo.
Neopredmetena sredstva se ob pridobitvi izmerijo po nabavni vrednosti, ki zajema nakup
no 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 knjigo
vodska vrednost preseže nadomestljivo. Izguba zaradi oslabitve se izkazuje kot prevredno
tovalni poslovni odhodek v zvezi z neopredmetenimi sredstvi. Oslabitev neopredmetenih
sredstev Skupina preverja najmanj enkrat 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 gospo
darske koristi od sredstva, se doba amortiziranja ustrezno spremeni.
Dobiček od odtujenega neopredmetenega osnovnega sredstva se izkazuje med prevredno
tovalnimi poslovnimi prihodki, izguba pa med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki.

21.3

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi Skupina izkazuje: zemljišča, zgradbe in opremo.
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 opred
metenih osnovnih sredstvih, se knjigovodsko izkazujejo na kontih terjatev.
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Opredmetena osnovna sredstva se ob pridobitvi izmerijo po nabavni vrednosti, ki vključu
je nakupno ceno osnovnega sredstva, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroške, ki
jih je mogoče neposredno pripisati osnovnemu sredstvu, zlasti stroške dovoza in name
stitve.
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 neodvi
snega ocenjevalca, zmanjšanih za amortizacijo. Povečanja knjigovodske vrednosti iz pre
vrednotenja zemljišč in zgradb se izkažejo v povečanju presežka iz prevrednotenja v kapi
talu. Slabitve predhodno okrepljenih sredstev neposredno zmanjšujejo vrednost
oblikovanega presežka iz prevrednotenja v kapitalu, sicer se pripoznajo v izkazu poslovne
ga 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 obra
čunskega 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 poslovni
mi prihodki, izguba pa med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki.

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 vred
nosti, ki vključuje nakupno ceno in stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati nepre
mičnini.
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Po začetnem pripoznanju Skupina meri naložbene nepremičnine po modelu poštene vred
nosti. 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 vred
nost presega pošteno vrednost. Izguba zaradi oslabitve se izkaže med drugimi odhodki.
Naložbene nepremičnine se zaradi okrepitve prevrednotijo, če je njihova knjigovodska vred
nost manjša od poštene vrednosti. Dobiček zaradi okrepitve se izkaže med prevrednoto
valnimi poslovnimi prihodki.

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 prido
bitvi naložb.
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, Skupi
na 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 do
ločenimi ali določljivimi plačili in določeno zapadlostjo v plačilo. Naložbe pripoznajo druž
be v Skupini z upoštevanjem datuma poravnave.
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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 vrednos
ti ni mogoče zanesljivo izmeriti, se izmerijo po nabavni vrednosti. Prevrednotenje finančnih
naložb zaradi oslabitve je obvezno.

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 sestav
ljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana
za dobljene popuste.
V proizvodnem delu Skupine MK se količinska enota proizvoda oziroma nedokončane pro
izvodnje ob začetnem pripoznanju ovrednoti po proizvajalnih stroških, ki jih sestavljajo
neposredni stroški materiala, neposredni stroški dela, neposredni stroški storitev, neposre
dni 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.

Letno poročilo 2014

143

Oslabitve zalog nedokončane proizvodnje predlaga direktor programa kadar koli med le
tom, obvezno pa ob letnem popisu.
Zaloge nedokončane proizvodnje se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigo
vodska 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 v založniškem delu
Skupine zaradi oslabitve prevrednotujejo tako, da se oblikuje popravek proizvajalne vred
nosti zalog proizvodov in nabavne vrednosti zalog trgovskega blaga v breme prevrednoto
valnih 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-odsto
tni popravek glede na prvo leto),
• več kot tri leta stare zaloge oslabimo za 75 % nabavne vrednosti (oz. dodatni 25-odsto
tni popravek glede na več kot dve leti stare zaloge).
Starost zalog proizvodov oziroma trgovskega blaga se meri od datuma zadnje nabave (po
natisa) 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.

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.
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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 ce
lotnem 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 nastan
ka. 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:
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 terjat
ve;
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 posa
mezne 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 inštitu
ciji, 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.
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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21.9

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

21.10

KAPITAL

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital (osnovni), kapitalske rezerve, rezerve iz dobič
ka, presežek iz prevrednotenja, preneseni čisti poslovni izid in čisti poslovni izid (čista iz
guba) poslovnega leta.
Osnovni kapital se vodi v domači valuti in je opredeljen v statutu družbe MKZ, kapital Sku
pine se vodi v evrih.
Kapitalske rezerve nastanejo z vplačili družbenikov in so prvenstveno namenjene poravna
vanju 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. Uporabi
jo se lahko le za namene, ki jih določa statut družbe.
Rezerve za lastne delnice oblikuje uprava pri sestavitvi letnega poročila do višine odkuplje
nih lastnih delnic. Ob odtujitvi se rezerve sprostijo v dobro vira, iz katerega so bile obliko
vane.
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. Skupina jih uporablja skladno s
predpisi.
Presežek iz prevrednotenja ugotavlja Skupina za vsako sredstvo posebej, ki je predmet pre
vrednotenja (prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev, dolgoročnih finančnih naložb
ter kratkoročnih finančnih naložb in zaradi oslabitve dolgoročnih ter kratkoročnih dolgov).
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Uskupinjevalni popravek kapitala se nanaša na vrednosti, ki nastanejo pri uskupinjevalnih
postopkih in prevedbah iz individualnih bilanc stanja v konsolidirano bilanco stanja.

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 ozi
roma odhodkov.
Med dolgoročne rezervacije na račun vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov šte
jemo 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 na
stanek.
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, zmanjša
ni za odplačilo glavnice in prenose med kratkoročne obveznosti, dokler se ne pojavi potre
ba po prevrednotenju.
Knjigovodska vrednost kratkoročnih obveznosti je enaka njihovi izvirni vrednosti, popra
vljeni za njihova povečanja in zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki, dokler se ne po
javi potreba po njihovem prevrednotenju.
Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti so dobljena posojila, ki se med sabo razli
kujejo po ročnosti.
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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 po
vezano 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 trgovske
ga 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 predhod
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no 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 (nedoba
vljeno 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 od
tujitvi 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 te
čajnih 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 prihod
ki.

21.18

PRIPOZNAVANJE ODHODKOV

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju po
vezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče za
nesljivo izmeriti.
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21.19

POSLOVNI ODHODKI

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvo
dov in nedokončane proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago prodano.
Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, pove
čanim za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvo
dnje, ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in nedo
končane 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, iz
računani po metodi tehtanih povprečnih cen od datuma zadnjega izida pri proizvodih in
od datuma zadnje nabave pri trgovskem blagu.

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.
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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 2014 so naslednje:
Leto 2014

Leto 2013

20 %–50 %

20 %–50 %

10 %

10 %

- Gradbeni objekti

1,5 %–5 %

1,5 %–5 %

- Deli gradbenih objektov

5 %–20 %

5 %–20 %

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 %

10 %–25 %

10 %–25 %

Neopredmetena dolgoročna sredstva:
- Programska oprema
- E-knjiga
Opredmetena osnovna sredstva:

- Hladilne in prezračevalne naprave in instalacija

- Vlaganja v tuja osnovna sredstva

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 ko
ristnosti posameznega dela osnovnega sredstva (vlaganja v nepremičnine).

21.21

FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb so odhodki iz oslabitve in odtu
jitve finančnih sredstev, razporejenih za prodajo, oslabitve posojil, oslabitve finančnih na
ložb, merjenih po nabavni vrednosti.
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so odhodki za obresti in tečajne razlike od krat
koročnih in dolgoročnih finančnih dolgov.
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so odhodki za obresti in tečajne razlike od krat
koročnih in dolgoročnih poslovnih dolgov.
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21.22

DRUGI ODHODKI

Med drugimi odhodki se izkazujejo odškodnine, denarne kazni, odhodki iz naslova slabitve
naložbenih nepremičnin 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 ob
dobjih 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 ob
dobjih ne glede na obdavčljive začasne razlike. Obveznosti za davek se ugotovijo na pod
lagi zneska, za katerega se pričakuje, da bo plačan davčni upravi, ob uporabi davčnih sto
penj, 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. 2014

31. 12. 2014

31. 12. 2013
popravljena

31. 12. 2013
revidirana

SREDSTVA (A + B + C)

77.261.064

84.679.780

84.966.960

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

44.626.456

47.462.744

47.403.924

1.778.368

1.968.091

1.968.091

35.527.973

38.270.742

38.270.742

I. NEOPREDMETENA SRED. IN DOLGOR. AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE

5.395.823

5.389.349

5.389.349

IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

273.138

242.875

242.875

V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE

18.838

500

500

VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO
II. ZALOGE
III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
V. DENARNA SREDSTVA
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
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1.632.315

1.591.187

1.532.367

32.263.039

36.953.506

37.299.506

0

0

0

17.162.649

18.665.820

19.011.820

345.381

348.179

348.179

11.198.542

12.234.795

12.234.795

3.556.467

5.704.713

5.704.713

371.569

263.530

263.530
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31. 12. 2014

31. 12. 2013
popravljena

31. 12. 2013
revidirana

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

77.261.064

84.679.780

84.966.960

A. KAPITAL

37.519.534

38.627.216

38.914.396

5.141.149

5.141.149

5.141.149

5.141.149

5.141.149

5.141.149

I. VPOKLICANI KAPITAL
1. Osnovni kapital
II. KAPITALSKE REZERVE

8.127.507

8.127.507

8.127.507

III. REZERVE IZ DOBIČKA

10.820.373

10.820.374

11.107.554

1. Zakonske rezerve

824.563

824.563

824.563

1.359.771

1.359.771

1.359.771

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži – kot odbitna postavka

-1.359.771

-1.359.771

-1.359.771

4. Statutarne rezerve

1.557.628

1.557.628

1.557.628

5. Druge rezerve iz dobička

8.438.183

8.438.183

8.725.363

IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA

14.658.273

15.152.142

15.152.142

V. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID

367.353

0

0

VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA

-894.414

0

0

VII. USKUPINJEVALNI POPRAVEK KAPITALA

-700.708

-613.955

-613.955

0

0

0

3.180.843

3.083.786

3.083.786

VIII. KAPITAL MANJŠINSKIH LASTNIKOV
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE RAZMEJITVE
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

