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PRavLjIČNE POdObE v mEsTu

V letu 2010 je bila Ljubljana svetovna prestolnica knjige. 
Tudi Skupina Mladinska knjiga je s svojimi projekti sooblikova
la značaj svetovne prestolnice knjige in drugih slovenskih mest. 
Pripravili smo več odmevnih dogodkov v naših knjigarnah po vsej 
Sloveniji. S praznikom Čebelice smo v knjigarnah posvetili pozor
nost najboljšim slovenskim slikanicam, posebno presenečenje 
pa je bila predstava Dinozavri, ki je potovala po vsej Sloveniji. V 
sodelovanju z Mestno občino Ljubljana smo ponatisnili pesniško 
slikanico Anje Štefan Lonček na pike z ilustracijami Jelke Reichman 
ter sedemnajst slovenskih, povečini ljudskih pravljic v slikanici 
Slovenske pravljice (in ene nemška) v stripu Matjaža Schmidta. V 
Cankarjevi založbi smo 23. aprila, na dan, ko je Ljubljana za eno 
leto prevzela vlogo svetovne prestolnice knjige, izdali tri čitanke 
pomembnih sodobnih slovenskih avtorjev: Svetlane Makarovič, 
Slavoja Žižka in Borisa Pahorja.

S tridesetimi ilustracijami po izbiri našega likovnega ured
nika Pavleta Učakarja pa smo svetovni prestolnici knjige vdahnili 
pravljično podobo. V sivih oktobrskih dneh je Ljubljana zažarela v 
soju tridesetih velikih obcestnih plakatov, s katerih so se nasmi
hale najboljše ilustracije slovenskih ustvarjalcev. Predstavljale so 
presek likovne umetnosti, ki ima izjemen značaj in tradicijo v slo
venski kulturi in sodi v sam svetovni vrh. Za pokušino smo že spo
mladi, v maju, v Steklenem atriju Mestne hiše v Ljubljani pripravili 
razstavo dvajsetih ilustracij. Te so po zaprtju razstave svoje mesto 
dobile v ljubljanski Pediatrični kliniki, da bi bolne otroke izza bol
nišničnih zidov popeljale v pravljični svet.

Izbrane ilustracije so le delček zakladnice založbe Mladin
ska knjiga, ki ima neprecenljivo vrednost. Ponosni in počaščeni 
smo, da smo v dolgi zgodovini založbe, ki koraka proti svoji se
demdesetletnici, sodelovali z najboljšimi slovenskimi avtorji. In 
hkrati zadovoljni, da mojstrovine iz naše zakladnice delimo z naši
mi bralci, kupci, ljubitelji knjig in umetnosti.

S Pravljičnimi podobami v mestu smo v letu 2010 na izviren 
način zaznamovali svetovno prestolnico knjige in se odločili, da ta 
projekt iztrgamo pozabi časa tako, da jih vtkemo tudi v Letno poro
čilo Mladinske knjige Založbe, d. d., in Skupine Mladinska knjiga 
za leto 2010.  
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12 PIsmO PREdsEdNIKa uPRavE

Spoštovani delničarji, poslovni partnerji in sodelavci!

Slabe gospodarske razmere, splošna gospodarska kriza in 
visoka stopnja brezposelnosti so z enoinpolletnim zamikom začeli 
pomembno neposredno vplivati tudi na končno potrošnjo na naših 
domicilnih trgih. Zlasti pri dobrinah, ki niso nujne za vsakodnev
no preživetje, se je nagnjenost k potrošnji še dodatno zmanjšala. 
Čeprav smo za leto 2010 ob predpostavki ponovnega oživljanja 
povpraševanja optimistično načrtovali, da bomo kljub umiku z ne
perspektivnih trgov in področij poslovanja, ki so prinašala visoke 
izgube, nimajo pa dolgoročne perspektive in slabijo Skupino kot 
celoto, zadržali prihodke na ravni leta 2009 ter ob nižjih stroških 
poslovanja bistveno izboljšali dobičkonosnost iz osnovnih dejav
nosti, ta cilj ni bil dosežen. 

Ključni razlog nedoseganja načrtovanih ciljev je vsekakor 
nadaljnje padanje prodaje, ki je bila glede na enako obdobje lani 
na konsolidirani ravni manjša za 7,5 %, ter sanacija izgub iz prete
klosti in zavestno osredotočanje na zdravo rast poslovanja. Upra
va je skozi vse leto skupaj s poslovodstvi družb aktivno spremljala 
rezultate poslovanja, jih analizirala in permanentno  ukrepala ter 
poskušala v največji možni meri odpraviti nakopičene vzroke izgub 
in padanja prodaje, zlasti pri poslovanju na trgih JV Evrope in pri 
poslovanju prodajne poti Reader‘s Digest na trgih JV Evrope. Na 
slabše rezultate je vplivala tudi sanacija visokih zalog iz preteklih 
let ter zmanjšanje transferjev, ki so ob nižjem prometu dodatno 
negativno vplivali na tekoče poslovanje matične družbe. Slednja 
poleg vsega nosi še vse preostale stroške sanacije preteklega ne
uspešnega poslovanja družb JV Evrope ter njihovega ukinjanja in 
pomembnih tečajnih razlik iz naslova najetih posojil. 

Zelo pozitivno ocenjujemo trende na področju obvladova
nja stroškov, uravnavanja produkcije in prodaje in uravnavanja 
obratnih sredstev v vseh njihovih pojavnih oblikah (zaloge, terja
tve, obveznosti), kar je pozitivno vplivalo tako na zadolženost in 
same rezultate poslovanja kot na dobro likvidnost sistema in te
meljno finančno strukturo Skupine. Ta ostaja trdna in zdrava. Prav 
kazalci likvidnosti, solventnosti in finančne stabilnosti Skupine po

„Vsekakor se za-
vedamo, da je uspeš-
nost poslovanja tudi 
v naši dejavnosti v 
največji meri odvisna 
od ljudi. V Skupi-
no želimo pritegniti 
in v njej zadržati 
najboljše kadre ...“



13PIsmO PREdsEdNIKa uPRavE trjujejo pravilnost usmeritve, da je zdaj pravi čas za vzpostavitev in 
utrditev zdravih temeljev bodočega poslovanja in razvoja Skupine. 
Seveda negativni  dohodkovni tokovi, ki kot posledica izhajajo iz te 
zahtevne in nepriljubljene, vendar nujne konsolidacije in sanacije 
nezdravih jeder in delov Skupine, kratkoročno negativno vplivajo  
zlasti na tekoče izkaze uspeha, podobno kot so v preteklih letih 
vplivali na te izkaze v pozitivni smeri. Po drugi strani pa se ugo
dna gibanja odražajo v generiranju pozitivnega denarnega toka, 
saj smo brez omembe vrednega dodatnega zadolževanja izpeljali 
zahtevne finančne sanacije in dokapitalizacije posameznih družb, 
izplačali relativno visoke dividende ter realizirali investicije, ki so 
presegale obračunano amortizacijo.

Tudi v poslovnem letu 2010 se kaže izrazita razlika v poslo
vanju med družbami v Sloveniji in na trgih JV Evrope, kjer po dra
matičnem preobratu pogojev poslovanja in padcu povpraševanja 
praktično povsod poteka aktivna sanacija in prilagajanje izjemno 
zahtevnim razmeram na trgu. Posledica te sanacije in konsolidaci
je je – upoštevajoč njen velik obseg in vpliv – negativni poslovni 
izid na konsolidiranem nivoju Skupine.
V Mozaik knjigi, naši najpomembnejši družbi na strateški osi Lju
bljana–Zagreb–Beograd, nam je z novim vodstvom že uspelo za
ustaviti  negativna tekoča gibanja v poslovanju, čeprav bo pot do 
popolnega okrevanja seveda daljša in bo zahtevala najmanj dve 
leti. V visoki izgubi tega podjetja za leto 2010 so vsebovane vse 
potrebne oslabitve, tako da podjetje vstopa v novo poslovno obdo
bje očiščeno in s primerno kapitalsko strukturo. Podobno velja za 
Beograd, kjer daleč prevladujočo prodajno pot Reader‘s Digest, ki 
je v zreli fazi življenjskega cikla, uspešno nadomeščamo z drugimi 
direktnimi prodajnimi potmi in investiranjem v maloprodajno mre
žo ter s tem zmanjšujemo tveganje visoke odvisnosti od ene same 
prodajne poti. Če se bo pokazala primerna priložnost, ne izključu
jemo možnosti pospešene rasti tudi s prevzemi. 

V Skopju smo zastopniško mrežo osredotočili na prodajo 
projektov iz relativno visokih zalog in tako ob zmernem tveganju in 
minimalnih vlaganjih v nove projekte ter ob uspešnem poslovanju 
ohranjamo prisotnost na  makedonskem trgu. Poseben izziv ostaja 
poslovanje na tržišču BiH, vsekakor pa se bomo z nadaljevanjem 
že začetih aktivnosti – nižanjem stroškov in osredotočanjem na 
profitabilne prodajne poti – poskušali obdržati na tem trgu tudi v 
času najhujše gospodarske krize. 
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Družbe v Sloveniji poslujejo, upoštevajoč razmere, relativ

no uspešno in stabilno. Kljub težkim razmeram na trgu se nadalju
je uspešno poslovanje MK Trgovine. V začetku zadnjega kvartala 
smo pridobili v svojo knjigotrško mrežo dve pomembni malopro
dajni mesti, ki še bolj utrjujeta našo pozicijo na trgu. Uspešno, 
čeprav iz že pojasnjenih razlogov pod zastavljenimi načrti, je bilo 
tudi poslovanje MK Založbe. Z veseljem ugotavljamo, da kot nosil
ni založnik in knjigotržec v regiji tako razvojno kot tržno uspešno 
sledimo najnovejšim trendom v panogi. Trenutno veliko energije 
usmerjamo zlasti v iskanje primerne infrastrukture oziroma tehno
loške platforme za razvoj in trženje evsebin, kjer  poslovni model 
še ni dovolj razdelan in je bil vstop na ta trg v letu 2010 zato še pre
več tvegan. Načrtujemo ga za leto 2011. Pomemben člen sloven
skega dela Skupine postaja tudi tiskarsko podjetje Grafika Soča, ki 
z intenzivnim iskanjem novih tržnih priložnosti in posodabljanjem 
proizvodnje izboljšuje tekoče poslovne rezultate in s tem svojo 
konkurenčnost na trgu.
Vsekakor se zavedamo, da je uspešnost poslovanja tudi v naši de
javnosti najbolj odvisna od ljudi. V Skupino želimo pritegniti in v 
njej zadržati najboljše kadre, pri čemer absolutno število zaposlenih 
skladno z načrti pada in je bilo glede na leto poprej manjše za 8 %.

Uspešno smo končali tudi tri zastavljene projekte glede 
optimizacije in racionalizacije poslovanja, ki so vplivali tudi na 
spremembe v formalni organizacijski strukturi Skupine. Septem
bra smo družbo MK Logistika pripojili k MK Založbi. Uspešno smo 
izvedli postopek iztisnitve malih delničarjev v MK Trgovini in MK 
Trgovino iz delniške družbe preoblikovali v družbo z omejeno od
govornostjo, končani pa so tudi postopki pripojitve Sestavljenega 
podjetja MK k MKZ, d. d. 

Kljub izjemno zaostrenim poslovnim razmeram in padanju 
prodaje ter sanaciji preteklega poslovanja smo poslovanje v leto
šnjem letu zaključili v okviru realnih pričakovanj, ki smo jih v obliki 
ocene posredovali nadzornemu svetu ob predstavitvi polletnih re
zultatov.

Zaključujemo leto prestrukturiranja in konsolidacije, ki se 
po vsebini posameznih poslovnih aktivnosti zlasti zaradi prilaga
janja skrajno zaostrenim razmeram na trgu in v širšem poslovnem 
okolju, nadaljuje tudi v poslovno leto 2011. Verjamemo pa, da bo v 
letu 2011, ob realizaciji načrtovanih pozitivnih sprememb na vseh 
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področjih poslovanja, možno doseči pozitivni preobrat v gibanjih 
prodaje ter da ima Skupina MK primerne temelje in vzvode za vstop 
v nov cikel zdrave rasti poslovanja. Predvidena 8odstotna ponov
na rast poslovanja je namreč ob 2,6 mio EUR dobička iz poslovanja 
ter 1,3 mio EUR čistega dobička najpomembnejši cilj naslednjega 
poslovnega leta.

Ob koncu bi se za pomemben prispevek k doseženim re
zultatom  najprej rad zahvalil vsem svojim sodelavkam in sodelav
cem v Skupini MK. Za razumevanje, pomoč, podporo in zaupanje 
se v imenu uprave in poslovodstva iskreno zahvaljujem tudi čla
nom nadzornega sveta, sveta delavcev in sindikata, delničarjem, 
poslovnim partnerjem, avtorjem in vsem, ki ste tako ali drugače 
povezani z Mladinsko knjigo. Predvsem pa bi se na koncu rad za
hvalil našim zvestim bralcem in kupcem, ki kljub težkim časom ali 
pa prav zaradi njih z veseljem posegate po knjigah. Še naprej se 
bomo trudili ostati vaša prva izbira.

Peter Tomšič, predsednik uprave MKZ, d. d.         

„ Zaključujemo leto 
prestrukturiranja 
in konsolidacije, ki 
se po vsebini posa-
meznih poslovnih 
aktivnosti zlasti 
zaradi prilagajanja 
skrajno zaostrenim 
razmeram na trgu 
in v širšem poslov-
nem okolju, nadaljuje 
tudi v poslovno leto 
2011. “
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17POROČILO NadzORNEga svETa
PREVERITVE LETNEGA POROČILA MKZ IN  
KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA  
SKUPINE MK ZA LETO 2010

Nadzorni svet Mladinske knjige Založbe, d. d., podaja skupščini 

družbe naslednje poročilo o:

•	 rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knji

ga Založba, d. d. (v nadaljevanju MKZ, d. d.), in Skupine MK 

za leto 2010,

•	 rezultatih preveritve predloga za uporabo bilančnega dobička,

•	 stališču nadzornega sveta do revizijskega poročila družbe in 

Skupine ter

•	 o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe in Skupine 

med letom.

1.1 letno poročilo 2010

Nadzorni svet je preveril poročilo o poslovanju družbe 

za leto 2010. Ugotovil je, da je bilo poročilo o poslovanju 

družbe MKZ, d. d., za leto 2010 izdelano marca 2011 in ga 

je nadzorni svet obravnaval na dvajseti seji, ki je bila  

14. 3. 2011. Nekonsolidirano poročilo o poslovanju Skupi

ne Mladinska knjiga za leto 2010 je bilo prav tako izdelano 

marca 2011 in ga je nadzorni svet obravnaval na dvajseti 

seji, ki je bila 14. 3. 2011. Revidirano letno poročilo in revi

dirano konsolidirano letno poročilo (revizija je potekala od 

14. 3. 2011 do 18. 3. 2011 za MKZ, d. d., ter od 21. 3. 2011 

do 25. 3. 2011 za konsolidacijo Skupine MK) je nadzorni 

svet obravnaval na svoji enaindvajseti seji 18. 4. 2011.

Letno poročilo MKZ, d. d., in konsolidirano letno poročilo 

Skupine MK za leto 2010 v skladu z zakonom obsegata 

računovodske izkaze s pojasnili in vse druge zakonsko 

določene obvezne vsebine: poslovno poročilo, bilanco 

stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsega

jočega donosa, izkaz denarnih tokov, gibanje kapitala, 

pojasnilo k računovodskim izkazom ter planske usmerit

ve za leto 2011.

„ Nadzorni svet 
ocenjuje poslovanje 
dru  ž be in Skupi-
ne v letu 2010 za 
razmeroma uspešno, 
ob upoštevanju dej-
stva, da v založniš-
ki dejavnosti vlada 
izjemna konkurenca, 
in ob upoštevanju 
slabe splošne eko-
nomske in finančne 
situacije, zlasti na 
jugovzhodnih evrop-
skih trgih. “
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Pojasnila računovodskih izkazov razkrivajo informacije o 

načelih sestavljanja računovodskih izkazov ter o računo

vodskih 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 pomembnej

ših poslovnih dogodkih, o delovanju povezanih družb ter 

o načrtovanem razvoju in perspektivah družbe.

1.2 Predlog za uporabo bilančnega dobička
        

Uprava je k letnemu poročilu priložila tudi predlog za 

uporabo bilančnega dobička za leto 2010, ki znaša 

401.394,30 EUR.  Uprava predlaga, da se bilančni dobi

ček za leto 2010 v višini 401.394,30 EUR uporabi:

•	 za izplačilo dividende 308.006,25 EUR; višina 

dividende za eno delnico znaša 0,25 EUR bruto; 

•	 za prenos v naslednje leto 93.388,05 EUR.

Nadzorni svet je predlog za uporabo bilančnega dobička 

po predhodni skupni obravnavi z upravo družbe preveril 

in ugotovil, da predlog za uporabo vsebuje vse z zakonom 

predpisane podatke ter da je tudi vsebinsko primeren.

1.3 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 2010. Revizijski poročili je izvedla na skupščini dne 23. 

6. 2010 izbrana revizijska hiša ABC Revizija, d. o. o.

Nadzorni svet je menil, da je revizor pripravil svoji po

ročili v skladu z zakoni in pravili stroke, ter nanju ni dal 

pripomb. Na tej podlagi je nadzorni svet ob pozitivnem 

mnenju revizije, ki zagotavlja, da so računovodski izkazi 

družbe in Skupine v vseh pomembnih pogledih resnična 

in poštena slika finančnega položaja MKZ, d. d., in Sku

pine na dan 31. 12. 2010 ter izidov njunega poslovanja in 
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gibanja denarnih tokov v skladu s Slovenskimi računovod

skimi standardi, podal pozitivno stališče do obeh revizij

skih poročil.

1.4 način in obseg preverjanja vodenja  
družbe in skupine

V letu 2010 je nadzor nad vodenjem poslov izvrševal na

dzorni svet na sedmih rednih sejah (od tega ena kores

pondenčna). 

Nekatere pomembnejše točke, o katerih je nadzorni  

svet razpravljal v letu 2010 ter o njih sprejemal sklepe, so 

bile:

•	 Obravnava osnutka nerevidiranega letnega poročila 

MKZ, d. d., in Skupine Mladinska knjiga za leto 2009 

•	 Informacija o iztisnitvi malih delničarjev Mladinske  

knjige Trgovine, d. d.

•	 Obravnava pripojitve Mladinske knjige Logistike, d. o. o., 

k delniški družbi Mladinska knjiga Založba, d. d.

•	 Seznanitev z inventurnim elaboratom družbe Mladin

ska knjiga Založba, d. d., za leto 2009

•	 Obravnava in potrditev revidiranega letnega poročila 

družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., za leto  

2009 ter obravnava in potrditev revidiranega  

konsolidiranega poročila Skupine Mladinska  

knjiga za leto 2009

•	 Sprejem poročila nadzornega sveta o rezultatih  

preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga 

Založba, d. d., in konsolidiranega letnega poročila 

Skupine Mladinska knjiga za leto 2009 in predloga  

za uporabo bilančnega dobička

•	 Pregled ponudb revizijskih hiš za revizijo 2010

•	 Obravnava predloga sprememb Statuta družbe  

Mladinska knjiga Založba, d. d.

•	 Obravnava predloga Sklica skupščine delničarjev  

Mladinske knjige Založbe, d. d., ter določitev  

dnevnega reda in predlogov sklepov 

•	 Obravnava Poročila o poslovanju družbe Mladinska 

knjiga Založba, d. d., in Skupine Mladinska knjiga  

za obdobje januar–marec 2010 
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•	 Obravnava predloga za nakup lastnih delnic  

Mladinske knjige Založbe, d. d.

•	 Obravnava in sprejem sklepov v zvezi s plačilom 

članom nadzornega sveta Mladinske knjige  

Založbe, d. d., ter obravnava in sprejem sklepov  

v zvezi z nagradami članom uprave Mladinske  

knjige Založbe, d. d.

•	 Seznanitev z rezultati poslovanja Mladinske knjige 

Založbe, d. d., in Skupine Mladinska knjiga za ob

dobje januar–junij 2010

•	 Konkurenčnost Skupine Mladinska knjiga (seznan

itev s primerjalno analizo za leto 2009)  

•	 Obravnava Poročila o poslovanju Mladinske knji

ge Založbe, d. d., in Skupine Mladinska knjiga za 

obdobje januar–junij 2010 ter predstavitev ocene 

poslovanja Mladinske knjige Založbe, d. d., in Sku

pine Mladinska knjiga za leto 2010

•	 Seznanitev s poročilom o prenehanju poslovanja  

družb v Bolgariji, Romuniji in Italiji 

•	 Obravnava Poročila o poslovanju Mladinske knji

ge Založbe, d. d., in Skupine Mladinska knjiga za 

obdobje januar–september 2010 ter seznanitev z re

zultati poslovanja v obdobju januar–oktober 2010 in 

oceno poslovanja do konca leta 2010 za Mladinsko 

knjigo Založbo, d. d., in Skupino Mladinska knjiga

•	 Obravnava Plana za leto 2011 za Mladinsko knjigo 

Založbo, d. d., in Skupino Mladinska knjiga

•	 Obravnava Pogodbe o pripojitvi družbe Mladinska 

knjiga Sestavljeno podjetje k družbi Mladinska knji

ga Založba, d. d., z dne 26. 10. 2010

•	 Obravnava Poročila poslovodstev o pripojitvi družbe 

Mladinska knjiga Sestavljeno podjetje, d. o. o.,  

k delniški družbi Mladinska knjiga Založba, d. d.

•	 Sprejem pisnega poročila Nadzornega sveta o 

pregledu pripojitve 

Nadzorni svet je na podlagi poročil uprave in drugih po

datkov družbe dobil vpogled v trende poslovanja, pregle

de gibanja prodaje po dejavnostih in prodajnih poteh ter 

računovodske izkaze poslovanja. Nadzorni svet ocenjuje 

poslovanje družbe in Skupine v letu 2010 za razmeroma 

uspešno, ob upoštevanju dejstva, da v založniški dejav
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nosti vlada izjemna konkurenca, in ob upoštevanju slabe 

splošne ekonomske in finančne situacije, zlasti na jugo

vzhodnih evropskih trgih. Družba je dosegla 5 % nižje 

čiste prihodke iz prodaje glede na leto 2009, pri čemer 

se je izvoz zmanjšal za 19 %, prodaja na domačem trgu 

pa je bila nižja za 1 %. Glede na plan so čisti prihodki iz 

prodaje nižji za 15 %. Skupina MK je dosegla 7 % nižje 

konsolidirane čiste prihodke glede na leto 2009.

Kljub padcu prodaje, ki je bil glede na težke razmere pri

čakovan, je družbi z ukrepi na praktično vseh poslovnih 

področjih, zlasti pa z notranjimi optimizacijami in znižan

jem stroškov, uspelo poslovati s čistim dobičkom v višini 

488.778 €, medtem ko je zaradi sanacije in poslovanja z 

izgubo v JVE družbah Skupina poslovala z izgubo v višini 

2.600.293 €.

1.5 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 2010. 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 revizijskim poročilom 

družbe MKZ, d. d., in Skupine MK za leto 2010. Na 

revizijski poročili nadzorni svet ni imel pripomb in je 

zato o njiju soglasno izrekel pozitivno stališče.

•	 Nadzorni svet je preveril predlog uprave družbe o 

uporabi bilančnega dobička ter predlaga skupščini 

družbe, da sprejme sklep o uporabi bilančnega 

dobička MKZ, d. d., za leto 2010 po predlogu uprave 

družbe.

•	 Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na pod

lagi podatkov letnega poročila 2010 in tega poročila 

podeli nadzornemu svetu in upravi družbe razrešnico 

za leto 2010.

V Ljubljani,  26. 4. 2011                      Predsednik nadzornega sveta

                       Alojz Jamnik   



roža Piščanec: kdo je napravil vidku srajčico, Fran levstik, 1955
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1. Pomembnejši kazalniki poslovanja  
skupine mk in obvladujoče družbe mkz 

skupina mk v letu 2010
•	 113,6 mio EUR konsolidiranih čistih  

prihodkov od prodaje, 

•	 2,0 mio EUR konsolidirane izgube iz poslovanja  

in 2,6 mio EUR konsolidirane čiste izgube kot  

rezultat prestrukturiranja in konsolidacije  

poslovanja družb JV Evrope,

•	 1427 zaposlenih v 10 družbah,

•	 885 knjižnih izdaj v skupni nakladi 2,3 mio izvodov,

•	 13 revij v skupni nakladi 2,4 mio izvodov,

•	 73 maloprodajnih enot in 6 veleprodajnih centrov.

Pomembnejši podatki za  skupino mk

Leto 2009 Leto 2010 Indeks 2010/2009

Prihodki od prodaje 122.736.355 113.553.401 93

Prihodki od prodaje v Sloveniji 91.036.006 87.602.833 96

Prihodki od prodaje na tujih trgih 31.700.348 25.950.568 82

EBIT – Dobiček iz poslovanja 2.801.059 –1.975.181 –

Čisti dobiček 1.368.973 –2.600.293 –

Konsolidirani kapital 59.909.818 51.979.131 87

Knjigovodska vrednost delnice 48,6 42,2 87

Kapital/obveznosti 1,04 0,88 85

Donosnost kapitala (ROE) 3 % –5 % –

Število zaposlenih konec leta 1.541 1.427 93

Število zaposlenih – povprečje 1.452 1.417 98

mladinska knjiga založba v letu 2010:
•	 40,5 mio prihodkov od prodaje

•	 leto smo zaključili s 144 tisoč evri dobička iz  

poslovanja in 488 tisoč evri čistega dobička;
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•	 glede na splošne gospodarske razmere smo  

ohranili stabilno likvidnost in solventnost  

matične družbe in celotne Skupine MK;

•	 v letu 2010 je celotno leto v okviru MKZ  

poslovala pripojena družba MK Logistika  

(prej samostojna družba),

•	 k MKZ je bilo v letu 2010 pripojeno  

Sestavljeno podjetje MK.

Pomembnejši podatki za  mk založbo

*Podatki so prilagojeni za pripojitev družbe MKL k MKZ na dan 31. 10. 2009.

2. Pomembni dogodki 

2.1 Pomembnejši dogodki v letu 2010

•	 prestrukturiranje in konsolidiranje  

družb na trgih JV Evrope;

•	 optimizacija prodajnih poti in poudarjena  

vloga marketinga v celotni Skupini;

•	 dokapitalizacija družb: Mozaik knjiga, d. o. o.,  

MK Beograd, d. o. o., MK Sarajevo, d. o. o.,  

MK Skopje, d. o. o.;

•	 umik z romunskega trga in uvedba postopka  

likvidacije družbe MK Bukarešta, d. o. o.;

Leto 2009 Leto 2009 z 
MKL za nov.–

dec. 2009*

Leto 2010 Indeks 
2010/ 2009

Prihodki od prodaje 42.774.412 43.197.213 40.448.951 95

EBIT – Dobiček iz poslovanja 4.100.668 4.093.578 144.546 4

% EBIT  v  prihodkih od prodaje 9,6 % 9,5 % 0,4 % 4

Rezultat financiranja –836.212 –842.192 188.476 –

Čisti dobiček 3.129.030 3.109.754 488.778 16

Investicijska vlaganja 1.067.500 1.067.500 678.488 64

Kapital 46.230.029 46.475.851 42.232.258 91

Knjigovodska vrednost delnice 37,52 37,72 34,28 91

Kapital/obveznosti 1,23 1,23 1,07 87

Donosnost kapitala (ROE) 7,4 % 7,4 % 1,1 % 15

Število zaposlenih konec leta 409 501 464 113

Število zaposlenih – povprečje iz delovnih ur 401 497 469 117

Čisti dobiček na delnico 2,5 2,5 0,4 16
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•	 pripojitev družb MK Logistika, d. o. o., in Sestavljeno 

podjetje, d. o. o., k matični družbi; 

•	 odkup manjšinskih lastniških deležev v MKT in  

statusno preoblikovanje MKT v d. o. o.;

•	 kadrovske okrepitve na ključnih vodstvenih mestih v 

obvladujoči družbi in odvisnih družbah;

•	 razvojne aktivnosti za evsebine in ustrezne tehnolo

ške platforme;

•	 nakup nove lokacije – knjigarne Vale Novak v Wolfovi 

ulici v Ljubljani – in vstop v najemno razmerje v  

nakupovalnem centru BTC;

•	 razširitev knjigarne Konzorcij za 200 m² prodajnih 

površin;

•	 prenova knjigarne Center Oxford, prenova knjigarn v 

Luciji in Velenju;

•	 MK Beograd je odprla knjigarno v središču Beograda;

•	 Mozaik knjiga je začela spletno prodajo knjig, v 

Sloveniji spletna prodaja knjig na Emka.si praznuje 

desetletnico;

•	 zaznamujemo 30letnico galerije Ars, 25letnico  

Centra Oxford v Sloveniji, 20letnico revije Gea, 15le

tnico Cicikluba;

•	 jeseni je ponovno zaživela Vesela šola;

•	 Skupina Mladinska knjiga z več projekti sodeluje v 

projektu Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige. 

2.2 Pomembnejši dogodki po zaključku  
obračunskega obdobja

•	 Uprava družbe Zvon dva holding, finančna družba,  

d. d., Slovenska ulica 17, Maribor, ki je večinski  

lastnik MK Založbe, d. d., je pri Okrožnem sodišču  

v Mariboru 23. 3. 2011 vložila predlog za uvedbo  

postopka prisilne poravnave v družbi Zvon dva  

holding, finančna družba, d. d.
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suzi Bricelj: kako so nastale gosli, romska pravljica, 2006
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3. Predstavitev obvladujoče družbe  

mk založba, d. d., in skupine mk 

3.1 Predstavitev obvladujoče družbe  
mladinska knjiga založba, d. d.

Mladinska knjiga Založba, d. d., je po obsegu prodaje in 

po številu izdanih naslovov največja založba v sloven

skem prostoru ter kot kapitalski in vsebinski nosilec Sku

pine eden najpomembnejših založnikov in knjigotržcev v 

regiji JV Evrope. Svojo tradicijo gradi vse od ustanovitve 

leta 1945 in na svoji dolgoletni poti se je iz založnice 

otroške in mladinske literature razvila v splošno založ

bo, ki ima v svojem  programu leposlovje, priročnike in 

enciklopedije. Mladinska knjiga Založba v slovenskem 

založništvu uspešno nadaljuje svoje poslanstvo izdajanja 

knjig, revij in drugih nosilcev besede, slike in zvoka. Ve

čina izdaj je namenjena slovenskemu trgu, vse več izdaj 

pa tudi jugovzhodnim trgom, zlasti hrvaškemu. Blagovno 

znamko Mladinska knjiga odlikuje široka prepoznavnost 

v slovenskem in tudi mednarodnem prostoru. Dolgoletna 

tradicija in prepoznavnost blagovne znamke sta odlična 

temelja, na katerih gradimo sodobno, razvojno naravna

no podjetje, ki si z vlaganjem v intelektualno lastnino pri

zadeva za kakovosten in raznovrsten založniški program. 

3.1.1 vizija

Mladinska knjiga Založba bo imela na področju založni

ške in knjigotrške dejavnosti vodilni položaj v Sloveniji, 

med vodilnimi družbami pa bo tudi na drugih trgih nek

danje Jugoslavije. Svoj položaj bo utrjevala s širitvijo 

svoje dejavnosti na druga področja, povezana z vzgojo, 

izobraževanjem in razvedrilom, ter s proizvodnjo izdel

kov, katerih vsebina je povezana z blagovnimi znamkami 

Mladinska knjiga Založbe. 

3.1.2 osnovni podatki o družbi

naziv družbe: Mladinska knjiga Založba, d. d.

sedež družbe: Slovenska 29, 1000 Ljubljana

matična številka: 5049130
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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. 2010: 501

velikost podjetja po zgd: velika

3.1.3 Podatki o delnici in delničarjih mkz, d. d.

31.12.2010 31.12.2009 Indeks

Število delnic 1.232.025 1.232.025 100,0

Knjigovodska vrednost  
delnice v Eur

34,28 37,72 90,9

Število delničarjev 580 587 98,8

Struktura lastništva v % 100 100 –

Zvon Dva Holding d.d. 69,04 69,04 100

Lastne delnice 3,29 0,61 540,0

Drugi delničarji 27,67 30,35 91,2
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3.1.4 organizacijska struktura družbe  

mladinska knjiga založba, d. d. 
(na dan 1. 12. 2010)

 

UPRAVA
Predsednik uprave in člana uprave

področje

ZALOŽNIŠTVO
področje

PRODAJA

področje

MARKETNING 
IN ODNOSI Z 
JAVNOSTMI

področje

FINANCE  
IN  

RAČUNOVOSTVO

področje

PRAVNE,  
KADROVSKE IN 

SPLOŠNE ZADEVE

področje

INFORMATIKA  
IN  

KONTROLING

področje

LOGISTIKA

sektor Razvoj 

novih tehnolo

gij in vsebin v 

založništvu

sektor prodaja 

pravnim  

osebam

služba  

Marketing

sektor  

Računovodstvo

Pravna  

služba

sektor  

Poslovna  

informatika

Služba  

operative

Likovnotehnič

no uredništvo

sektor Prodaja 

fizičnim  

osebam

Služba za  

odnose z  

javnostmi

sektor Finance
Kadrovska 

služba

služba  

informacijska 

infrastruktura

Služba nabave sektor Klubi Služba izterjave Splošna služba

služba  

Storitveni  

center  

informatike

Služba za 

mednarodno 

poslovanje s 

pravicami

sektor Reader‘s 

Digest

služba  

kontrolinga

Sektor Knjižno 

založništvo

Služba oskrbe 

kupcev

Uredništvo 

priročnikov

služba Klicni 

center

Uredništvo 

leksikonov

Uredništvo 

leposlovje

sektor 

 Izobraževalno 

založništvo

Uredništvo 

učbenikov

Uredništvo revij

Služba prodaje 

revij, promocije 

učbenikov in 

oglasnega 
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3.1.5 vodstvo  

Delniško družbo Mladinska knjiga Založba  

vodi tričlanska uprava:

Predsednik uprave: Peter tomšič
Namestnik predsednika uprave: marko ručigaj 
Član uprave: andrej Cunder

Direktorji področij (na dan 31. 12. 2010):

miha kovač, področje Založništvo

magdalena Jenko, področje Prodaja

iztok sila, področje Marketing in odnosi z javnostmi

valerija kokošar, področje Finance in računovodstvo

maja Praprotnik, področje Pravne, kadrovske in 

splošne zadeve

sava zibler, področje Informatika in kontroling

igor rojnik, področje Logistika 

3.1.6 nadzorni svet

Predsednik nadzornega sveta:
alojz Jamnik, pomočnik uprave NLB d. d.
člani: 
Franc Ješovnik, predsednik uprave v Zvon Dva Holding d. d.
ljubo Peče, član uprave v Zvon Dva Holding d. d.
magdalena gregorc, predstavnica Sveta delavcev
damijan švara, predstavnik Sveta delavcev  
(do 15. 9. 2010)

klemen eržen, predstavnik Sveta delavcev  
(od 15. 9.  2010) 
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3.2.1 Predstavitev 

Skupina Mladinska knjiga je največja založniška skupina 

v JV Evropi. Svoje družbe ima v šestih državah – v Slo

veniji, Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji 

in Avstriji. Skupino sestavlja dvanajst lastniško medse

bojno povezanih družb. Obvladujoča družba je Mladin

ska knjiga Založba, d. d., druge družbe pa so: Mladinska 

knjiga Trgovina, Cankarjeva založba, Grafika Soča, MK 

Naložbe, Založba Lipa (ob koncu leta pripojena k MKT), 

MK Sestavljeno podjetje (ob koncu leta pripojeno k MKZ), 

Mozaik knjiga Zagreb, Mladinska knjiga Sarajevo, Mla

dinska knjiga Beograd, Mladinska knjiga Skopje in TIL.IA 

Celovec.

Glavne dejavnosti Skupine so: založništvo, knjigotrštvo, 

trgovina s pisarniškimi in šolskimi potrebščinami ter lo

gistične in tiskarske storitve. 

3.2.2 vizija 
 

Skupina MK bo vodilna na področju založništva, knjigo

trštva in papirništva v Sloveniji, na trgih JV Evrope pa bo 

med prvimi igralci. Odlikovale jo bodo trdnost, racional

nost in poslovna odličnost z odprtostjo v svet. Razvijala 

bo obstoječe in nove dejavnosti ter se širila na nove trge. 

Usmerjena bo v zadovoljstvo strank in zaposlenih. 

3.2.3 Poslanstvo
 

V Skupini MK ustvarjamo in tržimo izdelke in storitve za 

izobraževalne, kulturne in razvedrilne namene. Zagota

vljamo odličnost na vseh ravneh naše dejavnosti v zado

voljstvo in korist naših strank, sodelavcev in lastnikov.
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3.2.4 organizacijska shema  

skupine mladinska knjiga

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, D.D.

DRUŽBE V SLOVENIJI DRUŽBE V TUJINI

MLADINSKA KNJIGA  
TRGOVINA, D.O.O.

MOZAIK KNJIGA, D.O.O. 
ZAGREB

CANKARJEVA ZALOŽBA -  
ZALOŽNIŠTVO, D.O.O.

MLADINSKA KNJIGA,  
D.O.O., SARAJEVO

GRAFIKA SOČA, D.O.O.
MLADINSKA KNJIGA,  

D.O.O., BEOGRAD

MK NALOŽBE, D.O.O. Til.ia Hmbh

MLADINSKA KNJIGA,  
DOOEL, SKOPJE

SVIJET KNJIGE, D.O.O.
(MKZ D.D 90 %, MOZAIK 

KNJIGA D.O.O. 10 %)



marlenka stupica: grdi raček, h. C. andersen, 1993
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4. Pogoji poslovanja v letu 2010

Posledice globalne finančne in gospodarske krize še ve

dno močno vplivajo na slovensko gospodarstvo in tudi 

na jugovzhodne evropske trge, na katerih poslujejo  

družbe Skupine MK. 

V zadnjem četrtletju 2010 se je BDP v Sloveniji povečal 

za 0,6 %, v celotnem letu 2010 pa za 1,2 %. Gospodarska 

aktivnost se je v Sloveniji sicer okrepila, vendar poča

sneje kot v povprečju evrskega območja, kjer je rast BDP 

v povprečju znašala 1,8 %. Tudi pozitivni trend oziroma 

rast izvoza v Sloveniji ni beležila tako hitrega porasta kot 

povpraševanje na tujih trgih. 

K okrevanju gospodarske aktivnosti je pomembno pri

spevalo povečano tuje povpraševanje, medtem ko so 

razmere v domačem okolju še vedno negotove, zlasti na 

finančnih trgih in v segmentu investicijske dejavnosti. 

Domača potrošnja se je v letu 2010 povečala za 0,4 %. A 

ker se je mejna stopnja nagnjenosti k trošenju za nenuj

ne dobrine, med katerimi so tudi knjige, poslabšala, pri 

potrošnji navedenih dobrin še vedno ni zaznati znakov 

oživljanja. Obseg končne prodaje domačega proizvoda 

(to je BDP brez upoštevanja sprememb zalog) se je lani 

tako znižal drugo leto zapored. 

Podatki o zaposlenosti ne dajejo spodbudnih pričako

vanj glede bodočega gibanja povpraševanja in potrošnje. 

Na to kažejo tako podatki na trgu dela o gibanju zaposle

nosti in plačah, realizacija prihodka v trgovini in drugi ka

zalniki potrošnje gospodinjstev v lanskem letu. Decembr

sko povečanje števila brezposelnih je bilo najvišje v letu 

2010. Registrirana stopnja brezposelnosti v Sloveniji je 

bila decembra 2010 11,8 %, novembra pa 11,1 %. 