14.208.857

16.039.989

16.039.989

I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

11.638.175

13.403.510

13.403.510

II. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

0

0

0

III. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK

2.570.683

2.636.479

2.636.479

20.926.074

25.197.230

25.197.230

0

0

0

II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

4.637.704

6.996.189

6.996.189

III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

16.288.370

18.201.041

18.201.041

1.425.756

1.731.559

1.731.559

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
I. OBVEZNOSTI, VKLJUČENE V SKUPINO ZA ODTUJITEV

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
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22.2

KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
SKUPINE MLADINSKA KNJIGA ZA LETO 2014
2014

2013
popravljen

2013
revidiran

I 14/13

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

76.733.778

83.458.420

83.458.420

92

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

-1.181.811

-1.554.815

-1.554.815

76

3. USREDSTVENI LAST. PROIZVODI IN LAST. STORITVE

111.608

4.696

4.696

2.377

3.180.293

1.224.910

1.224.910

260

78.843.868

83.133.210

83.133.210

95

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevredn. posl. prihodki)
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

54.704.420

59.508.122

59.422.122

92

- nabavna vred. prod. blaga in materiala

31.390.957

32.978.194

32.892.194

95

2.779.265

2.876.999

2.876.999

97

- stroški porabljenega materiala

20.534.198

23.652.929

23.652.929

87

6. STROŠKI DELA

- Stroški storitev

20.108.007

22.328.302

22.328.302

90

- stroški plač

14.373.437

15.604.411

15.604.411

92

1.775.718

1.979.568

1.979.568

90

905.356

1.001.160

1.001.160

90

- drugi stroški dela

3.053.497

3.743.163

3.743.163

82

7. ODPISI VREDNOSTI

3.406.170

4.207.338

4.207.338

81

2.896.636

3.029.112

3.029.112

96

4.269

908.762

908.762

0

- stroški pokojninskih zavarovanj
- drugi stroški socialnih zavarovanj

- amortizacija
- prevredn. poslovni odhodki pri neo. sred. in opred. OS

505.266

269.463

269.463

188

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

- prevredn. poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

412.964

1.849.715

1.849.715

22

DOBIČEK IZ POSLOVANJA

212.307

-4.760.267

-4.674.267

-4

3.214

60.012

60.012

5

9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV

37.446

130.520

130.520

29

11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV

10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL

277.851

267.863

267.863

104

12. FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE
IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB

259.556

562.344

562.344

46

1.135.626

1.114.194

1.114.194

102

13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI
14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI

162.615

184.439

184.439

88

-1.239.287

-1.402.582

-1.402.582

88

15. DRUGI PRIHODKI

111.237

128.333

128.333

87

16. DRUGI ODHODKI

62.293

2.019.337

2.019.337

3

DOBIČEK IZ FINANCIRANJA

DOBIČEK IZ DRUGIH POSTAVK
CELOTNI DOBIČEK
17. DAVEK IZ DOBIČKA
18. ODLOŽENI DAVKI

48.944

-1.891.004

-1.891.004

-3

-978.035

-8.053.853

-7.967.853

12

569

2.557

2.557

22

-84.191

-495.690

-481.070

17

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

-894.414

-7.560.720

-7.489.340

12

Čista izguba poslovnega leta

-894.414

-7.560.720

-7.489.340

12

156

Letno poročilo 2014

22.3

KONSOLIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
SKUPINE MLADINSKA KNJIGA
2014

2013 popravljen

2013 revidiran

-894.414

-7.560.720

-7.489.340

Učinek izločitve družb

0

0

0

Sprememba poštene vrednosti OOS, NOS in finančnih sredstev

0

1.755.440

1.755.440

-86.752

-21.454

-21.454

-126.516

-193.382

-193.382

-1.107.682

-6.020.116

-5.948.736

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

Tečajne razlike na kapitalu
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
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22.4

KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNIH TOKOV SMK
ZA LETO 2014 (RAZLIČICA II)

ELEMENT
A.

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a)

Postavke iz izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn).
in finančni odhodki iz posl. obv.
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

b)

Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij
ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve

78.144.041

84.543.324

-75.450.299

-83.940.003

0

-166.805

0

0

-301.275

2.098.790

852.290

2.125.447
-111.238
0

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

0

0

-82.641

3.156.072

Končni manj začetni poslovni dolgovi

-856.253

-3.374.763

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije

-106.632

303.272

Prebitek prejemkov pri poslovanju (a + b)

B.

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih,
ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb

0

0

2.392.467

2.535.307

1.704.684

2.430.117

10.783

100.646

0

0

1.532.871

96.738

0

562.305

3.079

1.169.001

157.951

501.427

Izdatki pri naložbenju

-985.951

-1.041.566

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-463.656

-519.597

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

-510.785

-518.107

-11.511

-3.862

0

0

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

0

0

718.733

1.388.551

Prejemki pri financiranju

0

4.910.692

Prejemki od vplačanega kapitala

0

0

c)

Prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)

C.

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

158

436.517

0

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

a)

2.693.743

-108.039

c)

b)

2013

Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetne manj končne zaloge

a)

2014
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ELEMENT

b)

2014

2013

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti

0

810.692

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

0

4.100.000

b) Izdatki pri financiranju

-5.259.446

-6.663.630

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

-1.135.626

-1.114.194

0

0

Izdatki za vračilo kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

-677.544

0

-3.446.276

-5.549.437

0

0

-5.259.446

-1.752.938

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c)

Prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)

Č.

Končno stanje denarnih sredstev

x)

Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)

3.556.467

5.704.713

-2.148.246

2.170.920

0

0

5.704.713

3.533.793

+
y)

Začetno stanje denarnih sredstev
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Izkaz denarnih tokov je za leto 2014 (2013) narejen po posredni metodi (različica II – SRS
26). Podatki, ki so prikazani v izkazu denarnega toka v okviru tokov pri poslovanju, izhaja
jo 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 2013

IZKAZ GIBANJA KAPITALA
01. 01. 2013–31. 12. 2013
A.1

Stanje kapitala 31. 12. 2012

Osnovni
kapital

Kapitalske Zakonske
rezerve
rezerve

Rezerve
za lastne
delnice

Lastne
delnice

5.141.149

8.127.507

824.563

1.359.771 -1.359.771

5.141.149

8.127.507

824.563

1.359.771 -1.359.771

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.141.149

8.127.507

824.563

popravek napake za nazaj
A.2

Stanje kapitala 31. 12. 2012 – popravljeno

B.

Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki
Izplačilo dividend

C.

Celotni vseobsegajoči donos
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta
Spremembe presežka iz prevrednotenja NOS, OOS
Prenos presežka iz prevrednotenja OOS
v preneseni čisti dobiček (AM prevrednotenja)
Spremembe presežka iz prevrednotenja
pri finančnih naložbah
Tečajne razlike na kapitalu
Druge sestavine vseobsegajočega donosa

Č.

Spremembe v kapitalu
Pokrivanje izgube poslovnega leta (MKZ, MKT) –
otvoritev
Prerazporeditev dobičkov/izgub preteklega leta

D.

Stanje kapitala 31. 12. 2013
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Statutarne
rezerve

Druge
rezerve
iz dobička

1.557.628

18.926.821

Preneseni
Čisti poslovni
Presežek iz
čisti dobiček/ izid poslovnega
prevrednotenja
izguba
leta
13.634.905

-711.073

-2.045.866

Uskupinjevalni
Stanje
popravek manjšinskega
kapitala
kapitala
-592.502

SKUPAJ

0 44.863.132

-215.800

-215.800

1.557.628

18.926.821

13.634.905

-926.873

-2.045.866

-592.502

0

0

0

0

0

0

0 44.647.332
0

0
0

0

0

1.517.237

44.821

-7.560.720

-21.454

0

-7.560.720

-7.560.720

1.533.745
-238.203

1.533.745
238.203

0

221.695

221.695
-21.454

-21.454

-193.382
0 -10.488.638

0

-10.488.638

1.557.628

8.438.183

15.152.142
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-6.020.116

-193.382

882.052

9.606.586

0

2.927.918

7.560.720

0

-2.045.866

2.045.866

0

0

0

-613.956

0

0

0 38.627.216
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22.6

KONSOLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA
SKUPINE MLADINSKA KNJIGA ZA LETO 2014

IZKAZ GIBANJA KAPITALA
01. 01. 2014–31. 12. 2014
A.

Stanje kapitala 31. 12. 2013

B.

Spremembe lastniškega kapitala – transakcije
z lastniki

Osnovni Kapitalske
kapital
rezerve

Zakonske
rezerve

Rezerve
za lastne delnice

Lastne
delnice

5.141.149

8.127.507

824.563

1.359.771 -1.359.771

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.141.149

8.127.507

824.563

Izplačilo dividend
C.

Celotni vseobsegajoči donos
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta
Spremembe presežka iz prevrednotenja NOS,
OOS
Prenos presežka iz prevrednotenja OOS
v preneseni čisti dobiček
(AM prevrednotenja)
Odprava odloženih davkov
Tečajne razlike na kapitalu
Druge sestavine vseobsegajočega donosa

Č.

Spremembe v kapitalu
Prenos naložbene nepremičnine na poslovno
Prerazporeditev dobičkov/izgub preteklega leta

D.

Stanje kapitala 31. 12. 2014
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Statutarne
rezerve

Druge
Presežek iz
rezerve
prevrednotenja
iz dobička

Preneseni čisti
dobiček/
izguba

Čisti poslovni Uskupinjevalni
Stanje
izid poslovnega
popravek manjšinskega
leta
kapitala
kapitala

SKUPAJ

1.557.628

8.438.183

15.152.142

0

0

-613.956

0

38.627.216

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

-493.869

367.353

-894.414

-86.752

0

-894.414

-1.107.682
-894.414
0

-442.594

442.594

0

75.241

-75.241

0
-86.752

-86.752

-126.516
0

0

0

-126.516
0

0

0

0

0
0
0

1.557.628

8.438.183

14.658.273
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367.353

-894.414

-700.708

0

37.519.534
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23.

POJASNILA K REVIDIRANIM KONSOLIDIRANIM
RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE MLADINSKA KNJIGA

23.1

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA V LETU 2014

Skupino Mladinska knjiga (v nadaljevanju Skupina) je konec leta 2014 sestavljalo 9 družb.
V vseh družbah Skupine na dan 31. 12. 2014 ima obvladujoča družba Mladinska knjiga Za
ložba d.d. 100-odstotni delež (neposredno), kar pomeni, da so vse družbe Skupine zave
zane 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. 2014
Naziv družbe

Matična številka

Sedež družbe

5049130

SLOVENSKA 29, 1000 LJUBLJANA

2. Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o.

5171555

SLOVENSKA 29, 1000 LJUBLJANA

3. Cankarjeva založba – Založništvo d.o.o.

1900277

SLOVENSKA 29, 1000 LJUBLJANA

4. Grafika Soča d.o.o.

5048524

SEDEJEVA ULICA 4, 5000 NOVA GORICA

3741672

KARLOVAČKA CESTA 24A, 10000 ZAGREB, HRVAŠKA

204463

KARLOVAČKA CESTA 24A, 10000 ZAGREB, HRVAŠKA

7. Mladinska knjiga d.o.o., Sarajevo

4200757160009

MUHAMEDA KANTARDŽIĆA 3, 71000 SARAJEVO,
BOSNA IN HERCEGOVINA

8. Mladinska knjiga DOOEL, Skopje

5848784

ULICA LJUBLJANSKE BRIGADE 5,1000 SKOPJE, MAKEDONIJA

9. Mladinska knjiga d.o.o., Novi Beograd

8773505

OMLADINSKIH BRIGADA 102, 11070 NOVI BEOGRAD, SRBIJA

Obvladujoča družba
1. Mladinska knjiga Založba d.d.
Odvisne družbe v državi

Odvisne družbe v tujini
5. Mozaik knjiga d.o.o.
6. Svijet knjige d.o.o.

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA

Skupina Mladinska knjiga na dan 31. 12. 2013
Naziv družbe

Matična številka

Sedež družbe

5049130

SLOVENSKA 29, 1000 LJUBLJANA

2. Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.

5171555

SLOVENSKA 29, 1000 LJUBLJANA

3. Cankarjeva založba – Založništvo d.o o.

1900277

SLOVENSKA 29, 1000 LJUBLJANA

4. Grafika Soča d.o.o.

5048524

SEDEJEVA ULICA 4, 5000 NOVA GORICA

3741672

KARLOVAČKA CESTA 24A, 10000 ZAGREB, HRVAŠKA

204463

KARLOVAČKA CESTA 24A, 10000 ZAGREB, HRVAŠKA

7. Mladinska knjiga d.o.o., Sarajevo

4200757160009

MUHAMEDA KANTARDŽIĆA 3, 71000 SARAJEVO,
BOSNA IN HERCEGOVINA

8. Mladinska knjiga DOOEL, Skopje

5848784

ULICA LJUBLJANSKE BRIGADE 5,1000 SKOPJE, MAKEDONIJA

9. Mladinska knjiga d.o.o., Novi Beograd

8773505

OMLADINSKIH BRIGADA 102, 11070 NOVI BEOGRAD, SRBIJA

Obvladujoča družba
1. Mladinska knjiga Založba d.d.
Odvisne družbe v državi

Odvisne družbe v tujini
5. Mozaik knjiga d.o.o.
6. Svijet knjige d.o.o.

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA
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Delež MK Založbe

Delež preostalih

Vrednost kapitala
31. 12. 2014

Čisti prihodki od prodaje
v letu 2014

Čisti dobiček/ izguba v letu 2014

3,29 %

96,71 %

38.781.256

26.542.433

-267.380

19.436.072

54.702.241

59.773

100,00 %

0,00 %

18.612.993

50.115.457

29.048

100,00 %

0,00 %

33.677

808.780

5.345

100,00 %

0,00 %

789.401

3.778.004

25.381

3.548.918

10.417.129

-460.758

100,00 %

0,00 %

1.723.666

6.991.565

-163.821

100,00 %

0,00 %

25.118

0

0

100,00 %

0,00 %

319.970

926.193

33.156

100,00 %

0,00 %

270.057

495.131

6.384

100,00 %

0,00 %

1.210.106

2.004.240

-336.477

61.766.246

91.661.803

-668.364

Delež MK Založbe

Delež preostalih

Vrednost kapitala
31. 12. 2013

Čisti prihodki od prodaje
v letu 2013

Čisti dobiček/ izguba v letu 2013

3,29 %

96,71 %

39.175.152

29.029.016

-5.351.599

19.392.933

56.547.670

-2.057.017

100,00 %

0,00 %

18.583.945

52.154.353

-2.065.606

100,00 %

0,00 %

28.656

645.522

4.732

100,00 %

0,00 %

780.332

3.747.795

3.856

4.137.010

12.950.429

-300.495

100,00 %

0,00 %

1.895.553

7.884.224

-423.977

100,00 %

0,00 %

25.118

0

0

100,00 %

0,00 %

286.814

701.182

2.630

100,00 %

0,00 %

332.661

699.782

115.632

100,00 %

0,00 %

1.596.863

3.665.241

5.220

62.705.095

98.527.114

-7.709.111
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PODATKI SKUPINE MLADINSKA KNJIGA
31. 12. 2014

31. 12. 2013

I 14/13

Nekonsolidirani čisti prihodki od prodaje

91.661.803

98.527.114

93

Konsolidirani čisti prihodki od prodaje

76.733.778

83.458.420

92

Nekonsolidirani kapital

61.766.132

62.705.095

99

Konsolidirani kapital

37.519.534

38.627.216

97

Nekonsolidirana čista izguba

-668.364

-7.709.111

9

Konsolidirana čista izguba

-894.414

-7.560.720

12

Število zaposlenih 31. 12.

1.018

1.060

96

1.232.025

1.232.025

100

40.500

40.500

100

Knjigovodska vrednost delnice 31. 12.

30,5

31,4

97

Knjigovodska vrednost delnice (brez lastnih delnic) 31. 12.

31,5

32,4

97

Čista dobičkonosnost kapitala

-2 %

-20 %

12

Število izdanih delnic 31. 12.
Število lastnih delnic 31. 12

		

23.2

PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Poročajoča družba
Poročajoča družba je MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., Slovenska 29, Ljubljana (v na
daljevanju obvladujoča družba). Konsolidirani računovodski izkazi skupine za leto, ki se je
končalo dne 31. decembra 2014, 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) vred
nosti, 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 ob
veznosti, 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 Sku
pina zmožnost odločati o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja za pridobivanje ko
risti iz njegovega delovanja. Pri ocenjevanju vpliva se upošteva obstoj in učinek potencial
nih glasovalnih pravic, ki jih je trenutno moč uveljaviti ali zamenjati. Računovodski izkazi
odvisnih družb so vključeni v konsolidirane računovodske izkaze od datuma, ko se obvla
dovanje 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 obvla
dovanimi 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 Sku
pine 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 sre
dnjem 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 kon
cu obdobja. Nedenarna sredstva in obveznosti, izraženi v tuji valuti in izmerjeni po pošte
ni 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 raz
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polago za prodajo ali za nefinančno obveznost, ki je določena kot varovanje pred tvega
njem.

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 nasta
nejo pri preračunu, se neposredno pripoznajo v kapitalu.

V postopku konsolidacije družb Skupine so bile tako izločene (pobotane) naslednje pos
tavke:
a) dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe Skupine v kapital družb v Skupini z deležem
kapitala Skupine v kapitalu družb Skupine v vrednosti 22.709.440 evrov.
Slabo ime preteklih let je sestavni del prenesenega čistega dobička Skupine.
Pobotani so bili tudi:
b) terjatve in finančne naložbe do družb v Skupini z obveznostmi
(poslovnimi in finančnimi) do družb v Skupini v vrednosti 7.814.437 EUR;
c) medsebojni prihodki in odhodki Skupine v vrednosti 14.928.025 EUR
(16,3 % skupnih prihodkov Skupine).

23.3.1 Nakupi in prodaje odvisnih družb in manjšinskih deležev
V letu 2014 ni bilo transakcij iz naslova prodaje ali nakupov deležev odvisnih družb.
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23.4

RAČUNOVODSKA POJASNILA
1.778.368 EUR

23.4.1 NEOPREDMETENA SREDSTVA
Dolgoročne premoženjske pravice –
računalniški programi

Dobro ime

Skupaj

5.864.630

154.691

6.019.321

470.543

0

470.543

-108.294

0

-108.294

0

0

0

6.226.879

154.691

6.381.570

Stanje 01. 01. 2014

3.896.539

154.691

4.051.230

Odpisi in odtujitve

-100.527

0

-100.527

652.499

0

652.499

0

0

0

Stanje 31. 12. 2014

4.448.511

154.691

4.603.202

Neodpisana vrednost 01. 01. 2014

1.968.091

0

1.968.091

Neodpisana vrednost 31. 12. 2014

1.778.368

0

1.778.368

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01. 01. 2014
Pridobitve
Odpisi in odtujitve
Prenos na opredmetena sredstva
Stanje 31. 12. 2014
POPRAVEK VREDNOSTI

Amortizacija
Prenos na opredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva so predvsem naložbe v programsko opremo.
Skupina je v letu 2014 kupila za 470.563 EUR sredstev (v letu 2013 519.597 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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Skupaj

Opredmetena
osnovna sredstva
v izdelavi

Drobni inventar

Zgradbe
46.803.273

Oprema in
nadomestni deli

Zemljišča
9.364.910

Kratkoročni
predujmi

35.527.973 EUR

23.4.2 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01. 01. 2014

21.221.745 120.486

57.997 77.885 77.646.296

Prenos iz naložbenih
nepremičnin

0

Pridobitve

23.128

527.698

1.461

552.287

Prenos na naložbene
nepremičnine

0
-1.233.100

Odpisi in odtujitve

-746.419

-25

-1.979.544

Učinek prevrednotenja

0

Premiki med grupami
Stanje 31. 12. 2014

18.421

-18.421

9.364.910

45.593.301

21.021.445 121.922

0

22.331.614

16.923.454 120.486

0

39.576 77.885 76.219.039

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01. 01. 2014

0

Prenos iz NOS

0 39.375.554
0

Odpisi in odtujitve
Amortizacija

-214.662

-713.962

1.247.638

995.037

-928.624
1.461

2.244.136

Prenos na naložbene
nepremičnine

0

Izgube zaradi oslabitev

0

Stanje 31. 12. 2014

0

23.364.590

17.204.528 121.947

0

0 40.691.066

Neodpisana vrednost
01. 01. 2013

9.364.910

24.471.659

4.298.292

0

57.997 77.885 38.270.742

Neodpisana vrednost
31. 12. 2013

9.364.910

22.228.711

3.816.917

-25

39.576 77.885 35.527.973

 	 	 	 	

V letu 2014 je bilo v Skupini pripoznanih 552 tisoč EUR opredmetenih osnovnih sredstev
(v letu 2013 518 tisoč evrov).
Pretežni del novih nabav se nanaša na dodatne investicije v IT-opremo (predvsem nakup/
zamenjava računalniške strojne opreme).