Cene življenjskih potrebščin so se v letu 2010 zvišale za 

2,2 %, podobno kot v evrskem območju. Največ so k in

flaciji prispevale višje trošarine in višje druge dajatve ter 

podražitve energentov, na drugi strani pa rast cen umirja

ta šibka gospodarska aktivnost in potrošnja.
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5. analiza uspešnosti poslovanja  

v letu 2010 

5.1 Poslovanje skupine mladinska knjiga

Leto 2010 je za Skupino Mladinska knjiga minilo v znamenju pre

strukturiranja in konsolidacije, ki se nadaljuje tudi v letu 2011. 

V ospredju so bile aktivnosti za vzpostavitev trdnih temeljev 

poslovanja Skupine in izboljšanje dobičkonosnosti iz osnovnih 

dejavnosti.

Poslovanje družb SMK je bilo tako v Sloveniji kot v tujini slabše 

kot  v letu 2009 in slabše od planiranega, saj so se vse srečevale 

z bolj zaostrenimi razmerami gospodarske krize in padanjem 

povpraševanja po naših izdelkih ter s konsolidacijo poslovanja 

iz preteklih let. Vendar pa se kaže izrazita razlika v poslovanju 

med družbami v Sloveniji in na trgih JV Evrope. Od družb v tujini  

je samo družba MK Skopje dosegla čisti dobiček, druge pa izgu

bo. V vseh teh družbah poteka aktivna sanacija in konsolidacija 

preteklega poslovanja ter prilagajanje tekočega poslovanja zah

tevnim razmeram na trgu. Družbe v Sloveniji so sicer zaostale za 

načrtovanimi cilji, vendar so vse, razen Grafike Soča, poslovale 

s čistim dobičkom; najvišjega je dosegla MKT. Družbe na trgih JV 

Evrope je matična družba v letu 2010  tudi dokapitalizirala, kar 

bo poleg sanacijskih in programskih ukrepov omogočilo njihovo 

solventnost in likvidnost ter dolgoročno rentabilno poslovanje. 

V Makedoniji je bila sanacija uspešna, s trgov, na katerih SMK 

nima perspektive, pa smo se umaknili. 

V družbah SMK, ki poslujejo na slovenskem trgu, smo padanje 

kupne moči in efektivnega povpraševanja pri fizičnih in pravnih 

osebah nadomestili predvsem z dodatno kvalitetno ponudbo in  

uspešnimi prilagoditvami na stroškovni strani. Rezultati obvladu

joče družbe so bili tudi v letu 2010 dodatno obremenjeni z osla

bitvami in s sanacijo posameznih poslovnih področij in odvisnih 

družb, kar ni izviralo iz tekočega poslovanja in v tej luči poslova

nje Založbe ocenjujemo kot uspešno.

V letu 2010 so članice SMK dosegle 113.553.401 EUR konsolidira

nih čistih prihodkov od prodaje. Prodaja je bila v primerjavi s pla

nom in letom 2009 slabša pri prodaji programa Reader`s Digest v 

vseh družbah,  za planom pa zaostajata tudi obe glavni prodajni 

poti MKT – maloprodaja in veleprodaja. Konsolidirana izguba iz 

poslovanja znaša 1.975.182 EUR, čista izguba pa 2.600.293 EUR.
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5.2 Poslovanje obvladujoče družbe  

mladinska knjiga založba, d. d. 

5.2.1 izkaz poslovnega izida za leto 2010 ter 
primerjava na preteklo leto 

    Leto 2009 Leto 2009 Leto 2010 Indeks

  uradni podatki z MKL  
nov.–dec. 09

lani

A.  PRIHODKI OD PRODAJE 42.774.412 43.197.213 40.448.951 95

   od prodaje na domačem trgu 32.935.808 33.340.789 32.477.795 99

   od prodaje na tujem trgu 9.838.604 9.856.425 7.971.156 81

D. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 48.080.414 48.503.216 40.728.921 85

E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 29.959.913 30.004.062 24.669.081 82

F. STROŠKI DELA 11.667.975 11.980.066 13.342.065 114

G. ODPISI VREDNOSTI 2.183.507 2.208.792 2.367.747 108

H. REZERVACIJE 81.731 117.763 31.963 39

I. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 86.620 98.954 173.519 200

J. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (DEFGHI) 4.100.668 4.093.578 144.546 4

O. REZULTAT IZ FINANCIRANJA –836.212 –842.192 188.476 –

T. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 3.129.030 3.109.754 488.778 16

Neposredna primerjava postavk uradnega izkaza poslov

nega izida med letoma 2010 in 2009 v Mladinski knjigi 

Založbi ni mogoča tako zaradi spremembe kategorij, ki 

niso rezultat poslovanja, kot tudi zaradi pripojitve MK 

Logistike konec oktobra 2009. Uradni podatki 2009 so 

prikazani brez MK Logistike, posebej pa so za leto 2009 

prikazani podatki  z vključenim področjem Logistike za 

november in december 2009, primerjava indeksa za lani 

pa je prikazana na uradne podatke in torej vsebinsko 

nima prave izrazne moči.

Družba je v letu 2010 ustvarila 40.448.951 EUR čistih pri

hodkov od prodaje, kar je 5 % ali 2.325.461 EUR manj kot 

v letu 2009. Na domačem trgu se je prodaja zmanjšala za 

1 %, v tujini, ki jo v 92 % predstavljajo odvisne družbe v 

lasti MKZ, pa za 19 %. V čistih prihodkih od prodaje pred
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stavlja prodaja na tuje trge 19,7 %; v primerjavi z letom 

2009 je nižja za 3,3 odstotne točke. Manjša prodaja na 

trge Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine je odraz 

tamkajšnje gospodarske situacije ter zavestne usmeritve 

v rentabilne prodajne poti in produkte. 

Drugi poslovni prihodki v višini 2.844.825 EUR so pred

vsem iz naslova prevrednotenja naložbene nepremičnine 

v višini 1.333.471 EUR po pripojitvi odvisne družbe Se

stavljeno podjetje MK. Preostali prihodki so prejete sub

vencije, odprava oslabitev zalog in odpis zastaranih ob

veznosti. V primerjavi z letom prej so manjši za 2.114.432 

EUR zaradi manjšega prevrednotenja nepremičnin. V 

primerjavi s 1. 1. 2010 je stanje zalog nedokončane pro

izvodnje in proizvodov na dan 31. 12. 2010 manjše za 

2.623.544 EUR, kar kaže, da obseg produkcije prilagaja

mo manjši prodaji.  

Poslovni odhodki v višini 40.584.374 EUR so v primerjavi z 

lanskim letom nižji za 8 %. Zmanjšanje poslovnih odhod

kov je bilo v primerjavi z zmanjšanjem čistih prihodkov iz 

prodaje  nižje za 3 odstotne točke. Stroški blaga, materiala 

in storitev predstavljajo v strukturi kosmatega donosa 

60,6 %, v enakem obdobju lani pa 62,3 %. Stroški dela 

imajo v primerjavi z letom 2009 indeks 114, kar je posle

dica vpliva pripojitve MK Logistike. Stroški amortizacije 

so za 1 % višji  kot v letu 2009. Slabitve in odpisi obratnih 

sredstev so višji kot v letu 2009 in znašajo 967.857 EUR, 

kar se v celoti nanaša na odpis terjatev do povezane druž

be v likvidaciji MK Bukarešta. Drugi poslovni odhodki z 

rezervacijami znašajo 205.482 EUR.

Dobiček iz poslovanja za leto 2010  je bil 144.546 EUR. 

Družba je v letu 2010 vodila številne aktivnosti za racio

nalizacijo poslovanja, nominalno je tudi znižala obseg 

stroškov. Kljub prihranku pri stroških pa ob upadu čistih 

prihodkov od prodaje družbi ni uspelo ustvariti planira

nega dobička iz poslovanja.

Vseh finančnih prihodkov je bilo 2.493.393 EUR, kar je 

187.357 EUR več kot lani. Največ finančnih prihodkov je 

družba ustvarila iz dividend in deležev znotraj Skupine MK. 
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Finančnih odhodkov je bilo 2.304.917 EUR in so za 837.332 

EUR manjši kot v predhodnem letu. Tvorijo jih oslabitve 

naložbe v MK Sarajevo v višini 312.949 EUR ter oslabitve 

drugih finančnih naložb v višini 272.328 EUR, največji de

lež finančnih odhodkov pa so negativne tečajne razlike iz 

preračuna posojil v CHF v višini 854.071 EUR in obresti za 

prejeta posojila v višini 818.096 EUR.  Iz naslova financi

ranja je rezultat za 1.024.689 EUR boljši kot v letu 2009. 

Drugih prihodkov je bilo za 43.895 EUR, drugih odhodkov 

pa za 48.605 EUR.

V letu 2010 je bil dosežen celotni dobiček v višini 

328.313 EUR, v letu 2009 pa 3.295.078 EUR. Čisti  

dobiček leta 2010 je bil 488.778 EUR, v letu 2009  

je znašal 3.129.030 EUR.  

5.2.2 sredstva in obveznosti do virov  
sredstev konec leta 2010 in  
konec leta 2009

31. 12. 
2009

struktura 31. 12. 
2009

struktura 31. 12. 
2010

struktura indeks

brez MKL 2009 z MKL 2009 2010 lani

sredstva 83.715.404 100,0 % 84.734.241 100,0 % 81.724.290 100,0 % 98

A. Dolgoročna sredstva 50.817.887 60,7 % 51.496.315 60,8 % 55.741.968 68,2 % 110

B. Kratkoročna sredstva 32.821.656 39,2 % 33.162.031 39,1 % 25.807.924 31,6 % 79

C. Kratkoročne aktivne  
časovne razmejitve

75.860 0,1 % 75.895 0,1 % 174.397 0,2 % 230

oBveznoti do  
virov sredstev

83.715.404 100,0 % 84.734.241 100,0 % 81.724.290 100,0 % 98

A. Kapital 46.230.029 55,2 % 46.870.720 55,3 % 42.232.258 51,7 % 91

B. Rezervacije in dolg. pasiv
ne časovne razmejitve

821.397 1,0 % 958.990 1,1 % 908.022 1,1 % 111

C. Dolgoročne obveznosti 13.970.628 16,7 % 13.970.628 16,5 % 12.176.347 14,9 % 87

Č. Kratkoročne obveznosti 20.971.891 25,1 % 21.212.443 25,0 % 24.532.750 30,0 % 117

D. Kratkoročne pasivne  
časovne razmejitve

1.721.459 2,1 % 1.721.459 2,0 % 1.874.912 2,3 % 109

Na dan 31. 12. 2010 je bila bilančna vsota družbe  

Mladinska knjiga Založba 81.724.290 EUR, kar je za 2 % 

manj kot na dan 31. 12. 2009. Delež dolgoročnih sredstev 
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v celotnih sredstvih je bil 68,2 %, delež kratkoročnih 

sredstev pa 31,6 %. Delež dolgoročnih sredstev se je v 

primerjavi z letom 2009 povečal za 7,5 odstotnih točk 

zaradi dokapitalizacij odvisnih družb, delež kratkoročnih 

sredstev pa se je obenem zmanjšal za 7,6 odstotnih točk, 

predvsem zaradi optimizacije obratnih sredstev.

V primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2009 so se kratko

ročna sredstva zmanjšala predvsem zaradi zmanjšanja 

zalog za 2.560.001 EUR in zmanjšanja kratkoročnih 

poslovnih terjatev  za 3.560.177 EUR. Premoženje druž

be smo konec leta 2010 financirali s kapitalom v višini 

42.232.258 EUR, ki je imel 51,7odstotni delež v vseh ob

veznostih do virov sredstev.  

Dolgoročne obveznosti družbe so se v letu 2010 zmanj

šale za 1.794.281 EUR predvsem zaradi prenosa dolgo

ročnih posojil, ki zapadejo v letu 2011, med kratkoročna 

posojila.  Dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev  na 

dan 31. 12. 2010 znaša 99,2 %, kar kaže na primerno 

usklajenost ročnosti sredstev in virov.

Kratkoročne obveznosti so se povečale za 3.560.854 

EUR, pri čemer gre za povečanje kratkoročnih finančnih 

obveznosti zaradi prenosa dela dolgoročnih kreditov, 

ki zapadejo v letu 2011.  Kratkoročna in dolgoročna za

dolženost pri bankah se je v enem letu povečala le za 

834.939 EUR. 

5.2.3 denarni tok v letu 2010 in v letu 2009 

2009 2010 Indeks 10/09

Denarni tokovi pri poslovanju 4.910.759 5.683.120 116

Denarni tokovi pri naložbenju –4.344.009 –2.220.724 –

Denarni tokovi pri financiranju 196.959 –3.637.059 –

Končno stanje denarnih sredstev 1.617.625 1.442.962 89

Denarni izid v obdobju 763.709 –174.663 –

Začetno stanje denarnih sredstev 853.916 1.617.625 189
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V letu 2010 je družba Mladinska knjiga Založba ohranila 

stabilno ustvarjanje pozitivnih denarnih tokov s svojimi 

poslovnimi aktivnostmi.  Zmanjšale so se zaloge in po

slovne terjatve. Denarni tok pri poslovanju je bil poziti

ven v višini 5.683.120 EUR.

Denarni tok pri naložbenju je bil negativen v višini 

2.220.724 EUR in smo ga v celoti financirali z ustvarjenim 

denarnim izidom iz poslovanja. Največji izdatki pri nalož

benju so nastali z dokapitalizacijo odvisnih družb v višini 

4.200.000 EUR.

Denarni tok pri financiranju je bil negativen v višini 

3.637.059 EUR predvsem zaradi zmanjšanja kapitala za

radi izplačila  dividend, odkupa lastnih delnic in zmanj

šanja zaradi pripojitev odvisnih družb. Negativni denarni 

tok iz financiranja smo financirali z uporabo denarnega 

izida iz poslovanja in z zmanjšanjem denarnih sredstev.

Finančni kazalniki poslovanja MK Založba

Finančni kazalniki poslovanja za preteklo leto 2009, ki 

služi za primerjavo, so izračunani iz prilagojenih podat

kov, ki vključujejo MKL za zadnja dva meseca leta 2009. 
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V letu 2010 so se znižali vsi kazalniki profitabilnosti. Zara

di nižjega dobička in posledično nižje bruto dodane vre

dnosti se je v letu 2010 glede na predhodno leto povečal 

delež stroškov dela v bruto dodani vrednosti. Zaradi bolj

šega poplačila terjatev se je cikel denarnega toka v letu 

2010 glede na predhodno leto izboljšal, medtem ko sta se 

pospešeni koeficient in koeficient pokritosti kratkoročnih 

obveznosti nekoliko poslabšala. Tudi izrazna moč finanč

nih kazalnikov je zaradi sprememb, ki ne izvirajo zgolj iz 

tekočega poslovanja, vsebinsko okrnjena.

Leto 2009 Leto 2010

Pr
ofi

ta
bi

ln
os

t
ROE Rentabilnost lastniškega kapitala                                                                           7,40 % 1,10 %

čisti dobiček 3.109.754 488.778

povprečni kapital 42.141.008 43.986.755

PRFM dobičkonosnost prodaje                                                                                         9,50 % 0,40 %

dobiček iz poslovanja 4.093.578 144.546

čisti prihodki od prodaje 43.197.213 40.448.951

ROS rentabilnost prodaje                                                                                                    7,20 % 1,20 %

čisti dobiček 3.109.754 488.778

čisti prihodki od prodaje 43.197.213 40.448.951

St
ru

kt
ur

a 
st

ro
šk

ov

W % Stroški dela v bruto dodani vrednosti                                                                  65,50 % 84,20 %

stroški dela  11.980.066 13.342.065

bruto dodana vrednost 18.282.436 15.854.358

Uč
in

ko
vi

to
st

 s
re

ds
te

v

LKV1 Pokritost kratkoročnih obveznosti                                                                           1,35 1,29

kratkoročna sredstva, povprečno stanje 35.211.548 29.484.977

kratkoročne obveznosti, povprečno stanje 26.066.848 22.872.596

LKV2 Pospešeni koeficient likvidnosti                                                                             0,65 0,56

denar + kratkoročne terjatve, povprečno stanje 16.912.368 12.791.536

kratkoročne obveznosti, povprečno stanje 26.066.848 22.872.596

CCC Denarni tok                                                                                                                     395 378

dnevi, potrebni za prodajo zalog 327 338

dnevi poplačila terjatev 126 97

dnevi poplačila obveznosti 58 57
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marjan manček: Princesa na zrnu graha, h. C. andersen, 2003
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5.3 Poslovanje odvisnih družb 

mk trgovina je poslovala uspešno; dosegla je plan či

stega dobička in izpeljala številne aktivnosti za solidno 

poslovanje. Družbi je  uspelo pridobiti razpis za MORS, 

od Založbe ValeNovak je odkupila knjigarno na Wolfovi, 

najela knjigarno v City Parku. Izvedeni sta bili tudi vse

binska in statusna sprememba družbe iz delniške družbe 

v družbo z omejeno odgovornostjo v izključni lasti  

MK Založbe, d. d. 

Družba je v letu 2010 ustvarila za 2 % manj čistih prihod

kov od prodaje kot v letu 2009 in 5 % manj od plana. Za

radi višjih drugih prihodkov iz poslovanja in racionaliza

cije stroškov pa je bil dobiček iz poslovanja za leto 2010 

v višini 1.105.935 EUR za 3 % višji kot v letu 2009. Čisti 

dobiček za leto 2010 v višini 1.433.082 EUR je bil zaradi 

visokega pozitivnega rezultata iz financiranja za 3 % višji 

kot v letu 2009 ter za 10 % višji od planiranega. 

Maloprodaja je v letu 2010 dosegla 3 % nižji obseg pro

daje kot v letu 2009, kar je bilo hkrati 7 % manj od pla

nirane. Na nižji promet v maloprodaji sta vplivala pred

vsem manjša prodaja učbenikov, delovnih zvezkov in 

pisarniškega materiala. Poleg vključitve dveh knjigarn iz 

založbe ValeNovak v maloprodajno mrežo smo prenovili 

tri maloprodajne enote (Center Oxford, Velenje, Lucija) in 

razširili knjigarno Konzorcij. 

Obseg prodaje na prodajni poti veleprodaja je bil v letu 

2010 nižji glede na leto 2009 za 2 % in glede na plan za 

4 %. Rezultati so posledica omejevanja nakupov s strani 

pravnih oseb, dodatnih obvladovanj tveganj v poslova

nju z njimi (stečaji, prisilne poravnave) in vzajemnosti 

poslov konkurenčnih ponudnikov z velikimi kupci. 

Izdajanje subvencioniranih del ostaja za Cz založništvo 

ena od strateških usmeritev družbe. Tako je od 49 izda

nih knjižnih novosti 30 naslovov izdala s sofinanciranjem 

Javne agencije, v okviru projekta Ljubljana – svetovna 

prestolnica knjige 2010 pa še tri knjige, ki sta jih sofinan

cirala JAK in MOL. 

Čisti prihodki iz naslova prodaje so v letu 2010 znašali 

609.961 EUR, dobiček iz poslovanja 21.256 EUR, čisti 

dobiček poslovnega leta pa 20.357 EUR.
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grafika soča si je v letu 2010 utrdila položaj in ugled na 

slovenskem grafičnem trgu. Sodeluje z mnogimi podjetji 

in skoraj vsemi slovenskimi založbami, povečala je delež 

prodaje v tujino, po drugi strani pa se je soočala s pada

njem cen proizvodov ter z rastjo cen vhodnih materialov 

in storitev. Tako je realizirana izguba iz poslovanja kljub 

minimalnemu preseganju planiranih prihodkov od pro

daje višja od plana za 215.047 EUR. 

V strukturi sredstev se je v primerjavi s koncem leta 2009 

povišal delež kratkoročnih poslovnih terjatev, med ob

veznostmi pa zmanjšal delež kapitala. Zaradi najetega 

posojila za nakup novega tiskarskega stroja se je povišal 

delež dolgoročnih finančnih obveznosti. Čisti prihodki 

poslovnega leta so znašali 3.494.590 EUR (indeks 111 na 

lani in 101 na plan), čista izguba pa 328.313 EUR. 

mk naložbe: V decembru 2009 se je upravljanje in trže

nje poslovnih prostorov v Novi Gorici ter  prodajnih enot, 

v katerih je najemnik MK Trgovina, preneslo na Grafiko 

Soča. Večino prihodkov od prodaje, ki so znašali 166.207 

EUR, je podjetje ustvarilo z najemnikoma Grafika Soča in 

MK Trgovina. Na čisti rezultat pomembno vpliva tudi obli

kovanje popravka vrednosti terjatev, ki ni davčno priznan 

odhodek, zato je obremenjena z visoko efektivno stopnjo 

obdavčitve. Poslovno leto je družba zaključila z 819 EUR 

čistega dobička.

mozaik knjiga zagreb: Leto 2010 je bilo za družbo glede 

poslovnega rezultata najslabše do sedaj. Kljub temu je 

bil rezultat pričakovan, ker vključuje stroške sanacije 

dosedanjega neuspešnega poslovanja ter visoke stroške 

slabitev vrednosti zalog. Vodenje družbe je v septembru 

prevzel nov direktor, ekipa pa je v okviru sanacijskora

zvojnega programa  pripravila temeljito analizo stanja ter 

ukrepe za izboljšanje poslovanja, ki jih še niso realizirali. 

Družbo je bilo treba tudi dokapitalizirati. Sanacijsko

razvojni program za obdobje 2010–2012 temelji na 

prestrukturiranju družbe in ukrepih za povečanje proda

je, zmanjšanju stroškov ter optimizaciji vseh procesov. 

Postavljena je bila nova organizacijska struktura, število 

zaposlenih se je znižalo za 37 ljudi, zamenjala se je 

skoraj celotna srednja vodstvena struktura. Za leto 2011 
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vodstvo načrtuje predvsem povečanje prodaje in neto 

razlike v ceni, konsolidacijo in izboljšanje poslovanja v 

maloprodajni mreži.

Čisti prihodki od prodaje so bili nižji kot v letu 2009 

(index 86). V primerjavi z letom 2009 imata največji 

zaostanek prodajna pot Reader`s Digest in zastopniška 

prodaja. 

Izguba iz poslovanja znaša 3.417.328 EUR; na slab re

zultat je najbolj vplival popravek vrednosti zalog ter višji 

stroški proizvodnih in neproizvodnih storitev. Čista iz

guba je znašala 3.507.199 EUR. Stroški dela so 2 % pod 

planom. 

Z dokapitalizacijo v višini 2.500.000 EUR je družba 

zmanjšala kratkoročne poslovne in finančne obveznosti, 

predvsem pa se je v fazi sanacije kapitalsko utrdila za 

novo načrtovano zdravo rast poslovanja. 

mk Beograd je poslovala z izgubo 300.889 EUR; glavni 

vzrok je padec prodaje na najpomembnejši prodajni poti 

Reader`s Digest, ki je dosegla 2.300.000 EUR nižje čiste 

prihodke od prodaje glede na plan in 2.800.000 EUR 

manj od lani. Prihodki MK Beograd so tako 29 % nižji od 

lanskih in 33 % nižji od plana. Ker ima Reader’s Digest 

še vedno kar 63odstotni delež v načrtovanih čistih pri

hodkih od prodaje, preostale prodajne poti niso mogle 

nadomestiti razlike, čeprav so v primerjavi z letom 2009 

dosegle indeks 126. Dobre rezultate sta dosegli zlasti 

zastopniška prodaja in prodaja po pošti, ki sta okrepili 

svoj delež v strukturi prihodkov. 

Že v prvem polletju so bili sprejeti številni ukrepi za 

izboljšanje poslovanja: diverzifikacija prodajnih poti 

ter zmanjšanje izjemnega vpliva do nedavnega edine 

pomembne prodajne poti RD, povišana stopnja razlike v 

ceni, zmanjšani stroški podpornih služb, boljša izterjava.  

Na neugoden poslovni rezultat leta 2010 so vplivale tudi 

visoke tečajne razlike ter slabitev terjatev in zalog. Z 

dokapitalizacijo v višini 1.000.000 EUR in novim kratko

ročnim kreditom MKZ v višini 500.000 EUR je družba MK 

Beograd, d. o. o., izboljšala solventnost in likvidnost in 

se kapitalsko utrdila za bodoči razvoj. 
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mk sarajevo: Med ključnimi cilji leta 2010 sta bila sta

bilizacija poslovanja in zmanjšanje izgube, prilagoditev 

poslovanja značilnostim lokalnega trga ter zmanjšanje 

poslovnih tveganj na obvladljivo raven. Dolgoročni fokus 

podjetja je na prodajnih poteh, ki izkazujejo stabilno 

poslovanje. To je bil temelj odločitve, da MK Sarajevo ob 

koncu leta 2010 ukine prodajno pot Reader`s Digest.  V 

podjetju ostajajo tri prodajne poti: telefonska prodaja, ki 

je dosegla dobre rezultate (indeks 209 na leto 2009  in 

102 na plan), prodaja pravnim osebam, ki je poslovanje 

skrčila in se osredotočila na večje kupce, ki so zanesljivi 

plačniki (indeks 90 na leto 2009 in 72 na plan) ter zasto

pniška prodaja. 

Obseg poslovanja je v celoti bistveno nižji od planirane

ga in tudi od doseženega v letu 2009 (indeks prihodkov 

na 2009 je 76, indeks na plan pa 65). Izguba poslovnega 

leta je znašala 312.942  EUR in se glede na prejšnja leta 

konstantno zmanjšuje. MK Sarajevo je matična družba 

zaradi kapitalske neustreznosti ponovno dokapitalizirala 

v višini 500.000 EUR, njen bodoči razvoj pa bo odvisen 

od doseganja kratkoročnih ciljev v letu 2011. 

mk skopje Podjetje je poslovno leto uspešno zaključilo. 

Zmanjšalo je število zaposlenih, zaustavilo nekatere 

aktivnosti, ki niso prinašale rezultatov, zmanjšalo obseg 

produkcije na minimum, kar se je kazalo v nižjih stroških 

in posledično v rezultatu. Kljub bistveno nižjim prihod

kom od planiranih je bil dosežen čisti dobiček v višini 

20.315 EUR. Prihodki so kar slabo tretjino nižji od plana, 

saj prodaja glavnega A projekta »Ocean« ni potekala po 

načrtih, tržišču pa smo prilagodili tudi obseg produkcije. 

Poudarek je bil na prodaji iz zalog. 

Vodstvo si je skozi celotno leto prizadevalo vzpostaviti 

močnejšo ekipo zastopnikov, v zadnjem kvartalu je bil 

imenovan tudi nov vodja zastopniške mreže. Matič

na družba je dokapitalizirala tudi MK Skopje v višini 

200.000 EUR in s tem zagotovila njeno kapitalsko 

ustreznost. 
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zvonko čoh: obuti maček, Charles Perrault, 2003
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6. Prodaja

6.1 Prodaja v mkz
Ko smo v jeseni leta 2009 planirali prodajo za naslednje 

leto, smo bili na podlagi takratnih makroekonomskih na

povedi o skorajšnjem izhodu iz gospodarske in finančne 

krize zmerni optimisti. Žal pa se je v letu 2010 izkazalo, 

da se je gospodarsko okrevanje v izvozno usmerjenih 

industrijskih sektorjih sicer res pričelo, ni pa se še prene

slo na segment domače potrošnje. Ob stalnem poveče

vanju števila brezposelnih in s tem povezano krepitvijo 

občutka  negotovosti pri zaposlenih se je mejna nagnje

nost k potrošnji stalno zniževala in to predvsem močno 

pri izdelkih, ki niso nujni za vsakdanje preživetje. Na 

našo žalost v to skupino sodijo tudi knjige. 

Ko torej ocenjujemo prodajne rezultate v letu 2010, mo

ramo vsekakor upoštevati zgornje navedbe. Kupcem v 

Sloveniji smo sicer prodali 7 % manj kot leto prej in tudi 

6 % manj kot smo načrtovali. Vendar pa smo ob tem 

izboljšali učinkovitost poslovanja na večini prodajnih 

poti in hkrati začeli intenzivno investirati v baze tj. v pri

dobivanje novih in oživljanje »starih oz. manj aktivnih« 

kupcev. Prav tako smo proti koncu leta pomembno rede

finirali in okrepili vlogo marketinga in produktnega PRa, 

ki sta za uspešnost prodaje v založniški in knjigotrški 

branži izredno pomembna.

Zato lahko ob oceni leta 2010 rečemo, da nam tudi zaradi 

zelo neprijaznega kriznega  gospodarskega okolja, ali pa 

predvsem zaradi njega, s povečanjem prodaje še ni uspe

lo realizirati številnih pozitivnih premikov v poslovanju, 

vendar pa smo si ob tem ustvarili dobro podlago za pre

obrat v krivulji prodaje, ki ga načrtujemo za leto 2011.

6.1.1 Prodaja po prodajnih sektorjih 

sektor Prodaja fizičnim osebam

V letu 2010 smo v sektorju Prodaja fizičnim osebam do

segli indeks prihodkov 89 na lani oz. 85 na plan. Glavni 

razlogi za nedoseganje plana prihodkov so slaba kupna 
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moč in posledično manjše povpraševanje, manjše šte

vilo aktivnih zastopnikov na prodajni poti Svetovanje in 

prodaja na domu ter slabša prodaja glavnega A projekta, 

tj. Velikega ugankarskega slovarja, ki ni mogel ponoviti 

uspešne prodaje Biblije 1 v letu 2009. 

Izpeljali smo tudi številne razvojne naloge: razvoj per

sonalizirane vloženke v pakete, testiranje novih oblik 

pridobivanja kupcev (npr. digitalna kamera kot darilo 

za pospeševanje prodaje za knjige višjega cenovnega 

razreda), razvoj novega, prodajno bolj uspešnega forma

ta kataloga Krog, začetek klicanja na mobilne številke 

(ki že beleži dobre odzive), upsell v telefonskem studiu, 

uvedba novega provizijskega sistema pri zastopnikih, 

uspešno izvajanje številnih aktivnosti za racionalizacijo 

zalog (zmanjšali smo zalogo za 10 %) ... Poleg tega se je 

v zadnjem kvartalu začelo tudi izobraževanje organiza

torjev in vodij mrež za rekrutacijo in širjenje mreže.  

sektor Prodaja pravnim osebam

Sektor Prodaja pravnim osebam je leto 2010 zaključil z 

realizacijo, ki je bila 7 % pod planirano oziroma 2 % slab

ša v primerjavi z letom 2009. Največji izpad prihodkov 

je na prodajni poti Knjigotrštvo. Glavni razlog izpada so 

obvezni učbeniki in delovni zvezki; njihova prodajna rea

lizacija ima indeks 88 v primerjavi z letom 2009 oziroma 

indeks 87 glede na plan 2010. Izpad prodaje je posledi

ca ostrih omejitvenih ukrepov Ministrstva za šolstvo in 

šport, ki so povzročili bistveno zmanjšanje povpraševan

ja po učbenikih in delovnih zvezkih. 

V letu 2010 so bile izvedene skoraj vse planirane pro

dajne aktivnosti. Glavne aktivnosti na prodajni poti Knji

gotrštvo so bile sezonske izpostavitve, zvezde MKT ter 

šolska sezona. V 4. kvartalu smo sočasno z zvezdo zače

li izpostavljati biser (otroška in mladinska literatura). Na 

prodajni poti Trgovski centri so bile glavne aktivnosti v 

letu 2010 izpostavitev knjige Izgubljeni simbol, poletno 

branje ter sezonske postavitve po vseh trgovskih cen

trih. 
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sektor reader‘s digest

 

V letu 2010 smo izvajali dejavnosti Reader‘s Digest na 4 

trgih, s tem, da smo na trgu Bosne in Hercegovine že v 

letnem planu predvideli zaključek poslovanja do konca 

leta 2010. 

V Sloveniji je bil plan prodajne realizacije dosežen 99 %. 

V tem letu smo izvedli vse planirane prodajne akcije, do

dali pa smo še nekaj novih internetnih aktivnosti. Za to 

smo se odločili zaradi reaktivacije manj aktivnih kupcev 

in zagotavljanja stabilnosti baze aktivnih kupcev. Zelo 

uspešna je bila produktna linija zbirke Izbrani romani, 

kjer smo z novimi naročniki in z dobrim upravljanjem za

log povečali učinkovitost in dobičkonosnost. Med uspeš

ne nove projekte vsekakor sodi prva glasbena izdaja lo

kalne glasbe v koprodukciji z RTV Slovenija Založba kaset 

in plošč, uspešni so bili tudi glasbeni katalog, katalog 

Zdravje s prehranskimi dopolnili in predvsem božični ka

talog. Uspešno smo upravljali z zalogami, ki so se zmanj

šale za 15 % glede na izhodišče ob začetku leta. Velja pa 

opozoriti, da smo nekoliko precenili možnosti prihodkov 

od prodaje po internetu, saj je pridobivanje novih email 

naslovov bistveno zahtevnejše in počasnejše, kot smo 

predvideli s planom. Reviji Reader‘s Digest Slovenija žal 

naklada še vedno pada. Pohvaliti pa velja rast prihodkov 

od prodaje oglasnega prostora, ki ob intenzivnem izva

janju akcije Trusted Brand stabilno naraščajo.

  

Na hrvaškem trgu so se od druge polovice poslovnega 

leta začeli kazati prvi pozitivni rezultati sanacijskega 

načrta te prodajne poti, ki smo ga pripravili že v oktobru 

2009. Povečali smo obseg aktivnosti za pridobivanje 

novih naslovnikov, učinkovito selekcionirali izbor samo 

najbolj odzivnih strank v mailingih, vključevali manj 

aktivne kupce v najbolj zanimive ponudbe in jih tako 

reaktivirali. Posebej pa velja poudariti zelo intenzivno 

ukvarjanje z zalogami iz preteklih obdobij in postopno 

odprodajo leteh tudi po drugih prodajnih kanalih. 

V Srbiji v prvem polletju leta večinoma nismo dosegali 

predvidenih odzivov na poslane mailinge. V drugem pol
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letju se je situacija izboljšala, delno zaradi atraktivnih 

novih naslovov, delno pa tudi zaradi zelo dobrih odzivov 

na novo pridobljenih kupcev. Uvedli smo prodajo po in

ternetu, ki je že dala prve spodbudne rezultate.

Na trgu Bosne in Hercegovine smo zaradi nadpovprečno 

visokih prodajnih stroškov za leto 2010 ter velikosti baze 

kupcev, ki je padla pod kritično mejo, načrtovali po

stopno ugašanje dejavnosti. Število akcij smo primerno 

zmanjšali in ponudbe pošiljali res le najboljšemu delu 

baz naslovnikov. Tako smo dosegli dobre odzivnosti in 

skušali odprodati kar največ starih zalog ter ob tem tudi 

nekaj novih naslovov iz obeh jezikovnih področij.  

sektor klubi

V sektorju Klubi smo v letu 2010 dosegli prihodke z 

indeksom 90 na lani in na plan. V Ciciklubu smo sicer 

zastavljeni plan presegli, zaostanek pa izvira iz naslova 

poslovanja kluba Svet knjige. Uspeh Cicikluba temelji na 

izjemno uspešnem pridobivanju novih članov, saj smo 

njihovo število skoraj početverili. To je rezultat spremem

be članskih pravil; z začetkom leta t2010 smo spremenili 

prejšnjo mesečno obveznost nakupa v kvartalno, na kar 

so se stari in novi člani odzvali zelo pozitivno.   

Najpomembnejše razvojne in druge aktivnosti v letu 

2010 so bile povezane s prenovo kataloga Sveta knjige 

in razvojem novega srednjega formata, ki smo mu dodali 

tudi personalizirano naročilnico; pripravo dodatnih maili

ngov za najboljše člane; izvajanjem posebnih ponudb za 

člane ob okroglih obletnicah posameznih klubskih cen

trov; testiranjem novih oblik opominjanja (tematski ka

talog namesto klasičnega opomina); pripravili smo tudi 

spremembe pravil članstva, ki so v veljavi od 1. 1. 2011, 

ter izvedli raziskavo Zadovoljstvo članov Svet knjige z  

anketiranjem, na podlagi katere smo naredili akcijski 

načrt nadaljnjih sprememb in razvoja v Svetu knjige; s 

1.1.2010 so vsi klubski centri dobili tudi svoj Cici kotiček. 
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6.1.2 Prodaja povezanim družbam v tujini

Zaradi gospodarske in finančne krize, ki je močno priza

dela prav vse trge JV Evrope, se je naš izvoz na ta tržišča 

močno zmanjšal in tako zaostal tudi za planiranim. Po

večana brezposelnost in padec kupne moči na trgih JV 

Evrope sta sicer šibko povpraševanje še dodatno znižala. 

Zato smo manjšemu povpraševanju in s tem manjši pro

daji prilagodili tudi obseg naše prodaje na te trge, saj 

nismo želeli nadaljevati ustaljene prakse ter navidezno 

povečevati prodaje z ustvarjanjem večjih zalog novih 

knjig v naših povezanih podjetjih, hkrati pa nismo hoteli 

povečevati  notranjih terjatev v Skupini, ki bi bile zaradi 

nezmožnosti prodaje končnim kupcem lahko vprašljive. V 

letu 2010 smo iz MKZ tudi delno izvozili zaloge, ki so bile 

v preteklih letih namenjene prodaji na trgih JV Evrope, pa 

so  obtičale v skladišču v Sloveniji. Cilj je pospešitev pro

daje teh zalog na domicilnih trgih ter prilagoditev bodoče 

produkcije načrtovani končni prodaji na teh trgih.

6.2 Prodaja v smk

Skupina je v letu 2010 ustvarila 113,6 mio EUR čistih pri

hodkov od prodaje, kar je 7,5 % EUR manj kot v letu 2009 

in 12 % manj od planiranega. Delež prodaje na tuje trge v 

čistih prihodkih od prodaje je bil 23 % in se je v primerja

vi s predhodnim letom zmanjšal za 3 odstotne točke. 