174

Letno poročilo 2014

Knjigovodske vrednosti preostalih opredmetenih osnovnih sredstev v materialno pomemb
nih zneskih ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti.
Opredmetena osnovna sredstva so last Skupine. Knjigovodska vrednost zastavljenih opred
metenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2014 je znašala 24.855.956 EUR.
Družba na dan 31. 12. 2014 nima nikakršnih obvez za pridobitev opredmetenih osnovnih
sredstev.
Cenitev nepremičnin je bila izvedena po stanju na dan 31. 12. 2013 (pred tem pa 31. 12.
2009) in jo je opravil pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin. Poštena vrednost je bila dolo
čena na podlagi uporabe nabavnovrednostnega načina, načina tržnih primerjav in na do
nosu zasnovanega načina.
Na dan 31. 12. 2014 je Skupina na presežku iz prevrednotenja zgradb in zemljišč izkazova
la za 14,8 mio EUR sredstev. Če bi bila opredmetena osnovna sredstva vrednotena po na
bavni vrednosti, bi bila za omenjeni znesek manjša.

5.395.823 EUR

23.4.3 NALOŽBENE NEPREMIČNINE

Naložbene nepremičnine Naložbene nepremičnine
– zemljišča
– zgradbe

Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01. 01. 2014

3.994.735

1.394.614

5.389.349

Povečanja, ki izhajajo iz pridobitev

0

6.474

6.474

Prenos na osnovna sredstva

0

0

0

Prenos iz osnovnih sredstev

0

0

0

Prodaja naložbenih nepremičnin

0

0

0

Povečanja, ki izhajajo iz prevrednotenja
na pošteno vrednost

0

0

0

3.994.735

1.401.088

5.395.823

Stanje 31. 12. 2014
Poštena vrednost 31. 12. 2014

5.395.823

Naložbene nepremičnine so last Skupine.
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Cenitev nepremičnin je bila izvedena po stanju na dan 31. 12. 2013 (pred tem pa 31. 12.
2009) in jo je opravil pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin. Poštena vrednost je bila dolo
čena na podlagi uporabe nabavnovrednostnega načina, načina tržnih primerjav in na do
nosu zasnovanega načina. Če bi družba naložbene nepremičnine vrednotila po modelu
nabavne vrednosti, bi njihova knjigovodska vrednost znašala 1.187.295 EUR, zmanjšana za
nabrani popravek vrednosti, ki ga zaradi nepomembnosti ne razkrivamo.
Naložbene nepremičnine so last Skupine. Knjigovodska vrednost zastavljenih naložbenih
nepremičnin na dan 31. 12. 2014 je znašala 3.104.000 EUR.
Družba na dan 31. 12. 2014 nima nikakršnih obvez za pridobitev naložbenih nepremičnin.

23.4.4 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
(BREZ POSOJIL)

273.138 EUR

Druge dolgoročne
finančne naložbe,
izmerjene po nabavni
vrednosti

Druge dolgoročne finančne
naložbe v pridružena podjetja,
izmerjene po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida

Skupaj

803.616

881

804.497

Pridobitve

0

293.058

293.058

Prenos med skupinama

0

0

0

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01. 01. 2014

Zmanjšanje
Stanje 31. 12. 2014

0

0

0

803.616

293.939

1.097.554

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01. 01. 2014

565.730

0

565.730

Povečanje popravka vrednosti

0

258.686

258.686

Zmanjšanje popravka vrednosti

0

0

0

Izgube zaradi oslabitev

0

0

0

Stanje 31. 12. 2014

565.730

258.686

824.416

Neodpisana vrednost 01. 01. 2014

237.886

881

238.767

Neodpisana vrednost 31. 12. 2014

237.886

35.253

273.138
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V letu 2012 smo postali soustanovitelji družbe na Hrvaškem (Profil Mozaik, kot pridruženo
podjetje odvisne družbe Mozaik). Naložba v 50-odstotni delež družbe se je v letu 2013 za
radi izgube poslovnega leta v celoti oslabila. V letu 2014 je sledila dokapitalizacija družbe
v višini 293 tisoč EUR ter v istem obdobju tudi slabitev naložbe zaradi slabših rezultatov v
višini 259 tisoč EUR.
Praktično celoten znesek v dolgoročne finančne naložbe je naložba v papirje DZS-ja.
Skupina izjavlja, da pri dolgoročnih finančnih naložbah ni zaznati večjih obrestnih in kre
ditnih (zaupanjskih) tveganj, zato ne uporablja nikakršnih finančnih instrumentov za varo
vanje pred tovrstnimi tveganji.

0 EUR

23.4.5 DOLGOROČNO DANA POSOJILA
Dolgoročna posojila, dana drugim

Skupaj

4.108

4.108

0

0

-4.108

-4.108

0

0

Stanje 01. 01. 2014

0

0

Zmanjšanje

0

0

Povečanje

0

0

Stanje 31. 12. 2014

0

0

Neodpisana vrednost 01. 01. 2014

4.108

4.108

Neodpisana vrednost 31. 12. 2014

0

0

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01. 01. 2014
Pridobitve
Zmanjšanje
Stanje 31. 12. 2014
POPRAVEK VREDNOSTI

Druga dolgoročna posojila se nanašajo na posojila, dana delavcem Skupine, ki so bila v
letu 2014 v celoti poravnana.
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.
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1.632.315 EUR

23.4.6 ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

31. 12. 2014

31. 12. 2013
popravljeno

31. 12. 2013
revidirano

I 14/13

Terjatve za odloženi davek iz odbitnih začasnih razlik

1.632.315

1.591.187

1.532.367

103

SKUPAJ

1.632.315

1.591.187

1.532.367

103

Odložene terjatve za davek v Skupini se nanašajo na začasne razlike med knjigovodskimi
in davčnimi vrednostmi:
• rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi,
• poslovnih terjatev,
• finančnih naložb, posojil in pripadajočih obresti.
Nanašajo se tudi na neiztržene dobičke pri zalogah, od katerih je bil davek od dohodkov
pravnih oseb že obračunan. Del odloženih terjatev se nanaša tudi na davčne izgube posa
meznih družb v skupini.

17.162.649 EUR

23.4.7 ZALOGE
31. 12. 2014

31. 12. 2013
popravljena

31.12.2013
revidirana

I 14/13

251.084

270.642

270.642

93

Nedokončana proizvodnja

1.070.825

1.295.119

1.295.119

83

Proizvodi

5.949.530

7.009.372

7.009.372

85

Trgovsko blago

9.418.486

9.801.341

10.147.341

96

472.724

289.346

289.346

163

17.162.649

18.665.820

19.011.820

92

Material

Predujmi za zaloge
SKUPAJ

Zaloge Skupine so se kot rezultat optimiziranja obratnih sredstev zmanjšale za 8 % glede
ne predhodno leto.
V letu 2014 smo pripoznali dodatno zmanjšanje zalog zaradi neiztrženih dobičkov pri tran
sakcijah blaga v Skupini v preteklosti, in sicer v višini 346.000 EUR. Knjižba je neposredno
bremenila zmanjšanje kapitala.
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Inventurni viški, manki in odpisi zalog
31. 12. 2014

31. 12. 2013

I 14/13

Inventurni viški

102.651

84.172

122

Inventurni manki

231.903

324.195

72

Dokončni odpisi zalog

355.157

425.786

83

5.127.082

5.665.715

90

0

0

–

Stanje popravka vrednosti zalog
Vrednost zalog, zastavljenih kot jamstvo

Skupina je v letu 2014 ob letnem popisu ugotovila za 102.651 EUR viškov in za 231.903 EUR
mankov na zalogah lastnih proizvodov in trgovskega blaga.
Skupina je v letu 2014 iz naslova poškodovanih ali nekurantnih artiklov odpisala za 355.157
EUR zalog.
Skupina nima zalog, ki bi bile zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

345.381 EUR

23.4.8 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

Kratkoročne finančne naložbe razen posojil
Druge delnice in deleži
Druge kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročna posojila
Kratkoročna posojila drugim
SKUPAJ

31. 12. 2014

31. 12. 2013

I 14/13

345.381

348.176

99

345.381

348.176

99

0

0

–

0

4

0

0

4

0

345.381

348.179

99

V letu 2013 je Skupina odprodala večino kratkoročnih finančnih naložb, v 2014 večjih tran
sakcij ni bilo.

Od večjih naložb na dan 31. 12. 2014 ostaja samo še Prehrana promet, Tuzla, v višini
345.381 EUR.
Skupina izjavlja, da pri kratkoročnih finančnih naložbah ni zaznati večjih obrestnih in kre
ditnih (zaupanjskih) tveganj, zato ne uporablja nikakršnih finančnih instrumentov za varo
vanje pred tovrstnimi tveganji.
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Skupina ni imela terjatev iz naslova kratkoročno danih posojil do članov uprave, članov
nadzornega sveta in notranjih lastnikov.

18.838 EUR

23.4.9 DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
31. 12. 2014

31. 12. 2013

I 14/13

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

18.838

500

3.768

SKUPAJ

18.838

500

3.768

11.198.542 EUR

23.4.10 KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
31. 12. 2014

31. 12. 2013

I 14/13

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

10.356.828

11.399.527

91

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

841.714

835.268

101

- od tega kratkoročni predujmi in varščine

0

0

–

- od tega kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki

0

0

–

841.714

835.268

101

11.198.542

12.234.795

92

- od tega druge kratkoročne terjatve
SKUPAJ

Kratkoročne terjatve Skupine so se zmanjšale za 8 %.

4.028.359 EUR

Popravek vrednosti terjatev na dan 31. 12. 2014

POPRAVEK
VREDNOSTI
31. 12. 2013

Povečanje
popravka
vrednosti
1. 1. 2014–
31. 12. 2014

Zmanjšanje
popravka zaradi
plačila
1. 1. 2014–
31. 12. 2014

Odpis
terjatve
1. 1. 2014–
31. 12. 2014

POPRAVEK
VREDNOSTI
31. 12. 2014

Kratkoročne terjatve
do kupcev pravnih oseb

2.230.654

209.803

-210.723

-210.188

2.019.546

Kratkoročne terjatve
do kupcev fizičnih oseb

1.893.396

141.884

-72.971

-85.129

1.877.181

927

0

0

0

927

Kratkoročne terjatve
za dane predujme
Kratkoročne terjatve – drugo
SKUPAJ

180

130.380

2.274

-1.949

0

130.705

4.255.357

353.962

-285.643

-295.317

4.028.359

Letno poročilo 2014

4.255.357 EUR

Popravek vrednosti terjatev na dan 31. 12. 2013

POPRAVEK
VREDNOSTI
31. 12. 2012

Povečanje
popravka
vrednosti
1. 1. 2013–
31. 12. 2013

Zmanjšanje
popravka
zaradi plačila
1. 1. 2013–
31. 12. 2013

Odpis
terjatve
1. 1. 2013–
31. 12. 2013

POPRAVEK
VREDNOSTI
31. 12. 2013

Kratkoročne terjatve
do kupcev pravnih oseb

2.213.559

347.746

-225.393

-105.258

2.230.654

Kratkoročne terjatve
do kupcev fizičnih oseb

1.903.044

238.561

-142.051

-106.158

1.893.396

1.129

0

-202

0

927

Kratkoročne terjatve
za dane predujme
Kratkoročne terjatve – drugo
SKUPAJ

146.962

4.135

-20.718

0

130.380

4.264.694

590.442

-388.364

-211.416

4.255.357

Kratkoročne terjatve po bruto in neto vrednosti
na dan 31. 12. 2014

15.226.901 EUR

BRUTO
VREDNOST
31. 12. 2014

POPRAVEK
VREDNOSTI
31. 12. 2014

KNJIGOVODSKA
VREDNOST
31. 12. 2014

KNJIGOVODSKA
VREDNOST
31. 12. 2013

Kratkoročne terjatve do kupcev pravnih oseb

9.640.280

-2.019.546

7.620.734

8.427.293

Kratkoročne terjatve do kupcev fizičnih oseb

4.613.274

-1.877.181

2.736.094

2.982.837

Kratkoročne terjatve za dane predujme

159.628

-927

158.701

54.815

Kratkoročne terjatve – drugo

813.718

-130.705

683.013

769.849

15.226.901

-4.028.359

11.198.542

12.234.794

SKUPAJ

Kratkoročne terjatve po bruto in neto vrednosti
na dan 31. 12. 2013

16.490.151 EUR

BRUTO POPRAVEK KNJIGOVODSKA KNJIGOVODSKA
VREDNOST VREDNOSTI
VREDNOST
VREDNOST
31. 12. 2013 31. 12. 2013
31. 12. 2013
31. 12. 2012
Kratkoročne terjatve do kupcev pravnih oseb

10.657.947

-2.230.654

8.427.293

8.846.315

Kratkoročne terjatve do kupcev fizičnih oseb

4.876.233

-1.893.396

2.982.837

4.075.916

55.742

-927

54.815

54.064

Kratkoročne terjatve za dane predujme
Kratkoročne terjatve – drugo
SKUPAJ
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900.228

-130.380

769.849

1.354.694

16.490.151

-4.255.356

12.234.794

14.330.989
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Skupina nima terjatev do članov uprave, članov nadzornega sveta in notranjih lastnikov.
Skupina na področju poslovnih terjatev ustrezno obvladuje tveganja, podrobnejše je pro
blematika opisana v poslovnem delu letnega poročila.
Skupina nima sklenjene nobene pogodbe z ročnostjo več kot 120 dni. Del terjatev pravnih
oseb je zavarovan z menicami, drugih zavarovanj terjatev Skupina ne uporablja.

3.556.467 EUR

23.4.11 DENARNA SREDSTVA
31. 12. 2014

31. 12. 2013

I 14/13

76.435

68.318

112

Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni papirji
Denarna sredstva na računih

792.322

786.984

101

Kratkoročni depoziti na odpoklic

2.687.710

4.849.410

55

SKUPAJ

3.556.467

5.704.713

62

Denarna sredstva so se znižala za 38 %.

23.4.12

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki
Kratkoročno nezaračunani prihodki
SKUPAJ

371.569 EUR

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
31. 12. 2014

31. 12. 2013

I 14/13

367.618

253.702

145

3.951

9.828

40

371.569

263.530

141

Kratkoročno odloženi stroški se v višini 367 tisoč EUR nanašajo na v letu 2014 prejete ra
čune za stroške obdobja leta 2015. Znesek je sestavljen iz odloženih stroškov promocije,
stroškov licenčnin, zavarovanja (predvsem nepremičnin in avtomobilov) in raznih naroč
nin.

182
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23.4.13 ZABILANČNA EVIDENCA

0 EUR

Zabilančna evidenca v SMK ima na dan 31. 12. 2014 vrednost 0.
Javna agencija RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: AVK) vodi zoper družbe DZS, za
ložništvo in trgovina, d.d., Extra Lux, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., in Mladinsko
knjigo Trgovino d.o.o. (v nadaljevanju: MKT) postopek ugotavljanja kršitve 6. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), in sicer zaradi verjetnosti, da so za
devne družbe z oddajo skupnih ponudb na javnih naročilih, namesto da bi oddale samo
stojne ponudbe, neposredno ali posredno določale prodajne cene in druge poslovne po
goje za dobavo pisarniškega materiala za potrebe državnih organov in si razdelile trg ter
tako preprečevale, ovirale ali izkrivljale konkurenco v Republiki Sloveniji. Dne 14. 1. 2014 je
AVK izdala Povzetek relevantnih dejstev (v nadaljevanju: PRD), ki je bil MKT vročen 15. 1.
2014. Dne 3. 3. 2014 je MKT vložila odgovor na PRD, s katerim je v celoti zavrnila očitke
AVK o domnevnem kartelnem dogovarjanju med zadevnimi družbami, saj je bila skupna
ponudba na javnih razpisih oddana skladno z ZJN-2 in celo na povabilo naročnika (MJU),
da navedeni ponudniki pristopijo na razpis s skupno ponudbo. Upoštevaje številne razbre
menitvene razloge, ki jih je MKT navedla v odgovoru na PRD, z veliko stopnjo verjetnosti
ocenjujemo, da se bo postopek končal brez izreka globe za MKT, v nasprotnem primeru pa
glede na dosedanjo prakso AVK MKT grozi izrek globe v višini do 2 % letnega prometa
družbe.

Letno poročilo 2014

183

37.519.534 EUR

23.4.14 KAPITAL

I. VPOKLICANI KAPITAL

31. 12. 2014

31. 12. 2013
popravljeno

31. 12. 2013
revidirano

5.141.149

5.141.149

5.141.149

1. Osnovni kapital

5.141.149

5.141.149

5.141.149

II. KAPITALSKE REZERVE

8.127.507

8.127.507

8.127.507

III. REZERVE IZ DOBIČKA

10.820.373

10.820.374

11.107.554

1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži – kot odbitna postavka

824.563

824.563

824.563

1.359.771

1.359.771

1.359.771

-1.359.771

-1.359.771

-1.359.771

4. Statutarne rezerve

1.557.628

1.557.628

1.557.628

5. Druge rezerve iz dobička

8.438.183

8.438.183

8.725.363

14.658.273

15.152.142

15.152.142

IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA

367.353

0

0

VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA

V. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID

-894.414

0

0

VII. USKUPINJEVALNI POPRAVEK KAPITALA

-700.708

-613.955

-613.955

VIII. KAPITAL MANJŠINSKIH LASTNIKOV

0

0

0

37.519.534

38.627.216

38.914.396

1.232.025

1.232.025

1.232.025

Vrednost delnice

30,5

31,4

31,6

Vrednost delnice, neupoštevaje lastne delnice

31,5

32,4

32,7

SKUPAJ
Število navadnih delnic

Vpoklicani kapital
V sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani je obvladujoča družba dne 24. 2. 2003 vpi
sala akt o lastninskem preoblikovanju in osnovni kapital. Na 24. skupščini delničarjev druž
be 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 evra) postane ena (1) kosovna delnica. Število izdanih in v celoti vpla
čanih kosovnih delnic je 1.232.025.
Vrednost osnovnega kapitala na dan 31. 12. 2014 znaša 5.141.149 evrov.
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Lastne delnice
Skupina na dan 31. 12. 2014 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 odstotkov osnovnega kapitala ob
vladujoče družbe. Kapitalske rezerve so v celoti nastale iz odprave splošnega prevrednoto
valnega 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 odstotkov osnovnega kapitala. Statutarne rezerve obvladujoče družbe so v celoti obli
kovane.
Druge rezerve iz dobička so se glede na predhodno obdobje znižale. Uporabljene so bile
za pokrivanje izgube v posameznih družbah.

Presežek iz prevrednotenja
Presežek iz prevrednotenja na dan 31. 12. 2014 znaša 14,7 mio EUR. V letu 2014 se je zmanj
šal zaradi amortizacije prevrednotenega dela osnovnih sredstev.