V letu 2010 so se družbe SMK soočale s težavnimi razme

rami pri poslovanju na domicilnih trgih, saj so se krizne 

razmere še poglobile.  Te so vplivale tako na individualno 

potrošnjo kot na trošenje gospodarskih družb ter tve

ganje, povezano s plačili na obeh segmentih. Tako je bil 

upad prodaje v primerjavi z letom 2009 značilen za vse 

trge, na katerih posluje SMK.  
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Tabela: Čisti prihodki od prodaje po družbah

ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE
(nekonsolidirani podatki)

Leto 2009 Leto 2010 Indeks lani

Mladinska knjiga Založba 42.774.412 40.448.951 95

Mladinska knjiga Trgovina 65.775.916 64.207.068 98

Mladinska knjiga Logistika 5.174.638 0 0

Cankarjeva založba Založništvo 690.320 609.961 88

Grafika Soča 3.153.147 3.494.590 111

MK Sestavljeno podjetje 124.120 0 0

MK Naložbe 310.079 166.207 54

Mozaik knjiga Zagreb 18.537.824 16.237.156 88

Mladinska knjiga Beograd 8.698.481 6.094.465 70

Mladinska knjiga Sarajevo 2.217.265 1.633.025 74

Mladinska knjiga Skopje 614.767 522.619 85

Mladinska knjiga Sofija 184.512 0 0

Mladinska knjiga Bukarešta 613.521 0 0

MK Group 37.721 0 0

SKUPINA  MK 148.906.723 133.414.042 90
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6.3 najbolje prodajani naslovi v letu  

2010 (po vrednosti)
 

MK Založba

Naslov

1. VELIKI UGANKARSKI SLOVAR

2. RAZKOŠNA ILUSTRIRANA BIBLIJA

3. AŽEVEDNIK – Ilustrirani leksikon za šolarje

4. IZGUBLJENI SIMBOL

5. TISOČ IN ENA NOČ

Naslov

1. IZBRANI ROMANI 6

2. ZDRAVE KOSTI, MIŠICE IN SKLEPI

3. 1001 DOMAČE ZDRAVILO

4. IZBRANI ROMANI 7

5. VELIKA KNJIGA O ZELIŠČIH

Naslov

1. ZDRAVI VRT

2. 1000 KUĆNIH LIJEKOVA – RD

3. OCEAN

4. TISUĆU I JEDNA NOĆ

5. BIBLIJA/MK

Mozaik knjiga

RD v MKZ (brez prodaje povezanim družbam v JV Evropi)
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Naslov

1. ČUDESNA SRBIJA               

2. PRIČE IZ 1001 NOĆI           

3. FANTASTIČNE ČINJ. (komplet Ljudi i životinje)

4. ZDRAVE KOSTI, MIŠIĆI I ZGLOB.

5. ISTORIJA – VEL. IL. ENCIKLOP.   

Naslov

1. GOLEM SEMEEN SOVETNIK ZA ZDRAVJESTA

2. OKEAN

3. ISTORIJA

4. MFAKTOPEDIJA

5. VSELENA

MK Beograd

MK Skopje
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danijel demšar: roža v srcu, Bina štampe Žmavc, 2010
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7. založniški program

V Skupini Mladinska knjiga smo v letu 2010 izdali 885 

knjižnih izdaj v skupni nakladi 2,3 mio izvodov. Največji 

delež teh izdaj nosi Mladinska knjiga Založba s 520 knji

žnimi naslovi.

V družbah na JV Evrope smo pri načrtovanju obsega pro

dukcije upoštevali razmere na trgu in obseg zalog. To je 

bil tudi razlog, da je bilo v letu 2010 v teh družbah izda

nih manj knjižnih naslovov kot v letu 2009. MK Beograd 

je izdala 78 naslovov; velik uspeh je dosegla knjiga Ču

desna Srbija. Mozaik knjiga je izdala 171 novih naslovov 

in 68 ponatisov. V MK Skopje, kjer je bila lastna produk

cija zelo omejena, je bil ključni projekt Velika ilustrirana 

enciklopedija – Ocean, ki pa za zdaj ni upravičil prodaj

nih pričakovanj. 

V MKZ smo v sektorju Knjižnega založništva izdali 319 

novih knjižnih naslovov in 99 ponatisov, v sektorju 

Izobraževalnega založništva pa 39 novosti iz progama 

učbenikov in 63 ponatisov. 

V Cankarjevi založbi smo v letu 2010 izdali 47 novih na

slovov in pet ponatisov; med njimi je tudi en učbenik, 

enega pa smo ponatisnili. 

Za leto 2010 smo za Skupino MK sklenili pogodbe za na

kup pravic za 439 izdaj, za uvoz in tranzit pa za 173 izdaj. 

Za prodajo pravic v tujino smo sklenili pogodbe za 22 

prevodov. 

Tabela: Pregled izdaj MKZ v letu 2010

 
Št. 

naslovov
Prva 

izdaja Ponatisi

SKUPAJ KNJIŽNE IZDAJE 520 358 162

SKUPAJ VSE IZDAJE 2010 541 374 167

SKUPAJ 2009 506 326 180

INDEKS 2010/2009 107 115 93

Vrednostno smo v letu 2010 največ prometa ustvarili s knji

gami Veliki ugankarski slovar, z  razkošno izdajo Svetega 

pisma, z Aževednikom,  Izgubljenim simbolom,  s Tisoč in 

eno nočjo in s ponatisom Svetovne zgodovine umetnosti. 
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Med ponatisnimi vrhunci je Dojenčkov album Jelke Reichman, ki 

smo ga v začetku leta ponatisnili že tretjič. Konec oktobra je prišel 

drugi ponatis Čudežnega vrta iste avtorice. Koprodukcijsko polju

dno slikanico s sestavljankami Slikovni atlas sveta smo v febru

arju ponatisnili četrtič. Zvočna kartonka Kako se oglašajo živali je 

doživela 4. ponatis.

Na kumulativni lestvici najbolje prodajanih knjig v slovenskih 

knjigarnah smo na področju knjig za odrasle tudi v letu 2010 ohra

nili prvo mesto, na področju knjig za otroke in mladino pa smo se 

ob koncu leta prebili s tretjega na drugo mesto, kar pomeni, da so 

se že začeli kazati prvi rezultati sanacije tega področja, ki smo jo 

zastavili na začetku leta. 

Kot posebno uspešni ocenjujemo »zvezdi« prvih dveh kvartalov: 

Formule ljubezni in Eleganco ježa, saj sta pomembno presegli pro

dajo lanskih zvezd. Kot izjemno uspešno ocenjujemo zadnjo lan

sko zvezdo, Kuhinjo za prave moške, saj je dosegla enega boljših 

lanskih prodajnih rezultatov. 

Na področju učbenikov nismo dosegli načrtovanih ciljev prodaje 

zaradi sredi leta sprejetega novega pravilnika Ministrstva za šol

stvo, ki omejuje nabavo novih učbenikov za šolske sklade. Skupaj 

z drugimi založniki učbenikov smo se zato organizirali v Odbor 

za učbenike pri ZKGM GZS, njegovo vodenje pa je prevzel glavni 

urednik MKZ, vendar za zdaj v pogovorih z ministrstvom še ni na

predka. Na uredniški ravni smo v prvem polletju začeli pripravljati 

gradivo za interaktivne table in vzpostavili novo Veselo šolo, ki je 

jeseni uspešno zaživela. V zadnjem polletju smo začeli tudi s pri

pravo internetnih strani za Izobraževalno založništvo in z uvaja

njem novih orodij za pripravo interaktivnih vsebin.

Tako kot vsem periodičnim medijem so tudi našim revijam pada

le naklade, pri čemer smo zaznali blago umirjanje tega trenda, 

kar je nakazala tudi raziskava NRB – nacionalna raziskava bra

nosti, ki kaže naraščanje branosti tiskanih periodičnih medijev. 

Tako imajo vsi prihodki skupaj na revijah indeks 97 glede na leto 

2009 in indeks 106 glede na plan 2010. 
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8. naložbe 

Tabela: Prikaz investicij v SMK v letu 2010

skupina mk 2009 plan 2010 2010 indeks lani indeks plan

Mladinska knjiga Založba 1.067.500 1.015.000 678.488 64 67

Mladinska knjiga Trgovina 1.262.345 765.000 2.642.161 209 345

Grafika Soča 149.985 40.000 629.772 420 1.574

Mozaik knjiga Zagreb 437.371 297.297 103.928 24 35

Ostale družbe skupine MK 391.007 147.281 420.422 108 285

skupina mk 3.308.208 2.264.578 4.474.771 135 198

Vrsta investicije 2009 2010 indeks

v nepremičnine 23.741 0 0

v računalniško strojno opremo 125.297 125.437 100

v računalniško programsko opremo 405.856 417.717 103

v opremo maloprodajnih enot 29.207 3.214 11

v drugo opremo 483.399 132.120 27

Skupina MK 1.067.500 678.488 64

V letu 2010 smo v SMK za investicije namenili 4,5 mio 

EUR. Največji delež predstavljajo investicije v malopro

dajne enote MKT. 

Tabela: Prikaz investicij v MKZ v letu 2010

Pod navedenimi zneski investicij niso navedena vlaganja 

v razvoj novih prodajnih poti in v baze kupcev, ki jih vodi

mo pod tekočimi stroški.  

9. razvoj  

Pomemben del razvojnih aktivnosti je bil namenjen pri

pravi knjig v epub formatu, kar je eden od temeljev za 

začetek prodaje elektronskih knjig. Ob koncu leta 2010 

smo imeli v epub standardu pripravljenih že več kot sto 

knjižnih naslovov. Testirali smo večjo količino ebralnikov 

in končali izbor bralne naprave, ki jo bomo uporabljali  
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pri testiranju celotne infrastrukture, potrebne za prodajo 

eknjig. Začeli smo se tudi usposabljati za pripravo meta

podatkov za elektronske knjige. 

V zadnjem polletju smo začeli pripravljati tudi internet

ne strani za Izobraževalno založništvo in uvajati nova 

orodja za pripravo interaktivnih vsebin, kar je še eden od 

korakov na poti do usposobljenosti za delo na digitalnih 

nosilcih vsebin. 

V nabavni službi smo uspešno testirali digitalni tisk in ga 

začeli uporabljati za ponatise knjig v manjših količinah. 

Ocenjujemo, da bodo v naslednjih mesecih navedene 

spremembe pri tisku in likovnotehnični pripravi knjižnih 

vsebin pomembno spremenile doslej utečene načine 

dela v založbi. 
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Božo kos: kavboj Pipec in rdeča Pesa, 2001
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10. upravljanje tveganj

Dinamično poslovno okolje in prisotnost Skupine MK 

na mednarodnih trgih, še zlasti na trgih  jugovzhodne 

Evrope, narekuje sistematično delo pri obvladovanju tve

ganj, s katerimi se soočajo družbe v Skupini MK.  Sistem 

obvladovanja tveganj v Skupini MK zajema obvladovanje 

poslovnih, operativnih in  finančnih tveganj. Poslovna 

in operativna tveganja obvladujemo decentralizirano v 

okviru odgovornosti in pooblastil posameznih organi

zacijskih enot in družb v Skupini MK. Finančna tveganja 

spremlja Področje financ in računovodstva matične druž

be, ki jih centralizirano obvladuje na ravni skupine. Tudi 

komercialna zavarovanja so centralizirano koordinirana 

na ravni skupine. V letu 2011 bomo sistem upravljanja 

tveganj nadgradili s številčnim ocenjevanjem ključnih 

tveganj. Končna številčna ocena posameznega tveganja 

bo odvisna od verjetnosti nastanka tveganja ter njegove

ga vpliva na poslovanje.  

10.1 Poslovna tveganja

Poslovna tveganja so povezana s sposobnostjo zago

tavljanja konkurenčnosti, kratkoročnega in dolgoroč

nega ustvarjanja poslovnih prihodkov, obvladovanja 

poslovnih stroškov, obvladovanja poslovnih obveznosti 

in ohranjanja vrednosti poslovnih sredstev. Kot glavna 

poslovna tveganja opredeljujemo: 

tveganja v zvezi z oblikovanjem prodajnega programa 
vsebujejo tveganja izbora ustreznih prodajnih artiklov 

oziroma vsebin za posamezne trge. Izpostavljenost tem 

tveganjem je ocenjena kot visoka zlasti pri dražjih pro

jektih, medtem ko je pri preostalem delu programa razpr

šena in zato znosna. Obvladujemo jo s timskim načinom 

dela, tako da uskladimo vsebine, nabavo oziroma proda

jo za posamezen projekt, trg in prodajni kanal, z rednimi 

analizami strukture prodaje in zalog ter s tržnimi analiza

mi (analiza prodajnih lestvic in programa konkurence). 
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tveganje razvojno tehnološkega zaostajanja pri razvoju 
novih tehnologij in z njimi povezanih uspešnih prodaj-
nih modelov v založništvu (predvsem e-knjiga) 
Izpostavljenost navedenemu tveganju se ocenjuje kot 

visoka. Mladinska knjiga Založba navedeno tveganje, 

zlasti v povezavi z uvedbo eknjige, obvladuje s testi

ranjem različnih tehnoloških platform, vzpostavljanjem 

infrastrukture za trženje evsebin in s kupovanjem e

avtorskih pravic. Uvedba novih tehnologij je zato odvisna 

predvsem od ocene rentabilnosti njihovega trženja oziro

ma prodajnoposlovnega modela. 

Politična tveganja in tveganja spremembe makroeko-
nomskih razmer poslovanja  
Skupina MK del prodaje ustvari tudi na trgih jugovzhodne 

Evrope, ki so zelo močno izpostavljeni političnim tvegan

jem in tveganjem sprememb makroekonomskih razmer 

poslovanja. Slabšanje makroekonomskih razmer poslo

vanja v posamezni državi vpliva na upadanje kupne moči 

potencialnih kupcev, kar se lahko neposredno odrazi tudi 

v obsegu prodaje družb iz Skupine MK. Navedeni trgi so 

bolj izpostavljeni tudi z vidika možnosti nastanka tečaj

nih razlik in varnosti poslovnih podatkov. Zato izpostavl

jenost navedenemu tveganju ocenjujemo kot visoko.

 

tveganja pri trženju  

Tveganje obstaja pri prodaji na drobno po posameznih 

naslovih ali prodajnih akcijah, ko vložek v promocijo ne 

prinaša pričakovanih odzivov. Tveganju smo izpostavljeni 

tudi, ko se določena prodajna pot ne izkaže za primerno 

pri trženju posameznih projektov ali se prodajne poti ozi

roma projekti prekrivajo (»kanibalizem«). Izpostavljenost 

tem tveganjem je razpršena in zmerna, obvladujemo pa 

jih s temeljitim planiranjem programa izdaj in prodajnih 

aktivnosti, s sodelovanjem prodaje pri odločanju o progra

mu, z razvijanjem in sinhronizacijo prodajnih poti in aktiv

nosti ter s primernim upravljanjem baz kupcev. V Skupini 

MK se zavedamo, da se naše vsebine in izdelki prodajajo 

izključno z intenzivnim nastopom pri trženju, promociji, 

PR …, pri čemer si kot največji založnik in knji gotržec pri

zadevamo kar najbolje obvladovati celoten »lok knjige«, 

vključno z bralno kulturo in navadami ciljnih odjemalcev. 
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tveganja v zvezi z raziskavami in razvojem knjig oziroma 

tveganja v zvezi z naložbami v založniške projekte so naj

večja pri razvoju večjih projektov, kot so leksikoni, atlasi, 

enciklopedije, slovarji in drugi veliki projekti, ki nastajajo 

več let in zahtevajo velika vnaprejšnja vlaganja. Pri tako 

imenovanih Aprojektih običajno sodeluje veliko avtorjev 

(strokovnjaki, prevajalci, recenzenti in drugi), projekti 

potekajo dalj časa, od enega pa do več let, pogosto so 

tudi vezani na tuje partnerje.  Možnost nepričakovanih 

zapletov se s časom in obsegom poveča. Zapleti pri draž

jih projektih, kot so zamujanje izida, neizid, nadome

stitev že vpeljanega člana ekipe,  imajo lahko za družbo 

pomembne finančne posledice. Izpostavljenost tem tve

ganjem je zmerna do visoka, obvladujemo jih s primernim 

projektnim vodenjem in faznimi kontrolami, varujemo se 

z ustrezno pripravljenimi pogodbami in z drugimi meha

nizmi, prilagojenimi konkretnim projektom. S prenovljeno 

uredniško politiko in z novo programsko shemo se odzi

vamo tudi na tehnološke spremembe v panogi ter z njimi 

povezana tveganja ter znižujemo stroške. Na področju 

prodaje in programov smo na strateški ravni oblikovali 

prodajnoprogramski odbor, ki določa in usmerja integral

no politiko in uravnava tveganja obeh področij. 

tveganje v zvezi s prodajno ceno Tveganja postavitve 

ustrezne oziroma optimalne višine cen obvladujemo s 

testiranjem cen za velike projekte, s tržnimi raziskavami 

in poslovnimi odločitvami, ki upoštevajo tudi izkušnje iz 

preteklih obdobij, zato izpostavljenost ocenjujemo kot 

zmerno.

tveganja  z zvezi z zanesljivostjo dobaviteljev vključujejo 

tveganje nepravočasnih dobav, neustrezne kakovosti 

in nekonkurenčnih cen, vrednostno najbolj pomembna 

pa so pri naročanju tiska in storitev. Obvladujemo jih s 

si stematičnim spremljanjem kvalitete storitev dobavitel

jev, s politiko več ponudb, s sodelovanjem z uveljavljeni

mi tiskarnami in s sklepanjem ustreznih pogodb, zato je 

izpostavljenost tem tveganjem zmerna.
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tveganje odvisnosti obsega prodaje od posamezne  
prodajne poti  
Matična družba ima razpršene prodajne poti in visok 

delež direktnih prodajnih poti, ko sama skrbi za prodajo 

končnemu kupcu, zato je pri njej izpostavljenost pri tem 

tveganju nizka. Odvisne družbe v jugovzhodni Evropi, 

zlasti družba v Beogradu, pa v primerjavi z matično druž

bo nimajo enakomerno razvitih vseh prodajnih poti, kar 

povečuje tveganje večjih nihanj obsega prodaje na kl

jučni prodajni poti. V teh primerih je zato izpostavljenost 

pri navedenem tveganju visoka, obvladujemo pa ga z 

uravnoteženim razvojem vseh na določenem tržišču pri

mernih prodajnih poti po vzoru matične družbe oziroma 

s smiselnim prenašanjem njenega poslovnega modela 

tudi v odvisne družbe.  

tveganja v zvezi s kadri obsegajo predvsem tveganje izgu

be ključnih kadrov in tveganje zagotavljanja primernega 

nabora in strukture ključnih vodstvenih in strokovnih kad

rov, izpostavljenost tem tveganjem je zmerna Obvladuje

mo jih s strokovnim kadrovanjem, sodobnimi pristopi pri 

vodenju zaposlenih, stalnim vlaganjem v izobraževanje, 

s skrbjo za ključne kadre, letnimi razgovori, spremljanjem 

organizacijske klime in graditvijo pripadnosti  podjetju 

in Skupini MK. V okviru tveganj v zvezi s kadri je zelo po

membno tudi tveganje padanja števila prodajnih zastop

nikov, ki ga obvladujemo z usposabljanjem obstoječih 

zastopnikov in iskanjem in razvojem novih.

tveganja v zvezi z intelektualno lastnino so v  založniški 

dejavnosti pomembna tveganja, saj pri izdajanju knjig 

in drugih publikacij poslujemo s številnimi avtorji, od 

katerih odkupujemo njihovo intelektualno lastnino. Pri 

upravljanju teh tveganj imamo dolgoletno tradicijo in 

specializirana znanja, zato je izpostavljenost tem tve

ganjem nizka. Tveganja obvladujemo z oblikovanjem 

primernih pogodb in doslednim upoštevanjem veljavne 

zakonodaje.

investicijska tveganja so povezana z zagotavljanjem 

načrtovane ekonomike naložb, usklajenostjo investicij 

s strateškimi usmeritvami družbe in uspešnim uvajan



69
jem novih tehnologij. Navedena tveganja obvladujemo 

z ustreznim ekonomskim načrtovanjem, nadziranjem 

učinkov investicij ter izboljšavami pri pripravi in izvedbi 

investicijskih projektov, zato je izpostavljenost tem tve

ganjem nizka. 

10.2   operativna tveganja 

Operativna tveganja so tveganja delovanja, povezana s 

sposobnostjo načrtovanja, izvajanja in nadziranja po

slovnih procesov in poslovnih dejavnosti za dosego za

stavljenih ciljev. Kot glavna operativna tveganja oprede

ljujemo: strateška tveganja, tveganje v zvezi z nakladami 

in zalogami, tveganje neustreznih baz kupcev, tveganja 

v zvezi z informatiko, tveganja v zvezi s številom izdanih 

naslovov, tveganje slabega izvajanja oskrbe kupcev in 

tveganje glede varnosti pri delu.

strateška tveganja obsegajo tveganja, povezana z obvla

dovanjem in zagotavljanjem načrtovanega razvoja družb, 

uresničevanjem zastavljenih poslovnih ciljev, uspešnim 

sodelovanjem z vsemi interesnimi skupinami, tveganja 

integracije novih družb, tveganja varovanja poslovnih 

skri vnosti. Obvladujemo jih s tekočim spremljanjem po

slovanja ter sprejetim sistemom vodenja in upravljanja 

(CG) družb in Skupine MK, zato je izpostavljenost zmerna.

tveganje v zvezi z nakladami in zalogami obvladujemo s 

skrbnim planiranjem izidov knjig ter s periodičnim uskla

jevanjem leteh s prodajo in z natančnejšim planiranjem 

naklad glede na pričakovani kratkoročni obseg prodaje, 

saj so stroški ponatisov pogosto precej nižji od stroškov, 

ki so povezani z nekurantnimi zalogami. Večje projekte 

prodajamo tudi v prednaročilu. Izvajamo posebne pro

dajne akcije, dosledno in v skladu s sprejetimi standardi 

odpisujemo zaloge, zato smo tem tveganjem zmerno 

izpostavljeni.

tveganje neustreznih baz kupcev obvladujemo z delom 

na njihovem vzdrževanju, ažuriranju, pridobivanju novih 

kupcev. Tveganje pretiranega izkoriščanja baz s strani 

več prodajnih poti obvladujemo tako, da posamezne  
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prodajne poti usklajeno uporabljajo baze kupcev, upo

števajoč možnost optimalnega izplena. Navedenim tve

ganjem je Skupina zmerno izpostavljena. 

tveganja v zvezi z informatiko se nanašajo na zagotav

ljanje kakovostne uporabe programske in strojne  opre

me, na zagotavljanje varnosti podatkov in na uvedbo 

novih informacijskih rešitev, ki morajo v predvidenem 

roku in v predvideni predračunski vrednosti optimalno 

podpreti poslovne procese in procese odločanja. Izvedba 

informacijskih projektov je vezana na lastne kadre MK 

Založbe in na sodelovanje z zunanjimi izvajalci. Infor

macijski projekti so vodeni projektno v skladu s plani 

aktivnosti in predračuni projektov, vodenje posameznih 

projektov pa spremljajo nadzorni odbori teh projektov. 

Na področju informacijskih tveganj deluje odbor za infor

matiko, ki je med drugim  sprejel tudi strategijo razvoja 

informatike v Skupini MK. Izpostavljenost tem tveganjem 

je visoka do zmerna. 

tveganja v zvezi s številom izdanih naslovov  

Premalo naslovov lahko pomeni slabšanje strateškega po

ložaja založbe, padanje nujnega tržnega deleža in težave 

pri pokrivanju fiksnih stroškov, vezanih na obstoječi po

slovni model, v primeru prevelike produkcije glede na pro

dajni potencial pa lahko nastopijo težave z obvladovan

jem variabilnih stroškov in zalog. To tveganje obvladujemo 

s spremljanjem tržnih gibanj v založništvu in knjigotrštvu 

ter s stalnim  usklajevanjem naklad in produkcije s prodaj

nimi pričakovanji (napovedmi) po različnih programskih 

segmentih ter glede na gibanje konkurence. Skupina je 

tem tveganjem zmerno izpostavljena.

tveganje slabega izvajanja oskrbe kupcev  
(customer care)  
Kakovostno izvajanje storitev, reklamacij, oskrbe in in

formiranja kupcev so na dolgi rok ključnega pomena. 

Tveganje ocenjujemo kot nizko in ga obvladujemo s po

stavljenimi enotnimi standardi izvajanja oskrbe in orga

niziranosti ter s prilagojeno informacijsko podporo za vse 

trge in prodajne poti.
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tveganje glede varnosti pri delu je nizko in obsega pred

vsem nevarnost nastanka poškodb in nezgod na delov

nem mestu. Obvladujemo ga z izobraževanjem s področ

ja varstva pri delu, zavarovanjem poškodb pri delu ter s 

predpisi, pravili in njihovim izvajanjem. 

10.3 Finančna tveganja  

Finančna tveganja so povezana s sposobnostjo ustvar

janja finančnih prihodkov, obvladovanja finančnih 

odhodkov, ohranjanja vrednosti finančnih sredstev ter 

obvladovanja finančnih obveznosti. Kot glavna finančna 

tveganja opredeljujemo: tveganje sprememb deviznih 

tečajev, kreditno tveganje, tveganje sprememb obrestnih 

mer, tveganje plačilne sposobnosti, tveganje strukture 

financiranja in zavarovanje.

tveganje sprememb deviznih tečajev  

Ključno tveganje neugodnih gibanj deviznih tečajev so 

predstavljali tečaji CHF in RSD. Za varovanje tveganj spre

memb deviznih tečajev se doslej nismo odločili, saj smo 

ocenili, da ni na voljo učinkovitih finančnih instrumen

tov, ki bi racionalno zmanjšali to tveganje. Spremembi 

deviznih tečajev smo izpostavljeni predvsem v odvisnem 

podjetju v Srbiji, kjer imajo terjatve v domači nestabilni 

valuti, obveznosti do MKZ (za dobavljene knjige, kredite 

in ustanovitveni  kapital) pa  v EUR.  To devizno tveganje 

smo delno zmanjšali z ažurnim prilagajanjem prodaj

nih cen v odvisni družbi s spremembo tečaja ter delni 

navezavi odvisnih družb na dobavitelje v državi sedeža 

odvisne družbe. Valutno tveganje iz naslova kratkoročnih 

posojil v CHF, ki je bilo razmeroma visoko, smo zmanjšali 

za tretjino s konverzijo posojila v EUR. Ko bodo valutna 

razmerja ugodnejša, bomo konvertirali v EUR še preostali 

del posojila.

kreditno tveganje  

Kreditna tveganja so tveganja zaradi plačilne nesposob

nosti naših poslovnih partnerjev, tako pravnih kot fizič

nih oseb, in neizpolnjevanja njihovih pogodbenih obvez

nosti. Zaradi narave prodajnega programa in široke baze 

kupcev, med katerimi je največji delež fizičnih oseb, so 
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ta tveganja zelo razpršena, zato Skupina MK ni izpostav

ljena znatnejšemu tveganju do posameznega kupca.  

Pri kupcih fizičnih osebah vodimo sistematično opomin

janje, izvensodno ter sodno izterjavo zapadlih terjatev v 

skladu z internimi pravilniki. Pri pravnih osebah se pre

težni del terjatev nanaša na terjatve do povezanih družb, 

ki pomenijo tako tudi naše največje kreditno tveganje. 

Zato smo v letu 2010 posebno pozornost posvetili izter

javi kupcev v odvisnih družbah JV Evrope, saj je boljša 

izterjava teh kupcev izboljšala tudi plačilno sposobnost  

odvisnih družb do matične družbe. Pri preostalih pravnih 

osebah s pomočjo informacijske podpore sproti prever

jamo njihovo boniteto, višino in starostno strukturo ter

jatev in določamo meje izpostavljenosti do posameznih 

kupcev. Povečali smo obseg zavarovanja terjatev do 

pravnih oseb z menicami in na Hrvaškem z zadolžnicami. 

Zaradi primernega obvladovanja izpostavljenost kredit

nemu tveganju v letu 2010 ocenjujemo kot zmerno. 

tveganje sprememb obrestnih mer   

V letu 2010 je bila večina najetih posojil vezana na spre

menljivo obrestno mero EURIBOR, ki je bila vse leto niz

ka. Zato tveganja sprememb obrestnih mer nismo imeli 

zavarovanega. Čeprav so obrestne mere za dolgoročne 

kredite nekoliko višje od obrestnih mer za kratkoročne, 

smo v letu 2010 ohranili raven dolgoročne zadolženosti. 

Dolgoročna likvidnost in finančna stabilnost je v sedanjih 

gospodarskih razmerah pomembnejša od nekoliko višje

ga stroška obresti. Načrtujemo, da bomo za zavarovanje 

obrestne izpostavljenosti del posojil z variabilno obrest

no mero spremenili v posojila s fiksno obrestno mero z 

uporabo izvedenih finančnih instrumentov. Izpostavlje

nost tveganju je zmerna.

tveganje plačilne sposobnosti opredeljujemo kot tve

ganje, povezano z nezmožnostjo zagotavljanja zadostnih 

finančnih virov za poravnavanje obveznosti družbe v 

dogovorjenih rokih. Kratkoročno plačilno sposobnost 

smo uravnavali z učinkovitim mesečnim načrtovanjem, 

spremljanjem in usklajevanjem denarnih tokov v Skupini. 

V začetku leta 2010 smo uvedli centralno spremljanje in 

upravljanje denarnih sredstev, ki poteka v obvladujoči 
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družbi za celotno Skupino. S pomočjo programske opre

me imajo vse družbe vpogled in nadzor nad dnevnim 

denarnim tokom. MKZ ima pri poslovnih bankah možnost 

uporabe likvidnostne rezerve preko odobrenih kreditnih 

linij za zagotavljanje kratkoročne likvidnosti, poleg tega 

razporejamo viške finančnih sredstev v okviru Skupine, 

kar omogoča visoko stopnjo finančne fleksibilnosti. Kljub 

zaostrenim pogojem pri pridobivanju novih posojil pri 

poslovnih bankah nam je uspelo pod ugodnimi pogoji 

zadržati obseg dolgoročnih posojil iz leta 2009 za ob

vladovanje tveganja dolgoročne plačilne sposobnosti, 

poleg tega smo v letu 2010 vzpostavili standarde za ob

vladovanje obratnih sredstev. Glede na sprejete ukrepe 

za obvladovanje tveganja ocenjujemo izpostavljenost 

Skupine MK tveganju plačilne sposobnosti kot nizko in 

obvladljivo.

tveganje strukture financiranja je tveganje (ne)uravno

teženosti in optimalnosti virov financiranja po njihovi 

ročnosti (dolgoročni/kratkoročni viri) in izvoru financiran

ja (lastniški kapital/dolgovi). To tveganje obvladujemo 

z zagotavljanjem skladnosti ročnosti virov financiranja z 

ročnostjo sredstev, z analiziranjem kazalcev zadolženo

sti, z upravljanjem kreditnega portfelja ter z nadzorom 

nad obsegom in stroški zadolževanja. Še naprej pričaku

jemo zdravo strukturo financiranja Skupine, zato izpo

stavljenost temu tveganju ocenjujemo kot nizko.

zavarovanje  

Gradbeni objekti, oprema, zaloge in vozila so v Skupini 

MK zavarovani za  primer nastopa požarnih, strojelom

nih in drugih nevarnosti glede na vrsto izpostavljenosti. 

Zavarovanje odgovornosti je sklenjeno za škode, povzro

čene tretjim osebam in  zaposlenim, ter na stvareh. Na 

novo smo ocenili  tveganja iz naslova vseh vrst zavaro

vanj, določili vrste in višine zavarovalnih kritij ter interno 

standardizirali postopke sklepanja zavarovanj in uvel

javljanja zavarovalnin. Tveganje primerno obvladujemo. 
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silvan omerzu: naslovna ilustracija Cicibana, 2005
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11. traJnostni razvoJ 

11.1 zaposleni 

11.1.1 zaposleni v skupini mladinska knjiga

Zaposlenim v SMK posvečamo posebno skrb in pozor

nost, saj se zavedamo, da so ena najpomembnejših kon

kurenčnih prednosti podjetja in ključni vzvod ohranjanja 

in povečevanja njegove vrednosti. S tem je povezana tudi 

krepitev kadrovske funkcije v Skupini Mladinska knjiga, 

ki jo izvaja kadrovska služba MKZ, in se je odražala tudi 

že pri pripravi strateškega plana in njegovem udejanjan

ju za celotno Skupino.

 

Tabela: Število zaposlenih v SMK – po posameznih družbah:

zaposleni - stanja na dan 31. 12. 2009 31. 12. 2010 Indeks lani Struktura

Mladinska knjiga Založba 501 464 93 32,5 %

Mladinska knjiga Trgovina 491 480 98 33,6 %

CZ  Založništvo 3 3 100 0,2 %

MK Naložbe 1 0 0 0,0 %

MK Sestavljeno podjetje 1 0 0 0,0 %

Grafika soča 60 59 98 4,1 %

Mozaik knjiga Zagreb 324 287 89 20,1 %

Mladinska knjiga Beograd 110 112 102 7,8 %

Mladinska knjiga Sarajevo 28 13 46 0,9 %

Mladinska knjiga Bukarešta 11 0 0 0,0 %

Mladinska knjiga Skopje 11 9 0 0,6 %

SKUPINA MK 1.541 1.427 93 100,0 %

SMK Slovenija 1.057 1.006 95 70,5 %

SMK tujina 484 421 87 29,5 %

V letu 2010 smo v Skupini izvedli optimizacijo števila za

poslenih. V skladu z manjšim obsegom poslovanja smo 

za 7 % znižali  število zaposlenih v vseh družbah, izjema 

je le MK Beograd, kjer sta zaradi širitve zastopniške mre

že 2 zaposlena več. Najbolj se je število zaposlenih zni
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žalo v Mozaiku knjiga, kjer je 37 zaposlenih manj. Število 

zaposlenih smo glede na leto 2009 znatno zmanjšali tudi 

v  MKZ (37 manj) in MK Sarajevo (15 manj).  

Tabela: Kvalifikacijska struktura zaposlenih v SMK

  2010 2009 I 10/09

I.–III. stopnja 115 169 68

IV. stopnja 483 510 95

V. stopnja 405 417 97

VI. stopnja 144 117 123

VII. stopnja 266 316 84

VIII. stopnja 14 12 117

IX. stopnja 0 0 –

SKUPAJ 1.427 1.541 93

11.1.2 zaposleni v družbi  
mladinska knjiga založba, d. d.

Število zaposlenih v MK Založbi se je v letu 2010 znižalo 

skupno za 7 odstotnih točk, še posebej je bilo intenzivno 

zniževanje zaposlenih, ki ne delajo na neposredni pro

daji – za 9 odstotnih točk. Delovno razmerje je prenehalo 

69 zaposlenim, zaposlili pa smo 31 novih sodelavcev. Od 

464 zaposlenih je bilo za določen čas 31. 12. 2010 zapos

lenih 39 sodelavcev  ali 8,4 % od vseh zaposlenih. V letu 

2010 smo zaposlili 2 pripravnika.

Zavedamo se, da je najbolj trden in zanesljiv steber pod

jetja socialni kapital. To nam je bilo vodilo pri zagotavl

janju osebnega razvoja zaposlenih in zaposlovanju novih 

kadrov, zlasti vodij. Te usposabljamo, da bi svoje sode

lavce znali še bolj navdušiti, motivirati, jih vsakodnevno 

spodbujati v vse zahtevnejšem poslovnem okolju in jih 

učinkovito voditi. Tako postopno ustvarjamo ustvarjalno, 

pozitivno naravnano organizacijsko klimo.
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Tabela: Število in struktura zaposlenih v MKZ s pripojeno MK Logistiko 

na dan 31. 12. 2010

31. 12. 2009  

brez MKL

31. 12. 2009  

z MKL

31. 12. 2010 Indeks  
dec.10/dec.09  

z MKL

Redno zaposleni 329 421 384 91

Zastopniki, tel. svetovalci 80 80 80 100

SKUPAJ 409 501 464 93

V letu 2010 je  bil pripravljen plan izobraževanja  

za dveletno obdobje.

Skupno smo se izobraževali 8 ur povprečno na zaposle

nega. Najštevilnejša izobraževanja so bili treningi pro

dajne komunikacije, kreativnega mišljenja, izobraževan

je za letne pogovore in učenje angleščine. Udeležili smo 

se tudi izobraževanj s področja direktnega trženja v ZDA. 

Tabela: Izobrazbena struktura zaposlenih v MKZ

11.2 komuniciranje

Služba za odnose z javnostmi MKZ je svojo dejavnost 

razširila na širše področje organiziranja dogodkov tudi za 

druge družbe oziroma sektorje; zlasti za družbo Mladin

ska knjiga Trgovina. Največ dogodkov je bilo namenjenih 

najširši ciljni skupini, pri predstavitvah knjižnih novosti 

pa smo še posebno pozornost namenili novinarjem. V 

MKZ je k boljšemu komuniciranju z novinarji pripomoglo 

tudi prenovljeno središče za novinarje, ki deluje v okviru 

korporativnega portala mladinska.com. 

V celotni Skupini smo v letu 2010 okrepili interno komu

nikacijo. V MKZ in Mozaiku knjiga smo prenovili oziroma 

Stopnja 2010 % 2009 % indeks 10 /09

I.–III. 60 12,9 74 14,8 81

IV. 57 12,3 60 12,0 95

V. 151 32,5 164 32,7 92

VI. 73 15,7 48 9,6 152

VII. 113 24,4 146 29,1 77

VIII. + 10 2,2 9 1,8 111

SKUPAJ 464 100,0 501 100,0 93
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na novo postavili intranetno stran. To orodje nam omogo

ča ažurne in dvosmerno komunikacije. Sicer pa smo tako 

pri osebnih kot pisnih komunikacijah izboljševali med

sebojno sodelovanje med matično družbo in odvisnimi 

družbami in prenos dobrih praks.

V letu 2010 smo dosegli večjo medijsko pojavnost kot v 

letu 2009.

Prenovljena korporativna spletna stran je bila tudi po

membno orodje v komunikaciji z delničarji. 

11.3 varovanje okolja

V Skupini Mladinska knjiga smo med ključna področja 

naše družbene odgovornosti umestili tudi odgovornost do 

naravnega okolja. Čeprav družbe SMK opravljajo pred vsem 

pisarniško dejavnost, si v vseh družbah SMK prizadeva

mo, da so izdelki in delovni procesi prijazni do okolja. 

Odpadni material, ki ga je mogoče predelati, zbiramo 

ločeno in imamo sklenjeno pogodbo za odvoz. Ti mate

riali so: papir, plastika, steklo, baterijski vložki, odpadna 

elektronika, kartuše in tonerji, CDji in DVDji, lesni izdel

ki. Prizadevamo si za racionalno rabo energentov – zlasti 

električne energije – pa tudi vode kot pomembnega 

naravnega vira. Z rednim vzdrževanjem podaljšujemo 

življenjsko dobo naprav in ne obremenjujemo okolja z 

odpadno opremo. Prav tako ne porabljamo energije in 

materialov za izdelavo novih naprav. 

Dobre prakse iz slovenskih družb SMK prenašamo tudi 

na odvisne družbe na trgih JV Evrope. 

Pri ozaveščanju zaposlenih uporabljamo orodja interne

ga komuniciranja; zlasti interni časopis Naglas in intra

netno stran ToSmoMi. 

Podpiramo tudi širše družbene akcije na področju varo

vanja naravnega okolja. Tako smo v letu 2010 sodelovali 

pri vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo (poleg udelež

be zaposlenih na akciji smo organizacijskemu odboru 

akcije namenili poslovne prostore). 

11.4 družbena odgovornost 

V Skupini Mladinska knjiga se zavedamo družbene od

govornosti, ki jo nosimo kot največja založniška družba 
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v Sloveniji in širše v regiji. Kot del našega poslanstva 

in družbene odgovornosti založbe Mladinska knjiga in 

SMK opredeljujemo tudi poseben odnos in pozornost do 

domače pisane besede, saj s svojim založniškim progra

mom in spremljajočimi dogodki pomembno zaznamuje

mo kulturni in širši družbeni prostor.  

Družbeno odgovornost Skupine Mladinska knjiga gradi

mo na ustreznem odnosu do zaposlenih, avtorjev, kup

cev, lastnikov, širše družbene skupnosti in ne nazadnje 

do okolja. 

Za uspešnost podjetja in ustvarjalno vzdušje je zelo 

pomembna organizacijska klima oziroma zadovoljstvo 

zaposlenih. Odgovornost do zaposlenih vključuje skrb 

za izobraževanje in njihovo osebno rast, dvosmerno 

komunikacijo ter skrb za zdravje zaposlenih. V letu 2010 

smo tem področjem namenili precej pozornosti, proti 

koncu leta pa smo še posebej izpostavili usposabljanje 

za vodje, da bodo sodelavce še bolj uspešno vodili in 

motivirali. S tovrstnim usposabljanjem nadaljujemo tudi 

v letu 2011. 