Preneseni čisti dobiček in čisti poslovni izid poslovnega leta
Čisti poslovni izid (izguba) poslovnega leta 2014 je znašal –894.414 EUR, preneseni čisti
dobiček se je razdelil, kot izhaja iz Izkaza gibanja kapitala (po sklepih uprave, nadzornih
svetov in skupščin družb).
MKZ v letu 2014 ni izplačala dividende, tudi od odvisnih družb ni prejela tovrstnih prilivov.
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Uskupinjevalni popravek kapitala
Uskupinjevalni popravek kapitala se je zmanjšal za 86.752 EUR, in sicer iz tečajnih razlik
pri konsolidiranju kapitala in izločanju medsebojnih prometov odvisnih družb v tujini, tako
da sedaj znaša –700.708 EUR. Predvsem se zmanjšanje kapitala iz naslova tečajnih razlik
nanaša na družbo MK Beograd in Mozaik.

3.180.843 EUR

23.4.15 DOLGOROČNE REZERVACIJE
31. 12. 2014

31. 12. 2013

I 14/13

Rezervacije za pokojnine in jubilejne nagrade

1.680.843

1.583.786

106

Druge rezervacije

1.500.000

1.500.000

100

SKUPAJ

3.180.843

3.083.786

103

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 aktuar
skih izračunov. Dolgoročne rezervacije za večje odvisne družbe v tujini se upoštevajo samo
v konsolidaciji in ne direktno v poslovnih izkazih odvisnih družb.
Skupina je v letu 2013 oblikovala za 1,5 mio EUR dodatnih rezervacij iz naslova subsidiar
nega poroštva za posojilo Zvon 1, ki ga je le-ta vzel pri Hypo banki (prenos iz zabilančne
evidence). Temu dejstvu so botrovale bistveno spremenjene razmere na trgu nepremičnin
in vrednostnih papirjev, na podlagi katerih izdelani izračuni na dan 31. 12. 2014 kažejo, da
zastavljeno premoženje ne bo zadostovalo za poplačilo omenjenega posojila. Skupina oce
njuje, sodeč po trenutno razpoložljivih informacijah, da bo prišlo do poplačila posojila iz
subsidiarnega poroštva do celotne višine 1,5 mio EUR.

23.4.16 DOLGOROČNE FINANČNE IN POSLOVNE
OBVEZNOSTI

11.638.175 EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

I 14/13

Dolgoročne finančne obveznosti do bank

11.638.175

13.403.510

87

Skupaj dolgoročne finančne obveznosti

11.638.175

13.403.510

87

Druge dolgoročne poslovne obveznosti

0

0

–

Skupaj dolgoročne poslovne obveznosti

0

0

–

11.638.175

13.403.510

87

SKUPAJ
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Dolgoročne finančne obveznosti so se v letu 2014 zmanjšale za 13 %. Padec dolgoročnih
finančnih obveznosti lahko predvsem pojasnimo z rednimi odplačili obveznosti v letu 2014.
Poleg rednih odplačil smo v letu 2014 zaradi odprodaje nepremične poplačali dodatni del
obveznosti hipotekarnemu upniku, konec leta 2014 pa zaradi presežnih likvidnih sredstev
tudi del v letu 2015 zapadlih obveznosti.

Ročnost dolgoročnih finančnih obveznosti:
v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Zapadlost od 1 do 2 let

5.081.336

3.475.805

Zapadlost od 2 do 3 let

2.668.766

3.957.992

Zapadlost od 3 do 4 let

3.888.073

2.330.841

Zapadlost od 4 do 5 let

0

3.638.872

Zapadlost nad 5 let

0

0

11.638.175

13.403.510

SKUPAJ

Obrestne mere za dolgoročne finančne obveznosti so fiksne v višini 6,7 % oziroma spre
menljive, vezane na EURIBOR (3M) oziroma EURIBOR (6M) s pribitki od 2,95 % do 7 %.
Dolgoročna posojila so zavarovana z menicami, s hipotekami na nepremičninah in z zas
tavo na opremi.

23.4.17 ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK

2.570.683 EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

I 14/13

Obveznosti za odloženi davek iz odbitnih začasnih razlik

2.570.683

2.636.479

98

SKUPAJ

2.570.683

2.636.479

98

Odložene obveznosti za davek se nanašajo predvsem na začasne razlike med davčnimi in
knjigovodskimi vrednostmi osnovnih sredstev.
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23.4.18 KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne finančne obveznosti do bank
Druge kratkoročne finančne obveznosti do drugih
SKUPAJ

4.637.704 EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

I 14/13

4.588.267

6.925.427

66

49.438

70.762

70

4.637.704

6.996.189

66

Kratkoročna posojila, prejeta od bank, so se na dan 31. 12. 2014 glede na predhodno leto
zmanjšala za 34 %. Zmanjšanje gre predvsem na račun povečanja dolgoročnih finančnih
obveznosti kot posledica finančnega reprograma, delno pa tudi na račun odplačil. Del krat
koročnih posojil v višini 4,3 mio EUR po stanju na dan 31. 12. 2013 smo v januarju 2014
preknjižili na dolgoročne obveznosti, saj ustrezni dokumenti z bankami upnicami na dan
bilance stanja še niso bili podpisani. Znesek kratkoročnih finančnih obveznosti na dan 31.
12. 2014 znaša 4.637.704 EUR in je posledica zapadlih dolgoročnih posojil v letu 2015.
Kratkoročna posojila, prejeta od bank, vključujejo tudi obresti. Zavarovana so z menicami,
hipotekami ter se obrestujejo po fiksni obrestni meri od 7,25 % do 8,75 %.
V postavko kratkoročnih finančnih obveznosti so prenesena tudi dolgoročno prejeta poso
jila, ki zapadejo v letu 2014 in so obrestovana, kot je navedeno v pojasnilih pri dolgoročnih
finančnih obveznostih.
Čeprav so kratkoročni dolgovi vezani na EURIBOR, zaradi trenutne gospodarske situacije
ne pričakujemo večje spremembe. Zato obrestno tveganje ocenjujemo kot zmerno.
Družba ni imela ne dolgoročnih ne kratkoročnih dolgov do članov uprave, članov nadzor
nega sveta in notranjih lastnikov z izjemo decembrskih plač, katerih zapadlost je v januar
ju 2015.
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16.288.370 EUR

23.4.19 KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
31. 12. 2014

31. 12. 2013

I 14/13

10.828.025

12.273.707

88

5.460.345

5.927.334

92

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
- prejeti kratkoročni predujmi in varščine

530.988

422.364

126

- kratkoročne obveznosti do zaposlencev

1.754.428

1.736.465

101

675.724

514.031

131

- obveznosti do države in državnih institucij
- druge kratkoročne obveznosti
SKUPAJ

2.499.206

3.254.474

77

16.288.370

18.201.041

89

Skupne kratkoročne poslovne obveznosti Skupine so se znižale za 11 %.
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev so se znižale za 12 %.
Vse kategorije drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti so se tudi znižale, in sicer za 8 %.
Obveznosti iz naslova vkalkuliranih avtorskih honorarjev in licenčnin v zalogah gotovih
proizvodov, ki se avtorjem plačujejo glede na prodano količino proizvodov, izkazuje Skupi
na med drugimi kratkoročnimi obveznostmi. Glede na predhodno obdobje so tovrstne ob
veznosti padle za 23 %.

1.425.756 EUR

23.4.20 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
31. 12. 2014
Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki

31. 12. 2013

I 14/13

246.454

332.190

74

Kratkoročno odloženi prihodki

1.179.302

1.399.368

84

SKUPAJ

1.425.756

1.731.559

82

				
Pasivne časovne razmejitve so se znižale za 18 %.
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23.4.21 ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
DRUŽBA

2014

1

%

2014 nekonsolidirano

%

2013

%

2

3

4

5

6

7

MK ZALOŽBA

14.982.486

19,5

26.542.433

29,0

16.994.743

20,4

MK TRGOVINA

49.512.058

64,5

50.115.457

54,7

51.480.397

61,7

CZ – ZALOŽNIŠTVO

11.787

0,0

808.780

0,9

6.933

0,0

GRAFIKA SOČA

2.103.030

2,7

3.778.004

4,1

2.380.968

2,9

MOZAIK KNJIGA

6.915.700

9,0

6.991.565

7,6

7.799.505

9,3

924.892

1,2

926.193

1,0

701.182

0,8

MK SARAJEVO
MK SKOPJE
MK BEOGRAD
SKUPAJ SKUPINA MK

495.131

0,6

495.131

0,5

699.782

0,8

1.788.694

2,3

2.004.240

2,2

3.394.909

4,1

76.733.778

100

91.661.803

100

83.458.420

100

Pridružena družba Algoritam Profil Mozaik ni predmet konsolidacije. V letu 2014 je doseg
la 109,3 mio HRK čistih prihodkov in pri tem ustvarila 8,3 mio HRK izgube. Na ta način je
kapital družbe na dan 31. 12. 2014 znašal – 5,8 mio HRK.