Šport, kultura in umetnost so dragoceni gradniki našega 

vsakdana in zaposleni v Mladinski knjigi jih uresničuje

mo v okviru športnokulturnega društva Modrin. Leto je 

prostovoljno, nepridobitno združenje vseh zaposlenih 

Mladinske knjige, odprto pa je tudi za zunanje člane. V 

okviru ŠKD Modrin deluje več kulturnih in športnih sek

cij. V MKZ živi tudi projekt Hiša dobrih idej, ki zaposlene 

spodbuja k inovativnosti. 

Družbeno odgovornost do kupcev zagotavljamo s kako

vostnimi izdelki in storitvami. Kot največja založniška 

hiša pa pomembno zaznamujemo – tako s knjižnimi 

izdajami kot dogodki – tudi širši kulturni in družbeni pro

stor in zato je pri našem knjižnemu programu, revijalnem 

tisku in učbenikih še posebej izpostavljena kakovost.

Sodelovanje z različnimi družbenimi skupinami vključuje 

tudi sponzorstvo in donatorstvo vzgojnoizobraževalnih, 

kulturnih, športnih projektov ter projektov za pomoč 

otro kom, mladostnikom in starejšim. 

Odgovornost do okolja zagotavljamo z izdelki in delovni

mi procesi, ki so prijazni do okolja, ter s podporo akcijam 

na področju varovanja naravnega okolja.
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12. načrti skuPine mk in mk zaloŽBe  

za leto 2011

načrtovani cilji skupine mk za leto 2011
•	 Preobrat negativnega trenda prodaje, ki smo mu 

bili priča v zadnjih treh letih – predvidena ponovna 

8odstotna zdrava rast poslovanja.

•	 Zagotavljanje osebnega razvoja zaposlenih ter 

usposabljanje za uspešno vodenje sodelavcev in ust

varjanje pozitivne, ustvarjalne organizacijske klime.

•	 Na novo oblikovana in močno poudarjena vloga 

marketinga in produktnega PR kot enega ključnih 

vzvodov za doseganje načrtovane rasti.

•	 Dosegli bomo 122,4 mio EUR prihodkov od prodaje, 

kar je približno toliko kot leta 2009, vendar 8,8 mio 

EUR več kot leta 2010.

•	 Leto bomo zaključili z 2,8 mio EUR dobička iz 

poslovanja in 1,4 mio EUR čistega dobička.

•	 Zaustavili bomo negativne trende poslovanja v  

podjetjih na naših jugovzhodnih trgih ter sanirali 

večino izgub, razen v BiH.

•	 Ohranili bomo stabilno likvidnost in trden finančni 

položaj celotne Skupine MK.

•	 Nadaljevali bomo učinkovito gospodarjenje  

z obratnimi sredstvi.

•	 Nadaljevali bomo stroškovno optimizacijo in  

racionalizacijo poslovanja na ravni posameznih 

družb in Skupine kot celote.

 načrtovani cilji mk založbe za leto 2011
•	 Dosegli bomo 41,6 mio EUR prihodkov od prodaje, 

kar je 1,2 mio EUR več, kot je ocena za leto 2010. 

•	 Leto bomo zaključili z 878 tisoč EUR dobička iz 

poslovanja in 1,3 mio EUR čistega dobička.

•	 Poudarek na vlogi marketinga in PR kot vzvodu 

načrtovane rasti prodaje in prepoznavanja potreb 

naših ciljnih odjemalcev.

•	 Poseben poudarek trženju in produkciji Bprojektov 

in pripravi na vstop na trg z evsebinami.

•	 Zmanjšanje zalog za 14 % glede na konec leta 2010.

•	 Skrbeli bomo za optimalno financiranje posameznih 

družb v skladu s sprejeto strategijo.
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damijan stepančič: zgodba o sidru, 2010
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84 RaČuNOvOdsKO  
POROČILO za LETO 2010  
mLadINsKE KNjIgE zaLOŽbE,  d. d.,   
IN sKuPINE mLadINsKa KNjIga 

izJava o odgovornosti uPrave

Uprava družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, je od

govorna za pripravo letnega poročila družbe in skupine Mladin

ska knjiga ter računovodskih izkazov na način, ki zainteresirani 

javnosti daje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in 

izidov poslovanja družbe Mladinska knjiga Založba, d. d. in njenih 

odvisnih družb v letu 2010.

Uprava izjavlja:

•	 da so računovodski izkazi pripravljeni ob domnevi, da bodo 

družba Mladinska knjiga Založba, d. d. in njene odvisne 

družbe nadaljevale poslovanje tudi v prihodnosti,

•	 da dosledno uporablja izbrane računovodske politike in  

da razkriva morebitne spremembe v računovodskih politikah,

•	 da so računovodske ocene pripravljene pošteno in 

premišljeno ter v skladu z načeli previdnosti in  

dobrega gospodarjenja,

•	 da so računovodski izkazi s pojasnili za družbo in  

skupino Mladinska knjiga v skladu z veljavno zakonodajo  

in v skladu s SRS.

Uprava je odgovorna za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja 

ohranjanje vrednosti premoženja družbe in Skupine Mladinska 

knjiga in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti.

Ljubljana, 31. 3. 2011

Andrej Cunder                             Marko Ručigaj                             Peter Tomšič

   član uprave                         član uprave          predsednik uprave
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1. računovodske usmeritve 

1.1 Podlaga za sestavo  
računovodskih izkazov

Računovodski izkazi za leto 2010 so pripravljeni v skladu 

z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami Sloven

skih računovodskih standardov,  določil Zakona o gospo

darskih družbah in Pravilnika o računovodenju. Pri tem 

so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: 

upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovna ne

omejenost delovanja ter upoštevanje resnične in pošte

ne predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra 

in posamičnih cen. 

Vse vrednosti so izkazane v EUR, poslovni dogodki, ki se 

glasijo na tujo valuto, so preračunani po srednjem tečaju 

Banke Slovenije na dan nastanka poslovnega dogodka. 

Stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev se konec 

leta preračunajo na srednji tečaj Banke Slovenije.

Zapisane usmeritve veljajo tako za poročajočo družbo 

kot za celotno Skupino Mladinska knjiga (Skupina).

Družbe ne razvrščajo sredstev in obveznosti do virov 

sredstev po profitnih centrih (področnih in območnih 

odsekih).

Skupina ne uporablja inštrumentov za varovanje pred ob

restnim in kreditnim tveganjem. 

1.2 neopredmetena dolgoročna sredstva in 
dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridoblje

ne dolgoročne premoženjske pravice in usredstvene 

dolgoročne stroške razvijanja. Med dolgoročnimi aktiv

nimi časovnimi razmejitvami izkazuje družba vlaganja v 

neopredmetena sredstva s končno dobo koristnosti pred 

usposobitvijo za uporabo.
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Neopredmetena sredstva se ob pridobitvi izmerijo po na

bavni vrednosti, ki zajema nakupno ceno neopredmete

nega sredstva, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter 

stroške, ki jih lahko neposredno povežemo s sredstvom.

Po začetnem pripoznanju merijo družbe neopredmetena 

sredstva s končno dobo koristnosti po modelu nabavne 

vrednosti. Neopredmetena sredstva se oslabijo, ko knji

govodska vrednost preseže nadomestljivo. Izguba zara

di oslabitve se izkazuje kot prevrednotovalni poslovni 

odhodek v zvezi z neopredmetenimi sredstvi. Oslabitev 

neopredmetenih sredstev družbe preverjajo najmanj na 

koncu poslovnega leta.

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev s končno 

dobo koristnosti se presodi ob koncu vsakega obračun

skega obdobja, in če se pomembno spremenijo pričako

vane gospodarske koristi od sredstva, se doba amortizi

ranja ustrezno spremeni. 

1.3 opredmetena osnovna sredstva

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi družbe izkazuje

jo: zemljišča, zgradbe, opremo, drobni inventar, katerega 

doba uporabnosti je daljša od enega leta, posamična na

bavna vrednost po dobaviteljevem računu pa presega 100 

EUR. Družbe zaradi doslednosti istovrstna sredstva razp

orejajo vedno enako. Ločeno izkazujejo opredmetena os

novna sredstva v pridobivanju, za uporabo usposobljena 

osnovna sredstva in trajno neuporabna osnovna sredstva.

Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva, ki se 

v bilanci stanja izkazujejo pri opredmetenih osnovnih 

sredstvih, se knjigovodsko izkazujejo na kontih terjatev.

Opredmetena osnovna sredstva se ob pridobitvi izmerijo 

po nabavni vrednosti, ki vključuje nakupno ceno osnov

nega sredstva, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter 

stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati osnovne

mu sredstvu, zlasti stroške dovoza in namestitve. 

Kasneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim  
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osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno 

vrednost,  če povečujejo prihodnje koristi v primerjavi s 

prej ocenjenimi.

Za vrednotenje zemljišč in zgradb uporablja Skupina mo

del prevrednotenja. Prikazane poštene vrednosti temelji

jo na periodičnih, vendar vsaj triletnih ocenah zunanjega

neodvisnega ocenjevalca, zmanjšanih za amortizacijo. Po

večanja knjigovodske vrednosti iz prevrednotenja zemljišč 

in zgradb se izkažejo v povečanju presežka iz prevredno

tenja v kapitalu. Slabitve predhodno okrepljenih sredstev 

neposredno zmanjšujejo vrednost oblikovanega presežka 

iz prevrednotenja v kapitalu, sicer se pripoznajo v izkazu 

poslovnega izida. Amortizacija, ki temelji na prevrednote

ni vrednosti sredstev, in amortizacija, ki temelji na nabav

ni vrednosti sredstev, bremeni stroške. 

Naprave in oprema so vrednotene po modelu nabavne 

vrednosti. Nabavna vrednost naprav in opreme je  

zmanjšana za kumulativni popravek vrednosti zaradi 

amortizacije. 

Neodpisana vrednost pomembnih osnovnih sredstev  

se presodi ob koncu vsakega obračunskega obdobja, in 

če se pomembno spremenijo pričakovane gospodarske 

koristi od sredstva, se doba amortiziranja ustrezno  

spremeni.

Dobiček od odtujenega osnovnega sredstva se izkazuje 

med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki, izguba pa 

med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki. 

1.4 naložbene nepremičnine in nekratkoroč-
na sredstva za prodajo

Med naložbenimi nepremičninami izkazujejo družbe 

nepremičnine (zemljišča in zgradbe), ki jih posedujejo z 

namenom dajanja v najem ali z namenom povečevanja 

vrednosti. 

Pri konsolidaciji pa med naložbenimi nepremičninami 

izkazujemo le tiste nepremičnine (zemljišča in zgradbe), 
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ki jih družbe posedujejo z namenom dajanja v najem ali 

z namenom povečevanja vrednosti, ki niso bile dane v 

najem družbam v Skupini.

Naložbene nepremičnine se ob začetnem pripoznanju 

izmerijo po njihovi nabavni vrednosti, ki vključuje nakup

no ceno in stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati 

nepremičnini.

Po začetnem pripoznanju merijo družbe naložbene ne

premičnine po modelu poštene vrednosti. 

Naložbene nepremičnine se zaradi oslabitve prevredno

tijo, če njihova knjigovodska vrednost presega pošteno 

vrednost. Izguba zaradi oslabitve se izkaže med poslov

nimi odhodki. 

Naložbene nepremičnine se zaradi okrepitve prevredno

tijo, če je njihova knjigovodska vrednost manjša od po

štene vrednosti. Dobiček zaradi okrepitve se izkaže med 

prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki.

1.5 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 ob začetnem pripoznanju izmerijo družbe po 

nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo plačani zneski denarja 

ali njegovih ustreznikov, povečani za neposredne stroške 

pri pridobitvi naložb. 

Naložbe v odvisna podjetja vrednotijo družbe po  

nabavni vrednosti.

Finančne naložbe razvrsti družba po začetnem  

pripoznanju na:

•	 finančna sredstva, izmerjena po pošteni  

vrednosti skozi poslovni izid,

•	 finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo,

•	 finančne naložbe v posojila ali

•	 za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.
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V skupino finančnih naložb, izmerjenih po pošteni vred

nosti prek poslovnega izida, razvrsti družba naložbe v 

posesti za trgovanje. Te naložbe pripoznajo družbe z 

datumom trgovanja. Sprememba poštene vrednosti, te

čajne razlike, obresti, dividende, dobiček ali izguba pri 

odtujitvi se poračunajo s poslovnim izidom.

Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo so 

neizpeljana finančna sredstva z določenimi ali določlji

vimi plačili in določeno zapadlostjo v plačilo. Te naložbe 

pripoznajo družbe z upoštevanjem datuma poravnave.

Posojila so neizpeljana finančna sredstva z določenimi 

ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu.

Finančne naložbe, za katere ni objavljena cena na delujo

čem trgu in katerim ni mogoče zanesljivo izmeriti pošte

ne vrednosti, se izmerijo po nabavni vrednosti.

Prevrednotenje finančnih naložb zaradi oslabitve  

je obvezno. 

1.6 zaloge

Vrednosti sestavin v ceni nedokončane proizvodnje in v 

ceni gotovih proizvodov izhajajo v začetku iz izvirnih veli

kosti. 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 proiz

vodnih stroškov. 

Količinska enota zalog trgovskega blaga se izvirno vred

noti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvoz

ne dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena je 

zmanjšana za dobljene popuste. 

V proizvodnem delu Skupine (Grafika Soča) se količinska 

enota proizvoda oziroma nedokončane proizvodnje ob 

začetnem pripoznanju ovrednoti po proizvajalnih stroških, 
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ki jih sestavljajo neposredni stroški materiala, neposred

ni stroški dela, neposredni stroški storitev, neposredni 

stroški amortizacije in posredni proizvajalni stroški.

Prodani proizvodi in trgovsko blago se obračunajo po 

metodi tehtanih povprečnih cen od datuma zadnjega 

izida (nabave).

Kasneje odobreni količinski in finančni popusti zmanjšu

jejo nabavno vrednost prodanih proizvodov in trgovske

ga blaga.

Prevrednotenje zalog je sprememba njihove knjigovodske 

vrednosti. Opravi se vsaj pred sestavitvijo letnih računo

vodskih izkazov. Zaloge se zaradi okrepitve ne prevredno

tujejo, se pa prevrednotujejo zaradi oslabitve, če knjigo

vodska vrednost presega njihovo tržno vrednost.

Oslabitve zalog nedokončane proizvodnje predlaga di

rektor programa kadar koli med letom, obvezno pa ob 

letnem popisu. 

Zaloge nedokončane proizvodnje se zaradi oslabitve 

prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost 

presega tržno vrednost; s tržno vrednostjo je mišljena 

nadomestitvena vrednost, razen če je ta manjša od čiste 

iztržljive vrednosti (v takem primeru se šteje kot tržna 

vrednost čista iztržljiva vrednost).

Zaloge proizvodov in trgovskega blaga se ob koncu 

poslovnega leta v založniškem delu Skupine zaradi 

oslabitve prevrednotujejo tako, da se oblikuje popravek 

proizvajalne vrednosti zalog proizvodov in nabavne vred

nosti 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  

25odstotni popravek glede na prvo leto),
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•	 več kot tri leta stare zaloge oslabimo za 99 %  

nabavne vrednosti (oz. dodatni 49odstotni  

popravek glede na več kot dve leti stare zaloge).

Starost zalog proizvodov oziroma trgovskega blaga se 

meri od datuma zadnje nabave (ponatisa) artikla.

 

Če je stanje oslabitve zalog konec leta večje od začetne

ga stanja, se evidentira oslabitev vrednosti zalog, če pa 

je začetno stanje večje od končnega stanja, pa odprava 

oslabitve. Slabitve zalog se evidentirajo med prevredno

tovalnimi poslovnimi odhodki, odprave slabitve zalog pa 

med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki.

Uprava lahko odredi tudi drugačen način oslabitve zalog 

proizvodov in trgovskega blaga.

1.7 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 pla

čilo 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 porav

nane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, je treba 

izkazati kot dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni 

postopek, pa kot sporne terjatve. 

Terjatve do pravnih in fizičnih oseb v tujini se preračuna

jo v domačo valuto na dan nastanka. Tečajne razlike, ki 

se pojavijo do dneva poravnave takšnih terjatev ali do 

dneva bilance stanja, se štejejo kot postavka finančnih 

prihodkov oziroma finančnih odhodkov.
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Družbe v Skupini oblikujejo popravek vrednosti terjatev 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 100odstotni višini 

neplačane terjatve;

2. terjatve do kupcev fizičnih oseb
za tožene terjatve in za terjatve, katerih zapadlost  

je starejša od 1 leta, se na zadnji dan obdobja 

oblikuje popravek vrednosti terjatev v 100odstotni 

višini glede na stanje posamezne skupine terjatev  

v analitični evidenci kupcev.

Oslabitev vrednosti vseh vrst terjatev se evidentira na 

kontih popravkov vrednosti terjatev.

1.8 denarna sredstva 

Denarna sredstva sestavljajo gotovina, knjižni denar 

in denar na poti. Gotovina je denar v blagajni, in sicer 

v obliki bankovcev, kovancev in prejetih čekov oziroma 

takoj udenarljivih vrednostnih papirjev. Knjižni denar je 

denar na računih pri banki ali drugi finančni inštituciji, 

ki se lahko uporablja za plačevanje. Sestavljajo ga takoj 

razpoložljiva denarna sredstva. Denar na poti je denar, 

ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun pri banki ali 

finančni inštituciji in se istega dne še ne vpiše kot dobro

imetje pri njej. 

Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se na dan preje

ma in na zadnji dan leta preračuna v domačo valuto po 

menjalnem tečaju.

1.9 aktivne časovne razmejitve 

Z aktivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti kratkoročno 

odloženi stroški oziroma kratkoročno odloženi odhodki 

ter kratkoročno nezaračunani prihodki.
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ana košir: kam kaka sonce, zvezdana majhen, 2001 
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1.10 kapital

 

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital (osnov

ni), kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, presežek iz 

prevrednotenja, preneseni čisti poslovni izid in čisti po

slovni izid (čista izguba) poslovnega leta.

Osnovni kapital se vodi v domači valuti in je opredeljen v 

statutu družbe, kapital Skupine se vodi v evrih.

Kapitalske rezerve nastanejo z vplačili družbenikov in so 

namenjene predvsem poravnavanju izgube.

Zakonske rezerve se oblikujejo do višine, ki jo določata 

zakon in statut družbe, in se lahko uporabijo zgolj za po

večanje osnovnega kapitala ali kritje izgube.

Statutarne rezerve se oblikujejo do višine, ki jo določa 

statut družbe. Uporabijo se lahko le za namene, ki jih 

določa statut družbe.

Rezerve za lastne delnice oblikuje uprava pri sestavitvi 

letnega poročila do višine odkupljenih lastnih delnic. Ob 

odtujitvi se rezerve sprostijo v dobro vira, iz katerega so 

bile oblikovane.

Pridobljene lastne delnice se izkažejo kot odbitna po

stavka kapitala po nakupni vrednosti.

Druge rezerve iz dobička so proste rezerve in so obliko

vane iz dobičkov preteklih let. O uporabi drugih rezerv iz 

dobička odloča poslovodstvo. Družba jih ob upoštevanju 

Zakona o gospodarskih družbah lahko uporabi za kateri 

koli namen.

Presežek iz prevrednotenja ugotavlja družba za vsako 

sredstvo posebej, ki je predmet prevrednotenja (prevred

notenje opredmetenih osnovnih sredstev, dolgoročnih 

finančnih naložb ter kratkoročnih finančnih naložb in 

zaradi oslabitve dolgoročnih ter kratkoročnih dolgov).

Uskupinjevalni popravek kapitala se nanaša na vrednos

ti, ki nastanejo pri uskupinjevalnih postopkih in  
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prevedbah iz individualnih bilanc stanja v konsolidirano 

bilanco stanja.

Manjšinski kapital se nanaša na deleže manjšinskih last

nikov v celotnem kapitalu Skupine. 

1.11 rezervacije in dolgoročne pasivne  
časovne razmejitve 

Dolgoročne rezervacije so lahko dolgoročne rezervacije 

na račun dolgoročno odloženih prihodkov ali dolgoroč

ne rezervacije na račun dolgoročno vnaprej vračunanih 

stroškov oziroma odhodkov. 

 

Med dolgoročne rezervacije na račun vnaprej vračunanih 

stroškov oziroma odhodkov štejemo dolgoročne rezervacije 

za reorganizacijo, pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, 

pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. 

Dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odprav

nine ob upokojitvi se upoštevajo na podlagi aktuarskih 

izračunov. Aktuarski izračuni se izdelajo vsako leto. Za 

manjše družbe Skupine se ne oblikujejo dolgoročne re

zervacije v te namene. 

1.12 obveznosti
 

Obveznosti so lahko finančne in poslovne, dolgoročne in 

kratkoročne. Vse obveznosti se ob začetnem pripoznanju 

ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin, ki dokazujejo nji

hov nastanek. 

Dolgoročne obveznosti se povečujejo za pripisane obre

sti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne 

drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upni

kom. Knjigovodska vrednost dolgoročnih obveznosti je 

enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačilo 

glavnice in prenose med kratkoročne obveznosti, dokler 

se ne pojavi potreba po prevrednotenju.  

Knjigovodska vrednost kratkoročnih obveznosti je  

enaka njihovi izvirni vrednosti, popravljeni za njihova 
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povečanja in zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki, 

dokler se ne pojavi potreba po njihovem prevrednotenju.

Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti so 

doblje na posojila, ki se razlikujejo po ročnosti. 

Kratkoročne poslovne obveznosti so dobljeni predujmi 

in varščine od kupcev, obveznosti do dobaviteljev doma 

in v tujini, obveznosti za nezaračunano blago in storitve, 

obveznosti do delavcev, obveznosti do državnih institucij 

in druge obveznosti. 

1.13 kratkoročne pasivne časovne razmejitve

V okviru pasivnih kratkoročnih razmejitev so zajeti vna

prej vračunani stroški (odhodki) in kratkoročno odloženi 

prihodki.

1.14 Pripoznavanje prihodkov
 

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih 

koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem 

sredstva ali  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.

1.15 Poslovni prihodki

Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti 

prodanih proizvodov oziroma trgovskega blaga in ma

teriala ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju, 

navedenih na računih ali drugih listinah, zmanjšanih 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 do

končanih storitev ali po prodajnih cenah nedokončanih 

storitev glede na stopnjo njihove dokončanosti.

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

podobni prihodki. 

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob od

tujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmete

nih sredstev, v zvezi z odpravo oslabitve zalog, izterjavo 

predhodno oslabljenih terjatev, oslabitvijo obveznosti 

ter okrepitvijo nepremičnin in zemljišč, merjenih po po

šteni vrednosti. 

Družba izkazuje med prihodki le fakturirane in dobavl

jene proizvode in storitve (nedobavljeno in fakturirano 

izkazuje med kratkoročnimi pasivnimi razmejitvami).

Prihodki iz naslova sodnih stroškov in stroškov opomin

janja se pripoznajo takrat, ko so plačani. Do takrat se ne 

evidentirajo v poslovnih knjigah družbe.

1.16 Finančni prihodki
 

Finančni prihodki iz deležev so prihodki od naložbenja v 

kapital drugih družb.  

Finančni prihodki iz dividend in deležev se pripoznajo 

takrat, ko pridobi družba pravico do poplačila.  

Drugi finančni prihodki pa se pripoznajo ob preračunu 

na večjo pošteno vrednost, ob odtujitvi ali ob koncu po

slovnega leta, ko se finančna naložba preračuna zaradi 

spremembe tečaja tuje valute. 

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 efektiv

na in pogodbena obrestna mera pomembno razlikujeta.  

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev so prihodki iz ob

računanih zamudnih obresti in tečajnih razlik tako krat

koročnih kot tudi dolgoročnih poslovnih terjatev.
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Med drugimi prihodki so izkazani prihodki od prejetih 

odškodnin in kazni ter drugi prihodki. 

1.18 Pripoznavanje odhodkov
 

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih 

koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem 

sredstva ali povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogo

če zanesljivo izmeriti.

1.19 Poslovni odhodki

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadr

žujejo več v vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago prodano.

Poslovni odhodki so načeloma enaki vračunanim stroš

kom v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki 

se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedo

končane proizvodnje, ter zmanjšanim za stroške, ki se 

zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in nedokončane 

proizvodnje. V poslovne odhodke se všteva tudi nabavna 

vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala.

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo zaradi 

oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev, neopredme

tenih sredstev in obratnih sredstev, pa tudi pri prodaji 

osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, če knji

govodska vrednost presega prodajno vrednost.

Prodane zaloge proizvodov in trgovskega blaga se med 

odhodki izkazujejo v vrednosti, izračunani po metodi teh

tanih poprečnih cen od datuma zadnjega izida pri proizvo

dih in od datuma zadnje nabave pri trgovskem blagu.

1.20 stroški amortizacije

Amortizacija, razen amortizacije pri nepremičninah, vred

notenih po pošteni vrednosti, je obračunana od izvirne 
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nabavne vrednosti amortizirljivih sredstev in zmanjšana 

za ocenjeno preostalo vrednost. Preostala vrednost se 

določa le v primeru vrednostno pomembnih opredmete

nih osnovnih sredstev, obvezno pa pri zgradbah, katerih 

vrednost vključuje tudi vrednost zemljišča.

Amortizacija pri nepremičninah, vrednotenih po mo

delu 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. 

Amortizacijske stopnje, uporabljene v Skupini v letu 2010: 

Leto 2010 Leto 2009

Neopredmetena dolgoročna sredstva:

 Programska oprema 20–50 % 20–50 %

Opredmetena osnovna sredstva:

 Gradbeni objekti 1,5–5 % 1,5–5 %

 Deli gradbenih objektov 5–20 % 5–20 %

 Hladilne in prezračevalne naprave in instalacija 20 % 20 %

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

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

 Motorna vozila 12,5–25 % 12,5–25 %

 Vlaganja v tuja osnovna sredstva 10–20 % 10–20 %

Posamezne dele osnovnih sredstev je družba v primeru, da je nji

hova doba koristnosti krajša od dobe koristnosti osnovnega sred

stva, amortizirala po stopnji, ki ustreza dobi koristnosti posame

znega dela osnovnega sredstva (vlaganja v nepremičnine).
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1.21 Finančni odhodki

 

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih na

ložb so odhodki iz oslabitve in odtujitve finančnih sred

stev, razporejenih za prodajo, oslabitve posojil, oslabitve 

finančnih naložb, merjenih po nabavni vrednosti.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so odhodki za 

obresti in tečajne razlike od kratkoročnih in dolgoročnih 

finančnih dolgov.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so odhodki za 

obresti in tečajne razlike od kratkoročnih in dolgoročnih 

poslovnih dolgov.

1.22 drugi odhodki

Med drugimi odhodki se izkazujejo odškodnine, denarne 

kazni in druge neobičajne postavke. 

1.23 davek od dobička

Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta ob

sega odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička se 

izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v 

katerem se nanaša na postavke, ki se izkazujejo nepo

sredno v kapitalu.

Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo 

plačan od obdavčljivega dobička  za poslovno leto z upo

rabo davčnih stopenj, uveljavljenih na dan poročanja.

Odložene terjatve za davek so zneski davka iz dobička, 

ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih glede na odbitne 

začasne razlike ter prenos neizrabljenih davčnih izgub in 

prenos neizrabljenih davčnih olajšav v naslednja obdob

ja. Terjatve se ugotovijo z uporabo davčnih stopenj, ki se 

bodo uporabljale v poslovnem letu, ko bo terjatev predvi

doma povrnjena.

Odložene obveznosti za davek so zneski davka, ki jih 

bo treba poravnati v prihodnjih obdobjih ne glede na 

obdavčljive začasne razlike. Obveznosti za davek se 

ugotovijo na podlagi zneska, za katerega se pričakuje, da 
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bo plačan davčni upravi, ob uporabi davčnih stopenj, ki 

se bodo uporabljale v poslovnem letu, ko bo obveznost 

predvidoma poravnana.



tone kralj: martin krpan, Fran levstik, 1954
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2. revidirani računovodski izkazi  

mladinske knJige zaloŽBe, d. d.

2.1 izkaz poslovnega izida za leto 2010,  
doseženo v letu 2009 in plan za leto 2010            
                                                                                                                                               

V EUR
  2010 2009 z MKL 2009 brez 

MKL plan 2010 indeks 
10 / 09

indeks 
10 / P10

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 40.448.951 43.197.213 42.774.412 47.483.456 94 85

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

–2.623.544 3.230 3.230 –2.110.630 124

3. USREDSTVENI LAST. PROIZVODI 
IN LAST. STORITVE

58.689 343.515 343.515 270.000 17 22

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

2.844.825 4.959.257 4.959.257 657.305 57 433

5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA  
IN STORITEV

24.669.081 30.004.062 29.959.913 29.162.239 82 85

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

4.907.303 7.677.013 7.601.387 6.266.428 64 78

b) Stroški storitev 19.761.778 22.327.049 22.358.526 22.895.811 89 86

6. STROŠKI DELA 13.342.065 11.980.066 11.667.975 13.496.286 111 99

a) Stroški plač 9.607.200 8.862.054 8.637.763 108 95

b) Stroški socialnih zavarovanj 1.891.634 1.737.344 1.692.958 1.900.000 109 100

  stroški pokojninskih zavarovanj 1.186.072 1.082.080 1.054.077 1.200.000 110 99

  stroški socialnih zavarovanj 705.562 655.264 638.881 700.000 108 101

c) Drugi stroški dela 1.843.231 1.380.668 1.337.254 1.500.000 134 123

7. ODPISI VREDNOSTI 2.367.747 2.208.793 2.183.507 2.301.615 107 103

a) Amortizacija 1.387.277 1.378.316 1.354.528 1.728.627 101 80

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

12.613 9.439 9.439 0 134 –

c) Prevrednotovalni poslovni  
odhodki pri obratnih sred.

967.857 821.038 819.540 572.988 118 169

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 205.482 216.717 168.351 144.863 95 142

DOBIČEK IZ POSLOVANJA 144.546 4.093.577 4.100.668 1.195.129 4 12

9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 1.792.369 1.503.147 1.503.147 1.500.000 119 119

a) Finančni prihodki iz deležev v 
družbi v Skupini

1.498.107 1.450.792 1.450.792 1.300.000 103 115

b) Finančni prihodki iz deležev v 
drugih družbah

294.262 52.355 52.355 200.000 562 147
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Andrej Cunder                          Marko Ručigaj    Peter Tomšič

   član uprave                     član uprave            predsednik uprave

                           

10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH 
POSOJIL

422.855 385.597 394.657 350.000 110 121

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

105.027 66.061 75.169 140.000 159 75

b) Finančni prihodki iz posojil, 
danih drugim

317.828 319.536 319.488 210.000 99 151

11. FINANČNI PRIHODKI IZ  
POSLOVNIH TERJATEV

278.169 408.590 408.232 505.000 68 55

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

4.950 15.885 16.686 40.000 31 12

b) Finančni prihodki iz  
posl. terjatev do drugih

273.219 392.705 391.546 465.000 70 59

12. FINANČNI ODHODKI IZ  
OSLABITVE IN ODPISOV  
FINANČNIH NALOŽB

585.270 2.226.562 2.226.562 300.000 26 195

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

312.942 1.195.867 1.195.867 0 26 –

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

272.328 1.030.695 1.030.695 300.000 26 91

13. FINANČNI ODHODKI IZ  
FINANČNIH OBVEZNOSTI

1.672.167 875.307 875.307 930.000 191 180

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

81.474 186.231 186.231 230.000 44 35

b) Finančni odhodki iz posojil, 
prejetih od bank

1.590.693 689.076 689.076 700.000 231 227

14. FINANČNI ODHODKI IZ  
POSLOVNIH OBVEZNOSTI

47.479 37.657 40.379 150.000 126 32

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

2.256 3.893 6.712 10.000 58 23

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

45.219 33.629 33.601 140.000 134 32

c) Finančni odhodki iz drugih  
poslov. obveznosti

4 135 66 0 3 –

15. DRUGI PRIHODKI 43.895 34.113 33.980 10.000 129 439

16. DRUGI ODHODKI 48.605 10.224 3.349 28.000 475 174

17. DAVEK IZ DOBIČKA 0 314.996 314.151 214.654 0 0

18. ODLOŽENI DAVKI –160.465 –149.475 –148.094   107 –

19. ČISTI POSLOVNI IZID  
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

488.778 3.109.753 3.129.030 1.937.475 16 25



1052.2  izkaz drugega vseobsegajočega donosa 

2010 2009

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 488.778 3.129.030

Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih  
sredstev in opredmetenih osn. sredstev

0 8.154.338

Sprememba poštene vrednosti  finančnih sredstev,  
razpoložljivih za prodajo

28.183 –1.302.494

Vpliv odloženih davkov − sprememba poštene vrednosti  finančnih sredstev, razpo
ložljivih za prodajo

0 260.499

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 –1.772.712 –1.028.975

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja –1.255.751 9.212.398

Andrej Cunder              Marko Ručigaj                Peter Tomšič

  član uprave                       član uprave                                      predsednik uprav
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2.3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2010 in  

dosežena na dan 31. 12.2009
                                                                                                             
 

 
31. 12. 10 31. 12. 09  

z MKL
31. 12. 09 INDEKS 

10 / 09

SREDSTVA (A + B + C) 81.724.289 84.339.370 83.715.404 97

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 55.741.968 51.101.445 50.817.887 109

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA  
IN DOLGOROČNE AČR

1.319.625 973.735 934.774 136

1. DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE 1.319.625 113.106 74.145 1.167

4. DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA 0 860.629 860.629 0

II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 22.424.581 23.467.377 22.848.252 96

1. ZEMLJIŠČA IN ZGRADBE 20.866.662 21.512.483 21.512.483 97

a) ZEMLJIŠČA 8.281.596 7.257.785 7.257.785 114

b) ZGRADBE 12.585.066 14.254.698 14.254.698 88

3. DRUGE NAPRAVE IN OPREMA 1.476.674 1.871.853 1.252.728 79

4. OPREDMETENA OS V PRIDOBIVANJU 81.245 83.041 83.041 98

a) V GRADNJI IN IZDELAVE 0 5.155 5.155 0

b) PREDUJMI ZA PRIDOBITEV 81.245 77.885 77.885 104

III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE 6.262.092 4.593.093 4.593.093 136

IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 24.930.916 21.425.465 21.820.335 116

1. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 24.656.179 21.104.346 21.499.216 117

a) DELNICE IN DELEŽI V DRUŽBAH V SKUPINI 23.508.088 19.667.829 20.062.699 120

c) DRUGE DELNICE IN DELEŽI 860.836 934.600 934.600 92

č) DRUGE DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 287.255 501.917 501.917 57

2. DOLGOROČNA POSOJILA 274.737 321.120 321.120 86

b) DOLGOROČNA POSOJILA DRUGIM 274.737 321.120 321.120 86

VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK 804.754 641.775 621.434 125

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 25.807.924 33.162.031 32.821.656 78

II. ZALOGE 8.003.919 10.563.920 10.563.920 76

2. NEDOKONČANA PROIZVODNJA 1.054.521 1.155.161 1.155.161 91

3. PROIZVODI IN TRGOVSKO BLAGO 6.525.637 9.177.383 9.177.383 71



1074. PREDUJMI ZA ZALOGE 423.761 231.376 231.376 183

III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 6.602.443 8.216.602 8.531.210 80

1. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 886.302 799.564 799.564 111

b) DRUGE DELNICE IN DELEŽI 886.302 799.564 799.564 111

2. KRATKOROČNA POSOJILA 5.716.141 7.417.037 7.731.646 77

a) KRATKOROČNA POSOJILA DRUŽBAM V SKUPINI 1.895.156 2.242.677 2.557.286 85

b) KRATKOROČNA POSOJILA DRUGIM 3.820.985 5.174.360 5.174.360 74

IV.  KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 9.758.599 12.763.882 12.318.776 76

1. KRATKOR. POSL. TERJATVE DO DRUŽB V SKUPINI 4.621.836 7.919.589 7.775.335 58

2. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE DO KUPCEV 4.593.530 4.323.068 4.054.217 106

3. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE DO DRUGIH 543.233 521.225 489.224 104

V. DENARNA SREDSTVA 1.442.963 1.617.627 1.407.750 89

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 174.397 75.895 75.860 230

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 1.650.130 1.769.908 1.765.991 93

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 81.724.289 84.339.370 83.715.404 97

A. KAPITAL 42.232.258 46.475.851 46.230.029 91

I. VPOKLICANI KAPITAL 5.141.149 5.141.149 5.141.149 100

1. Osnovni kapital 5.141.149 5.141.149 5.141.149 100

II. KAPITALSKE REZERVE 8.127.506 8.127.507 7.881.685 100

III. REZERVE IZ DOBIČKA 21.052.074 21.509.327 21.509.327 98

1. Zakonske rezerve 673.122 673.122 673.122 100

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 1.359.771 208.935 208.935 651

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži –1.359.771 –208.935 –208.935 651

4. Statutarne rezerve 1.028.230 1.028.230 1.028.230 100

5. Druge rezerve iz dobička 19.350.722 19.807.975 19.807.975 98

IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA 7.510.135 7.617.312 7.617.312 99

V. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID 0 951.526 951.526 0

VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 401.394 3.129.030 3.129.030 13

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE RAZMEJITVE 908.022 958.990 821.397 95

1. REZERVACIJE ZA POKOJNINE IN PODOBNE OBVEZNOSTI 908.022 958.990 821.397 95

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 12.176.347 13.970.628 13.970.628 87
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Andrej Cunder             Marko Ručigaj              Peter Tomšič

   član uprave            član uprave         predsednik uprave

                           

I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 10.250.000 12.020.000 12.020.000 85

1. DOLGOR. FINANČNE OBVEZ. DO DRUŽB V SKUPINI 2.400.000 3.020.000 3.020.000 79

2. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DO BANK 7.850.000 9.000.000 9.000.000 87

III. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK 1.926.347 1.950.628 1.950.628 99

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 24.532.750 21.212.442 20.971.891 116

II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 14.963.713 11.435.263 11.435.263 131

1. KRATK. FINANČNE OBVEZ. DO DRUŽB V SKUPINI 1.378.642 290.157 290.157 475

2. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DO BANK 13.113.845 11.129.006 11.129.006 118

3. DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 471.226 16.100 16.100 2.927

III.  KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 9.569.037 9.777.179 9.536.628 98

1. KRATKOR. POSLOVNE OBV. DO DRUŽB V SKUPINI 585.415 493.057 701.819 119

2. KRATKOR. POSLOVNE OBV. DO DOBAVITELJEV 3.168.579 3.416.776 3.154.632 93

4. KRATKOR. POSL. OBV. NA PODLAGI PREDUJMOV –1.170 –1.346 0 87

5. DRUGE KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 5.816.213 5.868.692 5.680.177 99

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.874.912 1.721.459 1.721.459 109

ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 1.650.130 1.769.908 1.765.991 93
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2.4 Prikaz bilančnega dobička za leto 2010 

IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA 2010 2009

A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 401.394 3.129.030

B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 0 0

C. PRENESENI ČISTI DOBIČEK 0 951.526

Č. PRENESENA ČISTA IZGUBA 0 0

D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 0 0

E. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA 0 0

1. Zmanjšanje zakonskih rezerv 0 0

2. Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0 0

3. Zmanjšanje statutarnih rezerv 0 0

4. Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 0 0

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

G. BILANČNI DOBIČEK 401.394 4.080.556

Andrej Cunder                             Marko Ručigaj              Peter Tomšič

   član uprave                          član uprave        predsednik uprave

                           



110 2.5 izkaz denarnih tokov za leto 2010  
(različica ii.) 

    2010 2009

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU    

a) Postavke izkaza poslovnega izida 577.000 2.042.196

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

42.261.959 44.521.016

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

–41.845.424 –42.312.763

  Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslov. odhodkih 160.465 –166.057

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

5.106.120 2.868.564

  Začetne manj končne poslovne terjatve 3.096.304 5.477.271

  Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve –98.502 103.958

  Začetne manj končne odložene terjatve za davek –162.978 –141.811

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

  Začetne manj končne zaloge 2.560.001 1.417.771

  Končni manj začetni poslovni dolgovi –366.909 –3.165.013

  Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 102.485 –817.329

  Končne manj začetne odložene obveznosti za davek –24.281 –6.283

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a + b) 5.683.120 4.910.760

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU    

a) Prejemki pri naložbenju 5.171.499 2.282.311

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

1.848.733 1.662.045

  Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 1.517 3.667

  Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 210.711 89.412

  Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 61.944 0

  Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 2.525.885 527.186

  Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 522.709 0

b) Izdatki pri naložbenju –7.392.223 –6.626.320

  Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev –479.318 –405.856

  Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev –668.756 –661.644



111  Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0

  Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb –5.634.702 –1.585.376

  Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb –609.447 –3.973.443

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a + b) –2.220.724 –4.344.009

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU    

a) Prejemki pri financiranju 30.267.909 50.744.096

  Prejemki od vplačanega kapitala 0 0

  Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 12.020.000

  Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 30.267.909 38.724.096

b)  Izdatki pri financiranju –33.904.968 –50.547.137

  Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje –1.513.401 –686.980

  Izdatki za vračila kapitala –1.150.836 0

  Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti –1.770.000 0

  Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti –26.954.116 –45.712.873

  Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku –2.516.615 –4.147.284

c)  Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a + b) –3.637.059 196.959

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x + y) 1.442.963 1.617.626

x) Denarni izid v obdobju (Ac + Bc + Cc) –174.663 763.710

y) Začetno stanje denarnih sredstev 1.617.626 853.916

       

  DODATEK K IZKAZU DENARNIH TOKOV    

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

0 0

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

0 0

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

0 0

  Sprememba denarnih sredstev zaradi usklajevanja na devizne tečaje 
ob koncu leta

0 0

Andrej Cunder             Marko Ručigaj                Peter Tomšič

   član uprave            član uprave           predsednik uprave
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2.6 izkaz gibanja kapitala v letu 2009 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA   
1. 1. 2009 – 31. 12. 2009

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske  
rezerve

Rezerve iz dobička Presežek iz 
prevrednotenja
Preneseni čisti 
dobiček

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti 
poslovni izid 

Skupaj

Osnovni 
kapital

Zakonske 
rezerve

Rezerve za 
lastne  
delnice

Lastne  
delnice

Statutarne  
rezerve

Druge rezerve iz 
dobička

Čisti poslovni 
izid poslovnega 
leta

 Čisti poslovni 
izid poslovnega 
leta

A. Stanje kapitala  
31. 12. 2008

5.141.149 7.881.685 673.122 208.935 –208.935 1.028.230 19.807.975 504.969 1.356.396 4.787.490 41.181.016

  Popravek napake  
preteklih obdobij

                –1.028.975   –1.028.975

  Prevrednotenje nepre
mičnin na pošteno  
vrednost

              8.154.338     8.154.338

A. Stanje kapitala 1. 1. 2009 5.141.149 7.881.685 673.122 208.935 –208.935 1.028.230 19.807.975 8.659.307 327.421 4.787.490 48.306.379

B. Spremembe lastniškega 
kapitala  transakcije z 
lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 –4.163.385 0 –4.163.385

  Izplačilo dividend                 –4.163.385   –4.163.385

C. Celotni vseobsegajoči 
donos

0 0 0 0 0 0 0 –1.041.995 0 3.129.030 2.087.035

  Vnos čistega poslovnega 
izida poslovnega leta

                  3.129.030 3.129.030

  Uporaba presežka  
iz prevrednotenja (za 
oslabitev sredstev)

              –1.041.995     –1.041.995

Č. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 4.787.490 –4.787.490 0

  Razporeditev čistega 
dobička po sklepu  
skupščine

                4.787.490 –4.787.490 0

D. Stanje kapitala  
31. 12. 2009

5.141.149 7.881.685 673.122 208.935 –208.935 1.028.230 19.807.975 7.617.312 951.526 3.129.030 46.230.029

E. BILANČNI DOBIČEK                 951.526 3.129.030 4.080.556
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA   
1. 1. 2009 – 31. 12. 2009

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske  
rezerve

Rezerve iz dobička Presežek iz 
prevrednotenja
Preneseni čisti 
dobiček

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti 
poslovni izid 

Skupaj

Osnovni 
kapital

Zakonske 
rezerve

Rezerve za 
lastne  
delnice

Lastne  
delnice

Statutarne  
rezerve

Druge rezerve iz 
dobička

Čisti poslovni 
izid poslovnega 
leta

 Čisti poslovni 
izid poslovnega 
leta

A. Stanje kapitala  
31. 12. 2008

5.141.149 7.881.685 673.122 208.935 –208.935 1.028.230 19.807.975 504.969 1.356.396 4.787.490 41.181.016

  Popravek napake  
preteklih obdobij

                –1.028.975   –1.028.975

  Prevrednotenje nepre
mičnin na pošteno  
vrednost

              8.154.338     8.154.338

A. Stanje kapitala 1. 1. 2009 5.141.149 7.881.685 673.122 208.935 –208.935 1.028.230 19.807.975 8.659.307 327.421 4.787.490 48.306.379

B. Spremembe lastniškega 
kapitala  transakcije z 
lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 –4.163.385 0 –4.163.385

  Izplačilo dividend                 –4.163.385   –4.163.385

C. Celotni vseobsegajoči 
donos

0 0 0 0 0 0 0 –1.041.995 0 3.129.030 2.087.035

  Vnos čistega poslovnega 
izida poslovnega leta

                  3.129.030 3.129.030

  Uporaba presežka  
iz prevrednotenja (za 
oslabitev sredstev)

              –1.041.995     –1.041.995

Č. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 4.787.490 –4.787.490 0

  Razporeditev čistega 
dobička po sklepu  
skupščine

                4.787.490 –4.787.490 0

D. Stanje kapitala  
31. 12. 2009

5.141.149 7.881.685 673.122 208.935 –208.935 1.028.230 19.807.975 7.617.312 951.526 3.129.030 46.230.029

E. BILANČNI DOBIČEK                 951.526 3.129.030 4.080.556
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA  
1. 1. 2010 – 31. 12. 2010

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske  
rezerve

Rezerve iz dobička Presežek iz 
prevrednotenja
Preneseni čisti 
dobiček

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti 
poslovni izid 

Skupaj

Osnovni 
kapital

Zakonske 
rezerve

Rezerve za 
lastne  
delnice

Lastne  
delnice

Statutarne  
rezerve

Druge rezerve  
iz dobička

Čisti poslovni 
izid poslovnega 
leta

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

A. Stanje kapitala  
31. 12. 2009

5.141.149 7.881.685 673.122 208.935 –208.935 1.028.230 19.807.975 7.617.312 951.526 3.129.030 46.230.029

  Učinek pripojitve  
odvisne družbe

   245.822               245.822

A. Stanje kapitala  
1. 1. 2010

5.141.149 8.127.507 673.122 208.935 –208.935 1.028.230 19.807.975 7.617.312 951.526 3.129.030 46.475.851

B. Spremembe lastniškega 
kapitala  transakcije z 
lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 –2.987.842 0 –2.987.842

  Izplačilo dividend                 –2.987.842   –2.987.842

C. Celotni vseobsegajoči 
donos

0 0 0 0 –1.150.836 0 –457.254 28.183 –164.622 488.778 –1.255.751

  Vnos čistega  
poslovnega izida  
poslovnega leta

                  488.778 488.778

  Oblikovanje rezerv za 
lastne delnice

         –1.150.836         –1.150.836

Učinek pripojitve  
odvisne družbe

–457.254 –457.254

Druge sestavine  
vseobsegajočega  
donosa

28.183 –164.622 –136.439

Č. Spremembe v kapitalu 0 0 0 1.150.836 0 0 0 –135.360 2.200.938 –3.216.414 0

  Razporeditev čistega 
dobička po sklepu  
skupščine

                3.129.030 –3.129.030 0

Amortizacija  
prevrednotenih  
sredstev

–135.360 135.360 0

Oblikovanje rezerv 
za lastne delnice

1.150.836 –1.063.451 –87.385 0

D. Stanje kapitala  
31. 12. 2010

5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 –1.359.771 1.028.230 19.350.721 7.510.135 0 401.394 42.232.258

E. BILANČNI DOBIČEK                 0 401.394 401.394

2.7 izkaz gibanja kapitala v letu 2010 
(v eur) 
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA  
1. 1. 2010 – 31. 12. 2010

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske  
rezerve

Rezerve iz dobička Presežek iz 
prevrednotenja
Preneseni čisti 
dobiček

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti 
poslovni izid 

Skupaj

Osnovni 
kapital

Zakonske 
rezerve

Rezerve za 
lastne  
delnice

Lastne  
delnice

Statutarne  
rezerve

Druge rezerve  
iz dobička

Čisti poslovni 
izid poslovnega 
leta

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

A. Stanje kapitala  
31. 12. 2009

5.141.149 7.881.685 673.122 208.935 –208.935 1.028.230 19.807.975 7.617.312 951.526 3.129.030 46.230.029

  Učinek pripojitve  
odvisne družbe

   245.822               245.822

A. Stanje kapitala  
1. 1. 2010

5.141.149 8.127.507 673.122 208.935 –208.935 1.028.230 19.807.975 7.617.312 951.526 3.129.030 46.475.851

B. Spremembe lastniškega 
kapitala  transakcije z 
lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 –2.987.842 0 –2.987.842

  Izplačilo dividend                 –2.987.842   –2.987.842

C. Celotni vseobsegajoči 
donos

0 0 0 0 –1.150.836 0 –457.254 28.183 –164.622 488.778 –1.255.751

  Vnos čistega  
poslovnega izida  
poslovnega leta

                  488.778 488.778

  Oblikovanje rezerv za 
lastne delnice

         –1.150.836         –1.150.836

Učinek pripojitve  
odvisne družbe

–457.254 –457.254

Druge sestavine  
vseobsegajočega  
donosa

28.183 –164.622 –136.439

Č. Spremembe v kapitalu 0 0 0 1.150.836 0 0 0 –135.360 2.200.938 –3.216.414 0

  Razporeditev čistega 
dobička po sklepu  
skupščine

                3.129.030 –3.129.030 0

Amortizacija  
prevrednotenih  
sredstev

–135.360 135.360 0

Oblikovanje rezerv 
za lastne delnice

1.150.836 –1.063.451 –87.385 0

D. Stanje kapitala  
31. 12. 2010

5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 –1.359.771 1.028.230 19.350.721 7.510.135 0 401.394 42.232.258

E. BILANČNI DOBIČEK                 0 401.394 401.394

Andrej Cunder             Marko Ručigaj                Peter Tomšič

   član uprave            član uprave           predsednik uprave
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marjanca Jemec Božič: Juri muri v afriki, tone Pavček, 1988



1173. PoJasnila k revidirani BilanCi stanJa 
mladinske knJige zaloŽBe, d. d.

3.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva 

                
1.319.625 EUR

 
Dolgoročne 
premoženj-
ske pravice

Dolgoročno 
odloženi 

stroški 
razvijanja

Vlaganja 
v tuja 

osnovna 
sredstva

Druga neop-
redmetena  
sredstva in 

dolg. AČR

Skupaj

NABAVNA VREDNOST          

Stanje 31. 12. 09 941.794 860.629 6.685 0 1.809.108

Učinek pripojitve 103.485       103.485

Stanje 1. 1. 10 1.045.279 860.629 6.685 0 1.912.593

Pridobitve 417.717       417.717

Odpisi in odtujitve –788        

Neopredmetena sredstva, nastala v 
podjetju

66.162       66.162

Prenos na opredmetena osnovna sred
stva

    –6.685   –6.685

Premiki med skupinami 860.629 –860.629     0

Stanje 31. 12. 10 2.388.999 0 0 0 2.388.999

           

POPRAVEK VREDNOSTI          

Stanje 31.12. 09 872.151 0 2.183 0 874.334

Učinek pripojitve 64.524       64.524

Stanje 1. 1. 10 936.675 0 2.183 0 938.858

Odpisi in odtujitve 788       788

Amortizacija 131.911       131.911

Prenos na opredmetena osnovna  
sredstva

    –2.183   –2.183

Stanje 31. 12. 10 1.069.374 0 0 0 1.069.374

           

Neodpisana vrednost 31. 12. 09 69.643 860.629 4.502 0 934.774

Neodpisana vrednost 1. 1. 10 108.604 860.629 4.502 0 973.735

Neodpisana vrednost 31. 12. 10 1.319.625 0 0 0 1.319.625
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Neopredmetena dolgoročna sredstva so last družbe in so 

prosta bremen. 

V letu 2010 je družba investirala 417.717 EUR v nove pri

dobitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev, sočasno 

pa je pripoznala tudi za 66.162 EUR novih ter aktivirala 

za 860.629 EUR v preteklih letih v podjetju nastalih ne

opredmetenih sredstev (razvoj lastne programske opre

me in nadgradnja preostalih informacijskih sistemov in 

tehnologij). 

Knjigovodske vrednosti neopredmetenih dolgoročnih 

sredstev v materialno pomembnih zneskih ustrezajo nji

hovi nadomestitveni vrednosti.
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3.2 Opredmetena osnovna sredstva 

                             
22.424.581 EUR                                                                                                                                                                                

 

Zemljišča Zgradbe Oprema 
in nado-

mestni 
deli

Opred. 
osnovna 
sredstva 

v izdelavi

Kratko-
ročni pre-

dujmi

Skupaj

NABAVNA VREDNOST            

Stanje 31. 12. 09 7.257.785 19.973.552 4.887.090 5.155 77.886 32.201.468

Učinek pripojitve     1.975.011     1.975.011

Popravek učinka  
prevrednotenja v 2009

1.023.811 224.468       1.248.279

Stanje 1. 1. 10 8.281.596 20.198.020 6.862.101 5.155 77.886 35.424.758

Pridobitve     257.412   3.359 260.771

Odpisi in odtujitve     –932.883     –932.883

Učinek prevrednotenja           0

Premiki med grupami   19.973 –14.818 –5.155   0

Stanje 31. 12. 10 8.281.596 20.217.993 6.171.812 0 81.245 34.752.646

            0

POPRAVEK VREDNOSTI           0

Stanje 31. 12. 09 0 5.718.854 3.634.362 0 0 9.353.216

Učinek pripojitve     1.355.886     1.355.886

Popravek učinka  
prevrednotenja v 2009

  1.248.279       1.248.279

Stanje 1. 1. 10 0 6.967.133 4.990.248 0 0 11.957.381

Odpisi in odtujitve     –884.681     –884.681

Amortizacija   665.793 589.572     1.255.365

Stanje 31. 12. 10 0 7.632.926 4.695.139 0 0 12.328.065

             

Neodpisana vrednost  
31. 12. 2009

7.257.785 14.254.698 1.252.728 5.155 77.886 22.848.252

Neodpisana vrednost  
1. 1. 10

8.281.596 13.230.887 1.871.853 5.155 77.886 23.467.377

Neodpisana vrednost  
31. 12. 10

8.281.596 12.585.067 1.476.673 0 81.245 22.424.581

Opredmetena osnovna sredstva so last družbe in so prosta bremen. 
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Začetno stanje leta 2010 ima glede na končno stanje leta 

2009 tako na strani nabavne vrednosti kot na popravku 

vrednosti spremenjene vrednosti, in sicer zaradi pripojit

ve podjetja MKL k podjetju MKZ.

V letu 2010 je družba iz lastnih sredstev investirala 257 

tisoč EUR, od tega predvsem v pridobitev nove ITopreme. 

Družba je v letu 2010 prodala ali odpisala osnovna sred

stva po nabavni vrednosti 932.883 EUR. 

Družba nima opredmetenih osnovnih sredstev, pridoblje

nih s finančnim najemom.
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3.3 Naložbene nepremičnine                                                       

6.262.092 EUR                                                                                                                                                                              

  Skupaj NN – 
zemljišča

Skupaj NN – 
zgradbe

Skupaj NN

NABAVNA VREDNOST      

Neodpisana vrednost 31. 12. 09 2.836.611 1.756.482 4.593.093

Druge kategorije 0 0 0

Stanje 1. 1. 10 2.836.611 1.756.482 4.593.093

Povečanja, ki izhajajo iz pripojitve 233.473 157.898 391.371

Izločitve 0 –55.843 –55.843

Prevrednotenje 666.735 666.736 1.333.471

Stanje 31. 12. 10 3.736.819 2.525.273 6.262.092

 

Družba evidentira zemljišča in zgradbe, ki jih daje v na

jem med naložbenimi nepremičninami. Naložbene ne

premičnine so last družbe in so proste bremen. 

V letu 2010 družba ni dodatno investirala v naložbene 

nepremičnine, je pa iz naslova pripojitve podjetja MK SP 

vrednosti naložbene nepremičnine povečala za 391.371 

EUR po nabavni vrednosti. 

Na podlagi cenitve z dne 31. 12. 2009 je MKZ za pripo

jene naložbene nepremičnine v dobro poslovnega izida 

izkazala za 1,33 mio EUR prevrednotovalnih prihodkov.

Naložbene nepremičnine so vrednotene na podlagi  

cenitve uradnega cenilca, ki je bila opravljena na  

dan 31. 12. 2009. 
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3.4 Dolgoročne finančne naložbe 

 (brez posojil)           

24.656.179 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

NABAVNA VREDNOST        

Stanje 31. 12. 09 21.200.719 632.702 2.892.422 24.725.843

Učinek pripojitve –394.870     –394.870

Stanje 1. 1. 10 20.805.849 632.702 2.892.422 24.330.973

Pridobitve 5.634.702 1.920   5.636.622

Zmanjšanje –1.655.439 –83.089 –191.705 –1.930.233

Stanje 31. 12. 10 24.785.112 551.533 2.700.717 28.037.362

         

POPRAVEK VREDNOSTI        

Stanje 1. 1. 10 1.138.020 240.844 1.847.763 3.226.627

Izgube zaradi oslabitev 314.602   15.552 330.154

Odpravljanje izgube zaradi oslabitev –175.598     –175.598

Stanje 31. 12. 10 1.277.024 240.844 1.863.315 3.381.183

         

Neodpisana vrednost 31. 12. 09 20.062.699 391.858 1.044.659 21.499.216

Neodpisana vrednost 1.  1. 10 19.667.829 391.858 1.044.659 21.104.346

Neodpisana vrednost 31. 12. 10 23.508.088 310.689 837.402 24.656.179

Družba je v letu 2010 povečala naložbe z dokapitalizacijo 

v Mozaik (2.500.000 EUR), MK Beograd (1.000.000 EUR), 

MK Sarajevo (500.000 EUR) in MK Skopje (200.000).

Družba je v letu 2010 z iztisnitvijo malih delničarjev v 

MKT tako pridobila 100odstotni delež. V ta namen je 

družba investirala dodatnih 464.290 EUR.

Družba je v letu 2010 od povezanega podjetja MKT  

odkupila delež v odvisnem podjetju MK SP za znesek v 

višini 970.412 EUR. Posledično je postala 100odstotna 
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lastnica in izvedla pripojitev na obračunski datum 

31. 10. 2010. 

Zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb predstavlja 

pripojitev SP MK v višini 1.479.841 EUR, preostalo pred

stavlja likvidacija družbe MK Group, s. r. l.,  Italija.

Sočasno so se zaradi izgub pripoznale tudi slabitve na

ložb v odvisne družbe v višini 314.602 EUR. Pretežni del 

tega odpade na MK Sarajevo (312.942 EUR). 

 

Druge dolgoročne finančne naložbe, merjene po nabav

ni vrednosti, so na dan 31. 12. 2010 izkazane v višini 

310.689. Zmanjšale so se na račun odprodaje naložbe  

v Zavarovalnico Triglav (73.764 EUR) in KD Življenje 

(9.324 EUR). 

Druge dolgoročne naložbe, merjene po pošteni vrednosti 

prek kapitala, so zmanjšane za 191.705 EUR predvsem 

zaradi odprodaje naložbe v vzajemni sklad Modri korak.

Pomembnejše dolgoročne naložbe, ki niso uvrščene na 

borzo vrednostnih papirjev po knjigovodski vrednosti na 

dan 31. 12. 2010, so naslednje:

mladinska knjiga trgovina, d. d., ljubljana  13.445.065 eur
mozaik knjiga, d. o. o., zagreb 3.535.491 eur
mk Beograd  2.157.346 eur
grafika soča, d. d., nova gorica 1.725.485 eur
mk naložbe, d. o. o.  1.649.620 eur

Pomembnejše naložbe, vrednotene po pošteni vrednosti 

na dan 31. 12. 2010, so naslednje:

svijetlost komerc 539.096 eur
ilirika investment 150.275 eur
krekova družba za upravljanje 75.203 eur
kd investment viktoria fond 60.896 eur

Uprava je na podlagi sprejete računovodske usmeritve 

glede slabitve finančnih naložb v kapitalske instrumente, 

ki niso izmerjeni po pošteni vrednosti, ocenila, da pri no

beni izmed naložb niso nastali pogoji za trajne slabitve.
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3.5 Dolgoročno dana posojila     

           
274.736 EUR

 

Dolgoročna po-
sojila, dana z 

odkupom obvez-
nic od drugih

Skupaj

NABAVNA VREDNOST    

Stanje 1. 1. 10 321.119 321.119

Zmanjšanje –46.383 –46.383

Stanje 31. 12. 10 274.736 274.736

     

POPRAVEK VREDNOSTI    

Stanje 1. 1. 10 0 0

Stanje 31. 12. 10 0 0

     

Neodpisana vrednost 1. 1. 10 321.119 321.119

Neodpisana vrednost 31. 12. 10 274.736 274.736

Dolgoročna dana posojila se v celoti nanašajo na obvez

nice Slovenske odškodninske družbe, katerih nominalna 

vrednost je izražena v evrih. Obveznice so obrestovane 

po 6odstotni letni obrestni meri. Glavnica in obresti se 

v skladu z amortizacijskim načrtom izplačujejo polletno, 

zapadlost zadnjega kupona je 1. 6. 2016.

3.6 Dolgoročne poslovne terjatve   
                     

 0 EUR
            

  2010 2009 indeks 10 / 09

Dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini 1.598.989 1.598.989 100

Popravek vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja 
zaradi oslabitve (kupci)

–1.598.989 –1.598.989 100

SKUPAJ 0 0 –

 
Dolgoročne poslovne terjatve se nanašajo na blagovni 

kredit, dan Panonii, d. o. o., Novi Sad, za katerega je bil 

zaradi zastaranja oblikovan popravek vrednosti v celoti 

že v preteklih letih.
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3.7 Odložene terjatve za davek                

804.754 EUR
             

Stanje terjatev za odloženi davek na dan 31. 12. 2009 621.434

Učinek pripojitve 20.341

Stanje terjatev za odloženi davek na dan 1. 1. 2010 641.775

Odprava slabitve dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade in 
odpravnine

–13.390

Oblikovanje slabitve poslovnih terjatev 160.368

Oblikovanje slabitve finančnih naložb in posojil 16.001

Stanje terjatev za odloženi davek na dan 31. 12. 2010 804.754

 

Pri odloženih davkih imamo v začetnem stanju izkazan 

učinek pripojitve podjetja MKL v višini 20.341 EUR.

Nadaljnja gibanja v letu 2010 so predvsem posledica  

začasno nepriznanih odbitnih postavk skladno z  

ZDDPO2 iz naslova slabitve poslovnih terjatev.

3.8 Zaloge                       
8.003.919 EUR

  31. 12. 10 31. 12. 09 indeks 09 
/ 08

Nedokončana proizvodnja in storitve 1.054.521 1.155.161 91

Nedokončana proizvodnja 1.054.521 1.155.161 91

Proizvodi 5.215.853 7.308.016 71

Proizvodi v lastnem skladišču 33.427.078 35.669.891 94

Oblikovani popravki proizvodov –3.057.544 –3.484.746 88

Odmiki od cen proizvodov –25.153.681 –24.877.129 101

Zaloge blaga 1.309.784 1.869.368 70

Blago v lastnem skladišču 5.501.838 7.452.097 74

Oblikovani popravki zalog trgovskega blaga –823.514 –962.587 86

Vračunana razlika v cenah zalog blaga –3.368.540 –4.620.142 73

Skupaj zaloge 7.580.158 10.332.544 73

Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala 423.761 231.376 183

Skupaj zaloge in predujmi za zaloge 8.003.919 10.563.920 76
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Celotne zaloge so konec leta 2010 dosegle neodpisano 

nabavno vrednost v višini 8.003.919 EUR in so za 14 od

stotkov nižje kot leto poprej. 

Od tega so zaloge v tranzitu na dan 31. 12. 2010 znašale 

543.805 EUR in so prehodnega značaja, saj so namenje

ne prodaji odvisnim družbam v letu 2011. 

Na podlagi opravljenega letnega popisa zalog je družba 

po nabavni vrednosti pri trgovskem blagu in po proizva

jalni vrednosti pri proizvodih:

odpisala nedokončano proizvodnjo v vrednosti  8.316  eur
evidentirala primanjkljaj gotovih proizvodov 49.188  eur
evidentirala viške gotovih proizvodov (40.927) eur
evidentirala primanjkljaj trgovskega blaga 31.665 eur
evidentirala viške trgovskega blaga  (18.664) eur

gibanje popravka vrednosti zalog v letu 2010 

Vrsta zaloge Stanje na dan 
31. 12. 2009

Odprava  
oslabitve  

v letu 2010

Oslabitev v letu 
2010

Stanje na dan 
31. 12. 2010

Gotovi proizvodi 3.484.749 706.340 279.135 3.057.544

Trgovsko blago 962.587 231.464 92.391 823.514

SKUPAJ 4.447.336 937.804 371.526 3.881.058

 

V letu 2010 je družba oblikovala popravke vrednosti  

zalog zaradi oslabitve v skladu s sprejetimi usmeritvami 

v znesku 371.526 EUR.

Glede na predhodno stanje popravka vrednosti  

zalog se je to zmanjšalo za 566.276 EUR (937.804 EUR – 

371.526 EUR). Neto vrednost se izkazuje v izkazu poslov

nega izida med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki 

iz naslova zmanjšanja popravka vrednosti zalog.

V skladu s pravilnikom o odpisu in uničenju proizvodov 

je družba v letu 2010 odpisala in odpeljala na uničenje 

za 837.992 EUR proizvodov in 311.696 EUR trgovskega 

blaga po proizvajalni oziroma nabavni vrednosti iz  

šifranta zalog. 

Družba nima zalog, zastavljenih kot jamstvo za  

obveznosti.
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3.9 Kratkoročne finančne naložbe   

                      
886.302 EUR

                           

  2010 2009 indeks 10 / 09

Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene  
po nabavni vrednosti

1.515 1.515 100

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

884.787 798.050 111

SKUPAJ 886.302 799.564 111

V letu 2010 je družba pridobila kratkoročne finančne na

ložbe predvsem iz naslova pripojitve podjetja MK SP (od 

tega delnice Krke v višini 358.302 EUR – 5.700 delnic in 

Petrola v višini 39.954 EUR – 150 delnic). 

Družbe je v letu odprodala 3.854 delnic Krke v višini 

246.810 EUR.

Družba je na dan 31. 12. 2010 prevrednotila naložbe na 

poštene vrednosti in pri tem prikazala za 148.692 EUR 

finančnih odhodkov.

Poštena vrednost največjih posameznih naložb na dan 

31. 12. 2010 je: 

krka, d. d  358.815 eur
Prehrana promet, tuzla 261.994 eur
zvon ena id 122.695 eur
zavarovalnica triglav 51.758 eur
Petrol 40.800 eur
zvon 2 holding 21.305 eur
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Peter škerl: Ponoči nikoli ne veš, Cvetka sokolov, 2006 



1293.10 Kratkoročna posojila                                   
5.716.141 EUR

  na dan 
31. 12. 2010

na dan 
31. 12. 2009 indeks 10 / 09

Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb  
družbam v Skupini 1.895.156 3.321.443 57

Kratkoročna posojila, dana drugim 4.884.006 5.183.216 94

Kratkoročni depoziti v bankah in drugih finančnih organizacijah 0 0 –

Oslabitev vrednosti danih kratkoročnih posojil v Skupini 0 –1.078.767 –

Oslabitev vrednosti danih kratkoročnih posojil –1.063.021 –8.856 12.003

SKUPAJ 5.716.141 7.417.037 77

Posojila, dana odvisnim družbam na dan 31. 12. 2010, 

vključujejo tudi neplačane obračunane obresti v znesku 

51.556 EUR. Obrestna mera na dana posojila se giblje od 

2,21  do 2,56 %. 

Kratkoročna posojila, dana drugim, vključujejo tudi obraču

nane neplačane obresti v znesku 39.465 EUR. Družba ima 

po stanju na dan 31. 12. 2010 3.781.520 EUR posojil, danim 

drugim družbam po obrestni meri od 5,50  do 7,00 %.

Posojila, dana drugim, so zavarovana z zastavno pravico 

na delnicah Heliosa in delnicah družbe Cetis Graf.

3.11 Kratkoročne poslovne terjatve   
     

          
9.758.599 EUR

  
  na dan 

31. 12. 2010
na dan 

31. 12. 2009
indeks 10 / 09

Kratkoročne terjatve do kupcev 9.214.623 12.241.835 75

Kratkoročne terjatve do kupcev PO v Skupini 4.622.171 8.425.553 55

Kratkoročne terjatve do kupcev PO v državi 3.036.221 1.928.698 157

Kratkoročne terjatve do kupcev PO v tujini 77.824 111.830 70

Kratkoročne terjatve do kupcev FO v državi 3.969.241 3.515.877 113

Kratkoročne terjatve do kupcev FO v tujini 1.520 2.108 72

Oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev v Skupini –335 –505.964 0

Oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev –2.492.019 –1.236.267 202

Kratkoročno dani predujmi in varščine 12.259 14.587 84

Drugi kratkoročno dani predujmi dobaviteljem v Skupini 743 822 90



130 Drugi kratkoročno dani predujmi 11.853 14.415 82

Kratkoročno dane varščine 1.104 1.188 93

Oslabitev kratkoročno danih predujmov in varščin –1.442 –1.837 78

Druge kratkoročne terjatve 531.718 507.460 105

Terjatve za vstopni DDV 170.794 190.691 90

Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 336.238 285.431 118

Druge kratkoročne terjatve 53.418 60.070 89

Oslabitev drugih kratkoročnih terjatev –28.732 –28.732 100

SKUPAJ 9.758.599 12.763.882 76

Pretežni del terjatev do kupcev pravnih oseb v tujini se 

nanaša na terjatve do podjetij v Skupini.

Družba ni imela poslovnih terjatev do članov uprave, čla

nov nadzornih svetov in notranjih lastnikov (razen terja

tev do delavcev, ki so hkrati tudi notranji lastniki).

gibanje popravkov vrednosti terjatev  
do kupcev v letu 2010   

Vrsta terjatve Stanje na 
dan  

31. 12. 2009

Učinek  
pripojitve

Stanje na 
dan 

1. 1. 2010

Odpis v letu 
2010

Odprava v 
letu 2010

Oslabitev 
v letu 
2010

Stanje na 
dan 

31. 12. 2010

Pravne osebe 958.870 27.054 985.924 18.314 27.658 591.795 1.531.748

Pravne − tujina 13.752 0 13.752 0 0 0 13.752

Fizične osebe 742.555 0 742.555 0 15.042 219.342 946.855

SKUPAJ 1.715.177 27.054 1.742.231 18.314 42.700 811.138 2.492.355

V letu 2010 je družba v breme oblikovanih popravkov 

terjatev dokončno odpisala terjatve v višini 18.314 EUR 

ter izterjala že popravljene terjatve in pri tem izkazala 

za 42.700 EUR odprave slabitve. Glede na oblikovano 

politiko izvajanja slabitev terjatev je bilo za 811.138 EUR 

dodatno oslabljenih terjatev, ki so izkazani med prevred

notovalnimi 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 na 

dan 31. 12. 2010.
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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. 2010 je naslednje:

terjatve do kupcev pravnih oseb v sloveniji 4.658.893 eur
od tega zapadle terjatve 1.901.406 eur
od tega nezapadle terjatve 2.757.487 eur

Družba nima sklenjene nobene pogodbe z ročnostjo več 

kot 120 dni. Manjši del terjatev pravnih oseb je zavaro

van z menicami.

Družba je imela iz naslova prodaje pravnim osebam na 

dan 31. 12. 2010 toženih za 481.737 EUR terjatev, ki so 

vključene med zapadle terjatve.

Terjatve do kupcev fizičnih oseb 3.970.761 eur
od tega zapadle terjatve 925.983 eur
od tega nezapadle terjatve 3.044.788 eur

Družba prodaja proizvode kupcem fizičnim osebam v pop

rečju na 3 do 4 mesečne obroke. Večji del terjatev se po

ravnava preko trajnika. Družba je imela iz naslova prodaje 

fizičnim kupcem na dan 31. 12. 2010 toženih za 727.512 

EUR terjatev, ki so vključene med zapadle terjatve.

terjatve do kupcev pravnih oseb v tujini 3.077.323 eur          
od tega zapadle terjatve 1.839.316 eur
od tega nezapadle terjatve 1.232.007 eur

Pretežni del terjatev se nanaša na odvisne družbe v tujini.  
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1.442.963 EUR            

  2010 2009 indeks 10 / 09

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice 1.966 2.970 66

Denarna sredstva v blagajni 1.406 1.470 96

Denar na poti 560 1.500 37

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah 1.440.997 1.614.657 89

Denarna sredstva na računih 1.355.196 1.611.522 84

Devizna sredstva na računih 1.202 1.382 87

Denarna sredstva na računih v tujini 84.599 1.753 4.826

SKUPAJ 1.442.963 1.617.627 89

V letu 2010 so med denarnimi sredstvi uvrščeni tudi krat

koročni depoziti z ročnostjo do 3 mesecev. 

3.13 Aktivne časovne razmejitve    
            

174.397 EUR
       

  na dan 
31. 12. 

2010

na dan 
31. 12. 

2009

indeks 
10 / 09

Kratkoročno odloženi stroški  
oziroma odhodki

174.397 75.895 230

SKUPAJ 174.397 75.895 230

Kratkoročno odloženi stroški v višini 174.397 EUR se na

našajo na v letu 2010 prejete račune za stroške obdobja 

leta 2011. Znesek sestoji iz odloženih stroškov promoci

je, stroškov licenčnin, zavarovanja (predvsem nepremič

nin in avtomobilov), raznih naročnin.

3.14 Kapital            

 42.232.258 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 

Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, dne 14. 8. 2006 
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je skupščina sprejela sklep o uvedbi kosovnih delnic, in 

sicer tako, da ena (1) delnica družbe z nominalnim zne

skom 1.000,00 SIT  (4,173 EUR) postane ena (1) kosovna 

delnica. Število izdanih in v celoti vplačanih kosovnih del

nic je 1.232.025.

Vrednost osnovnega kapitala na dan 31. 12. 2010 znaša 

5.141.149 EUR. 

Družba ima na dan 31. 12. 2010  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.

Vrednost celotnega kapitala na dan 31. 12. 2010 znaša 

42.232.258 EUR. 

Zakonske in kapitalske rezerve se oblikujejo v višini 10 

odstotkov osnovnega kapitala družbe. Z razporeditvijo 

čistega dobička v preteklih letih so zakonske rezerve ob

likovane do višine 13,1 odstotka osnovnega kapitala.

Statut delniške družbe nalaga oblikovanje statutarnih 

rezerv do višine 20 odstotkov osnovnega kapitala. Statu

tarne rezerve so v celoti oblikovane. 

Premiki v kapitalu v višini – 4.243.593 EUR se nanašajo 

predvsem na izplačilo dividend (– 3 mio EUR) in obliko

vanje rezerv za odkup delnic v letu 2010 (–1,15 mio EUR).

V letu 2010 je skupščina odločila, da se bilančni dobiček 

leta 2009 v višini 4.080.556 EUR razdeli za:

dividende 3.006.141 eur                                       
nerazporejeni dobiček za neizplačane dividende 2009 (lastne delnice)  –18.300 eur
nerazporejeni dobiček  po sklepu skupščine                                                             1.092.715 eur

V poslovnem letu 2010 je družba ustvarila čisti dobiček v 

višini 488.778 EUR, kar predstavlja 0,410 EUR na delnico 

(1.191.525 delnic). 

Bilančni dobiček leta 2010, predlagan s strani uprave in 

potrjen s strani nadzornega sveta, znaša 401.394 EUR. 

Ugotovitev bilančnega dobička je izkazana v posebni  

tabeli.

Če bi družba v letu 2010 opravila prevrednotenje kapitala 

s stopnjo rasti življenjskih potrebščin (1,9 odstotka), bi 

izkazala za 650.434 EUR nižji čisti dobiček, se pravi izgu

bo v višini 161.656 EUR. 
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pasivne razmejitve            

908.022 EUR

Družba je v letu 2010 porabila za namene jubilejnih 

nagrad 17.924 EUR in za odpravnine ob upokojitvi za 

65.008 EUR oblikovanih rezervacij. 

Na podlagi aktuarskega izračuna po stanju na dan  

31. 12. 2010 je družba dodatno oblikovala za 9.270 EUR  

rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in za  

22.693 EUR rezervacij za jubilejne nagrade.

3.16 Dolgoročne finančne obveznosti  

      10.250.000 EUR

Podjetje na dan 31. 12. 2010 izkazuje za 10.250.000 EUR 

dolgoročnih finančnih obveznosti, in sicer 2.400.000 

EUR iz naslova obveznosti do družb v Skupini, 7.850.000 

EUR pa iz naslova obveznosti do bank. Obrestna mera za 

posojila znaša od 2,27 % (fiksna obrestna mera) pa do 

6mesečnega EURIBORja s pribitkom od 2,65  do 2,80 %. 

Obveznosti do bank so zavarovane z menicami.

3.17 Odložene obveznosti za davek    
         

1.926.347 EUR            

Stanje obveznosti za odloženi davek na dan 31. 12. 2009 1.950.628

Prevrednotenje zemljišč, nepremičnin in  
naložb na pošteno vrednost

–22.544

Osnovna sredstva – nabavna vrednost do 500 EUR –1.737

Stanje obveznosti za odloženi davek na dan 31. 12. 2010 1.926.347



1353.18 Kratkoročne finančne obveznosti                     
 

14.963.713 EUR

             

  na dan 
31. 12. 2010

na dan 
31. 12. 2009

indeks 10 / 09

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v Skupini 1.378.642 290.157 475

Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi 13.113.845 11.129.006 118

Druge kratkoročne obveznosti (neizplačane dividende) 471.226 16.100 2927

SKUPAJ 14.963.713 11.435.263 131

Obveznosti iz naslova kratkoročno dobljenih posojil od 

povezanih družb vključujejo obračunane obresti v zne

sku 43.642 EUR. Obrestna mera za posamezne obvez

nosti se izračunava skladno s pravilnikom o višini  

priznane obrestne mere. 

Kratkoročna posojila, prejeta od bank, vključujejo obresti 

v znesku 115.124 EUR. Zavarovana so z menicami in se ob

restujejo po naslednjih stopnjah: EURIBOR (6 m), povečan 

za 2,40 do 3,80 %, EURIBOR (3 m), povečan za 2,25 %  in 

LIBOR (1 m ali 3 m), povečan za 2,70  do 3,80 % letno.