23.4.22 ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE PO REGIJAH
DRUŽBA

2014

%

2014 nekonsolidirano

%

2013

%

2

3

4

5

6

7

Prodaja na domačem trgu

64.803.053

77,6

77.527.701

78,7

68.657.881

72,5

Prodaja na tujem trgu

11.930.725

14,3

14.134.102

14,3

14.800.539

15,6

SKUPAJ SKUPINA MK

76.733.778

91,9

91.661.803

93,0

83.458.420

88,1

1

					
							
				
Konsolidirana čista prodaja Skupine je bila v letu 2014 manjša za 8 odstotkov glede na
prejšnje leto. Iz tabele je razvidno, da se je Skupini povečal delež prodaje, ustvarjen v Slo
veniji, predvsem zaradi Mladinske knjige Trgovine, katere delež se povečuje že osem let
zapored, ter zaradi večjega padca prodaje v družbi MK Beograd.
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2013 nekonsolidirano

%

Delež 14

Delež 13

I 14/13

I 14/13

8

9

10 = 2 / 4

11 = 6 / 8

10 = 2 / 6 * 100

11 = 4 / 8 * 100

29.029.016

29,5

0,56

0,59

88,2

91,4

52.154.353

52,9

0,99

0,99

96,2

96,1

645.522

0,7

0,01

0,01

170,0

125,3

3.747.795

3,8

0,56

0,64

88,3

100,8

7.884.224

8,0

0,99

0,99

88,7

88,7

701.182

0,7

1,00

1,00

131,9

132,1

699.782

0,7

1,00

1,00

70,8

70,8

3.665.241

3,7

0,89

0,93

52,7

54,7

98.527.114

100

0,84

0,85

92

93

2013 nekonsolidirano

%

Delež 14

Delež 13

I 14/13

I 14/13

8

9

10 = 2 / 4

11 = 6 / 8

10 = 2 / 6 * 100

11 = 4 / 8 * 100

80.938.540

73,0

0,84

0,85

94

96

17.588.574

15,9

0,84

0,84

81

80

98.527.114

88,8

0,84

0,85

92

93
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3.180.293 EUR

23.4.23 DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
2014

2013

Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije

663.610

688.709

96

Prihodki od odprave rezervacij

102.113

276

37.015

Prevrednotovalni poslovni prihodki – zaloge

487.456

291.979

167

1.413.983

243.946

580

513.131

0

–

3.180.293

1.224.910

260

Prevrednotovalni poslovni prihodki – terjatve, obveznosti
Prevrednotovalni poslovni prihodki – osnovna sredstva
SKUPAJ

I 14/13

Drugi poslovni prihodki so se povečali za 160 %.
Povečanje glede na lansko obdobje gre iskati v večjem odpisu obveznosti, ki so bile pripo
znane zaradi ukinitve prodajne poti RD v Srbiji. Iz tega naslova smo v izkaze prenesli za
810 tisoč EUR prihodkov. 462 tisoč EUR smo imeli enkratnih kapitalskih dobičkov iz naslo
va odprodaje poslovno nepotrebne nepremičnine v Ljubljani. Preostale kategorije so pri
merljive z lanskimi in so predmet običajnih poslovnih procesov.

318.511 EUR

23.4.24 FINANČNI PRIHODKI
2014

2013

I 14/13

3.214

60.012

5

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah

3.214

60.012

5

- finančni prihodki iz deležev, razporejenih po pošteni vrednosti
preko poslovnega izida

1.702

0

–

- finančni prihodki iz deležev – drugo

1.512

60.012

3

0

Finančni prihodki iz deležev

Finančni prihodki iz drugih naložb
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Finančni prihodki iz posojil iz naslova prejetih obresti
Finančni prihodki iz posojil – drugo
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev iz naslova prejetih obresti
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev iz naslova tečajnih razlik
SKUPAJ

0

–

37.446 130.520

29

25.163 130.520

19

0

–

277.851 267.863

12.283

104

228.923 189.734

121

78.129

63

318.511 458.395

48.928

69

Finančni prihodki so upadli za 31 %. Zaradi v preteklosti odprodanih naložb Skupina ne
prejema več prihodkov iz deležev in na drugi strani imamo zaradi vračila posojil bankam
tudi vedno manj razpoložljivih denarnih sredstev – posledično so ustrezno nižji tudi pri
hodki iz naslova obresti.
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23.4.25 DRUGI PRIHODKI						111.237 EUR
2014

2013

I 14/13

Drugo

111.237

128.333

87

SKUPAJ

111.237

128.333

87

Drugi prihodki so se zmanjšali za 13 odstotkov.

23.4.26 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
TRGOVSKEGA BLAGA IN STROŠKI MATERIALA
2014
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

34.170.222 EUR

2013 popravljena 2013 revidirana

I 14/13

31.390.957

32.978.194

32.892.194

95

2.779.265

2.876.999

2.876.999

97

1.568.026

1.538.825

1.538.825

102

Pomožni material

146.562

136.412

136.412

107

Energija

736.079

860.426

860.426

86

Nadomestni deli

67.977

72.023

72.023

94

Odpis drobnega inventarja in embalaže

24.659

28.441

28.441

87

Stroški materiala
Material

Pisarniški material in strokovna literatura
SKUPAJ

235.962

240.872

240.872

98

34.170.222

35.855.194

35.769.194

95

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ja padla za 5 % zaradi varčevalnih ukrepov,
optimizacije poslovnih procesov ter izboljšanja nabavnih pogojev.
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20.534.198 EUR

23.4.27 STROŠKI STORITEV
2014

2013

I 14/13

Proizvajalni stroški

5.912.470

6.803.278

87

Stroški transportnih storitev

4.366.426

5.141.480

85

557.505

640.960

87

1.515.492

1.603.275

95

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev
Najemnine
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom

636.579

854.746

74

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije

456.668

514.065

89

Stroški intelektualnih in osebnih storitev

1.573.602

1.720.643

91

Stroški sejmov, reklame in reprezentance

2.169.848

2.551.754

85

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

1.579.872

2.071.384

76

Stroški drugih storitev

1.765.735

1.751.345

101

20.534.198 23.652.929

87

SKUPAJ

Stroški storitev so se v skupnem obsegu zmanjšali za 13 %.
Za 13 % so padli proizvajalni stroški zaradi prilagajanja padcu kupne moči prebivalstva oz.
zaradi zniževanja obsega prodaje in posledično produkcije.
Pri stroških transportnih storitev gre predvsem za stroške podizvajalcev, ki opravljajo tran
sportne storitve, ter stroške pošte in telefona.
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev so padli za 13 % zaradi zmanjše
vanja 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 znižali za 24 %.
Stroški, namenjeni sejmom, reklami in drugi propagandi, so se glede na lansko leto zniža
li za 15 %.
Knjiženi stroški revizij zaključnih računov družb Skupine in stroški konsolidacije (pregledi
konsolidacijskih paketov) so v letu 2014 znašali 37.260 EUR. Vsebinsko gledano knjižene
stroške revizij v letu 2014 sestavljajo stroški predrevizije poslovnega leta 2014 in stroški
drugega dela revizije poslovnega leta 2013.
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20.108.007 EUR

23.4.28 STROŠKI DELA

Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela
SKUPAJ

2014

2013

I 14/13

14.373.437

15.604.411

92

1.775.718

1.979.568

90

905.356

1.001.160

90

3.053.497

3.743.163

82

20.108.007

22.328.302

90

Stroški dela so se zmanjšali za 10 %. Znižanje mase stroškov dela je iskati tako v znižanih
prejemkih posameznikov kot tudi v zniževanju števila zaposlenih.

PREJEMKI ČLANOV UPRAVE IN DELAVCEV
Z INDIVIDUALNIMI POGODBAMI
Uprava – znesek
Uprava – število

586.056 EUR
2014

2013

I 14/13

261.961

376.154

70

2,00

2,25

89

Individualne pogodbe – znesek

324.095

656.162

49

Individualne pogodbe – število

5,00

11,45

44

SKUPAJ – ZNESEK

586.056

1.032.316

57

SKUPAJ – ŠTEVILO

7,00

13,70

51

Obračunani prejemki članov uprave in delavcev z individualnimi pogodbami so se zmanj
šali za 43 %.

77.330 EUR

PREJEMKI ČLANOV NADZORNIH SVETOV

Vrednost prejemkov
Število članov

2014

2013

I 14/13

77.330

58.115

133

6

6

100

Prejemki članov nadzornih svetov so se povečali za 33 %. Znesek izplačanih prejemkov se
je povečal predvsem zaradi spremenjenega načina nagrajevanja nadzornikov v drugi polo
vici leta 2013. Posledično so izplačila zaradi drugačnega izplačevanja v prvi polovici leta
2013 v letu 2014 višja.
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Število zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2014
31. 12. 2014
I.–III. stopnja

31. 12. 2013

I 14/13

74

83

89

IV. stopnja

277

293

95

V. stopnja

303

315

96

VI. stopnja

95

93

102

VII. stopnja

249

261

95

VIII. stopnja

15

12

125

IX. stopnja

5

3

167

1.018

1.060

96

SKUPAJ

Število zaposlenih se je zmanjšalo za 4 %.

3.406.170 EUR

23.4.29 ODPISI VREDNOSTI
Amortizacija
Amortizacija neopredmetenih sredstev

2014

2013

I 14/13

2.896.635

3.029.112

96

652.499

615.094

106

1.249.099

1.228.822

102

995.037

1.185.197

84

4.269

908.762

0

505.266

269.463

188

505.266

269.463

188

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri zalogah

0

0

–

Prevrednotovalni poslovni odhodki – drugo

0

0

–

3.406.170

4.207.338

81

Amortizacija zgradb
Amortizacija opreme in nadomestnih delov
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih
sredstvih, opredmetenih sredstvih in naložbenih nepremičninah
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah

SKUPAJ

V prevrednotovalnih poslovnih odhodkih je skupna amortizacija nižja kot lani. Višina amor
tizacije, predvsem pri opremi in nadomestnih delih, pada, kar odraža upočasnjeno investi
cijsko aktivnost v preteklih letih, pri neopredmetenih sredstvih pa je bilo v letu 2013 proti
koncu leta aktiviranih kar nekaj sredstev, ki so na amortizacijo v celoti vplivala šele v letu
2014 – zato tudi dvig.
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri dolgoročnih sredstvih se v letu 2013 nanašajo na
prevrednotenje nepremičnin skupine. V letu 2014 tovrstnih dogodkov ni bilo.
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Prevrednotovalni poslovni odhodki v povezavi s terjatvami so nastali na podlagi dokončnih
odpisov terjatev in popravkov vrednosti terjatev.