Družba ni imela kratkoročnih dolgov do članov uprave, 

članov nadzornega sveta in notranjih lastnikov.

3.19 Kratkoročne poslovne obveznosti   

                  9.569.037 EUR

  na dan 
31. 12. 2010

na dan 
31. 12. 2009

indeks 10 / 09

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v Skupini 585.415 493.057 119

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v Skupini 585.415 493.057 119

Kratkoročne obveznosti za predujme v Skupini 0 0 –

Kratkoročne druge obveznosti v Skupini 0 0 –

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 3.168.579 3.416.776 93

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 2.276.412 2.072.346 110

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 788.610 1.277.840 62



136 Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve 103.557 66.590 156

Kratkoročne obveznosti od prejetih predujmov –1.170 –1.346 87

Kratkoročno prejeti predujmi –1.170 –1.346 87

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 5.816.213 5.868.692 99

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 518.674 518.138 100

Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 186.363 185.235 101

Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 133.128 128.732 103

Obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 194.973 126.055 155

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

1.797 0 –

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

316.022 139.358 227

Preostale kratkoročne obveznosti 4.465.256 4.771.174 94

SKUPAJ 9.569.037 9.777.179 98

Vrednosti za nezaračunano blago so ocenjene na podlagi dokumentov, ki dokazujejo pre

jem blaga, ali pa na osnovi pogodbeno dogovorjenih 

nakupnih pogojev.

Za obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini družba v 

preteklem obdobju ni izdajala nobenih instrumentov za 

zavarovanje pogodbenih obveznosti.

Podlaga za izkazovanje obveznosti do zaposlencev so 

obračuni decembrske plače za leto 2010.

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. 

3.20 Pasivne časovne razmejitve                    
1.874.912 EUR

             

 
na dan 
31. 12. 

2010

na dan 
31. 12. 

2009
indeks 10 / 09

Kratkoročno odloženi prihodki 1.874.912 1.721.459 109

SKUPAJ 1.874.912 1.721.459 109
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Kratkoročno odloženi prihodki se na dan 31. 12. 2010 

nanašajo na zaračunane in nedobavljene revije in lastne 

proizvode (prednaročila).

3.21 Zabilančna evidenca                                    

                 1.765.991 EUR

V zabilančni evidenci družba na dan 31. 12. 2010 izkazuje:

komisijske zaloge v vrednosti 3.658 eur
drobni inventar v uporabi v vrednosti 18.944 eur
dana poroštva v vrednosti 1.627.527 eur

Dana poroštva v višini 1.627.527 so sestavljena iz po

roštva odvisnemu podjetju MK Beograd v višini 52.027 

EUR, odvisnemu podjetju Grafika Soča v višini 75.500 

EUR, poleg tega pa je družba MKZ tudi subsidiarni porok 

družbi Zvon Ena Holding za prejeto posojilo v višini 1,5 

mio EUR.
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marija lucija stupica: leteči kovček, h. C. andersen, 1983
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4. Finančni instrumenti  

mladinske knJige zaloŽBe, d. d. 

Stabilnost poslovanja na daljši rok zagotavljamo z  

aktivnim upravljanjem  tveganj, ki je podrobno opisano  

v poglavju poslovnega poročila Upravljanje tveganj.

4.1 tveganje spremembe deviznih tečajev

Izpostavljenost družbe valutnemu tveganju

v EUR

  31.12.2010    

  EUR CHF Skupaj

Terjatve do kupcev in druge terjatve 15.474.740 0 15.474.740

Finančne obveznosti 10.953.008 4.010.705 14.963.713

Poslovne in druge obveznosti 9.569.037 0 9.569.037

Bruto izpostavljenost bilance stanja –5.047.305 –4.010.705 –9.058.010

V EUR

  31.12.2009    

  EUR CHF Skupaj

Terjatve do kupcev in druge terjatve 20.180.919 0 20.180.919

Finančne obveznosti 6.403.388 5.031.875 11.435.263

Poslovne in druge obveznosti 9.777.179 0 9.777.179

Bruto izpostavljenost bilance stanja 4.000.352 –5.031.875 –1.031.523
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4.2 obrestno tveganje 

Izpostavljenost tveganju spremembe obrestnih mer družb 

  2010 2009

Finančni instrumenti po fiksni obrestni meri

Finančne terjatve 5.625.110 7.181.326

Finančne obveznosti –3.735.000 –6.230.000

Neto finančni instrumenti po fiksni obrestni meri 1.890.110 951.326

     

Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri    

Finančne terjatve 0 0

Finančne obveznosti –20.848.721 –17.020.836

Neto finančni instrumenti po variabilni obrestni meri –20.848.721 –17.020.836

V letu 2010 nismo sklepali poslov za varovanje tveganja 

spremembe obrestne mere.

analiza občutljivosti denarnega toka pri inštrumentih z 
variabilno obrestno mero

Sprememba obrestne mere za 100 bazičnih točk (bt) na 

dan poročanja bi povečala / zmanjšala čisti poslovni izid 

za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da 

so vse druge spremenljivke nespremenjene.

Vpliv morebitne spremembe obrestne mere na poslovni izid na dan 31. 12. 2010

Povečanje za 100 bt Zmanjšanje za 100 bt

Neto variabilnost denarnega toka –208.487,21 208.487,21

Vpliv morebitne spremembe obrestne mere na poslovni izid na dan 31. 12. 2009

Povečanje za 100 bt Zmanjšanje za 100 bt

Neto variabilnost denarnega toka –170.208,36 170.208,36
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4.3 kreditno tveganje

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev predstavlja 

največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju. Izpostav

ljenost kreditnemu tveganju na dan poročanja je bila 

naslednja:

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev

2010 2009

Terjatve do kupcev 9.214.623 12.241.835

Predujmi za kratkoročna sredstva 12.259 14.587

Druge kratkoročne terjatve 531.717 507.460

 terjatve za odmerjeni davek 170.794 190.691

 terjatve do države in drugih institucij (DDV) 336.238 285.431

 druge kratkoročne terjatve 24.685 31.338

Dana posojila 5.716.141 7.417.037

SKUPAJ 15.474.740 20.180.919

 

Med finančnimi sredstvi sta največji postavki terjatve do 

kupcev in dana posojila. Največja izpostavljenost po dr

žavah je bila naslednja:

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

2010 2009

Slovenija 10.354.129 11.011.644

Hrvaška 1.938.105 4.647.555

Srbija 1.907.262 1.940.241

Bosna in Hercegovina 462.928 823.691

Makedonija 205.955 267.556

Bolgarija 821 30.828

Romunija 0 893.024

Italija 7.175 8.503

Drugo 54.389 35.830

SKUPAJ 14.930.764 19.658.872
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Starostna analiza terjatev do kupcev in danih posojil je 

bila naslednja: 

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

2010 2009

Nezapadle 12.514.168 13.436.377

Zapadle od 0 do 30 dni 565.457 2.134.520

Zapadle od 31 do 60 dni 271.014 1.031.209

Zapadle od 61 do 90 dni 97.012 233.437

Zapadle od 91 do 180 dni 252.393 1.284.663

Zapadle nad 180 dni 1.230.720 1.538.666

SKUPAJ 14.930.764 19.658.872

Gibanje popravka terjatev do kupcev in danih posojil

2010 2009

Stanje 31. 12. 2.793.944 2.625.898

Vpliv pripojitve podjetja MKL 27.054 0 

Stanje 1. 1. 2.820.998 2.625.898

Dokončen odpis terjatev –18.314 –81

Odprava popravkov vrednosti v letu –42.700 –1.010.086

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu 788.048 1.178.213

Stanje 31. 12. 3.520.978 2.793.944
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4.4 likvidnostno tveganje

Zapadlost finančnih obveznosti

31. 12. 2010   Pogodbeni denarni tokovi*

Knjigovodska 
vrednost do 6 mesecev 6−12 mesecev nad 12 mesecev

Prejeti bančni krediti 20.963.845 5.460.372 8.300.995 8.749.915

Prejeta posojila družb 3.778.642 252.840 1.224.345 2.461.438

Druge finančne obveznosti 471.226 471.226    

Poslovne in druge obveznosti 11.495.384 9.569.037   1.926.347

SKUPAJ 36.709.097 15.753.475 9.525.340 13.137.700

31. 12. 2009   Pogodbeni denarni tokovi*

Knjigovodska 
vrednost do 6 mesecev 6−12 mesecev nad 12 mesecev

Prejeti bančni krediti 20.129.006 5.123.768 6.603.464 8.401.774

Prejeta posojila družb 3.310.157 257.018 105.862 2.947.277

Druge finančne obveznosti 16.100 16.100    

Poslovne in druge obveznosti 11.727.807 9.777.179   1.950.628

SKUPAJ 35.183.070 15.174.065 6.709.326 13.299.679

* Vrednost pogodbenih denarnih tokov je večja od knjigovodskega 

stanja na dan 31. 12. 2009 in 31. 12. 2010 zaradi vračunanih nateče

nih obresti za omenjene obveznosti, ki na dan 31. 12. 2009 in  

31. 12. 2010 še niso knjižene.
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matjaž schmidt: Balon velikan, andrej rozman roza, 2001
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5. PoJasnila k revidiranemu izkazu  

Poslovnega izida mladinske knJige  
zaloŽBe, d. d. 

5.1 čisti prihodki od prodaje                   
40.448.951 EUR

  2010 2009 indeks 10 / 09

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 28.465.854 28.343.072 100

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 5.877.831 6.166.139 95

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem 
trgu

4.011.941 4.997.717 80

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu 2.093.325 3.690.285 57

SKUPAJ 40.448.951 43.197.213 94

 
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu predstavljajo 20 

odstotkov čistih prihodkov od prodaje. Prodaja odvisne

mu podjetju Mozaik knjiga in MK Beograd predstavljata 

pretežni del.

Prodaja trgovskega blaga na tujem trgu se v večini  

nanaša na izvoz promocijskega materiala v povezavi  

s prodajnimi akcijami Reader›s Digest.

Družba v letu prikazuje tudi za 58.689 EUR usredstvenih 

lastnih proizvodov, ki se nanašajo na programsko opremo 

za podporo poslovnim in informacijskim procesom v  

družbi.

5.2 drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi)
2.844.825 EUR 

  2010 2009 indeks 10 / 09

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

260.338 390.279 67

Prevrednotovalni poslovni prihodki – zmanjšanje popravka  
vrednosti zalog

566.276 286.112 198

Prevrednotovalni poslovni prihodki – zmanjšanje popravka  
vrednosti terjatev

426.566 188.110 227

Prevrednotovalni poslovni prihodki – osnovna sredstva (prodaja) 20.410 20.173 101

Prevrednotovalni poslovni prihodki  –  preostalo 1.571.235 4.074.583 39

SKUPAJ 2.844.825 4.959.257 57
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V letu 2010 je družba ustvarila za 2.844.825 EUR  

prevrednotovalnih prihodkov. Pretežni del odpade na 

prevrednotenje naložbenih nepremičnin in zemljišč 

(1.333.471 EUR), sledijo prihodki zaradi zmanjšanja  

popravka vrednosti zalog (566.276 EUR), prejete subven

cije v višini 260.338 EUR in prihodki iz naslova odpisanih 

obveznosti v višini 237.763 EUR. Prevrednotovalni po

slovnih prihodki iz naslova popravka vrednosti zalog ne 

odražajo slike v tabeli gibanj popravkov vrednosti zalog, 

saj so knjiženi po netu principu (prihodki manj odhodki).

Iz naslova zmanjšanja popravka vrednosti terjatev (pred

vsem na segmentu fizičnih oseb) smo pripoznali za 

426.566 EUR prihodkov.

V letu 2010 je družba s prodajo osnovnih sredstev  

ustvarila za 20.410 EUR prevrednotovalnih poslovnih  

prihodkov. 

5.3 Finančni prihodki iz deležev  
              1.792.369 EUR

  2010 2009 indeks 
10 / 09

Prihodki iz deležev v družbah v Skupini 1.498.107 1.450.792 103

Prihodki iz deležev v drugih družbah 294.262 52.355 562

SKUPAJ 1.792.369 1.503.147 119

 

Prihodki iz deležev se nanašajo na prejete dividende od 

povezanih oseb (Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Mla

dinska knjiga Sestavljeno podjetje, d. o. o., in Cankarjeva 

založba – Založništvo, d. o. o.) in od kratkoročnih in dol

goročnih finančnih naložb, v katerih ima družba manj kot 

20odstotni lastniški delež (prejem dividend in prevredno

tenje finančnih naložb).  

5.4 Finančni prihodki iz danih posojil   
                      

422.855 EUR        

  2010 2009 indeks 10 / 09

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v Skupini 105.027 66.061 159

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 317.828 319.536 99

SKUPAJ 422.855 385.597 110
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5.5 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev                     

278.169 EUR

  2010 2009 indeks 10 / 09

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v Skupini 4.950 15.885 31

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 273.219 392.705 70

SKUPAJ 278.169 408.590 68

Od vseh finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev se jih 

pretežni del nanaša na izterjane zamudne obresti do fi

zičnih oseb (196.189 EUR), preostanek pa na obračunane 

pozitivne tečajne razlike, stroške opominjanja in zamud

ne obresti do pravnih oseb.

5.6 drugi prihodki                                                                                  
43.895 EUR

        

  2010 2009 indeks 
10 / 09

Prejete kazni in odškodnine 22.917 14.488 158

Druge neobičajne postavke 20.978 19.625 107

SKUPAJ 43.895 34.113 129

 

5.7 stroški blaga, materiala in storitev
          24.669.081 EUR

  2010 2009 indeks 10 / 09

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 4.194.926 7.052.244 59

Stroški materiala 712.377 624.769 114

Stroški pomožnega materiala 88.734 76.689 116

Stroški energije 284.475 238.076 119

Stroški nadomestnih delov 27.251 17.632 155

Odpis drobnega inventarja in embalaže 22.185 3.776 588

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 240.665 259.689 93

Drugi stroški materiala 49.067 28.908 170

Stroški storitev 19.761.778 22.327.049 89
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Stroški transportnih storitev 3.495.684 2.859.494 122

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih 
sredstev

504.330 347.096 145

Najemnine 166.976 103.129 162

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 668.728 631.064 106

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne 
premije

135.994 127.921 106

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 1.285.846 1.600.847 80

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 2.662.110 2.590.184 103

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

1.306.067 1.181.377 111

Stroški drugih storitev 1.480.751 2.374.999 62

SKUPAJ 24.669.081 30.004.062 82

S strani povezanih družb zaračunani stroški materiala 

znašajo 233.810 EUR, stroški storitev 1.066.905 EUR, 

nabavljeno trgovsko blago 819.164 EUR. 

V stroških so v letu 2010 vključeni stroški storitev revizij

ske družbe ABC REVIZIJA, D. O. O., v višini 15.245 EUR.
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lila Prap: dinozavri?!, 2009



150 5.8 stroški dela       

Uprava je na dan 31. 12. 2010 sestavljena iz treh članov. 

Skupni znesek prejemkov za 3 (izračunano iz ur) člane 

uprave, ki imajo sklenjeno individualno pogodbo, znaša 

484.248 EUR.

Poimensko so zneski naslednji: 

 

Prejemki Bonitete Nagrade Nagrade, 
sejnine 
v odvis. 

družbah

Skupaj

PETER TOMŠIČ 148.268 14.062 20.000 0 182.330

ANDREJ CUNDER 137.520 2.434 9.000 3.009 151.963

MARKO RUČIGAJ 135.639 8.325 9.000 0 152.964

SKUPAJ 421.427 24.821 38.000 3.009 487.257

Skupni znesek prejemkov za preostalih 19,67 (izračuna

no iz ur) zaposlenih delavcev s sklenjenimi individualni

mi pogodbami znaša 1.407.921 EUR. 

Člani nadzornega sveta so v letu 2010 prejeli za 19.545 

EUR prejemkov iz naslova sejnin in povračila potnih 

stroškov. Nagrade članom nadzornega sveta so znašale 

26.000 EUR bruto. Poslovni izid leta 2010 dodatno bre

menijo tudi prispevki in druge dajatve na prikazane bruto 

zneske. 

              
13.342.065 EUR          

  2010 2009 indeks 10 / 09

Plače zaposlencev 8.142.603 7.414.892 110

Nadomestila plač zaposlencev 1.464.598 1.447.163 101

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 324.566 282.198 115

Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlencev 1.843.231 1.380.668 134

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

1.567.068 1.455.146 108

SKUPAJ 13.342.065 11.980.066 111
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Poimensko so zneski naslednji:

  Sejnine, povračila 
stroškov Nagrade Skupaj

MAGDALENA GREGORC 3.600 5.000 8.600

ALOJZ JAMNIK 5.400 6.000 11.400

FRANC JEŠOVNIK 4.162 5.000 9.162

LJUBO PEČE 2.783 5.000 7.783

DAMJAN ŠVARA 3.000 5.000 8.000

KLEMEN ERŽEN 600 0  600

SKUPAJ 19.545 26.000 45.545

 

V družbi je bilo v letu 2010 glede na opravljene delovne 

ure povprečno zaposlenih 402,26 delavca (učinek pripo

jitve podjetja MKL). 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v letu 

2010 iz delovnih ur je znašala 1.731 EUR.

Amortizacijske stopnje, uporabljene v letu 2010, so na

vedene pri računovodskih usmeritvah v zvezi s stroški 

amortizacije (poglavje 1.20.). 

Popravki vrednosti terjatev so podrobneje obravnavani 

5.9 odpisi vrednosti                                                                               
2.367.747 EUR

  2010 2009 indeks 10 / 09

Amortizacija 1.387.277 1.378.316 101

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 131.911 173.413 76

Amortizacija zgradb 665.793 576.402 116

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 589.573 628.501 94

Prevrednotovalni poslovni odhodki 980.470 830.476 118

Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih sredstev in opred
metenih osnovnih sredstev

12.613 9.439 134

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah 967.857 285.094 339

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri zalogah 0 530.415 0

Prevrednotovalni poslovni odhodki (drugo) 0 5.528 0

SKUPAJ 2.367.747 2.208.792 107
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pri pojasnilih kratkoročnih terjatev pod tabelo gibanja 

popravka vrednosti terjatev (poglavje 3.11.). Prevredno

tovalni poslovni odhodki pri terjatvah ne odražajo slike 

v tabeli gibanja popravkov vrednosti terjatev, saj so od

hodki knjiženi v neto znesku.

Popravki vrednosti zalog so podrobneje obravnavani pri 

pojasnilih zalog pod tabelo gibanja popravka vrednosti 

zalog (poglavje 3.8.).

5.10 drugi poslovni odhodki               
205.482 EUR

      

  2010 2009 indeks 
10 / 09

Dajatve, neodvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov 138.066 65.362 211

Izdatki za varstvo okolja 129 231 56

Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajatvami 2.363 642 368

Preostali stroški 32.961 32.718 101

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 31.963 117.764 27

SKUPAJ 205.482 216.717 95

V skupino dajatev (skupaj 138.066 EUR) spadajo odhod

ki za obračunani DDV od brezplačne uporabe blaga in 

proizvodov ter primanjkljaja, ugotovljenega ob popisu 

blaga in proizvodov v višini 26.311 EUR, stroški nadome

stila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 67.603 EUR, 

plačane članarine v višini 31.251 EUR in za 12.901 EUR 

nepriznanih davčnih odhodkov.

V skupini preostali stroški so postavke donacij  

(27.894 EUR) in preostali neposlovni stroški (5.067 EUR).

V letu 2010 je družba oblikovala za 31.963 EUR rezervacij 

za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.
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5.11 Finančni odhodki iz oslabitve in  

odpisa finančnih naložb        
585.270 EUR

    

  2010 2009 indeks 
10 / 09

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

272.328 1.030.695 26

Odhodki iz odprave in slabitve finančnih naložb 312.942 1.195.867 26

SKUPAJ 585.270 2.226.562 26

V letu 2010 je družba s prevrednotenjem naložb, vred

notenih po poštenih vrednosti prek poslovnega izida, 

ustvarila izgubo v višini 182.353 EUR, naredila je za 

75.398 EUR izgube iz naslova posojil ter za 14.577 EUR 

odhodkov pri realizaciji odprodaje finančnih naložb.

Poleg tega je družba pripoznala slabitve naložb v odvis

na podjetja v višini 312.942 EUR.

5.12 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti                                         
1.672.167 EUR

  2010 2009 indeks 
10 / 09

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v Skupini 81.474 186.231 44

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 1.590.693 689.076 231

SKUPAJ 1.672.167 875.307 191

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank, vključujejo 

obračunane obresti od prejetih posojil v višini 736.512 

EUR, za 854.071 EUR negativnih tečajnih razlik ter 110 

EUR obresti iz negativnega stanja na transakcijskih raču

nih. 



154 5.13 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti                                              
47.479 EUR       

  2010 2009
indeks 
10 / 09

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v Skupini 2.256 3.893 58

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 45.219 33.629 134

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 4 135 3

SKUPAJ 47.479 37.657 126

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti vključujejo 

tečajne razlike in zamudne obresti od nepravočasno pla

čanih poslovnih obveznosti.

5.14 drugi odhodki                     
 48.605 EUR 
        

  2010 2009 indeks 
10 / 09

Denarne kazni in odškodnine 48.605 10.224 475

SKUPAJ 48.605 10.224 475

 

5.15 stroški po funkcionalnih skupinah  
                  

45.561.440 EUR
   

STROŠKI PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH 2010 2009 indeks 10 / 09

NABAVNA VREDNOST PRODANIH PROIZVODOV 10.651.362 10.479.574 102

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA TRG. BLAGA 4.194.926 7.052.244 59

STROŠKI PRODAJE 9.778.419 10.687.005 91

SPLOŠNI STROŠKI 18.583.211 16.197.688 115

ODHODKI FINANCIRANJA 2.304.917 3.139.525 73

DRUGI ODHODKI 48.605 3.349 1.451

SKUPAJ 45.561.440 47.559.385 88
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5.16 davek iz dohodka pravnih oseb

Davek iz dohodka pravnih oseb je ugotovljen z obra

čunom 20odstotne davčne stopnje, ob upoštevanju 

davčnih pribitkov in davčnih olajšav za znižanje davčne 

osnove.  

Polona lovšin: Bobek in barčica, anja štefan, 2005
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maša kozjek: mišek miško in Belamiška, Feri lainšček, 2010



1576. revizorJevo Poročilo − mk zaloŽBa, d. d. 
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kostja gatnik, vžigalnik, h. C. andersen, 1977
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162 7. revidirani računovodski izkazi  
skuPine mladinska knJiga

7.1 konsolidirana bilanca stanja skupine 
mladinska knjiga na dan 31.12.2010 
                                                                                                                                                      

         
  31. 12. 10 31. 12. 09 Indeks 10/09

      

SREDSTVA (A + B + C) 111.261.736 117.726.439 95

 A. DOLGOROČNA SREDSTVA 55.164.038 54.844.536 101

I. NEOPREDMETENA SRED. IN DOLGOR. AKTIVNE  
ČASOVNE RAZMEJITVE

2.219.971 2.098.297 106

II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 42.948.769 43.165.403 99

III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE 6.583.945 5.240.044 126

IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 2.160.396 2.852.977 76

V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE 461 37.578 1

VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK 1.250.496 1.450.237 86

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 55.905.299 62.348.975 90

I. SREDSTVA  (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO 0  0  –

II. ZALOGE 25.805.458 28.511.082 91

III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 5.226.197 6.463.328 81

IV.  KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 20.276.773 20.414.638 99

V. DENARNA SREDSTVA 4.596.871 6.959.927 66

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 192.399 532.928 36

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 7.215.412 7.058.967 102

      

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A + B + C + Č + D) 111.261.736 117.726.439 95

A. KAPITAL 51.979.131 59.909.817 87

I. VPOKLICANI KAPITAL 5.141.149 5.141.149 100

1. Osnovni kapital 5.141.149 5.141.149 100

II. KAPITALSKE REZERVE 7.182.506 6.937.802 104

III. REZERVE IZ DOBIČKA 21.309.052 21.971.055 97

1. Zakonske rezerve 824.604 826.249 100
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2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 1.359.771 208.935 651

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži − kot odbitna postavka –1.359.771 –208.935 651

4. Statutarne rezerve 1.557.627 1.557.627 100

5. Druge rezerve iz dobička 18.926.821 19.587.179 97

IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA 13.428.761 13.909.451 97

V. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID 8.057.511 10.383.421 78

VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA –2.654.277 1.196.963 –222

VII. USKUPINJEVALJNI POPRAVEK KAPITALA –485.572 –131.463 369

VIII. KAPITAL MANJŠINSKIH LASTNIKOV 0 501.439 0

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE RAZMEJITVE 2.395.433 2.627.297 91

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 12.305.243 13.239.561 93

I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 8.710.577 9.287.198 94

II.  DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 18 92 20

III. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK 3.594.648 3.952.271 91

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 41.641.463 38.789.080 107

I. OBVEZNOSTI, VKLJUČENE V SKUPINO ZA ODTUJITEV 0 0 –

II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 17.064.099 12.721.240 134

III.  KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 24.577.364 26.067.840 94

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 2.940.466 3.160.684 93

ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 7.215.412 7.058.967 102



164 7.2 konsolidirani izkaz poslovnega izida 
skupine mladinska knjiga za leto 2010                                                                                                                                             

                                                                                                                                                   
I Z K A Z   P O S L O V N  E G A   I Z I D A 2010 2009 Indeks 10/09

       

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 113.553.401 122.736.355 93

2. SPREM. VRED. ZALOG PROIZV. IN NEDOK. PROIZV. –2.149.606 –1.674.339 128

3. USREDSTVENI LAST. PROIZVODI IN LAST. STORITVE 67.183 353.164 19

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevredn. posl. prihodki) 3.891.444 6.471.018 60

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 115.362.422 127.886.198 90

5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 81.626.499 87.012.864 94

 nabavna vred. prod. blaga in materiala 46.334.614 45.060.621 103

 stroški porabljenega materiala − preostali 3.170.499 3.197.275 99

 stroški storitev − preostali 32.121.386 38.754.968 83

6. STROŠKI DELA 28.886.571 30.234.143 96

 stroški plač 20.737.322 22.173.373 94

 stroški pokojninskih zavarovanj 2.587.868 1.598.577 162

 drugi stroški socialnih zavarovanj 1.512.507 2.719.411 56

 drugi stroški dela 4.048.875 3.742.782 108

7. ODPISI VREDNOSTI 6.221.012 7.063.204 88

 amortizacija 3.785.109 3.528.169 107

 prev. posl. odh. pri neo. sredst. in opred. OS 42.097 312.922 13

 prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sred. 2.393.807 3.222.113 74

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 603.521 774.928 78

DOBIČEK IZ POSLOVANJA –1.975.182 2.801.059 –71

9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 306.582 102.171 300

10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 578.623 390.058 148

11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 562.508 938.542 60

12. FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH NALOZB 272.328 1.306.293 21

13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 1.692.770 797.490 212

14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 0 423.603 0
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DOBIČEK IZ FINANCIRANJA –517.385 –1.096.615 47

15. DRUGI PRIHODKI 368.894 610.479 60

16. DRUGI ODHODKI 99.292 129.514 77

DOBIČEK IZ DRUGIH POSTAVK 269.602 480.965 56

CELOTNI DOBIČEK –2.222.965 2.185.409 –102

17. DAVEK IZ DOBIČKA 347.325 817.827 42

18. ODLOŽENI DAVKI 30.003 –1.391 –2.157

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA –2.600.293 1.368.973 –190

Čisti dobiček poslovnega leta –2.600.293 1.334.328 –195

Čisti dobiček poslovnega leta − manjšinski lastniki 0 34.645 0

7.3 izkaz drugega vseobsegajočega donosa 
skupine mladinska knjiga

2010 2009

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja –2.600.293 1.334.329

Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osn. sredstev

0  13.881.062

Sprememba poštene vrednosti  finančnih sredstev –147.894 0 

Oblikovanje rezerv za lastne delnice –1.150.836 0 

Dobički in izgube iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v Skupini  0 –1.284.878

Druge sestavine vseobsegajočega donosa –1.289.205 9.689

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja –5.188.228 13.940.202
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Jelka godec schmidt: škrat zguba in kameleon, 2010



1677.4 konsolidirani izkaz denarnih tokov  
skupine mladinska knjiga za leto 2010  
(različica ii)   

  2010 2009

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU    

a) Postavke iz izkaza poslovnega izida –2.706.628 4.067.160

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

113.254.601 125.395.184

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

–115.583.901 –120.167.573

  Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih –377.328 –1.160.451

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

   

  2.226.453 753.614

  Začetne manj končne poslovne terjatve 174.982 5.133.648

  Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve 1.214.497 437.308

  Začetne manj končne odložene terjatve za davek 199.741 –336.425

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

  Začetne manj končne zaloge 2.705.624 –348.201

  Končni manj začetni poslovni dolgovi –1.490.550 –2.877.105

  Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije –220.218 –1.329.953

  Končne manj začetne odložene obveznosti za davek –357.623 74.342

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju (a + b) –480.175 4.820.774

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU    

a) Prejemki pri naložbenju 16.063.028 2.121.269

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

370.303 332.992

  Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 1.517 0

  Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 212.808 508.897

  Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 390.030 0

  Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 2.880.842 108.663

  Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 12.207.528 1.170.717

b) Izdatki pri naložbenju –15.492.468 –6.612.201

  Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev –628.697 –1.137.220



168   Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev –3.175.648 –1.970.573

  Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 –138.541

  Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb –489.956 –41.259

  Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb –11.198.167 –3.324.608

c) Prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) 570.560 –4.490.932

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU    

a) Prejemki pri financiranju 32.047.648 42.887.101

  Prejemki od vplačanega kapitala 0 0

  Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 806.115 9.090.000

  Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 31.241.533 33.797.101

b) Izdatki pri financiranju –34.501.089 –42.916.587

  Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje –1.614.000 –678.217

  Izdatki za vračilo kapitala –1.150.836 0

  Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti –2.007.078 –299.175

  Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti –27.188.116 –37.757.310

  Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku –2.541.059 –4.181.885

c) Prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) –2.453.441 –29.486

Č. Končno stanje denarnih sredstev 4.596.871 6.959.927

x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) –2.363.056 300.356

y) Začetno stanje denarnih sredstev 6.959.927 6.659.571

DODATEK K IZKAZU DENARNIH TOKOV  

Povečanje opredmetenih osnovnih sredstev, povezano s hkratnim povečanjem osnovnega kapitala s 
stvarnimi vložki in ne z denarnimi vplačili, kar pomeni naložbenje in financiranje brez posredovanja 
denarnih sredstev 0  

Povečanje nevplačanega vpisanega kapitala, povezano s hkratnim povečanjem osnovnega kapitala,  
kar pomeni navidezno naložbenje in financiranje brez posredovanja denarnih sredstev 0  

Druge pomembnejše spremembe na strani naložbenja in financiranja brez posredovanja  
denarnih sredstev 0  

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

 

Izkaz denarnih tokov je za leto 2010 (2009) narejen po posredni metodi  (različica II ─ SRS 26). Podatki, ki so prikazani v 

izkazu denarnega toka, izhajajo iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in  dodatnih podatkov, iz katerih so izračunani 

prejemki in izdatki.
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mojca osojnik: kako je gnezdila sraka sofija, 2005
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7.5 konsolidirani izkaz gibanja kapitala 

skupine mladinska knjiga za leto 2010 

 

IZKAZ GIBANJA  
KAPITALA   
1. 1. 2010–31. 12. 2010

Osnovni 
kapital

Kapi-
talske 

rezerve

Zakon-
ske 

rezerve

Rezerve 
za last-
ne del-

nice

Lastne 
delnice

Statu-
tarne 

rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Prese-
žek iz 

prevred-
notenja

Preneseni 
čisti  

dobiček

Čisti 
poslovni 
izid  leta

Uskupinje-
valni  

popravek 
kapitala

Stanje  
manjšinske-

ga kapitala

SKUPAJ

A. Stanje kapitala 31. 12. 2009 5.141.149 6.937.802 826.249 208.935 –208.935 1.557.627 19.587.179 13.909.451 10.383.421 1.196.963 –131.463 501.439 59.909.817

  Učinek pripojitve odvisne 
družbe

0 245.384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.384

A. Stanje kapitala 1. 1. 2010 5.141.149 7.183.186 826.249 208.935 –208.935 1.557.627 19.587.179 13.909.451 10.383.421 1.196.963 –131.463 501.439 60.155.201

B. Spremembe lastniškega 
kapitala – trans. z lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 –2.987.842 0 0 0 –2.987.842

  Izplačilo dividend                 –2.987.842       –2.987.842

C. Celotni vseobseg. donos 0 –680 –1.645 0 –1.150.836 0 –660.358 –147.894 229.026 –2.600.293 –354.109 –501.439 –5.188.228

  Vnos čistega posl. izida 
posl. leta

                  –2.600.293     –2.600.293

  Oblikovanje rezerv za  
lastne delnice

        –1.150.836               –1.150.836

  Učinek pripojitve odvisne 
družbe

            –421.810           –421.810

  Druge sestavine vseobseg. 
donosa

  –680 –1.645       –238.548 –147.894 229.026   –354.109 –501.439 –1.015.289

Č. Spremembe v kapitalu 0 0 0 1.150.836 0 0 0 –332.796 432.906 –1.250.946 0 0 0

  Razporeditev čistega dobič
ka po sklepu skupščine

0 0 0 0 0 0 0 0 1.028.201 –1.028.201 0 0 0

  Amortizacija prevredn. 
sredstev

0 0 0 0 0 0 0 –332.796 332.796 0 0 0 0

  Oblikovanje rezerv za  
lastne delnice

0 0 0 1.150.836 0 0 0 0 –928.091 –222.745 0 0 0

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

Osnovni 
kapital

Kapi-
talske 

rezerve

Zakon-
ske 

rezerve

Rezerve 
za last-
ne del-

nice

Lastne 
delnice

Statu-
tarne 

rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Prese-
žek iz 

prevred-
notenja

Preneseni 
čisti  

dobiček

Čisti 
poslovni 
izid  leta

Uskupinje-
valni  

popravek 
kapitala

Stanje  
manjšinske-

ga kapitala

SKUPAJ

A. Stanje kapitala 31. 12. 2009 5.141.149 6.937.802 826.249 208.935 –208.935 1.557.627 19.587.179 13.909.451 10.383.421 1.196.963 –131.463 501.439 59.909.817

  Učinek pripojitve odvisne 
družbe

0 245.384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.384

A. Stanje kapitala 1. 1. 2010 5.141.149 7.183.186 826.249 208.935 –208.935 1.557.627 19.587.179 13.909.451 10.383.421 1.196.963 –131.463 501.439 60.155.201

B. Spremembe lastniškega 
kapitala – trans. z lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 –2.987.842 0 0 0 –2.987.842

  Izplačilo dividend                 –2.987.842       –2.987.842

C. Celotni vseobseg. donos 0 –680 –1.645 0 –1.150.836 0 –660.358 –147.894 229.026 –2.600.293 –354.109 –501.439 –5.188.228

  Vnos čistega posl. izida 
posl. leta

                  –2.600.293     –2.600.293

  Oblikovanje rezerv za  
lastne delnice

        –1.150.836               –1.150.836

  Učinek pripojitve odvisne 
družbe

            –421.810           –421.810

  Druge sestavine vseobseg. 
donosa

  –680 –1.645       –238.548 –147.894 229.026   –354.109 –501.439 –1.015.289

Č. Spremembe v kapitalu 0 0 0 1.150.836 0 0 0 –332.796 432.906 –1.250.946 0 0 0

  Razporeditev čistega dobič
ka po sklepu skupščine

0 0 0 0 0 0 0 0 1.028.201 –1.028.201 0 0 0

  Amortizacija prevredn. 
sredstev

0 0 0 0 0 0 0 –332.796 332.796 0 0 0 0

  Oblikovanje rezerv za  
lastne delnice

0 0 0 1.150.836 0 0 0 0 –928.091 –222.745 0 0 0

D. Stanje kapitala 31. 12. 2010 5.141.149 7.182.506 824.604 1.359.771 –1.359.771 1.557.627 18.926.821 13.428.761 8.057.511 –2.654.276 –485.572 0 51.979.131
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7.6 konsolidirani izkaz gibanja kapitala 

skupine mladinska knjiga za leto 2009 

 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA   
1. 1. 2009–31. 12. 2009

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske 
rezerve

Rezerve 
za lastne 

delnice

Lastne 
delnice

Statutarne 
rezerve

Druge rezer-
ve iz dobička

Presežek iz 
prevredno-

tenja

Preneseni 
čisti dobiček

Čisti 
poslovni izid 

poslovnega 
leta

Uskupinje-
valni popra-
vek kapitala

SKUPAJ

A. Stanje kapitala 1. 1. 2009 5.141.149 7.881.685 825.586 208.935 –208.935 1.421.584 20.524.259 1.313.267 11.423.478 1.181.137 –80.584 49.631.561

B. Spremembe lastn. kapitala − 
transakcije z lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 –4.163.385 0 0 –4.163.385

  Izplačilo dividend                 –4.163.385     –4.163.385

C. Celotni vseobseg. donos 0 0 0 0 0 0 0 12.596.184 61.227 1.333.670 –50.879 13.940.202

  Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta

                  1.334.329   1.334.329

  Vnos zneska prevrednotenja  
kapitala

              13.881.062       13.881.062

  Uporaba presežka iz prevrednotenja               –1.284.878       –1.284.878

  Druge sestavine vseobsegajočega 
donosa

                61.227 –659 –50.879 9.689

Č. Spremembe v kapitalu 0 –943.883 663 0 0 136.043 –937.080 0 3.062.101 –1.317.844 0 0

  Razporeditev čistega dobička  po 
sklepu uprav in nadzornega sveta

    663     136.043       –136.706   0

  Poravnava izgub kot odbitne  
sestavine kapitala

  –943.883               943.883   0

  Razpor. čistega dobička  
po sklepu skupščine

                2.125.021 –2.125.021   0

  Druge prerazporeditve kapitala             –937.080   937.080     0

D. Stanje kapitala 31. 12. 2009 5.141.149 6.937.802 826.249 208.935 –208.935 1.557.627 19.587.179 13.909.451 10.383.421 1.196.963 –131.463 59.408.378

E. Stanje manjšinskega kapitala  
31. 12. 2009

84.103 135.702 12.260 0 0 11.730 84.023 78.629 62.952 32.040 0 501.439

F. Stanje kapitala SKUPINE MK  
31. 12. 2009

5.225.252 7.073.504 838.509 208.935 –208.935 1.569.357 19.671.202 13.988.080 10.446.373 1.229.003 –131.463 59.909.817
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA   
1. 1. 2009–31. 12. 2009

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske 
rezerve

Rezerve 
za lastne 

delnice

Lastne 
delnice

Statutarne 
rezerve

Druge rezer-
ve iz dobička

Presežek iz 
prevredno-

tenja

Preneseni 
čisti dobiček

Čisti 
poslovni izid 

poslovnega 
leta

Uskupinje-
valni popra-
vek kapitala

SKUPAJ

A. Stanje kapitala 1. 1. 2009 5.141.149 7.881.685 825.586 208.935 –208.935 1.421.584 20.524.259 1.313.267 11.423.478 1.181.137 –80.584 49.631.561

B. Spremembe lastn. kapitala − 
transakcije z lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 –4.163.385 0 0 –4.163.385

  Izplačilo dividend                 –4.163.385     –4.163.385

C. Celotni vseobseg. donos 0 0 0 0 0 0 0 12.596.184 61.227 1.333.670 –50.879 13.940.202

  Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta

                  1.334.329   1.334.329

  Vnos zneska prevrednotenja  
kapitala

              13.881.062       13.881.062

  Uporaba presežka iz prevrednotenja               –1.284.878       –1.284.878

  Druge sestavine vseobsegajočega 
donosa

                61.227 –659 –50.879 9.689

Č. Spremembe v kapitalu 0 –943.883 663 0 0 136.043 –937.080 0 3.062.101 –1.317.844 0 0

  Razporeditev čistega dobička  po 
sklepu uprav in nadzornega sveta

    663     136.043       –136.706   0

  Poravnava izgub kot odbitne  
sestavine kapitala

  –943.883               943.883   0

  Razpor. čistega dobička  
po sklepu skupščine

                2.125.021 –2.125.021   0

  Druge prerazporeditve kapitala             –937.080   937.080     0

D. Stanje kapitala 31. 12. 2009 5.141.149 6.937.802 826.249 208.935 –208.935 1.557.627 19.587.179 13.909.451 10.383.421 1.196.963 –131.463 59.408.378

E. Stanje manjšinskega kapitala  
31. 12. 2009

84.103 135.702 12.260 0 0 11.730 84.023 78.629 62.952 32.040 0 501.439

F. Stanje kapitala SKUPINE MK  
31. 12. 2009

5.225.252 7.073.504 838.509 208.935 –208.935 1.569.357 19.671.202 13.988.080 10.446.373 1.229.003 –131.463 59.909.817
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8. PoJasnila k revidiranim  

konsolidiranim računovodskim  
izkazom skuPine mladinska knJiga

Skupino Mladinska knjiga (v nadaljevanju Skupina) je 

konec leta 2010 sestavljalo 11 družb. V vseh družbah 

Skupine na dan 31. 12. 2010  ima obvladujoča družba 

Mladinska knjiga Založba, d. d., 100odstotni delež, kar 

pomeni, da so vse družbe Skupine zavezane popolni 

konsolidaciji. 