412.964 EUR

23.4.30 DRUGI POSLOVNI ODHODKI

Dolgoročne rezervacije
Dajatve, neodvisne od stroškov dela in drugih stroškov
Izdatki za varstvo okolja
Nagrade dijakom in študentom na praksi

2014

2013

I 14/13

12.782

1.539.104

1

270.571

275.877

98

1.315

1.266

104

1.103

2.323

47

Preostali stroški

127.194

31.145

408

SKUPAJ

412.964

1.849.715

22

Drugi poslovni odhodki so padli za 78 %. V letu 2013 smo pripoznali rezervacijo za subsi
diarno poroštvo družbi Zvon 1 za najeto posojilo v višini 1,5 mio EUR pri Hypo banki. Po
dobnih izrednih dogodkov v letu 2014 ni bilo.
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1.557.798 EUR

23.4.31 FINANČNI ODHODKI
2014
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

2013

I 14/13

259.556

562.344

46

259.556

562.344

46

0

16.664

0

259.556

545.680

48

1.135.626

1.114.194

102

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

1.135.626

1.114.194

102

- finančni odhodki iz posojil iz naslova obresti

1.135.626

1.114.194

102

0

0

–

0

0

–

- finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti iz naslova obresti

0

0

–

- finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti – drugo

0

0

–

162.615

184.439

88

153.224

176.625

87

Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb preostalim
- finančni odhodki iz oslabitve finančnih sredstev po pošteni vrednosti
preko poslovnega izida
- finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložb,
merjenih po nabavni vrednosti
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

- finančni odhodki iz posojil iz naslova tečajnih razlik
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odhodki iz posl. obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
- finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz naslova obresti

33.959

47.595

71

- finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz tečajnih razlik

119.265

129.030

92

0

0

–

- finančni odhodki iz poslovnih obveznosti – drugo
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

9.391

7.814

120

- finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz naslova obresti

4.338

4.441

98

- finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz tečajnih razlik

1.237

2.867

43

3.816

506

754

1.557.798

1.860.977

84

- finančni odhodki iz poslovnih obveznosti – drugo
SKUPAJ

Finančni odhodki so se zmanjšali za 16 % glede na predhodno leto.
V letu 2013 je skupina prodala več finančnih naložb, katerih odprava je prinesla negativne
učinke na poslovni izid. V letu 2014 teh enkratnih učinkov ni bilo.
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so povezani z najetimi posojili, s katerimi Skupi
na razpolaga na dan 31. 12. 2014.
V primerjavi s preteklim letom smo imeli manj finančnih odhodkov iz naslova negativnih
tečajnih razlik in zaračunanih zamudnih obresti.
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23.4.32 DRUGI ODHODKI						62.293 EUR
2014
Denarne kazni, odškodnine in preostalo

2013

I 14/13

62.293

139.713

45

0

1.879.625

–

62.293

2.019.337

3

Odhodki iz naslova naložbenih nepremičnin
SKUPAJ

		
Drugi odhodki v letu 2014 so padli za 97 % zaradi visoke vrednosti v predhodnem letu, ko
smo pripoznali 1,9 mio EUR odhodkov iz naslova prevrednotenja naložbenih nepremičnin.

23.4.33 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
IN DRUGI DAVKI

-83.622 EUR

Zbirni davek od dohodkov pravnih oseb Skupine za leto 2013 je znašal 569.557 EUR. Odlo
ženi davki iz zbirnega izkaza poslovnega izida so poslovni izid izboljšali za -84.191 EUR.
Razmerje med odhodkom za davek in računovodskim poslovnim izidom

2014

Poslovni izid pred obdavčitvijo

-978.035

Pričakovani davek

-166.266

Prihodki, ki niso predmet obdavčitve
Davčno nepriznani odhodki

10.967
169.118

Povečanje davčne osnove

0

Popravek odhodkov

0

Sprememba davčne stopnje
Poraba davčne izgube
Olajšave

0
37.521
137.187

Drugo

-24.159

Strošek davka v IPI-ju

-83.622
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-894.414 EUR

23.4.34 ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA
Celotni čisti poslovni izid Skupine je v letu 2014 znašal -894.414 EUR.
Skupina nima več manjšinskih lastnikov.

Če bi Skupina v letu 2014 opravila prevrednotenje kapitala s stopnjo rasti življenjskih potreb
ščin (0,2 odstotka), bi izkazala za 77.254 EUR nižji čisti poslovni izid.

23.4.35 STROŠKI PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH
2014 2013 popravljen
Proizvajalni stroški poslovnih učinkov
Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga

78.631.561 EUR
2013 revidiran

I 14/13

8.929.309

10.075.818

10.075.818

89

31.390.957

32.978.194

32.892.194

95

Stroški prodaje

9.551.391

12.037.369

12.037.369

79

Splošni stroški

28.759.904

32.802.096

32.802.096

88

SKUPAJ

78.631.561

87.893.477

87.807.477

89
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23.5

KAZALNIKI POSLOVANJA

31.12. 31.12.2013 31.12.2013 31.12. 31.12.2013 31.12.2013
I 14/13
2014 popravljeno revidirano 2014 popravljeno revidirano
1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA
a) stopnja lastniškosti financiranja
37.519.534

38.627.216 38.914.396

obveznosti do virov sredstev 77.261.534

kapital

84.679.780 84.966.960

0,49

0,46

0,46

106

0,71

0,69

0,68

104

0,48

0,48

0,47

102

0,56

0,54

0,54

103

1,01

0,96

0,97

105

0,17

0,23

0,23

75

0,71

0,71

0,71

99

1,57

1,47

1,48

107

b) stopnja dolgoročnosti financiranja
kapital+dolgoročni
dolgovi+dolgoročne
rezervacije

54.909.234

58.038.171 58.038.171

obveznosti do virov sredstev 77.261.534

84.679.780 84.966.960

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA
a) stopnja osnovnosti investiranja
osnovna sredstva
(po neodpisani vrednosti)

37.306.342

40.238.833 40.238.833

sredstva

77.261.534

84.679.780 84.966.960

b) stopnja dolgoročnosti investiranja
dolgoročna sredstva (brez
odloženih terjatev za davek)

42.994.141

45.871.557 45.871.557

sredstva

77.261.534

84.679.780 84.966.960

3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA
a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev
kapital

37.519.534

38.627.216 38.914.396

osnovna sredstva
(po neodpisani vrednosti)

37.306.342

40.238.833 40.238.833

b) hitri koeficient
likvidna sredstva
kratkoročne obveznosti

3.556.467

5.704.713

5.704.713

20.926.074

25.197.230 25.197.230

likvidna sredstva +
kratkoročne terjatve

14.755.009

17.939.507 17.939.507

kratkoročne obveznosti

20.926.074

25.197.230 25.197.230

kratkoročna sredstva

32.793.039

36.953.506 37.299.506

kratkoročne obveznosti

20.926.074

25.197.230 25.197.230

c) pospešeni koeficient

č) kratkoročni koeficient
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31.12. 31.12.2013 31.12.2013 31.12. 31.12.2013 31.12.2013
I 14/13
2014 popravljeno revidirano 2014 popravljeno revidirano
4. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI
a) gospodarnost poslovanja
poslovni prihodki

78.843.868

83.133.210 83.133.210

poslovni odhodki

78.631.560

87.893.477 87.807.477

1,00

0,95

0,95

106

-0,02

-0,20

-0,38

12

0,00

0,00

0,00

-

4,09

-8,49

-8,49

-

5. KAZALNIKI DONOSNOSTI
a) čista dobičkonosnost kapitala
čisti dobiček
v poslovnem obdobju

-894.414

povprečna vrednost kapitala 38.073.375

-7.560.720

-7.489.340

38.770.806 19.457.198

b) dividendna donosnost kapitala
vsota dividend
za poslovno obdobje

0

0

0

povprečna vrednost
osnovnega kapitala

5.141.149

5.141.149

5.141.149

6. ZADOLŽENOST
a) neto finančni dolg / EBITDA
neto finančni dolg
EBITDA

Letno poročilo 2014

12.719.411
3.108.943

14.694.986 14.694.986
-1.731.155

-1.731.155
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24.

IZJAVA POSLOVODSTVA

Uprava sprejema in potrjuje računovodske izkaze Skupine Mladinska knjiga za leto, kon
čano na dan 31. decembra 2014, in pojasnila k računovodskim izkazom.
Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustre
zne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnos
ti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi predstavljajo resnično in pošteno
sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2014.
Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukre
pov 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, 23. april 2015

		
		

Marko Ručigaj		
član uprave		

Letno poročilo 2014

Peter Tomšič
predsednik uprave
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25.

REVIZORJEVO POROČILO
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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		
član uprave		
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Peter Tomšič
predsednik uprave
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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
TRR: 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
TRR: 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
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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
TRR: 0292 2025 4123 990 pri Novi Ljubljanski banki d.d.
Osnovna dejavnost: založništvo
Direktor: Miha Kovač
Mozaik knjiga d.o.o.
Karlovačka c. 24 a, 10020 Zagreb
Telefon: +385 1/6315 101, 124
Faks: +385 1/ 6315 222
E-pošta: info@mozaik-knjiga.hr
Matična številka: 3741672
OIB: 57010186553
TRR: Zagrebačka banka, št.: 2360000-1101418407
Dejavnost: založništvo in trgovina
Direktor: Bojan Vidmar
Mladinska knjiga d.o.o., Novi Beograd
Ul. Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 2257 000
Faks: +381 11 2257 090
E-pošta: office@mladinska.rs
Matična številka: 08773505
Davčna številka: 102489261
TRR: 355-1058813-51 pri Vojvođanski banki
Dejavnost: založniška dejavnost: 5811
Direktor: Radoš Jovanović

214

Letno poročilo 2014

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
TRR: Unicredit Bank 3383202200354993, NLB Tuzlanska banka, d.d. 1327310010329077
Osnovna dejavnost: založništvo in trgovina
Direktor: Adnan Čatović
Mladinska kniga DOOEL, Skopje
Ljubljanska 5, 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
TRR: NLB TUT BANK 210 058487840105
Osnovna dejavnost: založništvo in trgovina s knjigami
Direktor: Radoš Jovanović
Grafika Soča d.o.o.
Sedejeva 4, Nova Gorica
Telefon: 05 335 85 00
Faks: 05 335 85 35
e-pošta: grafika-soca.si@grafika-soca.si
Matična številka: 5048524
Identifikacijska številka: SI 52502228
TRR: 04750-0000467494 NKBM d.d., Področje Nova Gorica, 05100-8010756225
ABANKA VIPA Nova Gorica
Osnovna dejavnost: grafična dejavnost
Direktorica: Majda Fabiani
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