Skupina Mladinska knjiga je del Skupine Zvon Dva Hol

ding. Obvladujoča družba Zvon Dva Holding, d. d., s 

sedežem v Mariboru, Slovenska ulica 17, ima 69odstotni 

delež v Mladinski knjigi Založbi, d. d.

Razmerja med družbami skupine Zvon Dva Holding, d. d., 

in družbami Skupine niso konsolidirane, zato se v kon

solidiranih računovodskih izkazih pojavljajo prometi in 

stanja do družb skupine Zvon Dva Holding. Ta razmerja 

se konsolidirajo na ravni skupine Zvon Dva Holding.



175
8.1 skupina mladinska knjiga na dan  

31. 12. 2010 

V letu 2010 so se na področju sestave Skupine in lastniš

kih deležev zgodile naslednje spremembe:

•	 Mladinska knjiga Založba, d. d.,  je pridobila dodatni 

delež v Mladinski knjigi Trgovini, d. d., za 464.290 

evrov in s tem postala 100odstotni lastnik družbe,

•	 Mozaik knjiga Zagreb je bila dokapitalizirana  

s strani Mladinske knjige Založbe, d. d., v višini 

2.500.000 evrov,

•	 Mladinska knjiga Beograd je bila dokapitalizirana 

s strani Mladinske knjige Založbe, d. d., v višini 

1.000.000 evrov,

•	 Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo je bila  

dokapitalizirana s strani Mladinske knjige  

Založbe, d. d., v višini 500.000 evrov,

•	 Mladinska knjiga Skopje je bila dokapitalizirana  

s strani Mladinske knjige Založbe, d. d., v višini 

200.000 evrov,

•	 Mladinska knjiga Založba, d. d., je pripoznala  

slabitve dolgoročnih finančnih naložb v naslednjih 

družbah:

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

v višini 312.942 evrov,

 Mladinska Bucuresti v višini 1.659 evrov.

•	 Glede na predhodno leto so bile iz popolne  

konsolidacije izključene družbe Mladinska knjiga  

Logistika (pripojitev k MKZ), Mladinska knjiga  

Sestavljeno podjetje (pripojitev k MKZ), Lipa Koper 

(pripojitev k MKT) ter družbe, ki so bile bodisi  

likvidirane (MK Sofija) ali pa so še v postopku  

likvidacije (Mladinska Bucuresti, MK Trst).
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31. 12. 2010 

Naziv družbe Matična številka Sedež družbe Delež MK  
Založbe

Delež  
Mozaika knjiga

Delež  
preostalih

Vrednost kapi-
tala 31. 12. 2010

Čisti prih. od 
prodaje v letu 

2010

Čisti dobiček v 
letu 2010

Obvladujoča družba                

1. Mladinska knjiga Založba, d. d. 5049130 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 3,29 % 0,00 % 96,71 % 42.232.258 40.448.951 488.778

Odvisne družbe v državi           27.137.200 68.477.825 1.125.945

2. Mladinska knjiga Trgovina, d. d. 5171555 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 0,00 % 25.271.150 64.207.068 1.433.082

3. Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. 1900277 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 0,00 % 80.774 609.961 20.357

4. Grafika Soča, d. o. o. 5048524 Sedejeva ulica 4, 5000 Nova Gorica 100,00 % 0,00 % 0,00 % 330.884 3.494.590 –328.313

5. MK Naložbe, d. o. o. 3434184 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 0,00 % 1.454.392 166.207 819

Odvisne družbe v tujini           5.513.549 24.487.266 –4.100.715

6. Mozaik knjiga, d. o. o. 3741672 Savska 66, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 0,00 % 3.094.394 16.237.156 –3.507.199

7. Svijet knjige, d. o. o. 204463 Savska cesta 66, 10000 Zagreb, Hrvaška 90,00 % 10,00 % 0,00 % 25.933 0 0

8. Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo 4200757160009 Džemala Bijedića 197A, 71000 Sarajevo, 
Bosna in Hercegovina

100,00 % 0,00 % 0,00 % 274.906 1.633.025 –312.942

9. Mladinska knjiga, DOOEL, Skopje 5848784 Bul. Partizanski odredi 70b, D. C.  
Aluminka, 1020 Skopje,  Makedonija

100,00 % 0,00 % 0,00 % 121.875 522.619 20.315

10. „Til.ia“, HmbH  106801k Viktringer Ring 26, 
9020 Klagenfurt/Celovec, Avstrija

100,00 % 0,00 % 0,00 % 72.550 0 0

11. Mladinska knjiga, d. o. o., Novi Beograd 8773505 Dorđa Stanojevića 14,  
t11070 Novi Beograd,  Srbija

100,00 % 0,00 % 0,00 % 1.923.891 6.094.465 –300.889

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA           74.883.007 133.414.042 –2.485.992
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Naziv družbe Matična številka Sedež družbe Delež MK  
Založbe

Delež  
Mozaika knjiga

Delež  
preostalih

Vrednost kapi-
tala 31. 12. 2010

Čisti prih. od 
prodaje v letu 

2010

Čisti dobiček v 
letu 2010

Obvladujoča družba                

1. Mladinska knjiga Založba, d. d. 5049130 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 3,29 % 0,00 % 96,71 % 42.232.258 40.448.951 488.778

Odvisne družbe v državi           27.137.200 68.477.825 1.125.945

2. Mladinska knjiga Trgovina, d. d. 5171555 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 0,00 % 25.271.150 64.207.068 1.433.082

3. Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. 1900277 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 0,00 % 80.774 609.961 20.357

4. Grafika Soča, d. o. o. 5048524 Sedejeva ulica 4, 5000 Nova Gorica 100,00 % 0,00 % 0,00 % 330.884 3.494.590 –328.313

5. MK Naložbe, d. o. o. 3434184 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 0,00 % 1.454.392 166.207 819

Odvisne družbe v tujini           5.513.549 24.487.266 –4.100.715

6. Mozaik knjiga, d. o. o. 3741672 Savska 66, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 0,00 % 3.094.394 16.237.156 –3.507.199

7. Svijet knjige, d. o. o. 204463 Savska cesta 66, 10000 Zagreb, Hrvaška 90,00 % 10,00 % 0,00 % 25.933 0 0

8. Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo 4200757160009 Džemala Bijedića 197A, 71000 Sarajevo, 
Bosna in Hercegovina

100,00 % 0,00 % 0,00 % 274.906 1.633.025 –312.942

9. Mladinska knjiga, DOOEL, Skopje 5848784 Bul. Partizanski odredi 70b, D. C.  
Aluminka, 1020 Skopje,  Makedonija

100,00 % 0,00 % 0,00 % 121.875 522.619 20.315

10. „Til.ia“, HmbH  106801k Viktringer Ring 26, 
9020 Klagenfurt/Celovec, Avstrija

100,00 % 0,00 % 0,00 % 72.550 0 0

11. Mladinska knjiga, d. o. o., Novi Beograd 8773505 Dorđa Stanojevića 14,  
t11070 Novi Beograd,  Srbija

100,00 % 0,00 % 0,00 % 1.923.891 6.094.465 –300.889

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA           74.883.007 133.414.042 –2.485.992
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Naziv družbe Matična številka Sedež družbe Delež MK 
Založbe

Delež  
Mozaika 

knjiga

Delež MK 
Sest. p.

Delež MK 
Trgovine

Delež  
preostalih

Vrednost  
kapitala  

31. 12. 2009

Čisti prih. 
od prodaje v 

letu 2009

Čisti 
dobiček v 
letu 2009

Obvladujoča družba                    

1. Mladinska knjiga Založba, d. d. 5049130 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 0,61 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 99,39 % 46.230.029 42.774.412 3.129.030

Odvisne družbe v državi     25.701.048 75.228.220 1.036.516

2. Mladinska knjiga Logistika, družba za skladiščenje  
in distribucijo, d. o. o.

5543355 Brnčičeva ulica 45,  
1231 Ljubljana  Črnuče

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 640.691 5.174.638 24.983

3. Mladinska knjiga Trgovina, d. d. 5171555 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 98,12 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,88 % 21.021.749 65.775.916 1.386.504

4. Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. 1900277 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 124.838 690.320 21.886

5. Mladinska knjiga Sestavljeno podjetje, d. o. o. 5048966 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 35,08 % 0,00 % 0,00 % 64,92 % 0,00 % 1.692.951 124.120 79.043

6. Založba Lipa Koper, d. o. o. 5049482 Muzejski trg 7, 6000 Koper 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 108.049 0 3.208

7. Grafika Soča, d. o. o. 5048524 Sedejeva ulica 4,  
5000 Nova Gorica

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 659.197 3.153.147 –492.361

8. MK Naložbe, d. o. o. 3434184 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1.453.573 310.079 13.253

Odvisne družbe v tujini     4.650.028 30.866.370 –1.063.827

9. Mozaik knjiga, d. o. o. 3741672 Savska 66,  
10000 Zagreb, Hrvaška

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4.125.421 18.537.824 37.174

10. Mladinska knjiga, EOOD, Sofija 131424432 Kniaz Boris I 44b,   
1463 Sofija, Bolgarija

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % –602.120 184.512 –153.336

11. Svijet knjige, d. o. o. 0204463 Savska cesta 66,  
10000 Zagreb, Hrvaška

90,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 26.237 0 0

12. Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo  4200757160009 Džemala Bijedića 197A, 71000 
Sarajevo, Bosna in Hercegovina

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 87.853 2.217.265 –885.462

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

1020 Skopje,  Makedonija

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % –100.121 614.767 –178.349

14. „Til.ia“,GmbH  106801k Viktringer Ring 26,  
9020 Klagenfurt/Celovec, 

Avstrija

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 72.550 0 –4.083

15. Mladinska knjiga, d. o. o., Novi Beograd 8773505 Dorđa Stanojevića 14, 11070 
Novi Beograd,  Srbija

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1.337.388 8.698.481 106.676

16. Mladinska Bucuresti, SRL J40/8554 Str. Domnita Ruxandra nr. 12, 
Sect. 2, Bukarešta

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % –297.180 613.521 13.553

17. MK Group, SRL, Italija 1147440323 Via Udine n. 59/A,  
34135 Trieste (Trst), Italija

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 0 0

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA               76.581.105 148.869.002 3.101.719

8.2 skupina mladinska knjiga na dan  
31. 12. 2009 
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Naziv družbe Matična številka Sedež družbe Delež MK 
Založbe

Delež  
Mozaika 

knjiga

Delež MK 
Sest. p.

Delež MK 
Trgovine

Delež  
preostalih

Vrednost  
kapitala  

31. 12. 2009

Čisti prih. 
od prodaje v 

letu 2009

Čisti 
dobiček v 
letu 2009

Obvladujoča družba                    

1. Mladinska knjiga Založba, d. d. 5049130 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 0,61 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 99,39 % 46.230.029 42.774.412 3.129.030

Odvisne družbe v državi     25.701.048 75.228.220 1.036.516

2. Mladinska knjiga Logistika, družba za skladiščenje  
in distribucijo, d. o. o.

5543355 Brnčičeva ulica 45,  
1231 Ljubljana  Črnuče

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 640.691 5.174.638 24.983

3. Mladinska knjiga Trgovina, d. d. 5171555 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 98,12 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,88 % 21.021.749 65.775.916 1.386.504

4. Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. 1900277 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 124.838 690.320 21.886

5. Mladinska knjiga Sestavljeno podjetje, d. o. o. 5048966 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 35,08 % 0,00 % 0,00 % 64,92 % 0,00 % 1.692.951 124.120 79.043

6. Založba Lipa Koper, d. o. o. 5049482 Muzejski trg 7, 6000 Koper 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 108.049 0 3.208

7. Grafika Soča, d. o. o. 5048524 Sedejeva ulica 4,  
5000 Nova Gorica

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 659.197 3.153.147 –492.361

8. MK Naložbe, d. o. o. 3434184 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1.453.573 310.079 13.253

Odvisne družbe v tujini     4.650.028 30.866.370 –1.063.827

9. Mozaik knjiga, d. o. o. 3741672 Savska 66,  
10000 Zagreb, Hrvaška

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4.125.421 18.537.824 37.174

10. Mladinska knjiga, EOOD, Sofija 131424432 Kniaz Boris I 44b,   
1463 Sofija, Bolgarija

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % –602.120 184.512 –153.336

11. Svijet knjige, d. o. o. 0204463 Savska cesta 66,  
10000 Zagreb, Hrvaška

90,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 26.237 0 0

12. Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo  4200757160009 Džemala Bijedića 197A, 71000 
Sarajevo, Bosna in Hercegovina

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 87.853 2.217.265 –885.462

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

1020 Skopje,  Makedonija

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % –100.121 614.767 –178.349

14. „Til.ia“,GmbH  106801k Viktringer Ring 26,  
9020 Klagenfurt/Celovec, 

Avstrija

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 72.550 0 –4.083

15. Mladinska knjiga, d. o. o., Novi Beograd 8773505 Dorđa Stanojevića 14, 11070 
Novi Beograd,  Srbija

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1.337.388 8.698.481 106.676

16. Mladinska Bucuresti, SRL J40/8554 Str. Domnita Ruxandra nr. 12, 
Sect. 2, Bukarešta

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % –297.180 613.521 13.553

17. MK Group, SRL, Italija 1147440323 Via Udine n. 59/A,  
34135 Trieste (Trst), Italija

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 0 0

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA               76.581.105 148.869.002 3.101.719
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alenka sottler: Pepelka, Jacob in Wilhelm grimm, 2006



1819. Podlage za sestavo konsolidiranih  
računovodskih izkazov

9.1 izjava o skladnosti

Konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v skladu 

s Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevan

ju: SRS), Zakonom o gospodarskih družbah ter pojasnili 

in stališči, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo. 

9.2  Podlage za merjenje

Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni ob  

upoštevanju izvirnih (nabavnih) vrednosti, razen v spod

njih primerih, v katerih 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,

•	 za prodajo razpoložljiva finančna sredstva (razen 

tistih, ki jim ni mogoče določiti poštene vrednosti),

•	 nepremičnine v poslovnem najemu, dane v  

podnajem.

9.3 Funkcijska in predstavitvena valuta

Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v 

evrih (EUR) brez centov. 

9.4 uporaba ocen in presoj

V skladu s SRS mora poslovodstvo pri sestavi računovod

skih izkazov podati presoje, ocene in predpostavke, ki 

vplivajo na uporabo usmeritev in na izkazane vrednosti 

sredstev in obveznosti ter prihodkov ter odhodkov. De

janski rezultati lahko od teh ocen odstopajo. 

Ocene in navedene predpostavke je treba stalno pregle

dovati. Popravki računovodskih ocen se pripoznajo zgolj 

za obdobje, v katerem se ocena popravi, če vpliva zgolj 

na to obdobje, in za  prihodnja leta, na katera vplivajo. 
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9.5 Poslovno leto

Poslovno leto je za Skupino Mladinska knjiga  

enako koledarskemu letu.

gorazd vahen: čuk na palici, svetlana makarovič, 2001
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10.  Pomembne računovodske usmeritve

10.1 Podlaga za konsolidacijo  

odvisne družbe 
Odvisne družbe so podjetja, ki jih obvladuje Skupina. 

Obvladovanje obstaja, ko ima Skupina zmožnost od

ločati o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja za 

pridobivanje koristi iz njegovega delovanja. Pri ocenje

vanju vpliva se upošteva obstoj in učinek potencialnih 

glasovalnih pravic, ki jih je trenutno moč uveljaviti ali 

zamenjati. Računovodski izkazi odvisnih družb so vklju

čeni v konsolidirane računovodske izkaze od datuma, ko 

se obvladovanje začne, do datuma, ko se preneha. 

Posli, izvzeti iz konsolidacije  
Pri sestavi skupinskih računovodskih izkazov so izloče

na stanja, nerealizirani dobički in izgube, ki izhajajo iz 

poslov znotraj Skupine. Nerealizirani dobički iz poslov s 

skupaj obvladovanimi podjetji se izločijo le do obsega 

deleža Skupine v tem podjetju. Nerealizirane izgube se 

izločijo na enak način kot dobički pod pogojem, da ne 

obstaja dokaz o oslabitvi.  

10.2  tuja valuta

Posli v tuji valuti 
Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno 

funkcijsko valuto družb znotraj Skupine po menjalnem 

tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, iz

raženi v tuji valuti na dan bilance stanja, se preračunajo 

v funkcijsko valuto po takrat veljavnem srednjem tečaju. 

Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike med od

plačno vrednostjo v funkcijski valuti na začetku obdobja, 

popravljeno na višino efektivnih obresti in plačil med ob

dobjem, ter odplačno vrednostjo v tuji valuti, preračuna

no po menjalnem tečaju na koncu obdobja. Nedenarna 

sredstva in obveznosti, izraženi v tuji valuti in izmerjeni 

po pošteni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po 

menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene 

vrednosti. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslov

nega izida, kar pa ne velja za razlike, ki nastanejo pri 

preračunu kapitalskih instrumentov, razvrščenih kot na 
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razpolago za prodajo ali za nefinančno obveznost, ki je 

določena kot varovanje pred tveganjem. 

računovodski izkazi družb  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 prera

čunajo v EUR po tečajih, ki so veljavni na dan preračuna. 

Tečajne razlike, ki nastanejo pri preračunu, se neposred

no pripoznajo v kapitalu. 

V postopku konsolidacije družb Skupine so bile tako 

izločene (pobotane) naslednje postavke:

a. dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe  

Skupine v kapital družb v Skupini z deležem  

kapitala Skupine v kapitalu družb Skupine  

v vrednosti 23.822.038 EUR; 

Pri tem nastane razlika, ki pomeni slabo oz.  

dobro ime in ki se nanaša na naslednje naložbe:

Stanje slabega  imena v konsolidirani bilanci stanja

 

Slabo ime  
31. 12. 2009

Odprava  
slabega imena 

zaradi  
pripojitve

Slabo ime,  
nastalo v  

tekočem letu

Slabo ime  
31. 12. 2010

MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA 3.194.311   20.916 3.215.227

GRAFIKA SOČA 601.599   0 601.599

MK LOGISTIKA 7.899 –7.899 0 0

MK NALOŽBE 575.238   0 575.238

SKUPAJ 4.379.047 –7.899 20.916 4.392.064

Prihodki iz naslova slabega imena v višini 20.916 EUR 

izvirajo iz dokupa manjšinskega deleža v Mladinski knji

gi Trgovini, d. d. 

Slabo ime v višini 7.899 EUR je bilo odpravljeno zaradi 

pripojitve družbe MKL k družbi MKZ.
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Slabo ime preteklih let je sestavni del prenesenega čiste

ga dobička Skupine. 

Zaradi pripojitev družb MK SP k družbi MKZ in pripojitve 

Založbe Lipa Koper k družbi MKT smo odpravili dobro ime 

v konsolidirani bilanci stanja v višini 110.461 EUR (Založba 

Lipa Koper) in 469.170 EUR (MK SP). Za oba zneska je v 

predhodnih obdobjih že bila pripoznana slabitev.

Trenutno izkazujemo še za 151.316 EUR dobrega imena, od 

katerega je na dan 31. 12. 2010  že pripoznana slabitev v 

višini 60.895 EUR iz naslova podjetja MK Knjižarstvo.

Nadalje je bilo pobotano naslednje:

b. terjatve in kratkoročne finančne naložbe do družb v 

Skupini z obveznostmi (poslovnimi in finančnimi) do 

družb v Skupini v vrednosti  11.050.408 EUR; 

c. medsebojni prihodki in odhodki Skupine v vrednosti 

19.860.640 EUR (16 % skupnih prihodkov Skupine). 

11. nakupi in prodaje odvisnih družb  
in manjšinskih deležev

V letu 2010 je Skupina dokupila 1,92odstotni delež v 

Mladinski knjigi Trgovini, d. d.. Za transakcijo je odštela 

496.170 EUR. 
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svjetlan Junaković: uganke 100+1, andrej rozman roza, 2008
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12. PoJasnila k revidirani BilanCi stanJa 

skuPine mladinska knJiga

12.1 neopredmetena sredstva                                                                  
2.219.971  EUR                                         

 
  Dolgoročne 

premoženj-
ske pravice – 
računalniški 

programi

Dobro ime Dolgoročno 
odloženi 

stroški  
poslovanja

Druga neo-
predmetena 
dolgoročna 

sredstva

Skupaj

NABAVNA VREDNOST 0 0 0 0 0

Stanje 1. 1. 2010 3.673.985 734.322 860.629 143.002 5.411.938

Stanje 1. 1. – tečajne razlike –14.499 –2.394 0 345 –16.548

Pridobitve 418.305 0 0 0 418.305

Neopredmetena sredstva,  
nastala v podjetju

67.182 0 0 0 67.182

Odpisi in odtujitve –67.613 0 0 0 –67.613

Premik med skupinami 860.629 0  –860.629 0  0 

Prenos na opredmetena sredstva 0 0 0 0 0

Stanje 31. 12. 2010 4.952.488 734.322 0 143.002 5.829.812

           

POPRAVEK VREDNOSTI          

Stanje 1. 1. 2010 2.700.304 610.569 0 0 3.310.873

Stanje 1. 1. – tečajne razlike –13.335 –445 0 0 –13.780

Odpisi in odtujitve –27.459 0 0 0 –27.459

Amortizacija 296.534 30.938 0 0 327.472

Odpravljanje izgube zaradi osla
bitev

–1.045 0 0 0 –1.045

Prenos na opredmetena sredstva 0 0 0 0 0

Stanje 31. 12. 2010 2.968.334 641.507 0 0 3.609.841

           

Neodpisana vrednost 1. 1. 2010 972.517 121.804 860.629 143.347 2.098.297

Neodpisana vrednost 31. 12. 
2010

1.984.154 92.815 0 143.002 2.219.971
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Seštevek začetnih stanj in tečajnih razlik da končno stan

je predhodnega leta. 

Neopredmetena sredstva so predvsem naložbe v  

programsko opremo.

Druga neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve se v glavnem nanašajo na vrednost 

revaloriziranih osnovnih sredstev v družbi Mozaik knjiga, 

ki so bile v preteklih letih 100odstotno amortizirane iz 

davčnih razlogov. 

Dobro ime je nastalo na osnovi pripojitve MK Knjižarstva, 

d. o. o., k Mozaiku knjiga, d. o. o., v letu 2008.

Skupina je v letu 2009 pridobila za 418.305 EUR  

neopredmetenih sredstev, od tega se večina nanaša na 

nakupe računalniških programov. V letu 2010 je Skupina 

kot naložbo pripoznala razvoj lastnega komercialnega 

programa in nadgradnjo preostalih informacijskih siste

mov in tehnologij v vrednosti 860.629 EUR.

Knjigovodske vrednosti neopredmetenih dolgoročnih 

sredstev v materialno pomembnih zneskih ustrezajo 

njihovi nadomestitveni vrednosti. Neopredmetena dolgo

ročna sredstva so last družbe in so prosta bremen.



18912.2 opredmetena osnovna sredstva                                                     
42.948.769 EUR

            

 

Zemljišča Zgradbe Oprema in 
nadomest-

ni deli

Drobni 
inven-

tar

Opred-
metena 

osnovna 
sred-

stva v 
izdelavi

Kratko-
ročni 

predujmi

Skupaj

NABAVNA VREDNOST              

Stanje 1. 1. 2010 15.182.819 35.322.285 22.033.068 111.132 6.125 77.886 71.418.391

Stanje 1. 1. –  
tečajne razlike

–2.164 –11.450 –11.588 –195 0 0 –25.397

Prenos iz NOS 0 0 0  0 0 0 0

Popravek prevrednoten
ja iz 2009

–2.277.147 5.231.608 0  0  0  0  2.954.461

Pridobitve 0  2.229.791 1.131.380 9.343 78.793 607.159 4.056.466

Prenos iz naložbenih 
nepremičnin

0 0 0 0 0 0 0

Odpisi in odtujitve 0 0 –1.262.795 0 0 –1.278.457

Izgube zaradi oslabitev 0 0 –21.834 0 0 0 –21.834

Premiki med grupami 56.056 –56.056 5.219 –64 –5.155 0  0

Stanje 31. 12. 2010 12.961.728 42.727.628 21.885.038 104.749 79.763 685.045 78.443.951

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2010 0 14.473.662 14.982.281 110.888 0 0 29.566.831

Stanje 1. 1. – tečajne 
razlike

0 –2.959 –21.312 –45 0 0 –24.316

Prenos iz NOS 0 0 0 0 0 0 0

Popravek prevrednoten
ja iz 2009

0 2.954.461 0 0 0 0 2.954.461

Odpisi in odtujitve 0 0 –367.211 –15.512 0 0 –382.723

Amortizacija 0 1.205.463 2.141.777 0 0 0 3.347.240

Izgube zaradi oslabitev 0 0 0 9.373 0 0 9.373

Premiki med grupami 0 380.571 –380.571 0 0 0 0

Stanje 31. 12. 2010 0 19.014.157 16.376.276 104.749 0 0 35.495.182

Neodpisana vrednost  
1. 1. 2010

15.180.655 20.840.132 7.060.511 94 6.125 77.886 43.165.403

Neodpisana vrednost  
31. 12. 2010

12.961.728 23.713.471 5.508.762 0 79.763 685.045 42.948.769
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Seštevek začetnih stanj in tečajnih razlik da končno stan

je predhodnega leta. 

V letu 2010 je bilo v Skupini pridobljenih (kupljenih) 4,06  

milijona EUR opredmetenih osnovnih sredstev.

Pretežni del novih nabav se nanaša na nakup poslovne 

zgradbe na Wolfovi v Ljubljani (2 mio), 1,1 mio EUR je 

družba namenila za nakup opreme (računalniška oprema 

in oprema maloprodajnih enot), med osnovnimi sredstvi 

pa izkazujemo tudi za 685 tisoč EUR predujmov.

V letu 2009 je Skupina spremenila računovodske usme

ritve pri vrednotenju nepremičnin in prešla na model 

prevrednotovanja. Oceno poštene vrednosti nepremičnin 

je izvedel pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremi

čnin po stanju na dan 31. 12. 2009. 

Knjigovodske vrednosti preostalih opredmetenih osnov

nih sredstev v materialno pomembnih zneskih ustrezajo 

njihovi nadomestitveni vrednosti.

Opredmetena osnovna sredstva so last Skupine.  

Hipoteke na opredmetena osnovna sredstva na dan  

31. 12. 2010 so znašale 1 milijon evrov. 
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12.3 naložbene nepremičnine                                            

6.583.945 EUR

  Naložbene  
nepremičnine -  

zemljišča

Naložbene  
nepremičnine - 

zgradbe

Skupaj 

NABAVNA VREDNOST      

Stanje 1. 1. 2010 3.377.295 1.862.749 5.240.044

Povečanja, ki izhajajo iz prevrednotenja 666.736 677.165 1.343.901

Stanje 31. 12. 2010 4.044.031 2.539.914 6.583.945

Poštena vrednost 31. 12. 2010     6.583.945

 Hipotek na naložbene nepremičnine na dan 31. 12. 2010 ni bilo. 

12.4 dolgoročne finančne naložbe (brez posojil)          
 1.696.139 EUR

     

 

Druge dolgoročne  
finančne naložbe,  

izmerjene po  
nabavni vrednosti

Druge dolgoročne  
finančne naložbe,   

izmerjene po pošteni 
vrednosti preko  

kapitala

Skupaj

NABAVNA VREDNOST      

Stanje 1. 1. 2010 1.387.914 3.095.539 4.483.453

Pridobitve 1.920 0 1.920

Zmanjšanje –83.089 –191.705 –274.794

Stanje 31. 12. 2010 1.306.745 2.903.834 4.210.579

       

POPRAVEK VREDNOSTI      

Stanje 1. 1. 2010 651.125 1.847.763 2.498.888

Odpisi in odtujitve 0 15.552 15.552

Stanje 31. 12. 2010 651.125 1.863.315 2.514.440

       

Neodpisana vrednost 1. 1. 2010 736.789 1.247.776 1.984.565

Neodpisana vrednost 31. 12. 2010 655.620 1.040.519 1.696.139
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V letu 2010 je družba odprodala delnice Zavarovalnice 

Triglav in naložbo v KD Življenje v skupni višini 83 tisoč 

EUR ter prodala naložbo v vzajemni sklad Modri Korak v 

višini 191 tisoč EUR.

Pomembnejše naložbe, izmerjene po nabavni vrednosti 

na dan 31. 12. 2010, so:

•	 Qwest investments v višini 309.811 EUR ter 

•	 delnice Zavarovalnice Triglav v višini 160.753 EUR.

Pomembnejše naložbe, vrednotene po pošteni vrednosti 

na dan 31. 12. 2010, so:

•	 Svijetlost komerc  539.096 EUR

•	 Ilirika investment II. Jugoistočna EU  150.275 EUR

•	 Krekova družba za upravljanje 75.203 EUR

•	 KD investment Viktoria fond  60.896 EUR

Skupina izjavlja, da pri dolgoročnih finančnih naložbah 

ni zaznati večjih obrestnih in kreditnih tveganj.
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12.5 dolgoročno dana posojila                        

  464.257 EUR
                                            

  Dolgoročna 
posojila, 

dana drugim

Dolgoročna 
posojila, 

dana z 
odkupom 

obveznic od 
drugih

Skupaj

NABAVNA VREDNOST      

Stanje 1. 1. 2010 131.774 809.123 940.897

Pridobitve 3.567 0 3.567

Zmanjšanje –19.957 –381.382 –401.339

Stanje 31. 12. 2010 115.384 427.741 543.125

       

POPRAVEK VREDNOSTI      

Stanje 1. 1. 2010 72.485 0 72.485

Zmanjšanje 6.159 0 6.159

Stanje 31. 12. 2010 78.644 0 78.644

       

Neodpisana vrednost 1. 1. 2010 59.289 809.123 868.412

Neodpisana vrednost 31. 12. 2010 36.740 427.741 464.257

 
Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic, se na

našajo na obveznice Slovenske odškodninske družbe v 

vrednosti 274.737 EUR.  Obveznice so obrestovane po 

6odstotni letni obrestni meri. Glavnica in obresti se v 

skladu z amortizacijskim načrtom izplačujejo polletno, 

zadnji kupon zapade 1. 6. 2016. 

Druga dolgoročna posojila se nanašajo večinoma na  

posojila, dana delavcem Skupine. 
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1.250.496 EUR              

  31. 12. 2010 31. 12. 2009 Indeks 10/09

Terjatve za odloženi davek iz odbitnih začasnih razlik 1.106.676 911.370 121

Terjatve za odloženi davek iz odbitnih začasnih razlik – 
konsolidacija

143.820 538.867 27

SKUPAJ 1.250.496 1.450.237 86

                                                                                                                       

Odložene terjatve za davek so se zmanjšale za 14 %.

Odložene terjatve za davek v Skupini se nanašajo na:

•	 rezervacije za jubilejne nagrade in  

odpravnine ob upokojitvi,

•	 slabitve zalog,

•	 slabitve poslovnih terjatev, 

•	 slabitve finančnih naložb in posojil.

Odložene terjatve iz konsolidacijskih postopkov  

se nanašajo na:

•	 razliko v ceni (nerealiziran dobiček) v zalogah ter

•	 v rezervacijah za nagrade in odpravnine  

ob upokojitvi.

12.7 zaloge                                          
25.805.458 EUR

                                                                                            
  31. 12. 2010 31. 12. 2009 Indeks 10/09

Material 321.523 293.098 110

Nedokončana proizvodnja 1.973.922 2.098.102 94

Proizvodi 8.403.636 12.094.152 69

Trgovsko blago 13.851.013 13.249.582 105

Predujmi za zaloge 1.255.364 776.148 162

SKUPAJ 25.805.458 28.511.082 91

 

Zaloge Skupine so se zmanjšale za 9 %. 
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Inventurni viški, manjki in odpisi zalog

  31. 12. 2010 31. 12. 2009 Indeks 10/09

Inventurni viški 131.431 128.333 102

Inventurni manjki 443.901 396.491 112

Dokončni odpisi zalog 1.391.464 1.476.233 94

Stanje popravka vrednosti zalog 6.782.241 6.802.056 100

Vrednost zalog, zastavljenih kot jamstvo 0 0 –

12.8 kratkoročne finančne naložbe                                 
5.226.197 EUR

  31. 12. 2010 31. 12. 
2009 Indeks 10/09

Kratkoročne finančne naložbe razen posojil 886.302 1.245.538 71

Delnice in deleži v družbah v Skupini Zvon Dva Holding 21.305 90.282 24

Druge delnice in deleži 864.997 1.148.679 75

Druge kratkoročne finančne naložbe 0 6.577 0

Kratkoročna posojila 4.339.895 5.217.790 83

Kratkoročna posojila drugim 4.339.895 5.217.790 83

SKUPAJ 5.226.197 6.463.328 81
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12.9 kratkoročne finančne 

 naložbe razen posojil                                    
886.302 EUR
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Skupaj

NABAVNA VREDNOST          

Stanje 1. 1. 2010 543.293 8.092 2.575.892 996.978 4.124.255

Zmanjšanje 0 0 –246.810 0 –246.810

Prevrednotenje 0 0 –112.426 0 –112.426

Premiki med grupami 0 –6.577 1.003.555 –996.978 0

Stanje 31. 12. 2010 543.293 1.515 3.220.211 0 3.765.019

           

POPRAVEK VREDNOSTI          

Stanje 1. 1. 2010 521.988 0 1.799.148 557.581 2.878.717

Premiki med grupami 0 0 557.581 –557.581 0

Stanje 31. 12. 2010 521.988 0 2.356.729 0 2.878.717

           

Neodpisana vrednost 1. 1. 2010 21.305 8.092 776.744 439.397 1.245.538

Neodpisana vrednost 31. 12. 2010 21.305 1.515 863.482 0 886.302

 

V letu 2010 je Skupina odprodala naložbo v Krko, d. d., 

in tako zmanjšala naložbe za 246 tisoč EUR ter naredila 

ustrezna prevrednotenja na pošteno vrednost.

Kratkoročne finančne naložbe, merjene po pošteni vred

nosti, so se zaradi prevrednotenja na pošteno vrednost 

na dan 31. 12. 2010 zmanjšale za 112 tisoč EUR. 
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Poštena vrednost posameznih naložb na dan 31. 12. 

2010 je: 

•	 Krka, d. d.  358.815 EUR

•	 Prehrana promet, Tuzla  261.994 EUR

•	 Zvon Ena ID 122.695 EUR

•	 Petrol, d. d. 40.800 EUR

Družba izjavlja, da pri kratkoročnih finančnih naložbah ni 

zaznati večjih obrestnih in kreditnih (zaupanjskih)  

tveganj.

Skupina ni imela terjatev iz naslova kratkoročno danih 

posojil do članov uprave, članov nadzornega sveta in 

notranjih lastnikov.

12.10  dolgoročne poslovne terjatve                                 
461 EUR                                                                                        

  31. 12. 2010 31. 12. 2009 Indeks 10/09

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 461 37.578 1

SKUPAJ 461 37.578 1

 

12.11  kratkoročne poslovne terjatve                           
20.276.773 EUR                                                                                                                               

  31. 12. 2010 31. 12. 2009 Indeks 10/09

kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 18.531.085 18.444.476 100

od tega do družb v skupini Zvon Dva Holding 2.848 717 397

kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.745.688 1.970.162 89

od tega kratkoročni predujmi in varščine 0 125.068 0

od tega kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 0 19.232 0

od tega druge kratkoročne terjatve 1.745.688 1.825.862 96

SKUPAJ 20.276.773 20.414.638 99

 

Kratkoročne terjatve Skupine so se zmanjšale za 1 %.
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Popravek vrednosti terjatev  na dan 31. 12. 2010                                                  
       6.126.453 EUR

 

POPRAVEK 
VREDNOSTI 
31. 12. 2009

Povečanje  
popravka 
vrednosti

 1. 1. 2010–
31. 12. 2010

Zmanjšanje 
popravka   

zaradi plačila  
1. 1. 2010– 

31. 12. 2010

Odpis  
terjatve

 1. 1. 2010–
31. 12. 2010

POPRAVEK 
VREDNOSTI 
31. 12. 2010

Kratkoročne terjatve do  
kupcev pravnih oseb

1.945.024 1.407.750 –187.925 –49.350 3.115.499

Kratkoročne terjatve do  
kupcev fizičnih oseb

2.078.844 765.319 –70.911 –347.825 2.425.427

Kratkoročne terjatve za dane pre
dujme

3.156 0 0 0 3.156

Kratkoročne terjatve – drugo 551.353 48.434 –12.872 –4.544 582.371

SKUPAJ 4.578.377 2.221.503 –271.708 –401.719 6.126.453

Popravek vrednosti terjatev  na dan 31. 12. 2009                                                 

4.578.377 EUR

 

POPRAVEK 
VREDNOSTI 

1. 1. 2009

Povečanje  
popravka 
vrednosti 

1. 1. 2009–
31. 12. 2009

Zmanjšanje 
popravka  

zaradi  
plačila

1. 1. 2009–
31. 12. 2009

Odpis  
terjatve

1. 1. 2009–
31. 12. 2009

POPRAVEK 
VREDNOSTI 
31. 12. 2009

Kratkoročne terjatve do  
kupcev pravnih oseb

1.825.917 758.219 –612.446 –26.666 1.945.024

Kratkoročne terjatve do  
kupcev fizičnih oseb

2.586.713 337.821 –887.636 41.946 2.078.844

Kratkoročne terjatve za dane predujme 3.324 0 –168 0 3.156

Kratkoročne terjatve – preostalo 537.279 65.450 377 –51.753 551.353

SKUPAJ 4.953.233 1.161.490 –1.499.873 –36.473 4.578.377
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Kratkoročne terjatve po bruto in neto vrednosti  
na dan 31. 12. 2010                  
 20.414.638 EUR

 

BRUTO 
VREDNOST 

31. 12. 2010

POPRAVEK 
VREDNOSTI 
31. 12. 2010

KNJIGO-
VODSKA  

VREDNOST
31. 12. 2010

KNJIGO-
VODSKA 

VREDNOST
31. 12. 2009

Kratkoročne terjatve do kupcev pravnih oseb 15.714.783 –3.115.499 12.599.284 10.934.181

Kratkoročne terjatve do kupcev fizičnih oseb 8.895.428 –2.425.427 6.470.001 7.510.295

Kratkoročne terjatve za dane predujme 66.236 –3.156 63.080 125.068

Kratkoročne terjatve – drugo 1.726.779 –582.371 1.144.408 1.845.094

SKUPAJ 26.403.226 –6.126.453 20.276.773 20.414.638

Kratkoročne terjatve po bruto in neto vrednosti na dan 31. 12. 2009                    
 24.993.015 EUR

 

BRUTO 
VREDNOST 

31. 12. 
2009

POPRAVEK 
VREDNOSTI 
31. 12. 2009

KNJIGO-
VODSKA 

VREDNOST
31. 12. 2009

KNJIGO-
VODSKA 

VREDNOST 
31. 12. 2008

Kratkoročne terjatve do kupcev pravnih oseb 12.879.205 –1.945.024 10.934.181 12.884.716

Kratkoročne terjatve do kupcev fizičnih oseb 9.589.139 –2.078.844 7.510.295 11.013.718

Kratkoročne terjatve za dane predujme 128.224 –3.156 125.068 127.985

Kratkoročne terjatve – drugo 2.396.447 –551.353 1.845.094 2.511.528

SKUPAJ 24.993.015 –4.578.377 20.414.638 26.537.947

    



200 Terjatve glede na zapadlost na dan 31. 12. 2010*
        v EUR

  SKUPAJ 
ODPRTE 

TERJATVE 
31. 12. 

2010

NEZAPADLE 
TERJATVE 

31. 12. 2010

ZAPADLE 
TERJATVE 

31. 12. 
2010

ZAPADLE TERJATVE NA DAN 31. 12. 2010

DO 90 DNI OD 91 DO 
180 DNI

OD 181 DO 
365 DNI

NAD 365 
DNI

Kratkoročne terjatve 
do kupcev pravnih 
oseb

14.236.533 9.626.786 4.609.747 2.265.389 579.918 285.286 1.479.154

Kratkoročne terjatve 
do kupcev fizičnih 
oseb

8.578.759 5.408.980 3.169.779 1.156.398 228.842 376.016 1.408.523

Kratkoročne terjatve 
za dane predujme

64.399 64.399 0 0 0 0 0

Kratkoročne terjatve 
– drugo

1.436.170 1.195.303 240.867 593 1.116 1.478 237.680

SKUPAJ KRATKOROČ
NE TERJATVE*

24.315.861 16.295.468 8.020.393 3.422.380 809.876 662.780 3.125.357

Terjatve glede na zapadlost na dan  31. 12. 2009*

  SKUPAJ 
ODPRTE 

TERJATVE 
31. 12. 

2010

NEZAPADLE 
TERJATVE 

31. 12. 2010

ZAPADLE 
TERJATVE 

31. 12. 
2010

ZAPADLE TERJATVE NA DAN 31. 12. 2009

DO 90 DNI OD 91 DO 
180 DNI

OD 181 
DO 365 

DNI

NAD 365 
DNI

Kratkoročne 
terjatve do kupcev 
pravnih oseb

11.066.508 8.100.293 2.966.215 2.011.553 426.149 237.640 290.873

Kratkoročne  
terjatve do kupcev 
fizičnih oseb

8.493.293 3.364.373 5.128.920 1.876.333 488.564 889.941 1.874.082

Kratkoročne terjatve 
za dane predujme

128.224 106.492 21.732 0 0 0 21.732

Kratkoročne  
terjatve – drugo

2.396.447 1.887.652 508.795 2.080 2.994 0 503.721

SKUPAJ KRATKOROČ
NE TERJATVE*

22.084.472 13.458.810 8.625.662 3.889.966 917.707 1.127.581 2.690.408

* bruto vrednost pred popravkom vrednosti brez toženih terjatev
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4.596.871 EUR

                                                                                                                

  31. 12. 2010 31. 12. 2009 Indeks 10/09

Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni papirji 111.115 318.530 35

Denarna sredstva na računih 609.132 824.432 74

Kratkoročni depoziti na odpoklic 3.876.624 5.816.965 67

SKUPAJ 4.596.871 6.959.927 66

 

Denarna sredstva so padla za 34 %.

12.13  aktivne časovne razmejitve                                    
192.399 EUR

  31. 12. 2010 31. 12. 2009 Indeks 10/09

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 192.399 435.077 44

DDV od prejetih predujmov 0 97.851 0

SKUPAJ 192.399 532.928 36

 

Kratkoročno odloženi stroški se v višini 192 tisoč EUR nanašajo na v letu 2010 prejete račune za 

stroške obdobja leta 2011. Znesek je sestavljen iz odloženih stroškov promocije, stroškov licenčnin, 

zavarovanja (predvsem nepremičnin in avtomobilov) in raznih naročnin.

12.14  zabilančna evidenca                           
             7.215.412 EUR

  31. 12. 2010 31. 12. 2009 Indeks 10/09

 Komisijske zaloge 4.131.796 3.960.677 104

 Drobni inventar in embalaža 19.414 18.255 106

 Dana poroštva 1.627.527 1.744.369 93

 Hipoteke 1.001.502 1.001.502 100

 Preostalo 435.173 334.164 130

SKUPAJ 7.215.412 7.058.967 102



202 12.15  kapital                                                                          

 51.979.131 EUR 

vpoklicani kapital
V sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani je obvla

dujoča družba dne 24. 2. 2003 vpisala akt o lastninskem 

preoblikovanju in osnovni kapital. Na 24. skupščini del

ničarjev družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljublja

na, 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.

  31. 12. 10 31. 12. 09 Indeks 10/09

I.  VPOKLICANI KAPITAL (1–2) 5.141.149 5.141.149 100

1. OSNOVNI KAPITAL 5.141.149 5.141.149 100

2. NEVPOKLICANI KAPITAL (KOT ODBITNA POSTAVKA) 0 0 –

II. KAPITALSKE REZERVE 7.182.506 6.937.802 104

III. REZERVE IZ DOBIČKA (1+2+3+4+5) 21.309.053 21.971.055 97

1. Zakonske rezerve 824.604 826.249 100

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 1.359.771 208.935 651

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) –1.359.771 –208.935 651

4. Statutarne rezerve 1.557.627 1.557.627 100

5. Druge rezerve iz dobička 18.926.821 19.587.179 97

IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA 13.428.761 13.909.451 97

  zemljišča in zgradbe 13.879.161 14.188.044 98

  dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe –450.400 –278.593 162

V. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID 8.057.511 10.383.421 78

VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA –2.654.277 1.196.963 –222

VII. USKUPINJEVALNI POPRAVEK KAPITALA –485.572 –131.463 369

VIII. KAPITAL MANJŠINSKIH LASTNIKOV 0 501.439 0

SKUPAJ 51.979.131 59.909.817 87

Število navadnih delnic 1.232.025 1.232.025 100

Vrednost delnice 42,2 48,6 87
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Vrednost osnovnega kapitala na dan 31. 12. 2010 znaša 

5.141.149 evrov.

lastne delnice
Na dan 31. 12. 2010 ima Skupina 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. V letu 2010 

je družba za ta namen porabila 1.150.836 EUR.

rezerve
Zakonske in kapitalske rezerve se oblikujejo v višini 10 

odstotkov osnovnega kapitala obvladujoče družbe. Ka

pitalske rezerve so v celoti nastale iz odprave splošnega 

prevrednotovalnega popravka kapitala.  

Družba je za nakup lastnih delnic oblikovala rezerve v 

100odstotnem znesku, in sicer iz postavk prenesenega 

čistega dobička in čistega poslovnega izida leta 2010.

Statut delniške družbe obvladujoče družbe nalaga obli

kovanje statutarnih rezerv do višine 20 odstotkov osnov

nega kapitala. Statutarne rezerve obvladujoče družbe so 

v celoti oblikovane. 

Druge rezerve iz dobička so se zmanjšale za 421.810 EUR 

zaradi pripojitve družb MK Sestavljeno podjetje in 

Lipa Koper.

Presežek iz prevrednotenja
Presežek iz prevrednotenja se je v letu 2010 zmanjšal  

za 332.796 EUR zaradi amortizacije prevrednotenega 

dela osnovnih sredstev in za 147.894 EUR zaradi  

prevrednotenja različnih vrednostnih papirjev na  

pošteno borzno ceno na dan bilance stanja.

Preneseni čisti dobiček 
Preneseni čisti dobiček se je razdelil, kot izhaja iz Izkaza 

gibanja kapitala (po sklepih uprave, nadzornih svetov in 

skupščin družb).

čisti  poslovni izid poslovnega leta
Čisti poslovni izid (izguba) poslovnega leta 2010 je zna

šal 2.600.293 evrov.Pomembnejše odločitve v zvezi s 
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prenesenim čistim dobičkom in čistim poslovnim izidom 

poslovnega leta so bile naslednje:

a. MK Založba, d. d., je izplačala za  

2.987.842 EUR dividend.

b. Dividende oz. udeležbo pri dobičku večinskemu  

lastniku in odvisni družbi MKT so v letu 2010 v  

skupni vrednosti 1.790.008 EUR (kar je bilo  

pobotano s konsolidiranim čistim dobičkom  

oz. je bil za ta znesek zmanjšan čisti dobiček  

poslovnega leta) izplačale družbe:

•	 Mladinska knjiga Trgovina → MKZ: 1.275.954 EUR,

•	 MK Sestavljeno podjetje → MKZ in MKT: 494.632 EUR,

•	 Cankarjeva založba – Založništvo → MKZ: 64.422 EUR.

uskupinjevalni popravek kapitala
Uskupinjevalni popravek kapitala se je zmanjšal za 

354.109 EUR, in sicer iz tečajnih razlik pri konsolidiran

ju kapitala odvisnih družb v tujini, tako da sedaj znaša 

485.572 EUR.
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ančka gošnik godec: tri botre lisičice, rezijanska pravljica, 1976
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12.16  dolgoročne rezervacije                                            

2.395.433 EUR

  31. 12. 10 31. 12. 09 Indeks 10/09

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 2.239.576 2.341.422 96

Druge rezervacije 155.857 285.875 55

SKUPAJ 2.395.433 2.627.297 91

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti se 

nanašajo na rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in 

jubilejne nagrade. Podatki so vneseni v poslovne knjige 

na podlagi aktuarskih izračunov. Dolgoročne rezervacije 

za večje odvisne družbe v tujini se obračunavajo s konso

lidacijskimi postopki in ne direktno v poslovnih izkazih 

odvisnih družb. 

Druge rezervacije v višini 155 tisoč EUR izvirajo iz vnaprej 

vračunanih stroškov tožb do družb v Skupini.

12.17 dolgoročne finančne in poslovne  
obveznosti           

8.710.595 EUR
                                                                                                                                                 

  31. 12. 2010 31. 12. 2009 Indeks 10/09

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 8.710.577 9.192.000 95

Druge dolgoročne finančne obveznosti (tudi finančni najem) 0 95.198 0

Skupaj dolgoročne finančne obveznosti 8.710.577 9.287.198 94

Druge dolgoročne poslovne obveznosti 18 92 20

Skupaj dolgoročne poslovne  obveznosti 18 92 20

SKUPAJ 8.710.595 9.287.290 94

Dolgoročne finančne obveznosti so se zmanjšale, pred

vsem zaradi zmanjšanja finančnih obveznosti (prenos 

obveznosti, ki zapadejo v letu 2011, na kratkoročne ob

veznosti).

Dolgoročne finančne obveznosti do bank so zavarovane 

z menicami in hipoteko. Obrestna mera za posojila znaša 

od 2,27 % (fiksna obrestna mera) pa do 6mesečnega 

EURIBORja s pribitkom od 2,65 % do 2,80 %.
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12.18 odložene obveznosti za davek                            

3.594.648 EUR                 
                                                                                                                                         

  31. 12. 2010 31. 12. 2009 Indeks 10/09

Obveznosti za odloženi davek iz odbitnih začasnih razlik 3.346.289 3.634.490 92

Obveznosti za odloženi davek iz odbitnih začasnih razlik  
– konsolidacija

248.359 317.781 78

SKUPAJ 3.594.648 3.952.271 91

Odložene obveznosti  za davek se nanašajo predvsem na:

•	 prevrednotenje naložb na pošteno vrednost,

•	 osnovna sredstva – nabavna vrednost do 500 evrov,

•	 konsolidacijske knjižbe iz naslova slabitve 

dolgoročnih finančnih naložb.

12.19  kratkoročne finančne obveznosti                            
17.064.099  EUR     

  31. 12. 2010 31. 12. 2009 Indeks 10/09

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 16.586.411 12.701.006 131

Druge kratkoročne finančne obveznosti do drugih 477.688 20.234 2.361

SKUPAJ 17.064.099 12.721.240 134

Kratkoročna posojila, prejeta od bank, so se povečala za 

31 %. Kratkoročna posojila, prejeta od bank, vključujejo 

tudi obresti. Zavarovana so z menicami in se obrestujejo 

po naslednjih stopnjah: EURIBOR (6mesečni), povečan 

za 2,40 % do 3,80 %, EURIBOR (3mesečni), povečan za 

2,25 %,  in LIBOR (1mesečni ali 3mesečni), povečan za 

2,70 % do 3,80 % letno. Družba ni imela kratkoročnih 

dolgov do članov uprave, članov nadzornega sveta in 

notranjih lastnikov.
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12.20  kratkoročne poslovne obveznosti                                       

24.577.364 EUR

  31. 12. 2010 31. 12. 2009 Indeks 10/09

Kratkoročne poslovne obveznosti do  
družb v skupini Zvon Dva Holding

8.346 11.630 72

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 15.520.442 16.598.256 94

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 9.048.576 9.457.954 96

  prejeti kratkoročni predujmi in varščine 846.015 1.147.278 74

  kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 12.027 12.049 100

  kratkoročne obveznosti do zaposlencev 2.215.982 2.234.710 99

  obveznosti do države in državnih inštitucij 1.219.162 944.510 129

  druge kratkoročne obveznosti 4.755.390 5.119.407 93

SKUPAJ 24.577.364 26.067.840 94

Kratkoročne poslovne obveznosti Skupine so se zmanj

šale za  6 %. Obveznosti iz naslova vkalkuliranih avtor

skih honorarjev in licenčnin v zalogah gotovih proizvo

dov, ki se avtorjem plačujejo glede na prodano količino 

proizvodov, izkazuje Skupina med drugimi kratkoročnimi 

obveznostmi.

12.21 Pasivne časovne razmejitve                                        
2.940.466  EUR

                                                                                          

  31. 12. 2010 31. 12. 2009 Indeks 10/09

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki 105.529 137.806 77

Kratkoročno odloženi prihodki 2.834.937 2.995.317 95

DDV od danih predujmov 0 27.561 0

SKUPAJ 2.940.466 3.160.684 93

Pasivne časovne razmejitve so se zmanjšale za 7 %.

Kratkoročno odloženi prihodki se nanašajo na fakturira

ne, vendar še ne dobavljene artikle.
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kamila volčanšek: deklica lastovica, slovenska ljudska pravljica, 1989



210 13. PoJasnila k revidiranemu izkazu  
Poslovnega izida  
skuPine mladinska knJiga

13.1 čisti prihodki od prodaje  

DRUŽBA 2010 % 2010 nekonsolidirano % 2009 % 2009 nekonsolidirano % Delež 10 Delež 09 Indeks 10/09 Indeks 10/09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 2 / 4 11 = 6 / 8 10 = 2 / 6 * 100 11 = 4 / 8 * 100

MK ZALOŽBA 23.631.475 20,8 40.448.951 30,3 23.783.506 19,4 42.774.412 28,7 0,58 0,56 99,4 94,6

MK TRGOVINA 63.304.411 55,7 64.207.068 48,1 64.331.488 52,4 65.775.916 44,2 0,99 0,98 98,4 97,6

CZ – ZALOŽNIŠTVO 5.355 0,0 609.961 0,5 261 0 690.320 0,5 0,01 0,00 2.051,7 88,4

* MK LOGISTIKA 0 0,0 0 0,0 1.717.641 1,4 5.174.638 3,5 – 0,33 0,0 0,0

* MK SESTAVLJENO POD
JETJE

0 0,0 0 0,0 72.583 0,1 124.120 0,1 – 0,58 0,0 0,0

MK NALOŽBE 2.701 0,0 166.207 0,1 17.500 0 310.079 0,2 0,02 0,06 15,4 53,6

GRAFIKA SOČA 2.287.692 2,0 3.494.590 2,6 2.343.684 1,9 3.153.147 2,1 0,65 0,74 97,6 110,8

MOZAIK KNJIGA 16.099.416 14,2 16.237.156 12,2 18.231.577 14,9 18.537.824 12,5 0,99 0,98 88,3 87,6

MK KNJIŽARSTVO 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 – – – –

MK SARAJEVO 1.630.306 1,4 1.633.025 1,2 2.200.634 1,8 2.217.265 1,5 1,00 0,99 74,1 73,7

MK SKOPJE 522.619 0,5 522.619 0,4 595.348 0,5 614.767 0,4 1,00 0,97 87,8 85,0

* MK SOFIJA 0 0,0 0 0,0 184.512 0,2 184.512 0,1 – 1,00 0,0 0,0

MK BEOGRAD 6.069.426 5,3 6.094.465 4,6 8.644.099 7 8.698.481 5,8 1,00 0,99 70,2 70,1

* MK BUKAREŠTA 0 0,0 0 0,0 613.521 0,5 613.521 0,4 – 1,00 0,0 0,0

* MK TRST 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 – – – –

SKUPAJ SKUPINA MK 113.553.401 100,0 133.414.042 100,0 122.736.354 100 148.869.002 100 0,85 0,82 93 90
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DRUŽBA 2010 % 2010 nekonsolidirano % 2009 % 2009 nekonsolidirano % Delež 10 Delež 09 Indeks 10/09 Indeks 10/09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 2 / 4 11 = 6 / 8 10 = 2 / 6 * 100 11 = 4 / 8 * 100

MK ZALOŽBA 23.631.475 20,8 40.448.951 30,3 23.783.506 19,4 42.774.412 28,7 0,58 0,56 99,4 94,6

MK TRGOVINA 63.304.411 55,7 64.207.068 48,1 64.331.488 52,4 65.775.916 44,2 0,99 0,98 98,4 97,6

CZ – ZALOŽNIŠTVO 5.355 0,0 609.961 0,5 261 0 690.320 0,5 0,01 0,00 2.051,7 88,4

* MK LOGISTIKA 0 0,0 0 0,0 1.717.641 1,4 5.174.638 3,5 – 0,33 0,0 0,0

* MK SESTAVLJENO POD
JETJE

0 0,0 0 0,0 72.583 0,1 124.120 0,1 – 0,58 0,0 0,0

MK NALOŽBE 2.701 0,0 166.207 0,1 17.500 0 310.079 0,2 0,02 0,06 15,4 53,6

GRAFIKA SOČA 2.287.692 2,0 3.494.590 2,6 2.343.684 1,9 3.153.147 2,1 0,65 0,74 97,6 110,8

MOZAIK KNJIGA 16.099.416 14,2 16.237.156 12,2 18.231.577 14,9 18.537.824 12,5 0,99 0,98 88,3 87,6

MK KNJIŽARSTVO 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 – – – –

MK SARAJEVO 1.630.306 1,4 1.633.025 1,2 2.200.634 1,8 2.217.265 1,5 1,00 0,99 74,1 73,7

MK SKOPJE 522.619 0,5 522.619 0,4 595.348 0,5 614.767 0,4 1,00 0,97 87,8 85,0

* MK SOFIJA 0 0,0 0 0,0 184.512 0,2 184.512 0,1 – 1,00 0,0 0,0

MK BEOGRAD 6.069.426 5,3 6.094.465 4,6 8.644.099 7 8.698.481 5,8 1,00 0,99 70,2 70,1

* MK BUKAREŠTA 0 0,0 0 0,0 613.521 0,5 613.521 0,4 – 1,00 0,0 0,0

* MK TRST 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 – – – –

SKUPAJ SKUPINA MK 113.553.401 100,0 133.414.042 100,0 122.736.354 100 148.869.002 100 0,85 0,82 93 90



212 13.2 čisti prihodki od prodaje po regijah

DRUŽBA 2010 % 2010 nekonsoli-
dirano

% 2009 % 2009 nekonsolidi-
rano

% Delež 10 Delež  09 Indeks 10/09 Indeks 10/09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 2 / 4 11 = 6 / 8 10 = 2 / 6 * 100 11 = 4 / 8 * 100

SLOVENIJA 89.231.634 78,6 108.926.776 81,6 92.266.663 19,4 118.002.632 28,7 0,82 0,78 97 92

TUJINA 24.321.767 21,4 24.487.266 18,4 30.469.691 52,4 30.866.370 44,2 0,99 0,99 80 79

SKUPAJ SKUPINA MK 113.553.401 100,0 133.414.042 100,0 122.736.354 100 148.869.002 100 0,85 0,82 93 90
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DRUŽBA 2010 % 2010 nekonsoli-
dirano

% 2009 % 2009 nekonsolidi-
rano

% Delež 10 Delež  09 Indeks 10/09 Indeks 10/09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 2 / 4 11 = 6 / 8 10 = 2 / 6 * 100 11 = 4 / 8 * 100

SLOVENIJA 89.231.634 78,6 108.926.776 81,6 92.266.663 19,4 118.002.632 28,7 0,82 0,78 97 92

TUJINA 24.321.767 21,4 24.487.266 18,4 30.469.691 52,4 30.866.370 44,2 0,99 0,99 80 79

SKUPAJ SKUPINA MK 113.553.401 100,0 133.414.042 100,0 122.736.354 100 148.869.002 100 0,85 0,82 93 90
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Konsolidirana čista prodaja Skupine je bila v letu 2010 

manjša za 10 odstotkov glede na prejšnje leto. Iz tabe

le je razvidno, da se je Skupini povečal delež prodaje, 

ustvarjen v Sloveniji, kar je predvsem zasluga Mladinske 

knjige Trgovine, katere delež se povečuje že štiri leta. 

13.3 drugi poslovni prihodki                                                  

3.891.444 EUR 

  2010 2009 Indeks 10/09

Prihodki od odprave rezervacij 130.018 2.147 6.056

Subvencije, dotacije,  
regresi, kompenzacije

541.663 615.996 88

Prevrednotovalni poslovni  
prihodki – zaloge

595.423 289.279 206

Prevrednotovalni poslovni  
prihodki – terjatve

1.056.188 837.267 126

Prevrednotovalni poslovni  
prihodki – osnovna sredstva

138.440 234.839 59

Prevrednotovalni poslovni  
prihodki – drugo

1.429.712 4.491.490 32

SKUPAJ 3.891.444 6.471.018 60

 

Drugi poslovni prihodki so se zmanjšali za 40 % Zmanj

šanje je povezano z zmanjšanjem prevrednotovalnih po

slovnih prihodkov iz naslova prevrednotenja naložbenih 

nepremični (lani so se namreč za večji znesek prevredno

tile naložbene nepremičnine v MKZ). 

Prevrednotovalni prihodki iz naslova zalog in terjatev se 

nanašajo na odpravo oslabitve zalog oziroma odpravo 

oslabitve terjatev.
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13.4 Finančni prihodki                                                               

1.447.713 EUR

  2010 2009 Indeks 10/09

Finančni prihodki iz deležev 306.582 102.171 300

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 275.470 87.744 314

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

275.470 50 550.940

  finančni prihodki iz deležev – drugo 0  87.694 0

Finančni prihodki iz drugih naložb 31.112 14.427 216

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 578.623 390.058 148

Finančni prihodki iz posojil iz naslova prejetih obresti 443.710 390.058 114

Finančni prihodki iz posojil – drugo 134.913 0 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 562.508 938.542 60

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev iz naslova prejetih obresti 457.722 662.989 69

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev iz naslova tečajnih razlik 104.786 148.632 71

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev – drugo 0 126.921 0

SKUPAJ 1.447.713 1.430.771 101

Finančni prihodki so narasli za 1 odstotek predvsem za

radi deležev, ki se vrednotijo po pošteni vrednosti prek 

poslovnega izida.

13.5 drugi prihodki                                                                   
                 368.894 EUR
          

  2010 2009 Indeks 10/09

Drugo 368.894 610.479 60

SKUPAJ 368.894 610.479 60

 

Drugi prihodki so se zmanjšali za 40 odstotkov.
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13.6 nabavna vrednost prodanega  

trgovskega blaga in stroški materiala          

49.505.113 EUR

Nabavna vrednost  prodanega blaga in materiala se je 

povečala za 3 %. 

  2010 2009 Indeks 10/09

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 46.334.614 45.060.621 103

Stroški materiala 3.170.499 3.197.275 99

Material 1.381.284 1.148.000 120

Pomožni material 189.187 302.684 63

Energija 834.905 919.501 91

Nadomestni deli 75.079 68.259 110

Odpis drobnega inventarja in embalaže 36.099 23.732 152

Pisarniški material in strokovna literatura 508.204 518.768 98

Preostalo 145.740 216.331 67

SKUPAJ 49.505.113 48.257.896 103

13.7 stroški storitev                                                                              
32.121.386 EUR 

  2010 2009 Indeks 10/09

 Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev 9.912.093 8.109.336 122

 Stroški transportnih storitev 7.480.369 8.462.376 88

 Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev 799.780 718.537 111

 Najemnine 2.955.534 2.644.464 112

 Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 1.338.735 1.371.607 98

 Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne pre
mije

622.667 585.725 106

 Stroški intelektualnih in osebnih storitev 2.042.374 2.322.182 88

 Stroški sejmov, reklame in reprezentance 1.993.845 4.017.213 50

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

2.951.697 8.124.370 36

 Stroški drugih storitev 2.024.292 2.399.158 84

SKUPAJ 32.121.386 38.754.968 83
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Stroški storitev so se zmanjšali za 17 odstotkov,  

kar je več, kot so se zmanjšali prihodki od prodaje.

Večina stroškov storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo 

dejavnosti skupaj z dajatvami, se nanaša na režijske 

stroške avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb. Pri 

stroških transportnih storitev gre predvsem za stroške 

pošte in telefona.  Narasli so predvsem stroški najemnin, 

stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter stroški 

vzdrževanja osnovnih sredstev.

Stroški revizij zaključnih računov družb Skupine in 

stroški konsolidacije (pregledi konsolidacijskih  

paketov) so  za leto 2010 znašali 45.912 EUR  

(v letu 2009 54.613 EUR).

13.8 stroški dela                                
28.886.571 EUR

  2010 2009 Indeks 10/09

Stroški plač 20.737.322 22.173.373 94

Stroški pokojninskih  
zavarovanj

2.587.868 1.598.577 162

Stroški socialnih zavarovanj 1.512.507 2.719.411 56

Drugi stroški dela 4.048.874 3.742.782 108

SKUPAJ 28.886.571 30.234.143 96

 

Stroški dela so se zmanjšali za 4 %.

Prejemki članov uprave in  

delavcev z individualnimi pogodbami  2.698.216 EUR     
 

  2010 2009 Indeks 10/09

Uprava –  znesek 833.998 1.150.277 73

Uprava – število 7 10 70

Individualne pogodbe – znesek 1.864.218 2.090.391 89

Individualne pogodbe –  število 28 28 100

SKUPAJ – ZNESEK 2.698.216 3.240.668 83

SKUPAJ – ŠTEVILO 35 38 92
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Prejemki članov uprave in delavcev z individualnimi po

godbami so se zmanjšali za 17 %.

Prejemki članov nadzornih svetov  55.567 EUR

  2010 2009 Indeks 10/09

Vrednost prejemkov 55.567 83.324 67

Število članov 8 8 100

 

Prejemki članov nadzornih svetov so padli za 33 %.

13.9 odpisi vrednosti                                                                       
6.221.012 EUR

V prevrednotovalnih poslovnih odhodkih pri amortizaciji 

neopredmetenih sredstev so zajeti tudi stroški slabitve 

dobrega imena, pri amortizaciji opredmetenih osnovnih 

sredstev tudi slabitve revaloriziranih osnovnih sredstev v 

družbi Mozaik knjiga. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki v povezavi s terjatva

mi so nastali na podlagi dokončnih odpisov terjatev in 

popravkov vrednosti terjatev. Prevrednotovalni poslovni 

odhodki v povezavi z zalogami so nastali na podlagi do

končnih odpisov zalog in popravkov vrednosti zalog.

  2010 2009 Indeks 10/09

Amortizacija 3.785.109 3.528.170 107

Amortizacija neopredmetenih sredstev 437.869 698.851 63

Amortizacija zgradb 1.205.463 929.026 130

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 2.141.777 1.900.237 113

Amortizacija drobnega inventarja 0 56 0

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih  
dolgoročnih sredstvih, opredmetenih sredstvih in  
naložbenih nepremičninah

42.097 312.922 13

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 2.393.806 3.222.112 74

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah 1.505.347 1.584.382 95

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri zalogah 449.747 1.558.568 29

Prevrednotovalni poslovni odhodki – drugo 438.712 79.162 554

SKUPAJ 6.221.012 7.063.204 88



21913.10  drugi poslovni odhodki
603.521 EUR

  2010 2009 Indeks 10/09

Dolgoročne rezervacije 144.579 189.963 76

Dajatve, neodvisne od stroškov dela in drugih stroškov 356.014 334.769 106

Izdatki za varstvo okolja 21.613 12.277 176

Nagrade dijakom in študentom na praksi 3.368 1.785 189

Preostali stroški 77.947 236.134 33

SKUPAJ 603.521 774.928 78

 

Drugi poslovni odhodki so se zmanjšali za 22 %.

13.11  Finančni odhodki                                                                   
1.965.098 EUR

  2010 2009 Indeks 10/09

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 272.328 1.306.293 21

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih  
naložb do družb v skupini Zvon Dva Holding

68.977 0 –

Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov  finančnih naložb preostalim 203.351 1.306.293 16

  finančni odhodki iz oslabitve finančnih sredstev po  
pošteni vrednosti preko poslovnega izida

188.774 910.695 21

  finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložb,  
merjenih po nabavni vrednosti

14.577 395.598 4

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 1.692.770 797.490 212

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 1.692.770 797.490 212

  finančni odhodki iz posojil iz naslova obresti 838.699 755.599 111

  finančni odhodki iz posojil iz naslova tečajnih razlik 854.071 41.891 2039

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 0 –

  finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti iz naslova obresti 0 0 –

  finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti – drugo 0 0 –

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 423.603 0

Finančni odhodki iz posl. obveznosti do dobaviteljev in meničnih ob
veznosti

0 393.143 0

  finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz naslova obresti 0 5.137 0

  finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz tečajnih razlik 0 381.725 0



220   finančni odhodki iz poslovnih obveznosti – drugo 0 6.281 0

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 30.460 0

 finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz naslova obresti 0 2.804 0

  finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz tečajnih razlik 0 0 –

  finančni odhodki iz poslovnih obveznosti – drugo 0 27.656 0

SKUPAJ 1.965.098 2.527.386 78

Finančni odhodki so se zmanjšali za 22 odstotkov, kar 

je predvsem posledica manjših slabitev in odpisov fi

nančnih naložb. Odhodki iz finančnih obveznosti so se 

povečali predvsem zaradi negativnih tečajnih razlik.  

13.12  drugi odhodki                                        
99.292 EUR

                                                                               
  2010 2009 Indeks 10/09

Denarne kazni, odškodnine  
in preostalo

99.292 129.514 77

SKUPAJ 99.292 129.514 77

 

Drugi odhodki so se zmanjšali za 33 odstotkov.

13.13  davek od dohodka pravnih oseb
347.325 EUR

Zbirni davek od dohodka pravnih oseb Skupine za leto 

2010 je znašal 347.325 EUR. Odloženi davki iz zbirnega 

izkaza poslovnega izida so poslovni izid zmanjšali za 

30.003 EUR.

13.14 čisti poslovni izid poslovnega leta               

 –2.600.293 EUR
Celotni čisti poslovni izid Skupine je v letu 2010 znašal 

–2.600.293 EUR. Zaradi dokupa deleža v podjetju MKT 

Skupina nima več manjšinskih lastnikov.

Če bi Skupina v letu 2010 opravila prevrednotenje kapi

tala s stopnjo rasti življenjskih potrebščin (1,9 odstotka), 

bi izkazala za 781.863  EUR nižji čisti poslovni izid, se 

pravi izgubo v višini 3.382.156 EUR. 
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13.15 stroški po funkcionalnih skupinah             

121.551.600 EUR 

  2010 2009 Indeks 10/09

Nabavna vrednost prodanih proizvodov 15.470.664 14.924.321 104

Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga 46.334.614 45.060.621 103

Stroški prodaje 26.822.098 30.130.548 89

Splošni stroški 30.859.834 36.643.988 84

Odhodki financiranja 1.965.098 2.527.386 78

Drugi odhodki 99.292 129.511 77

SKUPAJ 121.551.600 129.416.375 94
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tomo lavrič: škrat kuzma dobi nagrado, svetlana makarovič, 1996



22314. kazalniki PoslovanJa  
skuPine mladinska knJiga

1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA

a) stopnja lastniškosti financiranja 31.12.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09 I 10/09

Kapital 51.979.131 59.909.817 0,47 0,51 92

obveznosti do virov sredstev 111.261.736 117.726.439

b) stopnja dolgoročnosti financiranja

kapital+dolgoročni dolgovi+dolgoročne  
rezervacije

66.679.807 75.776.675 0,60 0,64 93

obveznosti do virov sredstev 111.261.736 117.726.439

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

a) stopnja osnovnosti investiranja

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 45.168.740 45.120.353 0,41 0,38 106

sredstva 111.261.736 117.726.439

b) stopnja dolgoročnosti investiranja

dolgoročna sredstva (brez odloženih  
terjatev za davek)

53.913.542 53.394.299 0,48 0,45 107

sredstva 111.261.736 117.726.439

3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev 31. 12. 10 31. 12. 09 31. 12. 10 31. 12. 
09

I 10/09

kapital 51.979.131 59.909.817 1,15 1,33 87

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 45.168.740 45.120.353

b) hitri koeficient

likvidna sredstva 4.596.871 6.959.927 0,11 0,18 62

kratkoročne obveznosti 41.641.463 38.789.080

c) pospešeni koeficient

likvidna sredstva + kratkoročne terjatve 24.873.644 27.374.565 0,60 0,71 85

kratkoročne obveznosti 41.641.463 38.789.080

č) kratkoročni koeficient

kratkoročna sredstva 55.905.299 62.348.975 1,34 1,61 84

kratkoročne obveznosti 41.641.463 38.789.080



224 4. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

a) gospodarnost poslovanja

poslovni prihodki 117.512.027 129.560.536 0,98 1,02 96

poslovni odhodki 119.487.209 126.759.479

5. KAZALNIKI DONOSNOSTI

a) čista dobičkonosnost kapitala

čisti dobiček v poslovnem obdobju –2.600.293 1.368.974 – 0,03 –

povprečna vrednost kapitala 57.244.621 54.300.965

b) dividendna donosnost kapitala

vsota dividend za poslovno obdobje 2.987.842 4.163.385 0,58 0,81 72

povprečna vrednost osnovnega kapitala 5.141.149 5.141.149
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16. vPogled v letno Poročilo

Letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., 

Ljubljana, in konsolidirano letno poročilo Skupine Mla

dinska knjiga je na vpogled na sedežu družbe Mladinska 

knjiga Založba, d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Andrej Cunder             Marko Ručigaj                Peter Tomšič

   član uprave            član uprave           predsednik uprave

                           



227SKUPINA MLADINSKA KNjIGA

Mladinska knjiga Založba, d. d.           
Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 241 30 00
Faks: 01 425 28 66
Epošta: info@mladinska.com
Matična številka: 5049130
Davčna številka: SI 61753181
TR: 02922 – 0013116626 pri NLB, d. d.
Dejavnost: izdajanje knjig;  
šifra dejavnosti: 58.110
Predsednik uprave: Peter Tomšič

Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o.
Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana  
in Brnčičeva ulica 41 e, 1231 Ljubljana Črnuče 
Telefon: 01 560 54 00
Faks: 01 588 74 77
Epošta: info@mktrgovina.si
Matična številka podjetja: 5171555
Davčna številka: SI48494216
Transakcijski računi: Nova KBM 04302  
0001085414, NLB 02923  0012657088,  
Abanka 05100  8010170927,  
Probanka 25100  9708547119,  
Hypo AlpeAdria 33000  0003268794
Osnovna dejavnost: knjigotrštvo  
in papirništvo
Direktor: Andrej Bergant

Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o.
Slovenska 29, Ljubljana
Telefon: 01 241 32 50
Faks: 01 425 28 14
Epošta: info@mladinska.com
Matična številka podjetja: 1900277
Identifikacijska številka: SI70345724
TR: 0292 2025 4123 990 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.
Osnovna dejavnost: založništvo
Direktor: Bojan Švigelj

Mozaik knjiga, d. o. o.
Savska cesta 66/IV, 10 000 Zagreb
tel.: +385 1/6315 101, 124
fax: +385 1/ 6315 222
email: info@mozaikknjiga.hr 
Matična številka : 3741672
OIB: 57010186553
Žiro račun: Zagrebačka banka št.:  
23600001101418407 
Dejavnost: založništvo in trgovina  
Direktor: Bojan Vidmar 

Mladinska knjiga, d. o. o., Beograd
Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 2257 000
Faks: +381 11 2257 090
Epošta: office@mladinska.rs
Matična številka: 08773505
Davčna številka: 102489261
TR: 355105881351 pri  Vojvođanska banka
Dejavnost: založniška dejavnost: 5811
Število zaposlenih na dan 31. 12. 2009: 58  
(ter 52 zastopnikov)
Direktor: Radoš Jovanović

Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo
Džemala Bijedića 197a
Telefon: +387 33 234 284 
Faks: +387 33 234 676 
Epošta: info@mksarajevo.com
Matična številka podjetja: 4200757160009
Davčna številka: 01635400
Transakcijski računi: Unicredit Bank 
3383202200354993, NLB Tuzlanska  
banka, d. d. 1327310010329077
Osnovna dejavnost: založništvo in trgovina
Direktor: Til Lajovic

Mladinska kniga EOOD, Skopje 
Adresa:  Bul. Partizanski Odredi 70 B, Skopje 
Telefon: 00389 2 30 72 544 
Faks: 00 389 2 30 71 540 
Epošta: info@mladinskakniga.com.mk
 Matična številka podjetja: 5848784
Davčna številka: MK 4030004503083
Transakcijski računi: 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: 053358500
Faks:  053358535
epošta: grafika.soca@grafika.soca.si
Matična številka : 5048524
Identifikacijska številka :  SI52502228
TR: 047500000467494 NKBM d.d.  
Področje Nova Gorica
TR: 051008010756225 A BANKA VIPA Nova Gorica
Osnovna dejavnost : grafična dejavnost
Direktorica: Majda Fabiani
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Letno poročilo za leto 2010
Mladinska Knjiga Založba, d. d. in  

skupina Mladinska knjiga

založila: mladinska knjiga založba, d. d.
lektorirala: andreja prašnikar, vera jakopič

Ilustracija na naslovnici: Mojca Cerjak
likovno uredil: pavle učakar

oblikovala: manca švara
tisk: Ntd, d.o.o.

ljubljana, maj 2011


